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Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy
w prawie polskim (od wady rzeczy sprzedanej
do jej niezgodności z umową)

Streszczenie
Artykuł opisuje zmianę w prawie polskim podstawowej przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy za rzecz sprzedaną. Początkowo, zgodnie z kontynentalną
tradycją, opierała się ona na pojęciu wady rzeczy, a następnie, w nawiązaniu do
anglosaskiej doktryny breach of contract, została zastąpiona pojęciem niewątpliwie
szerszym (nieograniczonym bardzo przedmiotowym ujęciem wady) – niezgodności
rzeczy z umową. Na przykładach różnych rodzajów typowych sytuacji, w których
rzecz sprzedana nie odpowiada właściwościom, jakie powinny ją cechować, przeanalizowano różnice w zakresie ochrony przy każdej z przesłanek. Niemniej rozwój
polskiej doktryny rękojmi i orzecznictwa w jej sprawach sprawił, że rozumienie
wady było znacznie szersze niż tradycyjnie. W takiej sytuacji ochrona kupującego
często była realizowana w stosunkowo zbliżony sposób do tej, którą gwarantuje
system oparty na niezgodności rzeczy z umową jako przesłance odpowiedzialności
sprzedawcy.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność sprzedawcy, wada, niezgodność, umowa sprzedaży
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Wprowadzenie
Tradycyjnie w polskim prawie odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz
sprzedaną wiązała się z jej wadliwością. To rozwiązanie wzorowane na prawie
rzymskim kontynuowano bowiem w prawie kontynentalnym1 w postaci szczególnego systemu odpowiedzialności z rękojmi – opartego na odpowiedzialności
sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej (czy na podstawie stosowania tych samych
przepisów także wykonawcy świadczenia z innych umów, np. umowy o dzieło,
umowy najmu, za wadę przedmiotu świadczenia), obok ogólnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Równolegle z tą doktryną rozwijała się anglosaska koncepcja breach of contract, w której naruszenie zobowiązania ma charakter jednolity. To na jej podstawie2
powstała regulacja Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku3, a następnie
dyrektywa nr 1999/44 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 roku
w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych
z tym gwarancji4. W tych aktach prawnych to niezgodność rzeczy sprzedanej z umową
stała się nową5 przesłanką odpowiedzialności sprzedawcy. W doktrynie pojawiają
się zresztą nawet głosy, że unijne prawo konsumenckie miało w tym zakresie stymulować europeizację i unifikację całego prawa cywilnego państw członkowskich,
a dyrektywę 1999/44 uważano również za najdonioślejszą6. Jej implementacja i zarazem rozpoczęcie zmian kształtu polskiego systemu odpowiedzialności kontraktowej
miały miejsce za sprawą uchwalenia ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 maja 2002 roku7. Na jej pod1
W. Dajczak, Znaczenie prawa rzymskiego dla europejskiej harmonizacji prawa prywatnego, „Państwo i Prawo” 2004, nr 2, s. 61; F. Longchamps de Berier, Skargi edylów kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów sprzedaży
i gwarancji na dobra konsumpcyjne, „Studia Iuridica” 2005, t. XLIV, s. 430–431; C. Żuławska,
Uwagi o „europeizacji” prawa umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 2, s. 236–237.
2
M. Pecyna, Art. 4, w: Komentarz do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, LEX 2003, nb. 1; C. Żuławska, Uwagi..., s. 233.
3

Dz.U. z 1997 r., nr 45, poz. 286, dalej zwana „konwencją wiedeńską”.

4

Dz. Urz. z 1999 r., WE L 171, dalej zwana „dyrektywą 1999/44”.

Na rewolucyjny charakter zmiany i odejścia od tradycyjnego pojęcia wady zwraca uwagę
C. Żuławska, Uwagi..., s. 235–237; odmiennie i trafniej ewolucyjny charakter podkreślają W. Daj
czak, op. cit., s. 60–61; F. Longchamps de Berier, op. cit., s. 429, 436.
5

6

C. Żuławska, Uwagi..., s. 232–233.

7

Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm., obecnie uchylona, dalej zwana „u.s.w.s.k.”.

Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy...

9

stawie odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz sprzedaną oparto na przesłance jej
niezgodności z umową, a ten szczególny reżim8 funkcjonował obok ogólnej odpowiedzialności sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej. Fryderyk Zoll zwrócił w tej
sytuacji uwagę, że „celowo nie posłużono się [wówczas] pojęciem wady, ponieważ termin niezgodności z umową stanowi wyraz szerszej koncepcji przyjętej
w konwencji wiedeńskiej”9. Dodał jednak, że faktyczne funkcjonowanie nowego
systemu w dużej mierze nie różniło się znacząco od wcześniejszego, poza tym,
iż przepisy u.s.w.s.k. były bardziej szczegółowe, a przesłanka odpowiedzialności
została odmiennie nazwana10. Rozwiązanie, w którym odpowiedzialność profesjonalnego sprzedawcy względem kupującego-konsumenta była tak odmienna
w porównaniu z odpowiedzialnością w innych konfiguracjach podmiotowych, stanowiła jednak przedmiot krytyki11 przede wszystkim ze względu na niespójność.
Ostatecznie ustawa o prawach konsumenta i zmianie Kodeksu cywilnego
z dnia 30 maja 2014 roku12 uchyliła u.s.w.s.k. oraz zmieniła kodeks cywilny13
w taki sposób, że zyskał on spójną regulację odnoszącą się do odpowiedzialności sprzedawcy niezależnie od kwalifikacji podmiotowej umowy. Biorąc pod
rozwagę zarówno przesłankę wadliwości rzeczy sprzedanej, jak również jej niezgodności z umową, zredagowano treść nowego art. 5561 § 1 zd. 1 k.c., obowiązującego od dnia 25 grudnia 2014 roku, wedle którego: „[w]ada fizyczna
polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową”. Redakcja ta stanowi szczególnie interesujący przykład normatywnego zrównania odmiennych instytucji
prawnych14, które nie tylko wywodzą się z różnych tradycji prawnych, ale także
8
Był on kwalifikowany podmiotowo wobec konsumentów kupujących od przedsiębiorców
i przedmiotowo – co do towarów konsumpcyjnych (art. 1 ust. 1–2 u.s.w.s.k.).
9
F. Zoll, w: System prawa prywatnego, tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olej
niczak, Warszawa 2014, s. 1155.
10

Ibidem.

Zob. np. J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski,
Warszawa 2016, s. 1136; F. Zoll, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 1112.
11

12

Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.

13

Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej zwany „k.c.”.

Z. Gawlik, Art. 556, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część szczegółowa,
red. A. Kidyba, LEX 2014, nb. 3, wyraża pogląd, że jest to przywrócenie konstrukcji wady rzeczy
sprzedanej, przy czym ma to miejsce tylko formalnie, ponieważ materialnie ta wada jest definiowana przez odmienne pojęcie niezgodności z umową. R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, red. J. Gudowski, Warszawa 2017, s. 281, podnosi, że
jest to próba zintegrowania instytucji. M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania.
Część szczegółowa, t. III B, red. K. Osajda, Warszawa 2017, s. 104 – że stanowi to poszerzenie
koncepcji wady rzeczy sprzedanej.
14
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typowo obejmują różne zakresy zdarzeń (niezgodność z umową rzeczy typowo
rozumie się bowiem szerzej15 niż tylko jako jej wadę).
Mając powyższe na uwadze, w niniejszej pracy zostanie porównany zakres
odpowiedzialności sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej i za jej niezgodność
z umową w regulacjach prawnych sprzed dnia 25 grudnia 2014 roku, a to zestawienie posłuży wyciągnięciu wniosków co do tego, w jaki sposób kształtuje się odpowiedzialność sprzedawcy w oparciu o przesłankę z art. 5561 § 1 zd. 1 k.c., a zatem
w nowym brzmieniu przepisów. W niniejszym artykule analiza ta będzie w pierwszej
kolejności dotyczyć treści samych pojęć wady rzeczy sprzedanej i jej niezgodności z umową. Dalej obejmie sposoby kształtowania wzorca przedmiotu świadczenia
w danej umowie sprzedaży, do którego rzecz rzeczywiście sprzedana będzie przyrównywana w celu zbadania, czy występuje jej wada lub niezgodność z umową. Następnie na poszczególnych przykładach nieprawidłowości sprzedanej rzeczy omówiona
zostanie jej możliwa kwalifikacja, czy to jako jej wada, czy jej niezgodność z umową.
W szczególności przedmiotem badania będzie zakres ewolucji tej odpowiedzialności
(w polskiej doktrynie i orzecznictwie, w tym na tle zmieniającego się stanu prawnego), jak również dopuszczalność wykorzystania dawnej doktryny i orzecznictwa
w sprawach rozstrzyganych na podstawie nowego stanu prawnego.
Specyfika odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej lub jej
niezgodność z umową
Nieprawidłowe spełnienie każdego świadczenia umownego wiąże się
z odpowiedzialnością dłużnika. Specyfika umowy sprzedaży polega na tym, że
przy typowej rynkowej przewadze podaży nad popytem to kupujący jest w uprzywilejowanej sytuacji w momencie dokonywania decyzji o zakupie. Tę korzystną
pozycję traci jednak w momencie, gdy okazuje się, że rzecz kupiona nie ma oczekiwanych cech16, w oparciu o które wyliczona została cena, którą zresztą zapłaNa szerszy zakres pojęcia niezgodności z umową rzeczy sprzedanej względem jej wady
zwracają także uwagę m.in.: M. Krupowicz, Ocena kierunku zmian w zakresie ochrony konsumenta
na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej,
„Rejent” 2005, nr 2, s. 145; J. Szczotka, Sprzedaż konsumencka. Komentarz, Lublin 2007, s. 46;
M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, s. 104; F. Zoll, w: System prawa
prywatnego, tom 6, s. 1155; C. Żuławska, Uwagi..., s. 236–237.
15

Kupujący ponosi w ten sposób faktyczne ryzyko wadliwości rzeczy (ew. jej niezgodności
z umową), która jest w jego posiadaniu – zob. w odniesieniu do umowy o dzieło – W. Bańczyk, Alokacja ryzyka zmiany okoliczności podczas wykonywania długoterminowej umowy o dzieło i o roboty budowlane – w kierunku umowy rozwijającej się, Kraków 2017, s. 149.
16
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cił. Tymczasem sprzedawca dalej dysponuje kwotą zapłaconą tytułem ceny i to
wyliczoną jak za rzecz prawidłową. Gdyby w takiej sytuacji wykorzystać typowe
rozwiązania cywilistyczne oparte na obciążeniu obowiązkiem dowodzenia osoby
kierującej żądanie, kupujący musiałby wykazać nieprawidłowość świadczenia i to
wynikającą z okoliczności obciążających sprzedawcę. Byłoby to jednak szczególnie trudne, jako że kupujący w szczególności nie wie, czy odpowiedzialność za jej
nieprawidłowość obciąża sprzedawcę, czy jego dostawców. W związku z tym już
w prawie rzymskim pojawiły się zaczyny szczególnej odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej, w której kupujący nie musiał wykazywać winy
drugiej strony. System ten doprowadził do wykształcenia się koncepcji szczególnej odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie zobowiązania17
ujawniające się w postaci wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmi).
Rękojmia w polskim prawie cywilnym jest zatem postrzegana jako sposób
na dalszą ochronę ekwiwalentności świadczeń, a zarazem zaufania nabywcy18,
że zapłacona cena stanowi odpowiednik kupionego świadczenia niepieniężnego.
Rękojmia znajduje nadto dalsze uzasadnienie w ogólnym celu zabezpieczenia
należytej jakości świadczeń – z punktu widzenia interesu nabywców19, jak też
interesu społecznego20, co jednak jest akcentowane zwłaszcza w publikacjach
odnoszących się do poprzedniego systemu społeczno-gospodarczego.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter obiektywny, absolutny21,
bezwzględny22. Jest też niezależna od wiedzy oraz od winy sprzedawcy, a wręcz
17
J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 199; J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, red. S. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 118, 121; F. Zoll, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 1135, 1154.

J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2,
s. 116, podnosi, że uzasadnieniem odpowiedzialności jest ochrona takiego zaufania kupującego, że
rzecz kupiona stanowi odpowiednik zapłaty; podobnie C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks
cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 60. Na samą
ekwiwalentność zwraca uwagę A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088,
red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 310; natomiast na samą ochronę zaufania – P. Podrecki,
F. Zoll, Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji w umowach sprzedaży z udziałem konsumentów, w: Ochrona konsumentów, cz. 1, red. E. Traple, M. du Vall, Warszawa 1998, s. 118.
18

19
C. Żuławska, Zabezpieczenie jakości świadczenia, „Studia Cywilistyczne” 1978, t. 29,
s. 29; K. Haładyj, M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, s. 99.
20
J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III,
cz. 2, s. 118, zwraca uwagę, że prowadzi do ogólnego podniesienia jakości produkcji.

C. Żuławska, Zabezpieczenie..., s. 48, wyraża pogląd, że względy słuszności uzasadniają
jej szeroką bazę i absolutny charakter rękojmi.
21

J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III,
cz. 2, s. 118.
22
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wiąże się z dalej idącą odpowiedzialnością niż ta na zasadzie ryzyka23. Jej charakter należy uznać za niemal absolutny, a wykazanie jakichkolwiek okoliczności
nie może doprowadzić do ustania takiej odpowiedzialności24.
Zmiany podstaw odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim
Tradycyjnie podstawą odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim
była wadliwość rzeczy sprzedanej. Artykuł 556 k.c. w brzmieniu do dnia 24 grudnia 2014 roku wymieniał wyczerpująco trzy alternatywne przesłanki wady25.
Regulację art. 35 ust. 1–2 konwencji wiedeńskiej26 oparto na przesłance niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, która stała się podstawą odpowiedzialności
sprzedawcy także w dyrektywie 1999/44. W celu implementacji tej dyrektywy do
prawa polskiego uchwalono u.s.w.s.k. W jej art. 4 ust. 1 poddano sprzedaż towaru
konsumpcyjnego w stosunkach konsument–przedsiębiorca zaostrzonej – w założeniu – odpowiedzialności sprzedawcy, której przesłankę stanowiła już nie wada
rzeczy sprzedanej, ale właśnie jej niezgodność z umową27. Pojęcie zgodności
23
C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2,
s. 60, wskazują, że różni się od odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, bo jest niezależna także od
wiedzy dłużnika. Odmiennie W. Katner, w: System prawa prywatnego, tom 7. Prawo zobowiązań –
część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 134; J. Skąpski, w: System prawa cywilnego.
Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, s. 118 – którzy nazywają odpowiedzialność
wolną od wiedzy jako odpowiedzialność opartą na zasadzie ryzyka.

To normatywne ryzyko wadliwości towaru w pełni spoczywające na sprzedawcy jest
jednak mniejsze niż ryzyko faktyczne, a to z uwagi na obowiązki dowodowe kupującego co do
wadliwości rzeczy, zob. w odniesieniu do umowy o dzieło – W. Bańczyk, op. cit., s. 149.
24

Art. 556 k.c. w brzmieniu do dnia 24 grudnia 2014 r.: „rzecz (...) ma wadę zmniejszającą
jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności
lub z przeznaczenia rzeczy; rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego;
rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.
25

26
Art. 35 ust. 1–2 konwencji wiedeńskiej: „[s]przedający powinien dostarczyć towary według
ilości, jakości i w asortymencie przewidzianym w umowie oraz umieszczone lub zapakowane
w sposób przewidziany w umowie. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, towary są zgodne z umową tylko wówczas, gdy: a) nadają się do użytku w takich celach, w jakich zwykle służą towary tego samego
rodzaju, b) nadają się do specjalnych celów, podanych (...) do wiadomości sprzedającego w chwili
zawarcia umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy z okoliczności wynika, że kupujący nie polegał lub
że byłoby z jego strony nierozsądne polegać na kompetencji i ocenie sprzedającego, c) posiadają
cechy towarów, które sprzedający przedstawił kupującemu jako próbki lub wzory, d) są umieszczone
lub opakowane w sposób zwyczajowo przyjęty dla tego rodzaju towarów lub gdy taki zwyczajowo
przyjęty sposób nie istnieje, w sposób pozwalający na odpowiednie ich utrzymanie i zabezpieczenie”.
27
Art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: „[s]przedawca
odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny
z umową”.
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z umową określono w tym przepisie przez swoiste domniemanie28 na podstawie
przykładów z ust. 2 odnoszących się do indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego29, z ust. 3 znajdującego zastosowanie w braku
takiego uzgodnienia30, a także z art. 6 dotyczącego niezgodności z umową rzeczy
zamontowanej31.
Od dnia 25 grudnia 2014 roku zaczęła obowiązywać zmieniona treść k.c.,
w którym reżim odpowiedzialności sprzedawcy w stosunkach konsumenckich
włączono do ogólnej regulacji przez swoiste połączenie przesłanki wady rzeczy sprzedanej i jej niezgodności z umową w art. 556 k.c. w nowym brzmieniu32. Dalej dokonano uszczegółowienia przesłanki wady poprzez jej określenie
w art. 5561 § 1 zd. 1 k.c. jako takiej, która: polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Przykłady takiej wady scharakteryzowano w dalszej części przepisu33, przy założeniu, że mają one charakter otwarty.
28
Na to, że nie konstruuje on domniemania, tylko rozstrzyga, kiedy rzecz jest niezgodna
z umową, zwraca jednak uwagę J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 190–191;
podobnie o tym, że nie jest to domniemanie zgodności, zaś domniemaniem zgodności jest odebranie rzeczy, które obala kupujący przez wskazanie na niezgodność – J. Szczotka, op. cit., s. 54, 57,
podobnie M. Gajek, Niezgodność z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy towaru
konsumpcyjnego, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 5, s. 208–209.

Art. 4 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: „W przypadku
indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on
zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej
kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy
zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru”.
29

30
Art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: „W przypadkach nieobjętych ust. 2, domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli
nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany oraz gdy jego właściwości
odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje
się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych
publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności
uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do
właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować”.
31
Art. 6 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej: „[z]a niezgodność
towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu
i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji
otrzymanej przy sprzedaży”.
32
Art. 556 k.c. w brzmieniu od dnia 25 grudnia 2014 r.: „[s]przedawca jest odpowiedzialny
względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną”.

Art. 5561 k.c. w brzmieniu od dnia 24 grudnia 2014 r.: „[w] szczególności rzecz sprzedana
jest niezgodna z umową, jeżeli 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze
względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma
właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę
33
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Ogólne pojęcie wady rzeczy sprzedanej oraz jej niezgodności z umową
Na przykładach dwóch regulacji obowiązujących w Polsce do dnia 24
grudnia 2014 roku widać wyraźnie podobieństwo między wadą a niezgodnością
z umową, które polega na dbałości o spełnianie przez rzecz sprzedaną odpowiednich cech34. Sama analiza treści przepisów wykazuje jednak podstawowe różnice
między regulacjami o charakterze normatywnym – tak w przypadku niezgodności z umową rozszerza się odpowiedzialność sprzedawcy m.in. o uwzględnienie
w ocenie właściwości rzeczy sprzedanej treści publicznych zapewnień producenta rzeczy (tj. zwłaszcza zgodność z reklamą35) i odpowiedzialność za nieprawidłowości wynikłe z montażu rzeczy sprzedanej36. Należy przy tym stwierdzić,
że także samo posługiwanie się przez ustawodawcę w ramach regulacji jednej
umowy sprzedaży pojęciem wady rzeczy sprzedanej i jej niezgodności z umową
wskazuje na brak ich identycznej treści37. Wykazanie tej rozbieżności wymaga
jednak m.in. analizy ogólnego znaczenia pojęć tworzących podstawy odpowiedzialności sprzedawcy.
Wada rzeczy sprzedanej w szczególności charakteryzowana jest z perspektywy wartości i użyteczności konkretnej rzeczy nabytej dla kupującego38.
lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Z kolei: [j]eżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela,
osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej (...) [§ 2].
Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca
ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od
sprzedawcy [§ 3].
34
Na „odpowiednie właściwości” zwraca uwagę E. Habryn-Motawska, Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, Warszawa 2010, s. 234, przy czym
autor niniejszego artykułu odnosi termin właściwości wyłącznie do przesłanki niezgodności
z umową.

Intensywniejsza ochrona przed ekscesami reklamowymi miała właśnie być przesłanką
zwiększenia intensywności ochrony, w tym za pomocą przesłanki niezgodności z umową – tak
C. Żuławska, Uwagi..., s. 237.
35

Rozwój prawa umów miał mieć miejsce z uwagi na odejście od typizacji umów i przyznanie ochrony nie z uwagi na odmienność świadczenia niepieniężnego w umowie sprzedaży i np.
w umowie o dzieło, tylko na funkcję ekonomiczną, jaką jest uzyskanie przez konsumenta rzeczy do
korzystania – zob. C. Żuławska, Uwagi..., s. 235–236.
36

37
Zob. pkt 1 i wskazanie, że niezgodność rzeczy sprzedanej z umową jest pojęciem szer
szym niż jej wada.
38

Np. M. Gajek, op. cit., s. 210.
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Wada taka ma zatem charakter subiektywny, zależny od wyobrażenia kupującego w odniesieniu do rzeczy39, wykreowanego na podstawie zawartej umowy40,
w tym zwłaszcza ustalonej ceny41. Jest ona też ograniczona do samego przedmiotu świadczenia, jako: „coś, co w tym przedmiocie tkwi, znajduje w nim swoją
przyczynę”42. Z uwagi na częsty brak określenia wartości lub użyteczności takiej
rzeczy w umowie pojawiały się jednak w polskiej doktrynie i orzecznictwie43
tendencje do obiektywizowania cech rzeczy, w tym ujęcia dla oceny wadliwości
rzeczy także zwykłego celu korzystania z niej.
Stosowanie przesłanki wady rzeczy sprzedanej ma też ten skutek, że nie
zachodzi ona mimo braku absolutnej zgodności takiej rzeczy z umową. Nie będzie
wadliwa ani rzecz nieco inna od ustalonej, ale spełniająca te same cechy, ani rzecz
lepsza. Prowadzi to także do tego, że świadczenia przysługujące kupującemu rzecz
wadliwą mają przede wszystkim stanowić swoisty substrat szkody poniesionej
przez kupującego przez zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy kupionej
względem tej, jaka była podstawą wyliczenia ceny44. Nie oznacza to jednak, że
taką szkodę trzeba w szczególny sposób wykazać. Wszakże wadę stanowi sam
fakt zmniejszenia wartości lub użyteczności 45 i to bez względu na jej istotność46.
39
Tak na przykładzie samochodu starszego niż strony ustaliły, który posiada niższą wartość
użytkową i handlową – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., I CK 267/02, publ.
LEX nr 479348; podobnie co do wniosku wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1990 r.,
I CR 528/90, publ. LEX nr 9035.

Najpierw bierze się pod uwagę treść zobowiązania, a dopiero później znaczenie zyskują
kryteria obiektywizujące – tak F. Zoll, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 1154.
40

41

A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, s. 310.

Tak w odniesieniu do wady przedmiotu najmu – wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 23 maja 2014 r., I ACa 390/14, publ. LEX nr 1621129.
42

43

Zob. pkt 5.

Na to, że sankcje przeciwko sprzedawcy w takiej sytuacji mają przywracać ekwiwalentność
jego świadczeniu, zwracają uwagę: J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2016), s. 1132;
R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 260.
Ma to też związek z funkcją rękojmi jako przywracającej ekwiwalentność świadczeń.
44

45
Istnienie każdej wady może bowiem prowadzić do odpowiedzialności sprzedawcy. Po
stronie kupującego pozostaje jedynie wykazanie, że wada zmniejsza wartość i użyteczność – tak
wprost wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2013 r., I CSK 457/12, publ. LEX nr 1341648;
podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., II CK 239/02, publ. LEX nr 479364.
46
Tak o hałasie w kabinie samochodu spowodowanym przez niedopasowanie drzwi do nadwozia, który zmniejsza jego wartość lub użyteczność – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca
2002 r., II CKN 111/01, publ. LEX nr 109412; podobnie co do wniosku E. Łętowska, Prawo umów
konsumenckich, Warszawa 2002, s. 397; C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 64.
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Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową niewątpliwie ma charakter szerszy
od wady. W części znajduje to uzasadnienie w pochodzeniu instytucji – pierwsza
wywodzi się z ogólnego reżimu odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania,
zaś druga stanowi jedynie szczególny rodzaj jednej z postaci takiego naruszenia, jakim jest nienależyte wykonanie zobowiązania. Podobny wniosek wywieść
można także z porównania samego literalnego brzmienia przesłanek. Niezależnie
od tego, na ten wniosek wpływa także fakt, że katalog przesłanek niezgodności
z umową ma charakter otwarty, odmiennie niż zamknięty katalog wad uregulowany w k.c. w poprzednim brzmieniu47. Niezgodność z umową nie jest też
ograniczona do kryterium wartości lub użyteczności rzeczy48 – wszakże wada to
nie każde odstępstwo od umowy49 – zastępując je bardziej pojemnym kryterium
właściwości50 rzeczy. Zakres pojęcia niezgodności z umową poszerza się względem wady, także jeśli chodzi o ujmowanie przypadków szczególnych51.
Przede wszystkim niezgodność rzeczy sprzedanej z umową ocenia się z perspektywy spełniania przez rzecz uzasadnionych oczekiwań nabywcy52, które
wywołał sprzedawca, przedstawiając rzecz jako posiadającą określone cechy53.
47
E. Habryn-Chojnacka, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, s. 383; P. Podrecki, F. Zoll, op. cit., s. 117; podobnie R. Trzaskowski, w: Kodeks
cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 289, według którego obecnej
formuły ogólnej nie wyczerpują typowe przypadki określone jako „w szczególności”. Należy
przy tym zwrócić uwagę za J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2016), s. 1136, że katalog
przykładowy jest na tyle szeroki, że stosunkowo trudno określić „wadę nienazwaną”. Odmiennie
natomiast A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, s. 309, podnosi,
że dalej powinno się interpretować tak, jak pod rządami dawnego uregulowania (a zatem jak gdyby
katalog ten miał charakter wyczerpujący), a to wbrew literalnemu brzmieniu k.c., które uznaje za
„niefortunne”.
48

E. Habryn-Chojnacka, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, s. 410.

Tak w odniesieniu do wady w umowie o dzieło – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycz
nia 2012 r., II CSK 213/11, publ. LEX nr 1133803.
49

50
M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, s. 106, podnosi jednak, że
kryterium właściwości rzeczy zawiera w sobie jej wartość i użyteczność.
51

E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 232; zob. pkt 6.

Jako wspólne kryterium oceny określają je P. Podrecki, F. Zoll, op. cit., s. 111; natomiast
ich szczególne znaczenie podkreślają E. Łętowska, Trzydzieści pięć lat później. Żywotność koncepcji tzw. „przyrzeczenia gwarancyjnego”, w: Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa
dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005, s. 182;
R. Stefanicki, Zapewnienia reklamowe jako kryterium oceny zgodności towaru konsumpcyjnego
z umową sprzedaży, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, z. 1, s. 171.
52

53
Na to, że w tym zakresie mają znaczenie w szczególności cechy rodzajowe, zwraca uwagę
M. Gajek, op. cit., s. 210, przy czym jest to nietrafne, biorąc pod rozwagę cechy rzeczy sprzedanej
określone przede wszystkim z perspektywy danej umowy.
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Choć odpowiedzialność wywodzi się z kategorii deliktowych54, to jednak bazuje
na zbliżonym modelu, co odpowiedzialność za wadę rzeczy sprzedanej. Wszakże
najpierw analizowana jest subiektywnie55 treść umowy i właściwości rzeczy
wyinterpretowane z tej umowy, a w razie braku ich ustalenia stosuje się w niej
kryteria obiektywne, tym razem jednak wprost przewidziane w regulacji56. Kryteria te nie oznaczają jednak a priori, że rzecz ma być przeciętnej jakości57.
Unormowanie to obejmuje też takie oczekiwania kupującego, które nie
miałyby znaczenia w przypadku odpowiedzialności za wadę rzeczy sprzedanej
na podstawie poprzedniego brzmienia k.c. Częstokroć powstają one bowiem za
sprawą jednostronnych oświadczeń, czy nawet wyobrażeń jednej ze stron, a ich
późniejsze wpasowanie w model konsensu stron umowy co do właściwości rzeczy ma charakter wyłącznie fikcyjny58. To one następnie stanowią wzorzec cech
rzeczy, z którymi porównuje się rzecz sprzedaną.
Nawet brak zmniejszonej wartości czy użyteczności rzeczy kupionej nie
stoi na przeszkodzie odpowiedzialności sprzedawcy na podstawie spełnionej
przesłanki jej niezgodności z umową sprzedaży59, która wystąpi w przypadku
każdorazowego braku prawidłowych właściwości rzeczy60. Niezgodna z umową
nie będzie jednak wciąż rzecz lepsza, chyba że w umowie wskazano jej konkretne
54
Zakładały one odpowiedzialność za wytworzenie u kupującego określonego wrażenia co
do rzeczy – tak E. Habryn-Chojnacka, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, s. 383.

Na przykładzie regulacji konwencji wiedeńskiej – P. Schlechtriem, P. Butler, UN Law
on International Sales, Berlin 2009, s. 114. Do pewnego stopnia odmiennie C. Żuławska, Uwagi..., s. 237–238, zwracając uwagę na fakt, że cechy rzeczy sprzedanej są określone obiektywnie
i podlegają obligatoryjnej, normatywnej ocenie. Należy to jednak uznać za zbyt daleko idący wnio
sek w sytuacji, gdy obiektywne przesłanki zgodności z umową są brane pod uwagę dopiero wtedy,
gdy brak odpowiedniego ukształtowania umowy między stronami.
55

56
Takie rozwiązanie znajduje się w konwencji wiedeńskiej – z tym uzasadnieniem, że jest
potrzebne, jako że strony rzadko ustalają wszystkie cechy wprost, czy nawet w sposób dorozumiany; rozwiązanie to można ponadto uznać za kontynuację domniemanej woli stron, które miały
na myśli zwykły cel – P. Schlechtriem, P. Butler, op. cit., s. 115.
57

Ibidem, s. 116.

58

Zob. W. Bańczyk, op. cit., s. 160 i cyt. tam źródła.

W odniesieniu do regulacji konwencji wiedeńskiej – A. Koch, Wadliwość rzeczy sprzedanych w świetle Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 10, s. 12. M. Krupowicz, op. cit., s. 148, podnosi jednak, że dla oceny wady rzeczy
sprzedanej i jej niezgodności z umową dokonuje się tożsamej oceny przydatności, funkcjonalności
i użyteczności rzeczy.
59

W odniesieniu do regulacji konwencji wiedeńskiej – M. Jagielska, w: Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz, red. M. Pazdan, Zakamycze
2001, s. 388, w szczególności zwraca uwagę, że utrudnione używanie, przynoszenie niedostatecznych wyników, czy sprawianie wyższych niż normalne kosztów ma stanowić niezdatność rzeczy
60
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właściwości61. Podobnie jak wada rzeczy sprzedanej, jej niezgodność z umową
obejmuje wszystkie przypadki, nie tylko większej wagi62.
Badanie ogólnych cech wady rzeczy sprzedanej oraz jej niezgodności z umową
musi też objąć analizę momentu ich powstania oraz ujawnienia, mającego znaczenie dla odpowiedzialności z ich powodu. Niewątpliwie rzecz sprzedana najpóźniej
w chwili wydania musi być wadliwa lub niezgodna z umową, przy czym wada
ta lub niezgodność niekoniecznie muszą się już wtedy ujawnić. Sprzedawca nie
będzie za nie odpowiedzialny, gdy były znane kupującemu w momencie zawarcia
umowy (art. 557 § 1 k.c.), a to dlatego, że w takim razie wyraził na nie zgodę i objął
ich istnienie jego konsensem. W tym zakresie odmienna jest regulacja konwencji wiedeńskiej, wedle której także taka sytuacja, gdy sprzedawca nie odpowiada,
kiedy kupujący miał już możliwość wykrycia niezgodności z umową w momencie
zawarcia umowy – w rozsądny sposób, bez specjalistycznych badań63. Podobne
do niej unormowanie zastosowano w art. 7 ust. 1 u.s.w.s.k., na podstawie którego
sprzedawca nie odpowiadał za wadę, o której, oceniając rozsądnie, powinien był
wiedzieć. Kodeks cywilny w nowym brzmieniu nie powtórzył tej regulacji. Wiedzę
kupującego w momencie wydania rzeczy można z kolei postrzegać w kategoriach
datio in solutum – jako przyjęcie towaru wadliwego w miejsce uzgodnionego niewadliwego, w celu zwolnienia ze zobowiązania do dostarczenia towaru niewadliwego (zob. art. 453 § 1 k.c.). Sprzedawca będzie oczywiście odpowiedzialny za
wady, gdy ujawniły się zarówno w momencie wydania rzeczy, jak również już
w czasie używania rzeczy, o ile w momencie wydania istniały już „w zarodku”64.
sprzedanej do zwykłego użytku i tym samym jej niezgodność z umową, przy czym ten wniosek
nadaje się do szerszego stosowania także w prawie polskim.
61

E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 68.

K. Haładyj, M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, s. 100;
R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 293;
odmiennie i niezasadnie M. Gajek, op. cit., s. 209. Zob. jednak w odniesieniu do umowy o dzieło
i o roboty budowlane W. Bańczyk, op. cit., s. 145, że zwłaszcza w przypadku skomplikowanych
i wieloskładnikowych rzeczy (czy usług) możliwość kwestionowania jakiejkolwiek (nawet najdrobniejszej) niezgodności z umową może stanowić pewne nadużycie, które może być rozwiązane
przez prawidłowe rozstrzygnięcie o stosowaniu przepisów umowy sprzedaży w innych umowach
(stosowanie odpowiednie, zgodnie z kodeksową regulacją tak np. art. 638 § 1 k.c.).
62

63
Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny, gdy kupujący nie mógł być nieświadomy
niezgodności z umową, przy czym jego brak świadomości musiałby wynikać z rażącego niedbalstwa, chyba że cecha, co do której występuje ta niezgodność, była między stronami ustalona
– P. Schlechtriem, P. Butler, op. cit., s. 120–121.
64
E. Łętowska, Prawo..., s. 398; podobnie co do wniosku, określając to jako sytuację, gdy
w rzeczy tkwiły przyczyny, które spowodowały wadę – J. Skąpski, w: System prawa cywilnego.
Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, s. 123; J. Szczotka, op. cit., s. 48.
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Specyficzne sposoby ustalania cech rzeczy sprzedanej
Analiza specyfiki odpowiedzialności sprzedawcy za nieprawidłowe spełnienie świadczenia z umowy sprzedaży wymaga ustalenia wzorca, do którego będzie
można przyrównywać świadczenie rzeczywiście spełnione. Sytuacja jest oczywista, gdy cechy przedmiotu sprzedaży zostały zgodnie ustalone przez strony.
Specyfika zawierania umowy sprzedaży pozwala jednak również na przyjęcie
swoistych sposobów ustalania cech rzeczy sprzedanej. Sposoby te były różne
w zmieniającej się regulacjach odpowiedzialności sprzedawcy w prawie polskim.
Przejawem istotnej różnicy między obydwiema podstawami odpowiedzialności jest znaczenie jednostronnych oświadczeń kupującego kierowanych do
sprzedawcy z perspektywy odpowiedzialności tegoż sprzedawcy za wynikające
z nich oczekiwania kupującego co do cech rzeczy sprzedanej. Konwencja wiedeńska nie ogranicza stopnia ani zakresu oczekiwań65 nakierowanych na specjalne cele, jakie ma spełniać rzecz. Wymaga jedynie podania takich oczekiwań
do wiadomości sprzedawcy. Znaczenie mają także takie cele, o których sprzedawca wiedział lub których mógł się domyśleć66. Sprzedawca może jednak nie
ponosić odpowiedzialności za nie, jeśli kupujący nie polegał lub nie mógł polegać
na jego wiedzy w zakresie zdatności rzeczy do danego celu opisywanego przez
kupującego67. Takiego ograniczenia nie przyjęto jednak w dyrektywie 1999/44
ani w prawie polskim. Na podstawie u.s.w.s.k. taki skutek miał bowiem miejsce,
gdy kupujący określił cel, do którego chce wykorzystywać rzecz, a sprzedawca
nie złożył co do tego zastrzeżenia68.
Według poprzedniego brzmienia art. 556 § 1 k.c. sprzedawca nie ponosił jednak odpowiedzialność za oczekiwania kupującego inne niż wynikające
z umowy stron – a zatem zgodności oświadczeń obydwu stron na zasadach ogólnych. Tymczasem gdy to sprzedawca określił taki cel, podstawą jego odpowiedzialności było ukształtowanie oczekiwań kupującego jak z opisu rzeczy przez
65

A. Koch, op. cit., s. 11.

66

Np. gdy sprzedawca był tylko pośrednikiem – M. Jagielska, w: Konwencja..., s. 392.

M. Jagielska, w: Konwencja..., s. 393. Podobnie P. Schlechtriem, P. Butler, op. cit., s. 117,
którzy zwracają zarazem uwagę, że wystarczające jest, gdy sprzedawca mógł rozsądnie wywnioskować taki szczególny cel kupującego z okoliczności.
67

68
Np. jeśli milczał, gdy kupujący go przedstawiał, zob. W. Katner, w: System prawa prywatnego, tom 7, s. 130. Na to, że przekłada się to na dorozumianą wolę stron, wskazuje J. Pisuliński,
w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 191. Na to, że taka ochrona w obrocie powszechnym
jest zbyt daleko idąca, zwraca jednak uwagę R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz.
Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 300–301.
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sprzedawcę69. Nowa regulacja k.c. zmieniła się w tym zakresie, przejmując regulację u.s.w.s.k.
Istotnym zagadnieniem, które ujawniło się na tle zmian stanu prawnego
w opisywanym zakresie – pojawiającym się w dyrektywie 1999/44, u.s.w.s.k.,
a także w nowym brzmieniu k.c. – jest znaczenie publicznych zapewnień producenta rzeczy, zwłaszcza w reklamie70, dla kształtowania oczekiwań kupującego
co do cech rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży. Można rozważać,
czy istnieje uzasadnienie dla ponoszenia takiej odpowiedzialności właśnie przez
sprzedawcę. Nie sposób jednak nie zauważyć, że sprzedawca wprost odnosi
korzyść z takich zapewnień producenta, bo to one mają wpływ na decyzję kupującego o zakupie, w tym o zakupie u danego sprzedawcy71. W tym kontekście
znaczenie mają rozsądne oczekiwania72 potencjalnego kupującego wywołane
przez informacyjną warstwę reklamy73, w zakresie, w jakim mogły wpłynąć na
jego decyzję74.
Niejednoznaczna do określenia jest przy tym podstawa związania sprzedawcy zapewnieniami reklamowymi – wykraczająca poza wynikającą z typowego
modelu kształtowania umowy75, zarówno poprzez odpowiedzialność sprzedawcy
za działalność podmiotów z nim niepowiązanych, jak również za składanie
oświadczeń na etapie znacznie wyprzedzającym chwilę zawierania konkretnej
E. Habryn-Motawska, Niezgodność..., s. 60, por. z rozważaniami w dalszej części niniejszego artykułu.
69

70
Innymi przykładami mogą być pokaz na wystawie – tak W. Katner, w: System prawa
prywatnego, tom 7, s. 131; czy oznaczenie opakowania – tak A. Makowska, Sprzedaż konsumencka
w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim, Toruń 2006, s. 50; J. Pisuliński, w: System prawa
prywatnego, tom 6, s. 193.
71

Zob. J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 203.

72

J. Szczotka, op. cit., s. 60.

E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 90; podobnie C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks
cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 65. Odmiennie W. Katner, w: System prawa
prywatnego, tom 7, s. 131, podniósł jednak w odniesieniu do poprzedniego stanu prawnego, co
zachowuje aktualność, że taka reklama rzadko wykracza poza ogólną informację oraz zapewnienie
o atrakcyjności i w tym zakresie pozostaje bez znaczenia dla odpowiedzialności sprzedawcy.
73

74
Na jego decyzję nie będzie np. wpływała taka reklama, jeśli sprzedawca wykaże, że
kupujący nie znał zapewnienia lub, oceniając rozsądnie, znać nie mógł (np. reklama była emitowana na innym obszarze; ew. została sprostowana w taki sposób, by sprostowanie to dotarło do
potencjalnych kupujących) – tak J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 193; R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 307.
75
Na przełamanie skuteczności inter partes praw obligacyjnych wskazuje w tym zakresie
A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088, s. 309; na dekonsensualizację
– E. Łętowska, Trzydzieści..., s. 183; na przełamanie reguły privacy – R. Stefanicki, op. cit., s. 186.
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umowy. W tym zakresie jeszcze w odniesieniu do k.c. w poprzednim brzmieniu
S. Sołtysiński przedstawił jednak tezę o przyrzeczeniu gwarancyjnym, na podstawie której: „[w]prowadzenie do obrotu przez wytwórcę produktu opatrzonego
w znak jakości, znak towarowy lub inne oznaczenie lub informację skierowane
pod adresem konsumenta w celu skłonienia go do dokonania zakupu, należy
traktować jako oświadczenie woli wywołujące zobowiązanie producenta, który
zapewnia nabywcy określone właściwości i jakoś towaru”76. Źródłem takiego
zobowiązania producenta miała być jego jednostronna czynność prawna polegająca na tym, że swe przyrzeczenie kieruje do każdego potencjalnego nabywcy,
niezależnie od tego, od kogo ów kupujący zdecyduje się nabyć taki towar77.
Miało to zwiększyć odpowiedzialność producentów korzystających z reklamy,
informacji handlowej dla skłonienia nabywcy do zakupu, a przez to doprowadzenia do zwiększenia obrotów już przez sprzedawców78. Ważne dla niego było
także doprowadzenie do generalnego celu, jaki stanowiło zapewnienie szerszej
ochrony nabywcy, w której widział on podstawę regulacji umowy sprzedaży79.
Nieco inaczej takie związanie widziała przy tym C. Żuławska, jednocześnie
wspierając i rozwijając koncepcję S. Sołtysińskiego80. Traktowała ona reklamę
jako ofertę, która może mieć charakter wiążący, a elementy reklamy oddziałujące
na intelekt odbiorcy – w tym informacje o produkcie, jego zastosowaniu, posługiwanie się certyfikatami i znakami jakości – miałyby stanowić prawnie skuteczne
zapewnienie sprzedawcy81.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że właśnie w tym kierunku, ale
jednocześnie przy zapewnieniu szerszego i bardziej jednoznacznego zakresu
ochrony, podążyło ostatecznie prawo europejskie, w tym dyrektywa 1999/44.
Jej regulacja ujęła przedkontraktowe zapewnienie o cechach towaru jako kształtujące usprawiedliwione oczekiwania konsumenta, przesądzające o zgodności
towaru z umową82.
76
S. Sołtysiński, Odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za szkody wyrządzone
wprowadzeniem do obrotu rzeczy z wadami, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XV, s. 173.
77

Ibidem.

78

Ibidem, s. 173–175

79

Ibidem.

80

R. Stefanicki, op. cit., s. 75.

C. Żuławska, Znaczenie prawne reklamy w świetle kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1977, nr 1, s. 52, 57.
81

82

E. Łętowska, Trzydzieści..., s. 179, 182.
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W obowiązującym stanie prawnym powstałym na podstawie regulacji
u.s.w.s.k. sprzedawca jest ponadto zobowiązany do dostarczenia rzeczy zgodnej ze swoimi zapewnieniami83, w tym zwłaszcza z próbką, wzorem lub opisem. W tym zakresie przepis art. 556 § 1 k.c. w poprzednim brzmieniu dotyczył
jedynie jej zgodności z zapewnieniami sprzedawcy, w tym w okolicznościach,
w jakich dokonywał sprzedaży. Także wówczas zgodność z przedstawionym opisem, próbką czy wzorem brano jednak pod uwagę jako szczególne przykłady
takich zapewnień84.
Ogólnie takie zapewnienie, które można traktować jako przykład opisu,
musi odnosić się do konkretnych cech rzeczy85. Jako próbkę rozumie się z kolei
każde okazanie takiej rzeczy przy zawieraniu umowy86, która przedstawia
wszystkie cechy87 rzeczywistego przedmiotu sprzedaży. Wzór różni od niej to,
że stanowi tylko model rzeczy sprzedanej, który z założenia jest tylko do niej
R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV,
s. 302, zwraca jednak uwagę, że ma to miejsce o tyle, o ile takie zapewnienia wpływają na decyzję
o zawarciu umowy; podobnie Z. Gawlik, Art. 5561, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania
– część szczegółowa, nb. 1.
83

84
C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III,
cz. 2, s. 64. Dalszymi przykładami takich zapewnień może być także treść ulotki czy instrukcji –
J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, s. 128.
85
Na przykładzie rocznika samochodu – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1990 r.,
I CR 528/90, publ. LEX nr 9035, podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r.,
I CK 267/02, publ. LEX nr 479348; podobnie co do wniosku M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny.
Komentarz. Zobowiązania, s. 108, która jednak odnosi go generalnie co do znaczenia zapewnień.
Zbliżony pogląd wyraża R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część
szczegółowa, t. IV, s. 290, przy czym dotyczy on zapewnienia o niepełnowartościowym charakterze
rzeczy. Nie wystarcza ono jednak, jeśli nie podkreślono, których dokładnie cech nie spełnia. Nie
wyklucza się przy tym, by sprzedający, poza informowaniem o stałych cechach rzeczy, podjął się
także doradztwa w zakresie zastosowania tej rzeczy w procesach technologicznych stosowanych
przez kupującego, jeśli te procesy są mu znane i jako sprzedawca podejmuje się on aktywności
doradczej – tak o odpowiedzialności sprzedawcy za dobór farb do procesów technologicznych
kupującego wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 568/04, publ. LEX nr 479349.
86
E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 55; natomiast od tego, czy da się przyjąć dorozumianą
wolę stron, uzależnia to J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 191. Z kolei pogląd,
odwołujący się do klasycznego zawarcia umowy, że ma to mieć znaczenie tylko przy składaniu
oferty, wyraża W. Katner, w: System prawa prywatnego, tom 7, s. 131, przy czym należy go uznać
za zbyt wąski.
87
Tak w odniesieniu do konwencji wiedeńskiej – M. Jagielska, w: Konwencja..., s. 394.
J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2016), s. 1140, podnosi jednak, że próbka może
wykazywać tylko niektóre cechy towaru, ale to sprzedawca musi to wykazać. Wydaje się, że nie
może tu chodzić o wykazanie w ewentualnym procesie, ale o zwrócenie na to uwagi przy zawieraniu umowy, tak by nie kształtować przekonania kupującego o takich cechach rzeczy sprzedanej,
jak w próbce.
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zbliżony, w tym w szczególności przedstawia tylko niektóre cechy rzeczy sprzedawanej88. Ponadto w odróżnieniu od próbki nie przedstawia autentycznej rzeczy
sprzedanej, a jedynie reprezentatywnie ukazuje jej kształt, proporcję89.
Z perspektywy odpowiedzialności sprzedawcy znaczenie mają wszystkie
cechy wskazane na podstawie próbki, czy wzoru (nie tylko te, na które sprzedawca wprost zwrócił uwagę), a rzecz sprzedana musi im ściśle odpowiadać90.
Przyjmuje się, że każde okazanie próbki lub wzoru odniesie ten skutek, nawet jeśli
sprzedawca nie przedstawia ich w tym charakterze91. Stanowi to zarazem regulację odmienną od tej z konwencji wiedeńskiej, w której taki skutek uzależnia się
od przedstawienia rzeczy właśnie jako próbki lub wzoru. Jeżeli zaś tę samą cechę
wyraża zarówno próbka czy wzór, jak również opis, to wydaje się, że próbka czy
wzór z natury lepiej oddają cechy rzeczy i silniej wpływają na decyzję kupującego
niż opis. Nie może to być jednak a priori przesądzone92. Gdy jednak to kupujący okazuje wzór, może to mieć znaczenie jedynie z perspektywy celu, w jakim
zamierza używać takiej rzeczy93. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić,
że w tym zakresie u.s.w.s.k. i nowa regulacja k.c. expressis verbis ujmują to, co
było już przedmiotem rozważań na tle k.c. w poprzednim brzmieniu.
Niekiedy strony nie ustalają cech rzeczy sprzedanej, czy to w drodze konsensu, czy na podstawie któregoś z opisanych wyżej sposobów ukształtowania
przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy za wywołanie oczekiwań kupującego
co do właściwości rzeczy czy też jej wartości lub użyteczności. W takiej sytuacji
niewątpliwie pewne cechy rzeczy sprzedanej i tak wynikają z wymogu konsensu
stron co do przedmiotu świadczenia oznaczonego gatunkowego. W szczególności znajduje to odzwierciedlenie w odwołaniu do kryterium zwykłych cech oraz
zwykłego sposobu używania rzeczy tego rodzaju, co rzecz sprzedana, ale już nie
88

Tak w odniesieniu do konwencji wiedeńskiej – M. Jagielska, w: Konwencja..., s. 394.

89

J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2016), s. 1140.

E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 55; C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny.
Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 64.
90

91
Odmienny skutek ma miejsce, gdy zastrzeżono, że nie są przedstawione w tym charakterze – E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 254–255.

Co prawda E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 252–253, podnosi, że w sytuacji, w której tę
samą cechę wyraża zarówno próbka, jak i opis, od sprzedawcy wymaga się najczęściej zgodności
rzeczy sprzedanej z próbką, a nie z opisem; przy czym jednocześnie zwraca uwagę, że jest mało
prawdopodobne, by zakres uzyskanej wiedzy na podstawie próbki i opisu pokrywały się. Odmiennie i trafniej J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 194, który wyraża pogląd, że nie
można wytworzyć w tym zakresie jednoznacznej zasady.
92

93

E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 258.
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w odniesieniu do jej konkretnego nabywcy. Dlatego, choć specyfika wady rzeczy
nie zakłada jej obiektywnego charakteru i odniesienia do wzorca rzeczy danego
rodzaju, to w orzecznictwie przyjęto ten kierunek rozwoju odpowiedzialności
sprzedawcy94. W szczególności bowiem powszechnie uznano, że wadliwa może
być rzecz zgodna z normami – w orzecznictwie sądowym i doktrynie ponad
kryterium normatywno-techniczne powszechnie postawiono bowiem kryterium
funkcjonalności, użyteczności95, jak też utrzymania wartości handlowej96. Jest
to rozwiązanie zdecydowanie racjonalne i w rzeczywistości najczęściej zgodne
z wolą stron, które świadomie rezygnują z określenia cech rzeczy zakupionej,
licząc, że będzie ona w tym zakresie typowa97. Kierunek obiektywnego rozumienia wady zyskał znaczenie do tego stopnia, że według niektórych poglądów doktryny obiektywna użyteczność miała podlegać rozważeniu nawet przed interesem
konkretnego kupującego98.
Należy zatem stwierdzić, że zmiana przesłanki odpowiedzialności z wady
rzeczy sprzedanej na jej niezgodność z umową nie spowodowała większej zmiany
w tym zakresie. Wszakże najpierw odnosi się ona do subiektywnych, a dopiero
potem do obiektywnych cech rzeczy sprzedanej. W przypadku rękojmi za wady
było to jednak związane z rozwojem doktryny i orzecznictwa, zaś regulacja nie94
Na przykładzie maszyny do sortowania fasoli, która ma sortować ją dobrze – wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 5 marca 2010 r., IV CNP 76/09, publ. LEX nr 852575; na przykładzie dachówki, która powinna zabezpieczać dach przed deszczem i śniegiem – wyrok Sądu Najwyższego z dnia
8 marca 2005 r., IV CK 636/04, publ. LEX nr 479344; na przykładzie lakieru samochodu, który nie
może się odbarwiać na skutek pozostawania w środowisku zewnętrznym, w tym przez narażenie na
działanie ptasich odchodów – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r., II CK 239/02,
publ. LEX nr 479364; na przykładzie samochodu, który ma służyć do legalnego korzystania na
drogach publicznych, a zatem nie może mieć sfałszowanego dowodu rejestracyjnego – wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 28 listopada 1997 r., II CKN 459/97, publ. LEX nr 32598; na przykładzie
rzeczy, której zużycie wykracza poza normalne zużycie z prawidłowej eksploatacji i dlatego jest
wadliwa – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 1977 r., III CZP 11/77, publ. LEX nr 2081.
95
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2013 r., I CSK 457/12, publ. LEX nr 1341648;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2010r., IV CNP 76/09, publ. LEX nr 852575; wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2003 r., I CKN 244/01, publ. LEX nr 78815; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 28 listopada 1997 r., II CKN 459/97, publ. LEX nr 32598; uchwała Sądu Najwyższego z dnia
30 grudnia 1988 r., III CZP 48/88, publ. LEX nr 3429, E. Łętowska, Prawo..., s. 396; C. Żuławska,
R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 63.
96

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., I CK 267/02; publ. LEX nr 479348.

97

Zob. w odniesieniu do konwencji wiedeńskiej – P. Schlechtriem, P. Butler, op. cit., s. 115.

J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz.
2, s. 128, według którego uwzględnia się go dopiero, gdy kupujący określają indywidualne zapo
trzebowanie. Pogląd ten należy jednak uznać za zbyt daleko idący wobec wyraźnie subiektywnego
charakteru wady.
98
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zgodności z umową od razu to zakładała99. Nowelizację ustawy spowodowała
zaś potrzeba reakcji na główne trudności kupującego w wykazaniu treści konkretnej umowy100. W związku z tym wprowadzenie zmiany odpowiedzialności
sprzedawcy za rzecz sprzedaną na opartą o przesłankę niezgodność z umową
nie spowodowało w tym zakresie większej zmiany101. Można by jedynie zwrócić uwagę na szersze odwołanie do cech rodzajowych rzeczy. Tak chociażby za
wzór należy uznać rzecz o właściwościach wynikających z przeznaczenia rzeczy
określonego rodzaju102, a także podobnej wartości i technologii wytwarzania103.
Przykłady nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez sprzedawcę jako
sposób rozróżnienia wady rzeczy lub niezgodności z umową
Podstawowym przykładem braku prawidłowego wykonania zobowiązania
sprzedawcy z umowy sprzedaży, na którym rozróżnia się wadę rzeczy sprzedanej i jej niezgodność z umową, jest niedostarczenie rzeczy ustalonej. Obejmuje
zarówno dostarczenie rzeczy w zbyt małej ilości, dostarczenie jej bez elementów
składowych czy części zapasowych (a zatem w stanie niezupełnym), jak również
dostarczenie rzeczy innej (tzw. aliud).
Zwłaszcza pierwsza sytuacja rodzi wątpliwości o adekwatność stosowania
roszczeń z tytułu rękojmi za wadę rzeczy sprzedanej czy jej niezgodności z umową,
która z założenia stanowi przykład nienależytego wykonania zobowiązania. Tymczasem w przypadku dostarczenia zbyt małej ilości rzeczy bardziej adekwatna
może okazać się odpowiedzialność za częściowe niewykonanie zobowiązania104.
Niewątpliwie na podstawie konwencji wiedeńskiej jest to przejaw niezgodności
z umową105. U.s.w.s.k. ani dyrektywa 1999/44 nie przesądziły jednak tego jedno99
100

Zob. pkt 4.
M. Gajek, op. cit., s. 209.

Na to, że w odniesieniu do wady rzeczy sprzedanej stanowiło to rozszerzenie się pojęcia
poza jego pole semantyczne i przez to zbliżenie do pojęcia niezgodności, wskazuje wprost J. Szczot
ka, op. cit., s. 46.
101

102

M. Pecyna, Art. 4 w: Komentarz do ustawy o szczególnych warunkach..., nb. 16.

103

J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 192.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2015 r., VI ACa 1053/14;
publ. LEX nr 1808793; E. Łętowska, Prawo..., s. 396; C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks
cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 66.
104

Niezależnie od tego, jak znacząca jest taka odmienność – P. Schlechtriem, P. Butler, op.
cit., s. 114.
105
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znacznie, przy czym można by stwierdzić, że raczej pozwalają na jego uwzględnienie106. Z całą pewnością nie było to jednak rozwiązanie dopuszczalne przy
przyjęciu odpowiedzialności za wadę rzeczy sprzedanej w świetle poprzednich
przepisów kodeksu cywilnego107. Nie pozostawia przy tym wątpliwości, że rzecz
niezupełna108 jest wadliwa109, a także niezgodna z umową110. Niewątpliwie wadą,
a także niezgodnością z umową będzie przy tym dostarczenie rzeczy w niewłaściwej ilości, gdy rzecz jest zapakowana111, a także gdy będzie rzeczą zbiorową z ceną
oznaczoną za zbiór112 – w tym zakresie niemożliwe jest bowiem przyjęcie rzeczy
w części.
Podobne wątpliwości co do generalnej zasadności stosowania reżimu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania zachodzą w sytuacji, gdy
sprzedawca świadczył rzecz inną niż ustaloną (tzw. aliud). W świetle konwencji
wiedeńskiej niewątpliwie stanowi ona przykład niezgodności – rozumianej jako
Przez podobieństwo polskiej regulacji do konwencji wiedeńskiej na taką konieczność
rozumienia niezgodności z umową zwraca uwagę J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom
6, s. 198; podobnie co do wniosku E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 238. Odmiennie R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 312, podnosząc
jednak, że jest to paradoks, iż ten rodzaj naruszenia wiąże się z utrudnionym reżimem dochodzenia;
podobnie co do wniosku M. Olczyk, Sprzedaż konsumencka, Warszawa 2006, s. 137; J. Szczotka,
op. cit., s. 60.
106

107
E. Łętowska, Prawo..., s. 396; J. Skąpski, w: System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań
część szczegółowa, t. III, cz. 2, s. 131; C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 66.
108
Tak w kontekście zwłaszcza złożonych maszyn i urządzeń – J. Skąpski w: System prawa
cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, s. 129.
109
J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa
2013, s. 1041; E. Łętowska, Prawo..., s. 396.

Co nie dotyczy jednak rzeczy sprzedawanych w większej liczbie jednakowych sztuk –
Z. Gawlik, Art. 5561, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część szczegółowa, nb. 15;
E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 238.
110

J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2016), s. 1140; J. Skąpski, w: System prawa
cywilnego. Prawo zobowiązań część szczegółowa, t. III, cz. 2, s. 131; podobnie gdy jej ilość ona
określona na opakowaniu, w którym rzecz się znajduje – tak A. Brzozowski, w: Kodeks cywilny,
t. II, Komentarz do art. 450–1088, s. 311; Z. Gawlik, Art. 5561, w: Kodeks cywilny. Komentarz.
Zobowiązania – część szczegółowa, nb. 15; J. Szczotka, op. cit., s. 60; C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 65–66.
111

112
Zob. w kontekście braku elementów wyposażenia samochodu wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 18 listopada 2003 r., II CK 201/02; publ. LEX nr 398317; zob. w kontekście
mieszkania o cenie ustalonej za całość, niezależnie od dokładnego metrażu, o ile różnica nie jest
znacząca – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2007 r., V CNP 124/07; publ. LEX
nr 483295; podobnie co do wniosku M. Pecyna, Art. 4, w: Komentarz do ustawy o szczególnych
warunkach..., nb. 6.
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każdy rodzaj różnicy co do istoty towaru113. Może ono zatem stanowić niezgodność z umową114, ale raczej nie jest wadą115.
Ogólnie niewłaściwa ilość rzeczy sprzedanej czy stanowienie przez nią rzeczy innej, niż ustalona w umowie, mogą znacząco rozróżniać zakres stosowania
odpowiedzialności sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej i za jej niezgodność
z umową, zwłaszcza przy literalnym odczytywaniu przesłanki niezgodności
z umową czy przy rozumieniu jej w zgodzie z regulacją konwencji wiedeńskiej.
Analizując jednak zarówno usytuowanie wady rzeczy sprzedanej, jak również
jej niezgodności z umową w polskim porządku prawnym, nie może umykać ujęcie tych instytucji w kategorii nienależytego wykonania zobowiązania. Marlena
Pecyna podniosła zatem, że przyjęcie przez kupującego innej rzeczy bez jego
wiedzy o jej odmienności od ustaleń umownych pozwala na zastosowanie roszczenia o wykonanie zobowiązania, podczas gdy dokonanie tego za jego wiedzą
w tym zakresie pozwoliłoby już jedynie na pociągnięcie sprzedawcy do odpowiedzialności za niezgodność takiej rzeczy z umową116, a to dlatego, że zobowiązanie
zostało już wykonane. Co do wniosku zbliżony jest też pogląd J. Pisulińskiego,
wedle którego świadomość stron, a także jasne okoliczności mogą wskazywać,
że świadczenia nie spełniono z zamiarem zwolnienia z zobowiązania, a zatem
że kupującemu przysługuje roszczenie o jego wykonanie117. Obydwoje wskazani wyżej autorzy prezentują odmienne stanowiska co do tego, czy świadczenie
w zbyt małej ilości lub świadczenie inne niż umówione może prowadzić do odpowiedzialności za niezgodność z umową, a jednak przedstawiają jednolity pogląd
na relację niewykonania do nienależytego wykonania zobowiązania z umowy
sprzedaży w tej sytuacji.
Kolejna wątpliwość dotyczy braku dokumentacji czy certyfikatów odnoszących się do rzeczy. Ich brak z całą pewnością jest wadą, gdy zmniejsza wartość i użyteczność rzeczy – w tym możliwość jej stosowania do pewnych celów.
113

M. Jagielska, w: Konwencja..., s. 387.

114

E. Habryn-Motawska, op. cit., s. 238; J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6,

s. 199.

Na przykładzie dostarczenia środka chemicznego o nazwie „gesaprim” w miejsce ustalonego środka o nazwie „pyramin” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1985 r., I CR 171/85;
publ. LEX nr 530542.
115

116

M. Pecyna, Art. 4..., w: Komentarz do ustawy o szczególnych warunkach..., nb. 7.

O tym, że jest nim dostarczenie innej książki oznaczonej z innym adresatem, dostarczenie części zamówienia ze wskazaniem, że reszta zostanie dosłana – J. Pisuliński, w: System prawa
prywatnego, tom 6, s. 199–200.
117

28

Wojciech Bańczyk

Stanowi też niezgodność z umową, gdy wymóg ich dostarczenia wraz z rzeczą
wynika z umowy czy z zapewnienia publicznego producenta118. Gdy zaś zapewniają o określonej jakości rzeczy, ich brak będzie postrzegany w kategorii właśnie
niewłaściwej jakości119. Brak takich dokumentów, jak opisany wyżej, stanowi
przy tym sytuację odmienną od samego tylko braku umieszczenia ich kopii wraz
z rzeczą. Wtedy będzie rozpatrywany z perspektywy niezupełności rzeczy120.
Specyficzną sytuację stanowi też dostarczenie fałszywej dokumentacji czy certyfikatów121. Jako że przyjmuje się niewątpliwie, że pierwszeństwo nad normami
technicznymi ma wartość i użyteczność rzeczy122, brak dokumentacji czy certyfikatu per se nie może przesądzać o wadzie rzeczy sprzedanej. Większe znaczenie
ma jednak z perspektywy jej niezgodności z umową. W tym zakresie nie sposób
jednak odnaleźć większej różnicy między wadą a niezgodnością z umową.
Nie jest też jednoznaczne, jakie znaczenie ma niespełnienie kryteriów estetycznych jako podstawa odpowiedzialności sprzedawcy za wadę rzeczy sprzedanej czy jej niezgodność z umową. Jako że i ta kwestia nie jest szczegółowo
uregulowana w analizowanych przepisach, odpowiedź na tę wątpliwość można
uzyskać jedynie przez interpretację ogólnych przesłanek. Konwencja wiedeńska
pozwala na przyjęcie, że nieprawidłowość w zakresie barwy pozwala na przyjęcie odpowiedzialności sprzedawcy123. Poza tym odpowiedzialność za brak prawidłowej barwy w szczególności zachodzi, gdy barwę ustalono na podstawie wzoru
czy próbki. Nie pozostawia wątpliwości, że niedostatek estetyki mający znaczenie dla wartości lub użyteczności124 rzeczy będzie wadą. Z kolei z perspektywy
zwykłego przeznaczenia rzeczy należy rozpatrywać jej charakter dekoracyjny
lub kolekcjonerski125. W odniesieniu do tej cechy wydaje się, że szerszy charak118

J. Szczotka, op. cit., s. 62.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., III CK 115/02; publ. LEX
nr 479354; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., III CZP 48/88; publ. LEX
nr 3429; J. Szczotka, op. cit., s. 62.
119

120
E. Łętowska, Prawo..., s. 396; C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 65.
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M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, s. 110.
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A. Koch, op. cit., s. 12.

Na przykład wadliwości różnokolorowych butów zwraca uwagę E. Łętowska, Prawo...,
s. 395; natomiast odwołanie się do porównania wartości, jakiego dokonuje J. Szczotka, op. cit.,
s. 59, należy jednak uznać za zbyt wąskie.
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M. Gajek, op. cit., s. 210.
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ter niezgodności z umową, w tym zwłaszcza w kontekście braku bezpośredniego
odwołania do wartości lub użyteczności rzeczy, pozwoli na szersze uwzględnienie niedostatków estetyki jako przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy.
Tradycyjnie odpowiedzialność z rękojmi ogranicza się do substancji rzeczy. W tym zakresie niezgodność z umową należy postrzegać jako szerszą co
do zakresu. Taka natura pozwoliła na włączenie do zakresu odpowiedzialności
sprzedawcy także odpowiedzialności za montaż rzeczy. Ma to jednak miejsce
tylko, gdy montaż dokonuje się nierozdzielnie z wydaniem przedmiotu świadczenia w umowie sprzedaży126. Obejmuje także przypadki, gdy jest wykonywany przez samego kupującego na podstawie dostarczonej przez sprzedającego
instrukcji127.
Przedmiotowy charakter wady nie pozwala także na objęcie jej zakresem
nieprawidłowego opakowania128. Wyjątkiem może jednak być sytuacja, gdy
jest ono elementem towaru (opakowanie bezpośrednie) lub ma znaczenie z perspektywy jego atrakcyjności129. Niemniej jego nieprawidłowość należy uznać
za obojętny z perspektywy odpowiedzialności za wadę130. Pojęcie niezgodności
z umową pozwoli jednak szerzej ująć odpowiedzialność za niezgodność z umową
opakowania niż pojęcie wady. Konwencja wiedeńska wprost odnosi się w tym
kontekście do opakowania mającego na celu zabezpieczenie rzeczy131.
P. Podrecki, F. Zoll, op. cit., s. 112; w tym zakresie pogląd, który wyrażają A. Makowska, op. cit., s. 51; M. Tulibacka, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, s. 109, że ta sama
umowa musi zakładać sprzedaż z usługą montażu, należy jednak uznać za zbyt daleko idący.
126

Obejmuje to także sytuację, gdy taka instrukcja została sporządzona przez producenta – tak
J. Pisuliński, w: System prawa prywatnego, tom 6, s. 195; podobnie E. Habryn-Motawska, op. cit.,
s. 99.
127

128

J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2013), s. 1041.

Na obydwa wskazuje E. Łętowska, Prawo..., s. 396, podając przykład obtłuczonego flakonu perfum; podobnie J. Jezioro, w: Kodeks cywilny. Komentarz (2016), s. 1143, który choć zwraca
uwagę jedynie na opakowanie bezpośrednie (co byłoby zbyt znaczącym zawężeniem), to jednak
precyzuje, że rozumie przez nie także opakowanie przesądzające o atrakcyjności rzeczy sprzedanej; podobnie także C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania,
t. III, cz. 2, s. 67. Do pewnego stopnia odmiennie R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz.
Zobowiązania. Część szczegółowa, t. IV, s. 311, że opakowanie wpływające na samą rzecz może być
rozpatrywane w kontekście niezgodności samej rzeczy z umową, natomiast już gdy dotyczy samego
tylko opakowania – będzie niezgodnością z umową tylko części rzeczy sprzedanej.
129

130
E. Łętowska, Prawo..., s. 396; odmiennie C. Żuławska, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, t. III, cz. 2, s. 57.
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P. Schlechtriem, P. Butler, op. cit., s. 120, zwraca przy tym uwagę, że takie opakowanie
ocenia się, biorąc pod uwagę jego cel, jakim jest ochrona rzeczy sprzedanej, a ponadto rodzaj dóbr,
czas i rodzaj transportu i klimat.
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Podsumowanie
Niniejszy artykuł miał na celu przeanalizowanie zmian w zakresie podstaw
odpowiedzialności sprzedawcy za rzecz wydaną – w tym zwłaszcza wynikających z zastępowania pojęcia wady rzeczy sprzedanej pojęciem jej niezgodności z umową. Te dwie przesłanki, choć w założeniu służą tożsamemu celowi,
jakim jest doprowadzenie do uzyskania przez kupującego rzeczy sprzedanej
o cechach zgodnych z założonymi przy zawarciu umowy sprzedaży, odmiennie
stawiają jednak akcenty i w różny sposób wyważają ochronę podmiotów zaangażowanych. Mając jednak na uwadze dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa w zakresie uszczegółowienia rękojmi za wady, w tym przez daleko idące
poszerzenie pojęcia wady, zmiana podstawowej przesłanki odpowiedzialności
sprzedawcy za brak prawidłowych cech rzeczy sprzedanej nie spowodował tak
znaczącej zmiany, jak wynikałoby z literalnego czy nawet typowego rozumienia wady rzeczy sprzedanej i jej niezgodności z umową, zwłaszcza zaś przy
uwzględnieniu tych poglądów doktryny i orzecznictwa, które wyznaczały najdalej idący zakres ochrony.
Mając to na uwadze, w sytuacji, w której wada rzeczy sprzedanej została
w najnowszym stanie prawnym zdefiniowana jako niezgodność rzeczy z umową,
mimo pewnego niepokoju narosłego wokół zrównania pojęcia węższego z szerszym, budzi wątpliwości, ale w sferze faktycznej nie powinna wprowadzić
znaczących zmian co do ogólnej formuły podstawowej przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy. Należy przy tym stanowczo podkreślić, że choć przesłanką
odpowiedzialności sprzedawcy formalnie pozostaje wada rzeczy sprzedanej, to
jednak w rzeczywistości opiera się ono na przesłance jej niezgodności z umową
i to jej wykładnia będzie miała znaczenie przy dochodzeniu roszczeń przez
kupujących.
Tymczasem między obydwoma pojęciami pojawiają się różnice przede
wszystkim przy szczegółowych przykładach naruszeń zobowiązania sprzedawcy,
w odniesieniu do których szersze – z założenia – pojęcie niezgodności rzeczy
sprzedanej z umową pozwoli na odejście od ściśle przedmiotowego ujęcia wady
i objęcie szczególnym reżimem większej ilości zdarzeń. Każdorazowo jednak
poziom dotychczas zapewniony kupującym w systemie rękojmi będzie dalej
zapewniony, a w pewnych przypadkach nawet podwyższony.
W zależności od przyjętych poglądów, można jednak mówić o różnym
stopniu poszerzenia ochrony – wszakże wiele problemów pozostało nierozstrzy-

Zmiany przesłanek odpowiedzialności sprzedawcy...

31

gniętych. W związku z tym przyszły rozwój systemu ochrony kupującego stoi
niejako pod znakiem zapytania, przy czym jego ewentualne poszerzenie musi
być rozpatrywane także z perspektywy przełożenia kosztów dalej idącej ochrony
niektórych podmiotów – na wszystkich kupujących.
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Change of premises of seller’s liability in Polish law
(from defect of the sold goods to its non-conformity
with the contract)

Summary
The article describes the change of the basic premise of the seller’s liability for the
goods sold in Polish law. Initially, according to the Continental tradition, it was based
on the concept of defect of goods, and subsequently, with reference to the Anglo-Saxon
doctrine of breach of contract, was replaced with undeniably broader notion (unlimited
by a very subject-oriented understanding of the defect) – non-conformity with the contract. On examples of typical kinds of situations, in which goods sold are not characterised by the features, the differences in the scope of protection within every premise are
analysed. However, the development of the Polish scholarship on the warranty, as well
as of the jurisprudence on cases regarding it, broadened the traditional understanding of
the concept of the defect. Then, the protection of the buyer was realised often similarly
to the way it is guaranteed in a system based on the non-conformity with the contract as
a premise of seller’s liability.
Keywords: seller’s liability, defect, non-conformity, sales contract
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Konstytucyjny nakaz ponoszenia ciężaru podatków
– wybrane zagadnienia

Streszczenie
Konstytucja RP stanowi, iż każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężaru związanego z podatkami uregulowanymi w ustawach. Celem artykułu jest zbadanie zakresu
podmiotowego i przedmiotowego tego obowiązku. Odnosząc się do poglądów występujących w judykaturze i piśmiennictwie prawniczym, autor postara się w szczególności
wytłumaczyć, jak należy rozumieć określenie „każdy’” zawarte w art. 84 Konstytucji
RP. Dodatkowo analiza obejmie charakter należności w obrębie podatków, które mogą
być przypisane jednostkom w myśl art. 217 ustawy zasadniczej. W publikacji posłużono
się metodą analityczną oraz językowo-logiczną. Jako wniosek de lege lata przyjęto, że
obowiązek ponoszenia ciężaru podatkowego nie jest związany z obywatelstwem, a fakt
podlegania przez nierezydenta innej jurysdykcji nie wyłącza wprost ciężaru określonego
w art. 84. Obowiązek regulacji elementów struktury podatku w formie ustawy jest związany z realizacją stabilności i pewności przepisów prawa podatkowego. W odniesieniu
do procedury legislacyjnej, z uwagi na doniosłość przepisów podatkowych, nie należy
stosować przyspieszonej procedury. Autor uznał, iż nie ma podstaw do formułowania
postulatów de lege ferenda w zakresie potrzebnych zmian w przepisach Konstytucji RP
dotyczących podatków, gdyż aktem właściwym do stanowienia o kształcie podatków
jest ustawa.
Słowa kluczowe: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik, ustawy podatkowe
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Wprowadzenie
Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, może
dokonywać wielu czynności, których rezultatem będzie obciążenie jej konkretnymi zobowiązaniami. Niektóre obligationes wynikają z obowiązujących aktów
normatywnych, które jednak w swojej treści nie mogą naruszać praw konstytucyjnych obywateli. Gwarantuje to sama Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 stanowiąca podstawowy akt prawny w polskim porządku prawnym. Treść
uchwalanych ustaw przede wszystkim musi być zgodna z przepisami ustawy
zasadniczej. Słuszna zatem jest teza, iż Konstytucja RP jest „punktem wyjścia
całego porządku prawnego w kraju”2. Akt ten zawiera generalne zasady ustroju
i działania niektórych organów istotnych ze względu na funkcjonowanie państwa.
Legitymacja Konstytucji RP ma swoje podstawy nie tylko w obowiązującym tekście normatywnym, przyjętym w szczególnej procedurze dla aktu tej rangi, lecz
także (choćby w teorii) wynika z woli suwerennego ludu (społeczeństwa), w którym obowiązują niezmienne wartości aksjologiczne (tj. poszanowanie godności
człowieka, zakaz dyskryminacji ze względu na płeć etc.)3. Przyjąć zatem należy,
że wraz z wprowadzeniem obowiązującej treści Konstytucji zaczęła występować
pewna konstytucyjna płaszczyzna praw i obowiązków adresatów tych norm.
Przestrzeganie zasad konstytucyjnych jest wymagane zarówno od obywateli,
organów administracji publicznej, jak i reprezentantów władzy ustawodawczej,
sądowniczej i wykonawczej. Zasad konstytucyjnych nie można określać wprost
jako praw lub obowiązków. Zasady te wynikają z prawa konstytucyjnego, które
reguluje płaszczyznę prawną adresata norm konstytucyjnych (non ex regula ius
sumatur, sed ex iure quod est regula fiat – zasady nie tworzą prawa, lecz się z niego
wywodzą). Warto przy tym wspomnieć, że Konstytucja RP zawiera jedynie podstawowy kanon praw i obowiązków, jakie mają zastosowanie do osób podlegających
polskiej jurysdykcji. Zwłaszcza charakter powinności, jakich wymaga prawodawca
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz.
483 – zwana w skrócie „Konstytucją RP”. Wybrane zagadnienia konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężaru opodatkowania zostały przeanalizowane w odniesieniu jedynie do osób fizycznych.
W odrębnej publikacji autor przeanalizuje tę tematykę na płaszczyźnie praw i obowiązków osób
prawnych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
1

2
M. Bartosiewicz, Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego, Wrocław 2006, s. 7; zob.
M. Duda-Hyz, w: Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2017, s. 30 i n.
3
A. Jamróz, Konstytucja jako najwyższy akt prawny. Kilka refleksji, w: W kręgu zagadnień
konstytucyjnych, red. M. Kudej, Katowice 1999, s. 39; M. Pisz, w: Prawo konstytucyjne. Kompendium, red. R. Piotrowski Warszawa 2014, s. 2–4.
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od jednostki, może być przyczyną wątpliwości. Należy pamiętać, że konstytucyjne
obowiązki są przejawem wyznaczenia granicy praw jednostki w relacji z państwem4.
Ustawa zasadnicza reguluje m.in. obowiązek obrony granic kraju oraz przestrzegania prawa, ale także obowiązek ponoszenia ciężaru opodatkowania. Celem artykułu
jest dokonanie analizy konstytucyjnego nakazu ponoszenia ciężarów związanych
z podatkami, która wynika z art. 84 Konstytucji RP. Szczególnie istotne jest wskazanie zakresu podmiotowego osób zobligowanych do tego „ekonomicznego ciężaru”.
Artykuł 84 Konstytucji RP nie jest na tyle precyzyjny, aby zapoznawszy się z jego
treścią, nie mieć wątpliwości co do zakresu przedmiotowego tego obowiązku. Przepisy zbyt ogólne mogą być interpretowane przez ustawodawcę podatkowego na
niekorzyść podatnika. Wtedy przepisy podatkowe określałyby zbyt duży ciężar opodatkowania przewidziany dla jednostki. Rozważania dotyczące treści poszczególnych artykułów ustawy zasadniczej wydają się uzasadnione zwłaszcza w kontekście
zapowiadanego5 przez Prezydenta RP referendum, w którym to obywatele mają się
wypowiedzieć co do oceny aktualnie obowiązującej Konstytucji. Ponieważ zmiana
przepisów Konstytucji RP jest niezwykle istotną (i ekstraordynaryjną) modyfikacją
na płaszczyźnie danego systemu prawnego, to refleksja na temat regulacji konstytucyjnych dotyczących podatków ma wymiar także praktyczny, gdyż trwa obecnie
dyskusja na temat samej treści Konstytucji.
W nawiązaniu do powyższego, środowisko naukowe wydaje się właściwym
audytorium, w którym istotne zagadnienia opodatkowania na gruncie Konstytucji
RP powinny być poruszane. Aby móc przeprowadzić dyskurs naukowy, należy
rozpocząć analizę od omówienia zakresu podmiotowego art. 84 Konstytucji RP
(i znajdującego się w nim określenia „każdy”). Autor ma świadomość, że zagadnienia związane z konstytucyjną normą dotyczącą ciężaru opodatkowania zostały
wielokrotnie przeanalizowane w literaturze naukowej6, jak i na płaszczyźnie
4
T. Bojkowski, Wolności oraz prawa konstytucyjne podatnika, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 2004, z. 3, s. 125.

Przykładowo – Andrzej Duda (Prezydent RP) podczas Kongresu „Wspólnie o Konstytucji
na Narodowym” (25.04.2018 r.) wyraził tezę: „referendum ma na celu włączenie społeczeństwa
w tworzenie Konstytucji od początku prac”; źródło: www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,58,polsce-potrzebna-jest-konstytucja-na-miare-xxi-wieku.html (dostęp
26.05.2018).
5

6
Przykładowo M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP, Tom I, art. 1–86, Warszawa 2016;
A. Michalak, Konstytucyjne zasady tworzenia prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 7, s. 24; M. Kalinowski, M. Pakulska,
Perspektywy funkcjonowania w polskim prawie podatkowym klauzul generalnych służących zwalczaniu unikaniu opodatkowania, „Monitor Podatkowy” 2005, nr 5, s. 20 i n.
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wykładni sądowej i autentycznej, jednak rolą badacza prawa podatkowego jest
dążyć w ramach dyskursu naukowego do sformułowania alternatywnych hipotez,
nawet jeśli rezultat odbiegać będzie od pozytywnego.
Zakres podmiotowy art. 84 Konstytucji RP
Obowiązek ponoszenia ciężaru należności publicznoprawnych wynika
z konieczności partycypowania obywateli w utrzymaniu państwa (m.in. jego
struktur oraz władz). Konstytucja zawiera katalog praw obywatela, gwarancji
nienaruszalnych przywilejów. Jednocześnie, aby państwo mogło funkcjonować,
a organy administracji publicznej spełniać zadania, do których są zobligowane,
należy zapewnić właściwy poziom wpływów do budżetu państwa. Jednym ze
źródeł takich dochodów są podatki. Nakładanie tego rodzaju ciężaru ekonomicznego na obywateli może się spotkać ze sprzeciwem jednostki – gdy obciążenie to jest zbyt duże lub redystrybucja środków publicznych (pochodząca także
z płaconych podatków) wzbudza wątpliwości obywateli7. Można postawić tezę,
że osoba fizyczna godzi się na obciążenie finansowe spowodowane nałożeniem
na nią podatku, jeśli w jej ocenie opodatkowanie jest sprawiedliwe i proporcjonalne do środków pozostawionych w majątku opodatkowanego. Podatnik może
mieć wrażenie niewłaściwego opodatkowania, gdy osoby fizyczne znajdujące się
w analogicznej sytuacji jak on płacą mniejsze podatki. Jednakże należy mieć na
uwadze, że sytuacja prawno-społeczna jednostek rzadko bywa identyczna.
Nawet jeśli opodatkowanie związane jest z dokonywaniem tych samych
czynności prawnych, to i tak różni podatnicy mają majątek o odmiennej wartości, inne zobowiązania publicznoprawne czy też możliwości pozyskania kapitału.
Jest to szczególnie zauważalne w przypadku nierezydentów przybywających
incydentalnie do Polski. Przykładowo, jeśli nierezydent podatkowy8 na terytorium Polski podpisał w formie notarialnej umowę spółki z o.o. (zawarł z tą
7
J. Posłuszny, Aktualne problemy finansowania zadań publicznych w UE, w: Studia z prawa
konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Wiesławowi Szydle, red. J. Posłuszny, J. Buczkowski, K. Eckhardt, Przemyśl–Rzeszów 2009, s. 257.
8
Nierezydent podatkowy rozumiany jako osoba nieposiadająca w Polsce centrum interesów
życiowych i przebywająca na terytorium RP mniej niż 183 dni w roku, opodatkowana w innym kraju
w sposób nieograniczony (z całości swoich dochodów). W tekście użyto także określenia „cudzoziemiec” jako osoby, która nie posiada polskiego obywatelstwa – art. 3 pkt. 2 ustawy z 12.12.2013 r.
o cudzoziemcach, Dz.U. z 2013 r., poz. 1650; także – ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 – zwanej w skrócie „ustawa o CIT”.
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spółką umowę pożyczki), a potem spółka wystąpiła jako płatnik z tytułu źródła
dochodu określonego w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, to nierezydent mógł
wystąpić jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od
czynności cywilnoprawnych. Należy nadmienić, że nierezydent, który nie ma
żadnej świadomości o polskim systemie podatkowym, dokonując jednostkowej czynności, może stać się adresatem norm podatkowych umiejscowionych
w ustawie zasadniczej. Należy zastanowić się, czy nierezydenci, w tym osoby
czasowo przebywające na terytorium Polski, powinni ponosić w ogóle ciężar
związany z podatkami. Analiza takiej wątpliwości jest uzasadniona zwłaszcza
w przypadku państw wielokulturowych, w których istnieje duża liczba cudzoziemców nielegalnie przebywających. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej cudzoziemcy bezprawnie zamieszkujący ten kraj najczęściej
nie płacą podatków, jednak niewątpliwie są beneficjentami kultury, transportu
i innych dziedzin finansowanych przez budżet państwa.
W porównaniu ze wspomnianym krajem Polska wydaje się państwem
niemal jednolitym narodowościowo, co utrudnia analizę kwestii kręgu podmiotów zobligowanych do stałego płacenia podatków. Wykładnia językowa art. 84
Konstytucji RP prowadzi do wniosku, że prawodawca nie chciał ograniczać
tego obowiązku jedynie do polskich obywateli9. Zrozumiałe jest jednak, że
zwłaszcza obywatele powinni czuć się w obowiązku permanentnego przeznaczania swoich własnych środków na potrzeby państwa. Status obywatela jest
szczególny w kontekście wielonarodowości społeczeństwa oraz licznych osób
przyjezdnych. Konstytucja RP nie zabrania posiadania dwóch lub więcej obywatelstw (naturalizacji mogą podlegać obywatele innych krajów)10. Posiadanie
obywatelstwa polskiego jest równoznaczne z koniecznością przestrzegania
Konstytucji RP oraz obowiązujących przepisów, które regulują życie jednostki
w kraju. Jednym z elementów ustrojowych państwa są daniny publiczne – w tym
podatki11. Obywatel polski nie może swoim działaniem doprowadzić do wyłączenia w stosunku do siebie konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężaru
9
Artykuły 84 i 217 Konstytucji mają charakter gwarancyjny dla jednostek, co uzasadnia szerokie rozumienie zawartych w niej pojęć – A. Krzywoń, Przedawnienie zobowiązania podatkowego
– analiza konstytucyjna, ,,Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego’’ 2013, nr 2, s. 21–33.
10
R. Balicki, B. Banaszak, Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP, w: Dziesięć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007, s. 10–12.
11
T. Dębowska-Romanowska, Pojęcie podatku i innych danin publicznych w świetle
konstytucji, w: Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego. Księga jubileuszowa Profesora
Ryszarda Mastalskiego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009, s. 110.
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tych danin. Powstaje jednak pytanie, czy zrzeczenie się obywatelstwa lub brak
jego posiadania przez osoby innej narodowości stanowią przesłankę negatywną
stosowania art. 84 Konstytucji RP.
Przyjąć należy hipotezę, że wskazane określenie „każdy” w art. 84 Konstytucji RP dotyczy wszystkich osób przebywających na terytorium, na którym
obowiązuje polska jurysdykcja (także bezpaństwowców). Dlatego też, zdaniem
niektórych12, obowiązek ponoszenia ciężaru opodatkowania jest jedynie ograniczony terytorialnie – co umożliwia realizację zasady powszechności opodatkowania. Podobne przekonanie wyraża się w stosunku do charakteru innych norm
konstytucyjnych, które obowiązują wszystkich (niezależnie od narodowości
oraz cech osobistych jednostki) znajdujących się w obrębie terytorium Polski13.
Można zatem postawić tezę, że obowiązek podatkowy pojawia się przy każdej
czynności, z którą przepisy ustawy podatkowej wiążą zapłatę podatku, jeśli ustawodawca nie wyłączył nierezydentów z zakresu podmiotowego tej daniny. Gdy
zaś podatek płacony jest przez każdego, kto znajduje się w konkretnej sytuacji
prawnej w ramach granic Polski, to z zasady dotyczyć to może także cudzoziemców. Używając pewnego uogólnienia, można stwierdzić, że podatki obowiązujące w Polsce nie są przypisane do narodowości podatnika, ale niektóre elementy
opodatkowania odnoszą się do kryteriów związanych z siedzibą, miejscem przebywania czy też zarządu (w przypadku np. osób prawnych). Na gruncie ustawy
12
B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 416;
A. Gomułowicz, Wybrane zagadnienia prawodawstwa podatkowego, ,,Przegląd Legislacyjny’’
1999, nr 11, s. 11–33; E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Zasada zupełności podatkowej w prawie
podatkowym, w: Konstytucja. System, ustrój finansowy. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii
Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, Warszawa 1999, s. 389. Zwrot „każdy” w postanowieniach
Konstytucji RP może także wynikać z norm prawa międzynarodowego, wedle których człowiek
przebywający legalnie na terytorium danego państwa nie może być pozbawiony podstawowych
praw i wolności – M. Jabłoński, Identyfikacja wolności i praw jednostki w pracach nad treścią
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw
jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014, s. 20. Mając na względzie przedmiotowy charakter podatku, występowanie np. preferencji podatkowych jest przykładem
wyjątku od powszechności opodatkowania na gruncie Konstytucji RP – J. Orłowski, Konstytucyjna
zasada powszechności opodatkowania – wybrane zagadnienia, ,,Studia Prawnoustrojowe’’ 2013,
nr 22, s. 98. Odnosząc się do zakresu podmiotowego podatku, jeśli adresaci normy prawnej ujęci
są generalnie, to sprzyja to powszechności opodatkowania – H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe,
Warszawa 2012, s. 5.
13
J. Żurek, Ocena zmian obowiązującej Konstytucji z punktu widzenia ekonomicznej analizy
prawa, w: Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. B. Banaszak,
M. Jabłoński, Wrocław 2010, s. 427–428; A. Mycielski, Polskie prawo polityczne, Kraków 1947,
s. 227; R. Piotrowski, Prawa człowieka wobec globalizacji, w: XV lat obowiązywania Konstytucji
z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisławowi Jaroszowi, red. M. Zubik, Warszawa 2012,
s. 63.
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zasadniczej występują jednak obowiązki lub prawa przypisane jedynie obywatelom. Wynika to m.in. z art. 37 ust. 2 Konstytucji RP, wedle którego każdy, kto
znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw
konstytucyjnych za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie dotyczącej
cudzoziemców.
Konstytucja RP różnicuje status prawny jednostki za względu na posiadane obywatelstwo. Zgodnie z art 82 Konstytucji RP polscy obywatele mają
obowiązek wierności, troski o dobro wspólne i obrony ojczyzny. Taki katalog
obowiązków obywatela nie wyklucza jednocześnie przestrzegania ich (dobrowolnie) przez obcokrajowców. Przykładowo, konstytucyjny nakaz obrony jej
granic oznacza jednocześnie zakaz analogicznego zachowania jednostki wobec
innego państwa. Zakaz ten jest widoczny m.in. w art. 199a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej14, stanowiącym, iż obywatel
polski nie może być członkiem jednostki wojskowej innej niż polskie wojsko
bez wymaganej zgody Ministra Obrony Narodowej. Tym samym nierezydent
może być objęty obowiązkami konstytucyjnymi przypisanymi jedynie do obywateli o tyle, o ile nie koliduje to z innymi ustawami zasadniczymi, którym
podlega nierezydent.
Odnosząc się wprost do zagadnienia zakresu podmiotowego wskazanego
przepisu Konstytucji RP, nie sposób pominąć terminu „powszechność”. Bowiem
jedną z cech podatku jest jego powszechność – zobligowani do zapłaty są wszyscy podlegający opodatkowaniu (o ile zastosowania nie mają wyłączenia i inne
preferencje podatkowe). Fakt, że w preambule ustawy zasadniczej sformułowano
zwrot: „my Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczpospolitej”, nie oznacza,
że artykuł dotyczy jedynie przedstawicieli narodu polskiego15. W preambule jest
także sformułowanie: „wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczpospolitej tę
Konstytucję będą stosowali, wzywamy aby czynili to”. Tym samym konstytucyjny obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych nie został wyłączony ex lege wobec obywateli innych państw. Przyjmuje się, że konstytucyjna
zasada równości i zakazu niedyskryminacji obowiązuje zarówno obywateli,
Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 827.
14

15
Naród polski nie może być utożsamiany jedynie z obywatelami Polski, lecz także z osobami nieposiadającymi obywatelstwa, którzy są „złączeni więzami wspólnoty” i identyfikują się
z polską kulturą i dziedzictwem, np. potomkowie Polaków w Kazachstanie, posiadający obywatelstwo Federacji Rosyjskiej – M. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku
konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 270.
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jak i cudzoziemców16. Wynikać to może z założenia, że każdy człowiek rodzi
się wolny i posiada takie same prawa jak inny nowonarodzony. Dopiero wskutek
działań ustawodawcy, czynności podejmowanych przez jednostkę oraz sytuacji
prawno-materialnej, w jakiej się znajduje, pozycja w społeczeństwie (w stosunku
do innych jednostek) ulega zróżnicowaniu.
Każdy z polskich obywateli ma obowiązek dbać o swoją ojczyznę oraz czynić starania, aby zachować dotychczasowe dziedzictwo narodowe. Państwo to
dobro wspólne wszystkich obywateli. Pojęcie dobra wspólnego jest nieprecyzyjne i trudno jednoznacznie zdefiniować, co w tym przypadku oznacza17. Można
przyrównać to do idei występującej (realnie) zarówno w przepisach prawnych,
jak i (teoretycznie) będącej przyczyną podejmowanych przedsięwzięć zarówno
przez organy administracji publicznej, jak i jednostki. O dobro wspólne należy
dbać, aby go nie utracić (by istniało nadal). Dlatego też obywatele zobowiązani
są do odpowiedniego postępowania w imieniu wspólnego dobra m.in. poprzez
wypełnienie konstytucyjnych obowiązków: przestrzegania prawa, ponoszenia
ciężarów podatków oraz dbałości o stan środowiska18. Jednocześnie troska o dobro
wspólne nie musi zawsze oznaczać rezygnacji przez jednostkę z jej praw osobistych i wykonywanie poleceń aparatu państwowego, który dobro publiczne może
niekiedy przyrównywać do interesu publicznego (nie są to jednak synonimy).
Należy postawić tezę, że art. 84 Konstytucji RP (w założeniu) swoim zakresem obejmuje zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Szczególne spo16
B. Brzeziński, J. Jezierski, Opodatkowanie gospodarki uspołecznionej w świetle zasad
podatkowych, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XXV – Nauki Humanistyczno-Społeczne’’, z. 172, Toruń 1987, s. 116; J. Matwiejuk, w: Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski,
Białystok 2008, s. 95–97; A. Łabno, Zasada równości i zakaz dyskryminacji, w: Wolności i prawa
jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, red. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, s. 36; M. Chmaj,
w: Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa
2008, s. 53.

K. Complak, O bardziej prawidłowe pojmowanie konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne”, w: Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa
dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 35.
Finanse publiczne można traktować jako jeden z elementów dobra wspólnego – W. Łączkowski,
Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków publicznych, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 2004, z. 1, s. 12.
17

18
P. Tuleja, w: Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008, s. 163–166; D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012,
s. 82–85. Obowiązki konstytucyjne są niezależne od woli (zgody) jednostki. Jeśli zobowiązana
osoba nie zgadza się z interpretacją tej powinności dokonywaną przez organ administracji publicznej, to ma prawo do kwestionowania władczych rozstrzygnięć organu – A. Rost, Instytucje prawa
konstytucyjnego, Poznań 2003, s. 51.
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soby opodatkowania lub wyłączenia z opodatkowania (także innych preferencji
podatkowych) zostały uregulowane w ustawach podatkowych (dopełnieniem ich
treści są akty wykonawcze w tym zakresie). Charakter ciężaru podatkowego nie
jest uzależniony od redystrybucji wspólnych zasobów pomiędzy poszczególne
jednostki19. Interpretacja przepisów ustawy zasadniczej nie może przynieść
rezultatu w postaci określenia ram opodatkowania przewidzianych dla konkretnych grup społecznych, źródeł dochodu czy też nierezydentów.
W przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, a dokonujących czynności opodatkowanych w Polsce, właściwym źródłem prawa są
przepisy podatkowego prawa materialnego, jak też umowy pomiędzy Polską
a państwem zamieszkania (siedziby) nierezydenta. Pomijając kwestię wielu
zależności i ustaleń pomiędzy tymi państwami dotyczących ww. nierezydentów, można zastanawiać się, czy w sprawach nieuregulowanych (nieznajdujących się w obszarze prawa międzynarodowego) polskie organy nie mogłyby
stosować zasady powszechności. Trudno się doszukiwać aksjologicznego uzasadnienia dla takiego postępowania, jednak w praktyce wydaje się możliwe do
zastosowania.
Obowiązek ponoszenia ciężaru podatkowego – zakres przedmiotowy
Ustawa zasadnicza jedynie kilkukrotnie zawiera wzmiankę o podatkach
(art. 84, 217 Konstytucji RP). Wydaje się to jednak zrozumiałe, biorąc pod
uwagę fakt, że podatek wynika z odrębnych ustaw. Przepisy podatkowe ulegają
częstym modyfikacjom i są skomplikowane, dlatego wprowadzanie do Konstytucji RP szczegółowych odniesień do kwestii podatkowych byłoby nieuprawnione i bezużyteczne20. Warto także zwrócić uwagę, że wspomniane przepisy
19
J. Działo, Dlaczego trudno jest prowadzić „dobrą” politykę fiskalną?, ,,Gospodarka Narodowa’’ 2012, nr 1–2, s. 29.
20
A. Jakuszewicz, Wykładnia konstytucji jako proces konkretyzacji, ,,Przegląd Prawa Konstytucyjnego’’ 2014, nr 1, s. 74–75; R. Mastalski, Orzecznictwo podatkowe Trybunału Konstytucyjnego a polski system podatkowy, ,,Państwo i Prawo’’ 1993, nr 4, s. 5; W. Łączkowski, Zasady podatkowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Koncepcje współczesnych reform podatkowych. Europa na drodze do wspólnej waluty. Książka wydana z okazji 40-lecia pracy naukowej
prof. dr hab. Andrzeja Komara, red. J. Małecki, Poznań 1998, s. 99. W kontekście zmian legislacyjnych dotyczących podatkowych należy pamiętać także o konstytucyjnej zasadzie racjonalności, na
co zwraca uwagę H. Dzwonkowski, Opinia prawna w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP
przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz niektórych innych ustaw, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2015, nr 2, s. 80. Podobnie J. Kulicki,
Obecny i pożądany zakres i treść konstytucyjnej regulacji zasady władztwa podatkowego państwa
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Konstytucji RP dotyczące podatków tworzą spójną całość. Zgodnie z art. 84
Konstytucji RP każdy obowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeń
publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Natomiast art. 217
ww. aktu precyzuje sposób nakładania podatków oraz zawiera wyjaśnienie tego,
czego adresat norm prawnych powinien doszukiwać się w ustawie podatkowej.
Nie można się zgodzić z tezą, że art. 217 Konstytucji RP jest skierowany jedynie do ustawodawcy21. Takie rozumowanie prowadziłoby do nieprawidłowego
wniosku, że uprawnionymi do kontroli i analizy przepisów ustaw podatkowych
są jedynie organy dokonujące stosujące prawo podatkowe. W ocenie autora tej
publikacji, art. 217 Konstytucji RP skierowany jest nie tylko do osób tworzących
materialne prawo podatkowego, ale także do tych, które dokonują wykładni przepisów ustawowych w kontekście ich prawidłowej konstrukcji legislacyjnej. Nie
sposób wspomnieć nawet o większości wyroków22 dotyczących zarzutów (formułowanych przez podatników) naruszenia przez ustawodawcę podatkowego
art. 217 Konstytucji RP.
Podatek jest ciężarem ekonomicznym o charakterze powszechnym,
bezzwrotnym, przymusowym, którego uiszczenie przez podatnika może
spowodować liczne negatywne reperkusje dla innych sfer życia jednostki.
Zbyt wysokie opodatkowanie osoby fizycznej nie ma takiego znaczenia dla
tej osoby, jak chociażby odebranie jej prawa do korespondencji, wolności,
domicylu czy prawa do zrzeszania się. Jednakże nakładanie zbyt wysokich
podatków na jednostkę (powyżej jej zdolności płatniczych) spowoduje ograniczenie możliwości nabywania przez osobę innych dóbr – niezbędnych do
zwyczajnego funkcjonowania. Właściwe wydaje się zatem ustanowienie konw Konstytucji RP z 1997 r., w: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Warszawa 2016, s. 52.
21
Odnosząc się do art. 216 Konstytucji RP, T. Dębowska-Romanowska twierdzi, że to ustawowy obowiązek wprowadzania regulacji jest pewną restrykcją, lecz wiąże także obywateli, którzy
np. w ramach Rady Gminy nie mogą stanowić o elementach struktury podatki. Zob. eadem, Prawo
finansowe po transformacji ustrojowej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011,
z. 3, 83 i n. Powyższe odnosi się do art. 216 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiące o regulacji wydatkowania środków publicznych jedynie w formie ustawowej – co autor porównał do treści art. 217
ustawy zasadniczej.

Przykładowo: wyrok TK z 13 grudnia 2107 r., SK 48/15, Legalis 1695658; wyrok WSA
w Gdańsku z 17 maja 2017 r., I SA/Gd 58/17. Odrębnym problemem (nie tylko zaistniałym
w związku z art. 217 Konstytucji RP) jest kwestia różnic w wykładni tego przepisu, jakie wystąpić
muszą, gdy taką interpretację przeprowadza podatnik, organ stosujący prawo czy sąd administracyjny (szerzej o różnicach w wykładni przepisów prawa podatkowego – B. Brzeziński, Reformy
prawa podatkowego a kwestia wykładni prawa, w: Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce, red. H. Dzwonkowski, J. Kulicki, s. 263 i n.
22
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stytucyjnej zasady określania elementów struktury podatku poprzez stosowne
przepisy w ustawie23.
Akt normatywny tej rangi wymaga prac legislacyjnych władzy ustawodawczej
– poprzedzony jest dyskusją w podkomisjach sejmowych oraz w gronie przedstawicieli doktryny prawa podatkowego. W przypadku ustaw podatkowych przyjmuje
się dłuższy niż w odniesieniu do ustaw z innych dziedzin prawa (14 dni) okres
vacatio legis wynoszący 30 dni24. Czas od podpisania ustawy do jej wejścia w życie
ma umożliwić podatnikom przystosowanie się do nowych zasad opodatkowania
oraz zapoznanie się z trudnym tekstem ustaw podatkowych. Dłuższe niż zazwyczaj
vacatio legis ma umożliwić realizację zasady pewności prawa podatkowego. Jeśli
prawo podatkowe ulega częstym zmianom, to podatnik nie może we właściwy sposób dokonać samoobliczenia podatku, gdyż nie jest pewien, czy stosowane przez
niego uprzednio zasady opodatkowania nie zostaną zastąpione w niedalekiej przyszłości. Ponadto istnieją obowiązki ewidencyjne w zakresie składanych deklaracji,
zeznań podatkowych i wprowadzanie zmian w połowie miesiąca lub w trakcie roku
podatkowego zaburza uprzednio ustalony sposób rozliczania podatku.
W odniesieniu do podatkowego vacatio legis nie występuje jednolita linia
orzecznicza. Odmienne (niż wyżej przedstawione) stanowisko przyjął Trybunał
Konstytucyjny w wyroku o sygn. K 23/12, stwierdzając konstytucyjność ustawy
podatkowej, której obowiązywanie rozpocznie się po upływie 14 dni od podpisania
przez Prezydenta RP ustawy wcześniej uchwalonej przez Sejm i Senat. W orzeczeniu
Trybunał odniósł się do tak krótkiego vacatio legis, wyrażając pogląd, iż podatnicy
mieli czas na zapoznanie się z ustawą w trakcie prac legislacyjnych i przedstawienia
projektu ustawy. Teza ta nie jest do końca spójna z treścią art. 123 ust. 1 Konstytucji
RP, wedle którego projekt ustawy podatkowej nie może być zakwalifikowany przez
Radę Ministrów jako pilny. Przyspieszony tryb ustawodawczy najczęściej oznacza
nie tylko krótkie vacatio legis, ale też skrócenie czasu procedowania Senatu i terminu przewidzianego dla Prezydenta do podpisania ww. aktu normatywnego25.
23
Stopień ogólności tej regulacji skutkuje jednak faktem różnego uszczegółowienia poszczególnych elementów struktury podatku – zob. M. Kalinowski, Pojęcie przedmiotu podatku,
„Toruński Rocznik Podatkowy” 2011, s. 4.
24
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) K 48/04 z 2 lutego 2005 r. z glosą S. Wronowskiej, „Państwo i Prawo” 2006, nr 6, s. 121–126; wyrok TK z 3 listopada 2006 r., K 31/06 z glosą
M. Masternak-Kubiak, ,,Przegląd Sejmowy’’ 2007, nr 2, s. 71. W dalszej części tekstu powołano się
na wyrok TK z 18 listopada 2014 r., K 23/12, Lex nr 1548281.

S. Polański, Glosa do wyroku TK z dnia 23 marca 2006 r., K 4/06, ,,Gdańskie Studia
Prawnicze’’ 2007, nr 2, s. 177; W. Sokolewicz, O osobliwościach ustawy budżetowej i trybu jej
25
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Ustawa podatkowa nie reguluje tak ważnych ustrojowo kwestii jak Konstytucja RP i nie można przypisywać zmianom przepisów podatkowych takiej
wagi jak modyfikacjom treści samej Konstytucji RP. Jednocześnie ustawy podatkowe (z uwagi na powszechność podatku) w przeważającej większości należy
uznać za akty normatywne o istotnym znaczeniu dla ogółu społeczeństwa. Czym
innym jest bowiem wprowadzenie ustawy dotyczącej wąskiej grupy, a czym
innym podwyższenie stawek podatkowych dla wszystkich obywateli, co wiąże
się z ingerencją w zamożność adresatów norm podatkowych. Dlatego też należy
stwierdzić, że aby wprowadzać ustawę (i jej zmiany) dotyczącą podatków, należy
stosować minimum 30-dniowy okres vacatio legis, właściwy dla ustaw o istotnym znaczeniu.
Artykuł 84 Konstytucji RP zawiera określenie ogólne należności publicznoprawnych, które mogą obciążać osobę znajdującą się w polskiej jurysdykcji.
Zawężając temat rozważań do kwestii podatkowych26, należy przyjąć, że ciężar
opodatkowania ponosi osoba, która wedle ustawy podatkowej jest zobowiązana
do zapłaty tej daniny, a nieobjęta zakresem przedmiotowym lub podmiotowym
wyłączenia z opodatkowania. Przyjąć należy, że przepis ten odnosi się zarówno
do podatków, jak i ceł, opłat skarbowych27. Dokonując wykładni celowościowej
tego przepisu, można przyjąć, że ciężar przypisany jednostce może mieć różną
postać. Konstytucja stanowi jedynie, aby takie zobowiązanie było świadczeniem
stanowiącym „balast ekonomiczny” i miało charakter publiczny. Skoro ustawodawca nie przewidział w Konstytucji RP katalogu zamkniętego tych świadczeń,
to należy założyć, że każde świadczenie publiczne, mające swoje podstawy
w ustawie, może być przypisane do jednostki. Umiejscowienie obowiązku w tekście ustawy nie dotyczy jedynie podatków, lecz także innych rodzajów należności
uchwalenia, ,,Przegląd Legislacyjny’’ 2004, nr 2, s. 36. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zastosowanie uproszczenia toku spraw nad projektem ustawy jest dopuszczalne (a niekiedy wręcz
konieczne), jeśli uzasadnia to interes publiczny lub przyjęte przez Radę Ministrów priorytety –
zob. wyrok TK z 13 czerwca 2013 r., P 35/12, Lex nr 1330551. Należy jednak pamiętać, że treść
ustawy powinna być skrupulatnie zbadana w kontekście zgodności z ustawą zasadniczą (J. Jaskiernia, Agnostycyzm konstytucyjny, wrażliwość konstytucyjna czy „gra konstytucją’”? (z doświadczeń
badania konstytucyjności ustaw w fazie ich tworzenia), w: Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 156.
26
Zdaniem Z. Ofiarskiego najważniejsza danina publicznoprawna to podatek – idem, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 2013, s. 19. Szerzej o różnych rodzajach ustaw podatkowych – J. Kulicki, Zasady przyzwoitej legislacji w procesie
stanowienia prawa podatkowego, „Analizy Biura Analiz Sejmowych” 2010, nr 4, s. 3.

W. Guentzel, Glosa do postanowienia NSA z dnia 20 listopada 2002 r., I SA/Gd 2305/02,
,,Glosa’’ 2003, nr 4, s. 32.
27
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publicznoprawnych. Podatki stanowią jednak większą część ogółu zobowiązań
publicznoprawnych obywatela (i nierezydenta podlegającego polskiemu prawu).
Uwagę interpretatora art. 84 Konstytucji RP może zwrócić nie brak określenia
zakresu przedmiotowego świadczeń publicznych (obciążających jednostkę), lecz
wyraźne określenie rodzaju aktu normatywnego, w którym należy ustanawiać
charakter tych świadczeń (w tym podatków).
W myśl art. 217 Konstytucji RP elementy struktury podatku, tj. podmiotu,
przedmiotu opodatkowania i stawek podatkowych, preferencji podatkowych (ulg,
zwolnień, wyłączeń), powinny być umiejscowione w akcie normatywnym o randze ustawy. W pełni należy się zgodzić z poglądem, iż ustawą podatkową jest akt
normatywny pochodzący od parlamentu wydany w celu nałożenia podatku lub
daniny mającej cechy podatku, określający strukturę tej daniny28. Określenie to
zawiera determinanty uznania aktu normatywnego za ustawę podatkową: źródło
stanowienia, odpowiedni schemat opodatkowania. Dodatkowo, jeśli świadczenie
publiczne nie jest określane w ustawie jako podatek, to mając na względzie drugą
z wymienionych cech, decydujące znaczenie ma charakter daniny29.
Zespół elementów podatku odróżnia to świadczenie od innych jemu podobnych. Katalog ten zawiera30 zarówno elementy obligatoryjne (podstawa opodatkowania, stawka, przedmiot, podmiot), jak i fakultatywne (dotyczące preferencji
podatkowych), bez których można uregulować sposób opodatkowania adresata
danej normy podatkowej. Zarówno ww. elementy obligatoryjne, jak i fakultatywne należą do istotnych z punktu widzenia całej struktury podatku31. Dlatego
też wszelkie zabiegi organów uprawnionych, prowadzące do stanowienia elementów fakultatywnych struktury podatku poprzez wydawanie aktów niższej
rangi (rozporządzeń), są niewłaściwe i sprzeczne z art. 217 Konstytucji RP.
28

C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Warszawa 2007, s. 95.

Celnie zwraca uwagę P. Majka na możliwość wystąpienia sytuacji, gdy ustawa podatkowa
i akt wykonawczy zawierają sprzeczne ze sobą postanowienia, które wykluczają się na płaszczyźnie praw i obowiązków podatnika – idem, Sankcje w prawie podatkowym, Warszawa 2011, s. 141.
29

W. Wójtowicz, w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz,
Warszawa 2011, s. 136; R. Mastalski, w: R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Prawo finansowe,
Warszawa 2013; S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Warszawa 2013,
s. 34; J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2011, s. 11; W. Modzelewski, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010, s. 78 i n.
30

31
Podobnie P. Pietrasz, Co dalej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września
2010 r., P 94/08?, w: T. Nowak, P. Stanisławiszyn, Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku
akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2012, s. 220; A. Gomułowicz, Podatki a etyka, Warszawa 2013, s. 103; H. Filipczyk, Postulat
pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013, s. 52 i n.
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Przyjmuje się, że prawa i obowiązki określone w ustawie podatkowej nie mogą
być w sposób znaczący ograniczane lub rozszerzane poprzez wejście w życie
aktów o randze podustawowej32. Rolą Ministra Finansów wydającego rozporządzenia dotyczące podatków nie jest zastępowanie władzy ustawodawczej, lecz
wypełnianie woli ustawodawcy podatkowego, poprzez uszczegółowienia (w rozporządzeniu) zasad opodatkowania wyrażonych w ustawie podatkowej.
Jeśli minister właściwy do spraw finansów publicznych swoimi decyzjami przekroczy posiadane uprawnienia i wyda akt podustawowy, naruszający ww. artykuły Konstytucji RP, to akt ten nie obliguje zarówno podatników,
jak i organy stosujące prawo. Wedle sądów administracyjnych nie jest wtedy
błędem pominięcie zakresu praw i obowiązków regulowanych rozporządzeniem33. Akty administracyjne określające zobowiązanie podatkowe podatnika
na podstawie rozporządzenia wydanego z naruszeniem art. 84 i 217 Konstytucji
RP mogą być zaskarżone zarówno za pomocą zwykłych środków zaskarżania
(odwołanie, zażalenie), jak i ekstraordynaryjnych (stwierdzenie niezgodności
z prawem prawomocnej decyzji). Wydaje się jednak lepszym rozwiązaniem to,
aby tego typu akty normatywne były eliminowane w ramach procedury określonej w art. 64 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym34 wszczynanej przez grupę posłów lub senatorów (vide art. 191 ust. 1 pkt.
1 Konstytucji RP). Legitymacja czynna do wystąpienia z taką skargą przysługuje także innym podmiotom (m.in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego), jednak to właśnie od
przedstawicieli władzy ustawodawczej należy wymagać szczególnej czujności
w zakresie ewentualnej niezgodności wydawanych rozporządzeń w kontekście
M. Paczocha, Granice władztwa podatkowego gmin (wybrane zagadnienia), „Finanse
Komunalne” 2000, nr 6, s. 5–25; M. Siwiński, Glosa do wyroku WSA z dnia 2 listopada 2004
r., III SA 2030/03, „Doradztwo Podatkowe” 2005, nr 6, s. 62; wyroki NSA z 22 lutego 2006 r.,
I FSK 1075/05, Lex nr 250329 oraz z 24 października 2006 r., I FSK 112/06 z glosą A. Krzywoń,
„Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, s. 257–264. Nie można uznać za uprawniony pogląd A. Krawczyk-Sawickiej (Reguła ustawowego nakładania podatków i ciężarów publicznych w świetle art. 217
Konstytucji RP z 1997 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 2, s. 210), wedle której
art. 217 Konstytucji RP zawiera jedynie przykładowy katalog elementów struktury podatku.
32

33

Wyrok WSA w Warszawie z 12 września 2008 r., III SA/Wa 922/08, Lex nr 462039.

Ustawa z 30 listopada 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. z 2016 r., poz. 2072.
Trybunał Konstytucyjny jest przeznaczony do badania zgodności z Konstytucją RP także ustaw
podatkowych. Wyrok Trybunału jako ostateczny i niepodlegający wzruszeniu ma wpływ zarówno
na kształt ustawodawstwa, jak i wysokość wpływów do budżetu państwa – tak J. Małecki, Lex
falsa lex non est?, w: Ex iniuria non oritur ius. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Wojciecha
Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003, s. 61.
34
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uchwalanych ustaw35. Władza ustawodawcza powinna analizować wydawane
rozporządzenia z zakresu podatków po to, aby wydany nieprawidłowo akt podustawowy nie wypaczył zasad opodatkowania uregulowanych w ustawie. Należy
pamiętać, że w odniesieniu do wszystkich ustaw dotyczących świadczeń publicznych, w tym podatków, powinien być stosowany podwyższony standard poprawności legislacyjnej36. Wyrażać się powinien zwłaszcza w doborze właściwych
procedur ustawodawczych. Mając to na względzie, należy wskazać, że art. 217
Konstytucji RP jest na tyle precyzyjny, aby nie było wątpliwości, że stanowienie
nawet fakultatywnych elementów struktury podatku w ramach aktu wykonawczego do ustawy jest błędne i może przynieść jedynie negatywne skutki zarówno
dla organu podatkowego (uchylona decyzja), jak i podatnika (nienależnie zapłacony podatek).
Podsumowanie
Zasady konstytucyjne są opoką polskiego ustawodawstwa. Nie można stanowić nowych aktów prawnych (lub wprowadzać nowelizacji dotychczasowych),
jeśli są one sprzeczne z przepisami Konstytucji. Zasady określone w Konstytucji
RP wiążą się jednocześnie z konkretnymi prawami i obowiązkami, definiującymi
charakter sytuacji prawnej jednostki. Jeśli ustawodawca zamierza zmniejszyć te
przywileje lub zwiększyć obowiązki osoby fizycznej, to może tego dokonać, o ile
nie jest to zakazane przez samą Konstytucję RP. W odniesieniu do kwestii podatkowych ustawodawca przyjął powszechny obowiązek ponoszenia ciężaru związanego z tego rodzaju należnościami publicznoprawnymi. Nie ma znaczenia, czy
ciężar ten przypisany jest do obywatela, czy też do cudzoziemca czasowo przebywającego na terytorium Polski. Ograniczenie obowiązku obciążenia podatkowego wynika z granic terytorium, na którym właściwa jest polska jurysdykcja.
Zakres przedmiotowy ww. ciężaru jest szeroki i zawiera zarówno podatki, jak
i należności posiadające cechy występujące w podatkach. Skoro art. 84 Konsty35
Jednocześnie podnosi się także istotne znaczenie prac przedlegislacyjnych (działania
Rady Legislacyjnej, Rządowe Centrum Legislacji etc.) związanych z ustawodawstwem podatkowym, dzięki którym liczba popełnianych stale błędów w podatkowych aktach normatywnych
będzie mniejsza – C. Kosikowski, w: Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod
rządami Konstytucji RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006, s. 26.
36
Niezależnie od rodzaju aktu dotyczącego podatków adresat normy podatkowej ma konstytucyjny obowiązek zapoznania się z treścią obowiązującego prawa i przestrzegania jego nakazów – zob. art. 83 i 87 Konstytucji RP.
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tucji RP zawiera określenie „ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków”, to bez znaczenia jest dokonywanie systematyki tych świadczeń. Jednostka
podlega ekonomicznemu obciążeniu wtedy, gdy stanowi tak ustawa. Wyraźne
wskazanie rodzaju aktu normatywnego uniemożliwia wprowadzanie danin na
podstawie aktów podustawowych (np. rozporządzeń).
Wartością Konstytucji RP jest jej trwałość i niezmienność. Nie należy tego
rozumieć jako wszelkiego zakazu dokonywania modyfikacji treści tego aktu.
Jednakże powinno być to dokonywane w nadzwyczajnych przypadkach przy
zachowaniu szczególnej argumentacji. Jeśli nie jest pewne, czy zmiana przepisu
Konstytucji RP przyniesie rezultat i jest uzasadniona, to należy jej zaniechać.
Ustawa zasadnicza nie jest po to, aby regulować codzienne czynności prawne,
lecz aby wprowadzać zasady ogólne, których stosowanie przez ustawodawcę przy
tworzeniu ustaw ma umożliwiać jak najprostszą realizację podstawowych praw
i obowiązków jednostki (leges ab omnibus intellegi debent – ustawy powinny
być zrozumiałe dla wszystkich). Dlatego też w odniesieniu do podatków zmiany
są niewskazane o tyle, o ile ich wprowadzenie nie jest niezbędne.
Dotychczasowe odniesienie do podatków w Konstytucji RP nie jest może
idealne, lecz spełnia swoją funkcję. Można oczywiście podnosić zarzut zbyt
ogólnego określenia ciężaru spoczywającego na jednostce (art. 84 Konstytucji RP). Dodatkowo wymóg stanowienia elementów struktury podatku w ramach
ustawy może nie być spełniony, gdy w ramach rozporządzenia regulowane są
inne kwestie istotne dla kształtu daniny. W takim przypadku ustawodawca wyłącza skuteczność podejmowanych działań w ramach wszystkich etapów procesu
legislacyjnego. Nie ma aktualnie narzędzi pozwalających na wykluczenie tego
typu praktyk. Jednocześnie należy wskazać, że wadliwe stosowanie prawa podatkowego powinno być blokowane przez odpowiednie narzędzia umieszczone
w akcie o randze ustawy.
Wskutek podjętych badań jako postulat na przyszłość można (w kontekście
głoszonego przez Prezydenta RP planu przeprowadzenia referendum konstytucyjnego) jedynie zalecać, aby przedstawiciele władzy ustawodawczej nie podejmowali prób ulepszenia przepisów podatkowych poprzez zmiany w Konstytucji RP.
Ustawa zasadnicza odwołuje się do podstawowych praw i obowiązków jednostki
i nie powinna być miejscem wprowadzenia skomplikowanych zasad podatkowych. Jak słusznie stanowi art. 217 Konstytucji RP, wszelkie obciążenia podatkowe powinny mieć swoją podstawę w ustawie. Dlatego też ustawy powinny być
przedmiotem nowelizacji, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi.
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Constitutional warrant incurring the burden of taxes
– selected issues

Summary
The Polish Constitution stipulates that everyone is obliged to bear the burden associated with the taxes under the enactments. The article’s purpose is to explore the
scope and subject of this principle. Referring to the views prevailing in the judicature
and the legal literature, the author will try to explain how the term “each” contained in
the Rule 84 of the Constitution of the Republic of Poland, should be understood. In addition, the analysis will include the nature of the taxes which can be assigned to individuals in accordance with the Rule 217 of the basic enactment. In the publication analytical
and linguistic-logical method were used. As a de lege lata proposal assumes that the obligation to bear the tax burden is not associated with citizenship and countervailability
of a non-resident of another jurisdiction doesn’t exclude outright weight referred to in
art. 84. The obligation to regulate the structure elements of the tax in the form of law
works to the benefit of stability and certainty of tax legislation. With regards to the legislative procedure in view of the importance of tax legislation – do not use a fast – track
procedure. The author concluded that there were no grounds for the preaching of de lege
ferenda postulates in the needed changes in the provisions of the Constitution of the Republic of Poland relating to taxes as enactment is appropriate.
Keywords: The Constitution of The Republic of Poland, taxpayer, tax regulation
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Cechy normatywne cła jako daniny publicznej
w polskim i unijnym prawie celnym

Streszczenie
Celem prezentowanego artykułu jest uporządkowanie i usystematyzowanie cech cła
jako opłaty publicznej wynikającej z polskiego i unijnego prawa celnego. Prawo Unii Europejskiej jest szczególnym rodzajem systemu prawnego charakteryzującego się autonomicznym stanowiskiem w porównaniu z innymi systemami prawnymi. Stanowi zbiór przepisów obejmujących regulacje prawne pierwotnie sporządzone przez Wspólnoty Europejskie,
a następnie przez Unię Europejską, a także częściowo przez same państwa członkowskie.
Niezależność prawa Unii Europejskiej wynika również z tego, że prawo to posiada własny
system źródeł prawa, własne procedury jego uchwalenia, interpretacji oraz kontroli stosowania i ochrony. Przenosząc do Unii Europejskiej niektóre z jej suwerennych ustaw, Polska
zezwoliła władzom Unii Europejskiej na niezależne przyjmowanie przepisów celnych.
Charakterystyczną cechą normatywną odróżniającą odprawy celne w polskim
i unijnym prawie celnym jest pobieranie cła przez należycie upoważnione organy celne
od podmiotów importujących i eksportujących towary przez granice obszaru celnego.
Przepisy zawarte w przepisach krajowego prawa celnego wskazują, że jest to opłata
publiczna, ustalana i pobierana na podstawie taryfy celnej od podmiotów prowadzących
obrót handlowy towarami w związku z transferem towarów przez granicę celną państwa
lub grupy państw tworzących unię celną. Opłaty celne są związane z przywozem lub
wywozem towarów podlegających opłatom celnym.
Słowa kluczowe: cła, opłaty publiczne, Konstytucja, system prawny
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Wprowadzenie
Cechy normatywne cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie celnym wynikają przede wszystkim z władztwa celnego Unii Europejskiej.
W związku z tym wzajemnie wykluczające się interesy podmiotów uczestniczących w wymianie towarowej z zagranicą, tj. zobowiązanych do uiszczenia cła oraz
związku publicznoprawnego, powodują, że instytucja cła stanowi przedmiot regulacji prawnej o bardzo istotnym znaczeniu. Pomimo tak znaczącej roli, jaką pełni
instytucja cła w obrocie towarowym z zagranicą, w żadnym z polskich oraz unijnych
aktów prawnych nie odnajdujemy jej legalnej definicji1. Konsekwencją tego jest
utożsamianie cła z podatkiem, a za podstawowy argument przytacza się posiadanie
przez obie daniny publiczne identycznych cech oraz elementów konstrukcyjnych2.
Badania cech normatywnych cła jako daniny publicznej powinny się zatem opierać jedynie na cechach możliwych do odnalezienia w polskim i unijnym porządku
prawnym. Tymczasem przeprowadzane badania naukowe przez przedstawicieli
prawa finansowego dotyczące instytucji cła są cząstkowe i nie przedstawiają całościowo omawianej problematyki prawnej. W konsekwencji powoduje to, że istota
i treść instytucji cła budziła i nadal budzi wątpliwości nie tylko w doktrynie prawa,
lecz również w judykaturze. Brak jednoznacznego określenia treści tego pojęcia
powoduje, że jest ono niejednolicie rozumiane oraz stosowane.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporządkowanie i usystematyzowanie cech cła jako daniny publicznej wynikających z polskiego i unijnego
prawa celnego. Zdaniem autora przeprowadzona w opracowaniu analiza charakterystycznych cech instytucji cła pozwoli nie tylko na określenie charakteru
prawnego omawianej instytucji, ale w efekcie także na wskazanie jego pozycji
w systemie danin publicznych. Zasygnalizowanie podstawowych (wybranych)
problemów systemowych może spowodować dalszą dyskusję w kontekście coraz
bardziej rozwijającego się unijnego prawa celnego.
W celu zapewnienia przejrzystości rozważań zawartych w niniejszym
opracowaniu niezbędne jest ustalenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego
pojęcia posiadającego zasadnicze znaczenie z punktu widzenia analizowanych
zagadnień. Mowa jest o pojęciu „daniny publicznej”.
Szerzej zob. A. Drozdek, Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin 2017, s. 111 i n.
1

Zob. A. Kuś, Podstawy prawa celnego, w: Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2002, s. 277.
2
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W doktrynie prawa zauważa się, że daniny publiczne nie stanowią jednorodnej grupy, ze względu na swoiste cechy poszczególnych danin publicznych dzielą się na podatki, opłaty, dopłaty oraz cła3. Zaprezentowany podział
nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż występują daniny, które mają charakter mieszany, jak również takie, które nie mieszczą się we wskazanej
klasyfikacji.
Regulacje prawne stanowiące podstawę do zdefiniowania cech danin
publicznych, zostały rozproszone w aktach prawnych różnej rangi. W tych nielicznych regulacjach prawnych ustawodawca określa podstawowe zasady dotyczące nakładania danin publicznych lub używa pojęcia danin w kontekście,
który pozwala na ustalenie ich cech4.
Podejmując zasygnalizowane badania, należy zauważyć, że pojęcie daniny
publicznej pomimo szerokiego zakresu znaczeniowego nie zostało zdefiniowane
w żadnym akcie ustawowym. W doktrynie podnosi się, że jest to jedno z najstarszych instrumentów finansowych w historii prawa publicznego i posiada status
tzw. pojęcia zastanego5. Z uwagi na fakt podstawowego znaczenia dla finansów
publicznych ustawodawca posługuje się tym niezdefiniowanym pojęciem. I tak
np. do pojęcia „daniny publicznej” odwołuje się tylko jeden przepis Konstytucji6, tj. art. 217, który należy analizować łącznie z art. 84. Zgodnie z treścią
pierwszego z nich, „nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Natomiast art. 84 wskazuje, iż „każdy jest
obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Brzmienie powołanych przepisów, z których
pierwszy traktowany jest zwykle jako rozwinięcie i uszczegółowienie drugiego,
nie pozwala przyjąć, że Konstytucja definiuje pojęcie daniny publicznej, ale
ustala jednak jej istotne cechy, które zaliczyć należy do ciężarów i świadczeń
publicznych.
3
A. Bień-Kacała, Daniny publiczne. Próba rekonstrukcji pojęcia na tle postanowień Konstytucji RP z 1997 r., w: Prawo i administracja, t. II, red. R. Budzinowski, Piła 2003, s. 107.
4
Zob. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.).

T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną,
Warszawa 2010, s. 129.
5

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – dalej powołana jako Konstytucja.
6
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Pojęciem daniny publicznej posługuje się także ustawa o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 roku7. Nie zawiera ona jednak definicji opisowej, tylko wyliczenie form danin publicznych, do których zalicza podatki, składki, opłaty, wpłaty
z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek
ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych
funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika
z odrębnych ustaw. Brak takiej definicji należy uznać za lukę prawną z uwagi na to,
że pojęcie to należy do jednych z podstawowych pojęć występujących na gruncie
prawa finansowego. Definicja daniny publicznej posiada istotne znaczenie zwłaszcza dla nauk ekonomicznych. Poza ww. ustawą pojęciem daniny publicznej posługuje się również ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska8
oraz ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym9.
Istotne rozważania dotyczące danin publicznych przedstawia A. Bień-Kacała, podkreślając, że każda danina publiczna posiada cechy, pozwalające na
odróżnienie jej od pozostałych form danin. Autorka wskazuje ponadto na szeroką
kategorię danin publicznych, do których należy zaliczyć podatki, opłaty, cła oraz
inne pieniężne świadczenia publiczne o cechach mieszanych, należące do kategorii odpłatnych i nieodpłatnych. W tym miejscu pokreślić należy, że niektóre
daniny publiczne stosowane są dodatkowo w innym celu, np. prohibicyjnym,
co posiada szczególne znaczenie w przypadku ceł. Cecha ta pozwala na oddzielenie danin publicznych od innych świadczeń publicznych, ponoszonych przymusowo na rzecz podmiotu publicznoprawnego10, co ma szczególne znaczenie
w przypadku ceł. Cecha ta pozwala na odróżnienie ceł od podatków, których
podstawową funkcją jest zapewnienie dochodu związkowi publicznoprawnemu.
Podatek z założenia jest sposobem na osiągnięcie dochodów11. Podobne stano7
Art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm. Zgodnie z treścią art. 272 oraz art. 283
środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności opłaty za korzystanie ze
środowiska oraz zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służyć mają celom
ochrony środowiska.
8

9

Zob. art. 63 (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 318 z późn. zm.).

A. Bień-Kacała, O definiowaniu danin publicznych raz jeszcze. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2001 r. (P 9/09), w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa Jerzego Jaskierni, red. R. Czarny,
K. Spryszak, Toruń 2012, s. 520.
10

11

A. Bień-Kacała, Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005, s. 131.
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wisko reprezentuje A. Drwiłło, według którego celem ceł prohibicyjnych jest
utrudnienie, a nawet uniemożliwienie importu towarów12. W odróżnieniu od
ceł fiskalnych celem ceł prohibicyjnych jest więc całkowite wyeliminowanie
importu towarów i zapewnienie tym samym monopolistycznej pozycji na rynku
producentom krajowym.
Powyższe ustalenia zmuszają także do wskazania cech normatywnych cła
jako daniny publicznej w polskim i unijnym porządku prawnym.
Cechy cła jako daniny publicznej wynikające z Konstytucji RP
Kluczowe znaczenie w przedmiocie analizowanej problematyki mają przepisy Konstytucji, bowiem ustawodawca nie wymienił z nazwy cła. Mając to na
uwadze, niezbędne zdaje się zbadanie, czy przepisy Konstytucji mają zastosowanie do cła jako daniny publicznej.
Artykuł 84 Konstytucji stanowi o powszechnym obowiązku utrzymania państwa i podtrzymania jego funkcji13, co oznacza, że wśród cech danin
publicznych należy więc w pierwszej kolejności wymienić ich powszechność oraz funkcję fiskalną. Przepis art. 217 Konstytucji wskazuje dodatkowo
na różnorodność danin publicznych i elementy ich konstrukcji prawnej.
W przepisie tym ustawodawca posłużył się zwrotem „podatki, inne daniny
publiczne”. Analizując przepisy Konstytucji, należy zauważyć, że regulacja
prawna art. 217 Konstytucji nie definiuje pojęcia „inne daniny publiczne”.
Według T. Dębowskiej-Romanowskiej zastosowany przez ustawodawcę zwrot
„inne daniny publiczne”14 oznacza, iż jest to katalog otwarty, rozumiany jako
możliwości i warunki konstytucyjne stanowienia „innych, niż podatki danin
publicznych”. Charakterystyczną cechą tych „innych danin publicznych” jest
jednak to, że są świadczeniami przymusowymi, pieniężnymi, nakładanymi
w drodze ustawy określającej w sposób generalny i abstrakcyjny powstawanie obowiązku, jego wysokość, sposób i termin realizacji, przeznaczone na
finansowanie potrzeb zbiorowych. Ich przeznaczeniem może być (wyjątkowo)
finansowanie jednego, a nie wszystkich zadań publicznych związku publicz12

A. Drwiłło, Identyfikacja ceł, w: Podstawy celnictwa, red. J. Jura, Warszawa 2008, s. 26.

13

T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe..., s. 123.

Podobnie A. Krzywoń, którego zdaniem do kategorii „innych danin publicznych” należy zaliczyć np. opłaty, cła, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (zob. A. Krzywoń,
Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 52).
14
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noprawnego15. W oparciu o wnioskowanie a contrario należy uznać, iż przez
„inne daniny publiczne” należy rozumieć te daniny, które nie są podatkami,
lecz posiadają cechy pozwalające ujmować je razem z tą kategorią prawną16.
W zaprezentowanym ujęciu do takich danin należy zaliczyć np. cło oraz opłatę
publiczną. Podobnie zauważa B. Banaszak, którego zdaniem należy pozostawić
ustawodawcy swobodę w zaliczaniu danin do poszczególnych kategorii, a także
swobodę w określaniu nazw im nadawanych17.
W tym miejscu warto przypomnieć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, przedstawione w tezie wyroku z dnia 1 września 1998 r., zgodnie z którą
art. 217 Konstytucji wyraża zasadę wyłączności ustawy w sferze prawa daninowego. Celem tego unormowania jest stworzenie odpowiednich gwarancji
praw podmiotów ponoszących daniny publiczne na rzecz organów władzy
publicznej. Zgodnie z owym przepisem wszystkie istotne elementy stosunku
daninowego powinny być uregulowane bezpośrednio w ustawie. Do uregulowania w drodze rozporządzenia mogą zostać przekazane wyłącznie sprawy
niemające istotnego znaczenia dla konstrukcji daniny publicznej. Ustawa
może upoważnić organy wykonawcze m.in. do szczegółowego określania ulg
i umorzeń oraz podmiotów zwolnionych od danin publicznych pod warunkiem, że ustawa określa ogólne zasady w tym zakresie i udziela wystarczająco
precyzyjnych wskazówek, co do sposobu ich uregulowania w akcie wykonawczym18, jakim jest rozporządzenie. Odstępstwem od uregulowania w drodze ustawowej wszystkich istotnych elementów stosunku daniowego jest cło.
Kwestia ta może budzić wątpliwości na gruncie art. 217 Konstytucji, z uwagi
na możliwość określenia stawki celnej w drodze aktu nieustawodawczego,
jakim jest rozporządzenie19. Argumentem przemawiającym za uregulowaniem
stawek celnych w drodze rozporządzenia jest proces ich stanowienia, gdyż
w przypadku rozporządzeń jest on mniej skomplikowany aniżeli w przypadku
15
T. Dębowska-Romanowska, Pojęcia podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, w: Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, Wrocław 2009, s. 115–117, 122.
16
Zob. T. Dębowska-Romanowska, Dylematy interpretacyjne artykułu 217 Konstytucji,
w: Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. A. Gomułowicz, J. Małecki, Poznań 2003, s. 218–219.
17

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1049.

Sygn. U 1/98, Lex nr 33952, OTK 1998, nr 5, poz. 63; podobnie: wyrok TK z 9 lutego 1999 r.,
sygn. U 4/98, Lex nr 36157, OTK 1999, nr 1, poz. 4.
18

Zob. uchwałę siedmiu sędziów NSA w Warszawie z 22 czerwca 2015 r., sygn. II FPS 3/15,
Lex nr 1739631.
19
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ustaw20. Podstaw do tego typu stwierdzenia dostarcza również teza wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2009 roku, zgodnie z którą
regulowanie zmiennej materii, którą jest wysokość i rodzaj stawek celnych
w taryfie celnej, za pomocą rozporządzenia jest celowe, ze względu na możliwość szybkiego „reagowania” na funkcje ceł, które pełnią w związku z nadmiernym i niekontrolowanym napływem towarów pochodzących z zagranicy21.
Analizując przedmiotowe zagadnienie, zauważyć należy, że z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prawodawca krajowy nie ma już bowiem
możliwości stanowienia podstawowych regulacji prawnych dotyczących ceł.
Przepisy unijnego prawa celnego w zakresie regulacji cła obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jako skutek przekazania kompetencji organów
władzy państwowej w tym zakresie na rzecz Unii Europejskiej, dokonane na podstawie umowy międzynarodowej – traktatu akcesyjnego, zgodnie z art. 90 ust. 1
Konstytucji. Podobnie zauważa T. Krawiel, którego zdaniem akty prawne prawa
unijnego zastępują „ustawę krajową”, w przypadku przekazania kompetencji
organów władzy państwowej w zakresie stanowienia cła na rzecz Unii Europejskiej22. W tym przypadku oczywiste jest zatem, że w sprawach, w których Konstytucja wymaga ustawy (np. w odniesieniu do cła zgodnie z art. 217 Konstytucji),
a które poddano regulacji w formie umowy międzynarodowej (traktat akcesyjny
wraz z traktatem rzymskim) zgodnie z art. 89 i art. 90 ust. 1 Konstytucji, nie jest
wymagane regulowanie tych materii przez ustawę jako akt prawny pochodzący
od polskiego prawodawcy. Ustawę w takiej sytuacji „zastępuje” sama umowa
międzynarodowa czy też prawo stanowione przez organizację międzynarodową,
zgodnie z art. 90 ust. 3 Konstytucji. Tak więc regulowanie ceł przez prawo unijne
nie narusza postanowień art. 217 Konstytucji, albowiem Konstytucja zezwala na
zastępowanie form stanowienia prawa, jakim jest ustawa, poprzez inne formy
źródeł prawa wskazane w Konstytucji. Zgodnie z treścią powołanego wcześniej
art. 87 Konstytucji źródłem prawa powszechnie obowiązującego może być także
umowa międzynarodowa.
W świetle przedstawionych rozważań należy sformułować wniosek, że
art. 217 Konstytucji ma również zastosowanie do ceł jako daniny publicznej.
20

A. Krzywoń, op. cit., s. 212.

21

Sygn. I GSK 297/08, Lex nr 516679.

T. Krawiel, Konstytucyjne podstawy cła jako daniny publicznej określonej przez prawo
wspólnotowe. Zastępowalność ustawy przez akty prawa wspólnotowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 5, s. 2.
22
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Zastosowanie przez ustawodawcę zwrotu „inne daniny publiczne” oznacza, że
regulacja cła jako daniny publicznej w zakresie wyznaczonym przez treść art.
217 Konstytucji może być dokonana wyłącznie za pomocą ustawy, gdy regulacji
tej dokonuje prawodawca krajowy z zastrzeżeniem uprawnień prawodawczych
organów Unii Europejskiej. Ponadto przepisy Konstytucji upoważniają organy
państwa do regulowania niektórych elementów konstrukcji cła w drodze rozporządzenia, a które wynikają z funkcji, jakie pełni cło w systemie danin publicznych. Do takich elementów bez wątpienia należy zaliczyć stawki celne.
Cechy normatywne cła wynikające z unijnego prawa celnego
Badając przedmiotowe zagadnienie, nie można pominąć regulacji prawnych, odnoszących się do cła w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej23. Stanowi on swoistą konstytucję Unii Europejskiej24. Kluczowe znacznie
w przedmiotowej analizie mają przepisy tytułu II traktatu zatytułowane Swobodny przepływ towarów, które umiejscowione zostały w części trzeciej zatytułowanej Polityki i działania wewnętrzne Unii. Przepis art. 28 TFUE wskazuje,
że w ramach Unii Europejskiej utworzona została unia celna, rozciągająca się
na całą wymianę towarową i obejmująca zakaz stosowania ceł przywozowych
i wywozowych między państwami członkowskimi oraz wszelkich opłat o skutku
równoważnym, jak również przyjęcie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z państwami trzecimi. Powołana regulacja prawna wyznacza co najmniej dwa elementy
składające się na cechy normatywne cła. Po pierwsze, unia celna wprowadza
całkowity zakaz stosowania pomiędzy państwami członkowskimi ceł (przywozowych, wywozowych oraz tranzytowych). Zakaz ten dotyczy wszystkich ceł
nakładanych na mocy ustawodawstw państw należących do Unii Europejskiej,
a które obciążają towary przemieszczane przez granicę państw członkowskich.
Po drugie, w ramach unii celnej wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej stosują Wspólną Taryfę Celną. Jest ona stosowana wobec państw trzecich
i na jej podstawie organy celne ustalają i pobierają jednakowe cła na poszczególne
kategorie towarów sprowadzanych z państw trzecich do państw członkowskich
Unii. Istotnym uzupełnieniem regulacji prawnej zawartej w art. 28 TFUE jest
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326
z dnia 26.10.2012, s. 47) – dalej powoływany jako TFUE.
23

C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa
2000, s. 482.
24
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art. 30 i 31 TFUE zakazujący stosowania pomiędzy państwami członkowskimi
Unii Europejskiej ceł przywozowych i wywozowych lub opłaty o skutku równoważnym. Zakaz ten dotyczy nie tylko ceł o charakterze fiskalnym, ale również
ceł ochronnych (protekcjonistycznych) pobieranych w transakcjach handlowych
pomiędzy państwami członkowskimi. Druga z powołanych regulacji prawnych
wskazuje, że Rada określa cła we wspólnej taryfy celnej, stanowiąc je na wniosek Komisji. Oznacza to, że taryfa celna jest podstawowym aktem prawnym, na
podstawie którego określane są rodzaje i wysokość stawek celnych25 dla towarów
sprowadzanych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej.
Kolejnym aktem prawnym odnoszącym się do cła na gruncie unijnego
prawa celnego jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 października 2013 roku ustanawiające unijny kodeks celny26. Zgodnie z treścią
art. 1 powołanego rozporządzenia, przepisy i procedury UKC mają zastosowanie do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzanych. W konsekwencji powoduje to, że unijny kodeks celny stosowany jest
w sposób jednolity na całym obszarze celnym Unii. Treść powołanej regulacji prawnej sugeruje co najmniej cztery elementy wyznaczające cechy cła. Po
pierwsze, cło powstaje i pobierane jest w tej samej wysokości oraz na takich
samych warunkach niezależnie od państwa, do którego przywiezione zostały
towary lub z którego państwa towary zostały wywiezione. Po drugie, państwa
członkowskie nie są uprawnione do nakładania ceł w handlu wewnątrzwspólnotowym. Po trzecie, wprowadzenie lub wyprowadzenie towaru z obszaru celnego polega na fizycznym przemieszczeniu przez granicę Unii towaru. Z tym
momentem wiążą się obowiązki i uprawnienia wynikające z przepisów prawa
celnego. Podstawowymi obowiązkami ciążącymi na podmiotach dokonujących
transakcji międzynarodowych jest przedstawienie towarów do kontroli celnej,
25
Rozporządzenie Komisji WE nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r., zmieniające
rozporządzenie Rady (EWG) nr 2568/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz
wspólnej taryfy celnej (Dz. Urz. WE L nr 281). Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie
Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r., zmieniające załącznik nr I do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz wspólnej
taryfy celnej (Dz. Urz. UE L 284 z dnia 29.10.2008 r.). W celu wykonania przepisu delegacyjnego Komisja przyjmuje każdego roku rozporządzenie przedstawiające pełną wersję Nomenklatury
Scalonej wraz ze stawkami celnymi. Rozporządzenie takie każdorazowo aktualizuje załącznik do
rozporządzenia. Jest ono publikowane nie później niż 31 października danego roku w „Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej”. Stosuje się je od 1 stycznia roku następnego.
26
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L nr 269
z dn. 10.10.2013 r., s. 1 z późn. zm.) – dalej powołany jako UKC.
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przeprowadzanej przez organy celne, oraz obowiązek uiszczenia należnego cła.
W przypadku ceł przywozowych w Unii Europejskiej obowiązek ten wiąże się
z wystąpieniem określonych zdarzeń, najczęściej jest to dopuszczenie towaru do
swobodnego obrotu27. Obowiązek uiszczenia cła powstaje także w przypadku,
gdy towar jest przedmiotem zakazów lub ograniczeń wywozowych lub przywozowych, niezależnie od ich rodzaju28. Po czwarte wreszcie, cło pobierane jest
od przedmiotu, którym jest towar. W tym miejscu należy podkreślić, że każdy
towar ma swój status celny. Towary w unijnym prawie celnym mogą zresztą
posiadać jeden z dwóch statusów, tj. status towaru unijnego lub nieunijnego.
Na gruncie prawa celnego „towarem celnym” staje się towar przywożony spoza
obszaru celnego, wywożony poza granicę obszaru celnego lub przewożony przez
obszar celny tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek przedstawienia go do kontroli
celnej przeprowadzonej przez upoważniony do tego organ administracji celnej.
Po dokonanej odprawie celnej i uiszczeniu wszystkich wymaganych prawem
należności celnych towar traci status „towaru celnego” i staje się „towarem unijnym”29. Powyższe prowadzi do wniosku, że istotnym elementem konstrukcji cła
jest towar, który musi przekroczyć granicę celną związku publicznoprawnego
oraz powinien zostać przedstawiony do kontroli celnej zgodnie z przepisami
prawa celnego30.
Rozważając problematykę niniejszego zagadnienia, należy odnieść się
także do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami
Unii Europejskiej31. Zgodnie z treścią art. 10, cło jako danina publiczna może
zostać nałożone na towary przekraczające granicę celną Unii z mocą wsteczną.
Komisja może nałożyć cła antydumpingowe na produkty, które zostały wprowadzone do konsumpcji nie wcześniej niż dziewięćdziesiąt dni przed datą
zastosowania środków tymczasowych i nie przed wszczęciem dochodzenia.
Dzieje się tak wówczas, gdy dany towar już w przeszłości stanowił przedmiot
dumpingu w dłuższym okresie lub importer był świadomy albo powinien być
27

Lex/el.

K. Lasiński-Sulecki, Komentarz do art. 30 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

28

Zob. art. 83 UKC.

29

Zob. S. Wurzel, Podstawowe zagadnienia prawa celnego, „Palestra” 1987, nr 2, s. 60–64.

30

Szerzej zob. A. Drozdek, Charakter prawny cła..., s. 126–127.

31

Dz. Urz. UE L 176, s. 21 z późn. zm.
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świadomy dumpingu w zakresie jego rozmiarów i szkody. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że celem poboru ceł antydumpingowych jest wyrównywanie
poniesionych strat przez gospodarkę Unii Europejskiej, a także, że mogą one być
ustanawiane na okres konieczny do realizacji celów, którym służą32, tzn. ochronienia gospodarki Unii Europejskiej przed napływem z zagranicy towarów po
cenach dumpingowych.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a w konsekwencji wprowadzenie
na mocy TFUE unijnego kodeksu celnego, oznacza, że we wszystkich państwach
członkowskich obowiązują jednolite przepisy prawa celnego, jak również stosowana jest Wspólna Taryfa Celna względem państw trzecich. Pobierane z tego
tytułu cła w wysokości 80% stanowią w ten sposób dochód budżetu ogólnego
UE, będąc elementem systemu prawa unijnego. Z kolei pozostała część (20%)
to dochód budżetów krajowych, od którego administracja celna pobrała należne
cło33. Pewnym podsumowaniem powołanych wywodów autora jest pogląd
przedstawiany przez C. Kosikowskiego, że przepisy TFUE wskazują, iż Unia
Europejska posiada wyłączną kompetencję w zakresie unii celnej, w tym m.in.
kompetencje dotyczące stanowienia zasad wymiaru i poboru ceł34. Wynika to
z faktu, iż unia celna posiada uprawnienie do wprowadzenia w wymianie międzynarodowej Wspólnej Taryfy Celnej oraz stanowienia na jej podstawie ceł.
Powyższe prowadzi także do wniosku, że unijne prawo celne (tj. UKC oraz rozporządzenia wykonawcze) regulowane jest prawem organizacji międzynarodowej.
Cechy normatywne cła wynikające z ustawy prawo celne
Najważniejszym aktem prawnym krajowego prawa celnego określającym
cechy normatywne cła jest ustawa z dnia 19 marca 2004 roku – Prawo celne35.
Sama już ustawa w pierwszym przepisie określa swój charakter oraz cechy norA. Reiwer-Kaliszewska, Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument
ochrony gospodarki unii europejskiej, Gdynia 2012, s. 126.
32

33
Zob. art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 3 decyzji Rady nr 2014/335/UE, Euratom z dnia 26
maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L 168 z dnia
7.06.2014 r., s. 105).
34
C. Kosikowski, Problem suwerenności finansowej państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w: Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok
2012, s. 99–100.
35

Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1880 z późn. zm. – dalej powołana jako upc.
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matywne cła. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 upc reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego:
– zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wywozu towarów z tego obszaru,
– zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną,
– sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki dotyczącej
obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii,
oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiązki
organów celnych.
Dokonując wykładni językowej powołanej regulacji prawnej, przede
wszystkim należy wskazać, że przedmiotem prawa celnego jest towar, który jest
przywożony na obszar celny Unii Europejskiej i wywożony z tego obszaru, z którego wprowadzeniem lub wyprowadzeniem związane są prawa i obowiązki osób
oraz uprawnienia, a także obowiązki organów celnych. Inaczej mówiąc, przekroczenie granicy celnej przez towar powoduje z mocy prawa powstanie zobowiązania publicznoprawnego w postaci długu celnego, o czym będzie dalej mowa.
Na tle zaprezentowanych rozważań prawnych zauważyć również należy, że
prawo celne wskazuje także na podmiot cła, który – obok przedmiotu – stanowi
stały element konstrukcji cła. Obecnie krajowe regulacje prawa celnego zawierają szerokie określenie pojęcia „osoby”. Termin ten należy analizować łącznie
z przepisem art. 5 pkt 4 UKC, zgodnie z którym przez „osobę” rozumie się:
– osoby fizyczne36,
– osoby prawne37,
– o ile obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość, stowarzyszenie osób
uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nieposiadające
przy tym osobowości prawnej.
W kontekście powyższego należy wskazać na osoby występujące w obrocie
towarowym z zagranicą. I tak np. podmiotem cła w świetle art. 8 kodeksu cywilnego jest każda osoba fizyczna, zarówno pełnoletnia, jak i małoletnia. Drugą
grupą, która może być podmiotem cła, są osoby prawne. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu
realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej
wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną.
36
Zob. art. 8 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 459 z późn. zm.) – dalej powołany jako kc.
37

Zob. art. 33–43 kc.
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Z kolei trzecią grupą, o której mowa w komentowanym przepisie, są stowarzyszenia, których nie należy utożsamiać ze stowarzyszeniami w rozumieniu polskiego prawa, lecz jako wszelkie podmioty niebędące osobami prawnymi, ani
fizycznymi, ale uczestniczące w obrocie prawnym. W polskich realiach dotyczy
to jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jak np.: spółki
jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i partnerskie, które mogą na podstawie art. 8 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych38 we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości,
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Pojęcie to nie obejmuje spółki
cywilnej, która nie jest zdolna do podejmowania czynności prawnych39.
Znacznie szerszej podmiot cła ujmuje K. Machalica-Drozdek. Jej zdaniem
za podmiot cła należy uznać zarówno podmiot, który pobiera cło przez odpowiednie organy (podmiot czynny), jak i podmiot, który jest zobowiązany do uiszczenia tego świadczenia (podmiot bierny)40. Na tle prezentowanych rozważań
trzeba wskazać, że za podmiot cła należy uznać zarówno podmiot pobierający cło
poprzez odpowiednie organy publicznoprawne (podmiot czynny), jak również
podmioty zobowiązane do uiszczenia tego świadczenia (podmiot bierny). Podmiotem czynnym jest zatem związek prawny (Unia Europejska, państwo) reprezentowany przez organy celne, zaś podmiotem biernym jest szeroko rozumiany
podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, na którym ciąży obowiązek
uiszczenia należnego cła. Podmiot ten staje się podmiotem cła w momencie, gdy
na mocy przepisów prawa celnego podlega obowiązkowi celnemu41.
Omawiając cechy cła jako daniny publicznej w polskim i unijnym prawie
celnym, należy także wskazać, że przepisy ustawy Prawo celne w art. 2 przewidują wobec podmiotów konsekwencje w przypadku wprowadzenia (wyprowadzenia) towarów na teren Unii Europejskiej. Zgodnie z powołanym artykułem,
wprowadzenie towaru na obszar celny Unii lub jego wyprowadzenie z tego
obszaru powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym ratyfikowane
umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej. Obowiązek ten posiada charakter
38

Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.

Zob. K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, Przepisy ogólne, w: Wspólnotowy kodeks celny.
Komentarz, red. W. Morawski, Warszawa 2007, s. 78, 12.
39

40
K. Machalica-Drozdek, Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie
towarowym z zagranicą, Warszawa 2015, s. 55.
41

A. Drozdek, Charakter prawny cła..., s. 122.
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abstrakcyjny i ciąży na każdym podmiocie dokonującym operacji – przywozowych lub wywozowych – w międzynarodowej wymianie towarowej. Jednym
z podstawowych obowiązków nakładanych na osoby przywożące lub wywożące
towary z obszaru celnego jest obowiązek uiszczenia cła w prawidłowej wysokości, miejscu oraz terminie42. Obowiązek uiszczenia cła powstaje z mocy prawa.
Wynika z tego a contrario, że brak przekroczenia granicy celnej przez towar
nie będzie powodował powstania z mocy prawa obowiązku w postaci uiszczenia długu celnego. Stwierdzenie to znajduje także uzasadnienie w judykaturze.
Przykładowo w tezie orzeczenia WSA w Łodzi z dnia 15 grudnia 2010 roku
stwierdza się, że wprowadzenie towaru na obszar celny Unii lub jego wyprowadzenie z tego obszaru powoduje z mocy prawa powstanie obowiązków i uprawnień przewidzianych w przepisach prawa celnego, jeżeli przepisy prawa, w tym
umowy międzynarodowe, nie stanowią inaczej. W myśl art. 23 ust. 1 upc zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę cła przywozowego lub
cła wywozowego. Po dokonaniu zwolnienia towaru organy celne mogą, w celu
upewnienia się o prawidłowości danych zawartych w zgłoszeniu, przystąpić do
kontroli dokumentów i danych handlowych dotyczących operacji przywozu lub
wywozu towarów objętych zgłoszeniem oraz późniejszych operacji handlowych
dotyczących tych samych towarów43.
W świetle powyższego należy podzielić tezę wyroku NSA z dnia 6 mar
ca 2002 roku44, w której wskazano, że cło jest daniną publiczną, posiadającą
charakterystyczne cechy konstrukcyjne, odróżniające je od innych danin publicznych. Należą do nich m.in.:
1. Pobór, który związany jest wyłącznie z przywozem lub wywozem towarów
podlegających cłu, z wyjątkami określonymi w przepisach prawa.
2. Przedmiot cła, czyli towar. Określony został w unijnym prawie celnym jako
stan faktyczny lub prawny, z którym ustawodawca wiąże powstanie obowiązku uiszczenia cła. Przy czym przedmiot ten należy rozpatrywać w dwóch
aspektach, tj. w aspekcie jakościowym – jest nim wprowadzenie towaru na
unijny obszar celny lub jego wyprowadzenie przez granicę celną państwa lub
unii celnej, a także w aspekcie materialnym – przedmiotem cła jest towar,
42
A. Drozdek, Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa do ustalenia wysokości
długu celnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2016, nr 19,
s. 14; K. Machalica-Drozdek, Stosunek prawny zobowiązania..., s. 216 i n.
43

Sygn. III SA/Łd 540/10, Lex nr 758246.

Sygn. V SA 1303/01, Lex nr 109284; podobnie: A. Drozdek, Charakter prawny cła...,
s. 111 i n.
44
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który ma być obciążony cłem. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, stwierdzić
należy, że „towarem celnym” staje się towar przywożony spoza obszaru celnego, wywożony poza granicę obszaru celnego lub przewożony przez obszar
celny tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek przedstawienia go do kontroli celnej przeprowadzonej przez upoważniony do tego organ administracji celnej.
3. Określenie podmiotu cła, którym jest podmiot czynny pobierający cło (odpowiednie organy publicznoprawne), jak również podmioty, które są zobowiązane do uiszczenia tego świadczenia (podmiot bierny). Podmiotem czynnym jest zatem związek prawny (Unia Europejska, państwo) reprezentowany
przez organy celne, zaś podmiotem biernym jest szeroko rozumiany podmiot,
dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, na którym ciąży obowiązek
uiszczenia należnego cła.
Ponadto stwierdzić należy, że przepisy polskiego prawa celnego wypełniają
lukę wynikającą z braku niektórych unormowań w unijnym kodeksie celnym,
które świadomie prawodawca unijny pozostawił do dyspozycji prawa krajowego.
Podsumowanie
Analiza materiału normatywnego dokonana w niniejszym opracowaniu
pozwala na sformułowanie następujących wniosków końcowych.
Ustalenie cech normatywnych cła powinno stanowić punkt wyjścia dla
wszelkich badań nad charakterem prawnym cła. Cechy te powinny być rekonstruowane z całości systemu prawa. Należy je traktować jako cechy charakteryzujące cło. Są to zatem cechy konstytutywne, które należy nazwać cechami
pierwotnymi (podstawowymi) cła, będącymi jednocześnie jej cechami minimalnymi i koniecznymi (każda danina publiczna posiada wszystkie cechy
danin publicznych w ogólności oraz dodatkowe cechy odróżniające ją od
pozostałych danin).
Jak wykazały badania, charakterystyczną cechą normatywną wyróżniającą
cło spośród innych danin publicznych jest to, iż pobierane jest przez uprawnione
do tego organy celne od podmiotów przewożących towary przez granicę obszaru
celnego. Regulacje zawarte w przepisach krajowego prawa celnego pozwalają
z kolei na sformułowanie wniosku, że jest to danina publiczna, która ustalana
i pobierana jest na podstawie taryfy celnej od podmiotów dokonujących obrotu
towarowego z zagranicą, w związku z przemieszczaniem się towaru przez granicę celną państwa lub grupy państw tworzących unię celną.
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W tych regulacjach prawnych ustawodawca określa podstawowe zasady
dotyczące nakładania ceł lub używa pojęcia cła w kontekście, który pozwala
na ustalenie jego cech. Tytuł aktu prawnego, w którym pojawia się pojęcie cła,
oraz jego miejsce w systemie prawa również może stanowić źródło, na podstawie którego można ustalić jego cechy oraz pełnione funkcje. Cło obok celu
fiskalnego realizuje również inne cele, np. ochronne w sferze obrotu towarowego
z zagranicą.
W konsekwencji powoduje to, że cło jest daniną publiczną o własnych charakterystycznych cechach konstrukcyjnych, odróżniających ją spośród innych
danin publicznych. Mimo że regulacje prawne z zakresu prawa celnego nie
zawierają definicji cła, to należy wskazać, że istnieje wiele „postanowień kodeksowych”, pozwalających określić poszczególne cechy normatywne instytucji cła,
które z kolei dają podstawę do odrębnego traktowania cła jako daniny publicznej.
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Normative features of customs duty as a public levy
in Polish and European Union law

Summary
The aim of the presented article is to order and systematize features of customs duty
as a public levy resulting from Polish and European Union customs law. The European
Union’s law is a special type of a legal system characterising with an autonomous position in comparison with other legal systems. It comprises a set of provisions covering
legal regulations initially drawn up by European Communities and then, by the European
Union, as well as, partially by the Member States themselves. Independence of the European Union’s law also results from the fact that this law has own system of sources of law,
own procedures of enactment, interpretation as well as application control and protection
thereof. Transferring to the European Union some of its sovereign laws, Poland authorised
the European Union authorities to independently adopt customs law.
A characteristic normative feature distinguishing customs in Polish and European
Union customs law consists in collecting customs by duly authorised customs authorities
from entities importing and exporting goods through the customs area’s borders. Regulations included in the domestic customs law provisions indicate that it is a public levy
that is stipulated and collected on the grounds of customs tariff from entities conducting
foreign trade in goods in connection with transferring goods through the customs border
of a state or a group of states constituting a customs union. Customs duties’ collection is
related with import or export of goods subject to customs duties.
Keywords: customs, public levy, the Constitution, legal system
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Wprowadzenie
Od wielu lat skargi i wnioski stanowią istotny element oddziaływania społecznego na działanie organów władzy publicznej i mają ugruntowaną tradycję
w prawie polskim. Powojenna regulacja instytucji skarg i wniosków wspomniana
została w Konstytucji PRL1 (art. 73 i art. 7), a na stałe weszła do obszaru relacji
z organami publicznymi poprzez dział VIII kodeksu postępowania administracyjnego2 (kpa), w którym pojawiły się także petycje (choć jedynie w możliwie
najogólniejszym zarysie). Z obecnie obowiązującej Konstytucji RP3 wynika, że
każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63). Od kilu lat również instytucja petycji, za sprawą ustawy z dnia 14 lipca 2014 roku o petycjach4, weszła
w kanon pozaprocesowych środków prawnych dyscyplinujących podmioty władzy publicznej w wykonywanych przez nie obowiązkach oraz wpływających na
ich decyzje o charakterze regulacyjno-porządkowym oraz ustrojowym.
Wymienione prawa zaliczane są do katalogu wolności i praw politycznych
o charakterze uniwersalnym (przysługujących każdemu człowiekowi), obok praw
do pokojowego zgromadzania się oraz zrzeszania się, w tym w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników i organizacjach pracodawców. Z kolei obok innego prawa o charakterze politycznym, tj. prawa do czynnego
udziału w referendum oraz czynnego prawa wyborczego, prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby „determinuje w sposób szczególny i przesądza o możliwości realizacji aktywności osobistej
obywateli w życiu społeczno-politycznym państwa”5. Co warto podkreślić, prawo
do składania petycji, wniosków i skarg zalicza się do tej kategorii wolności i praw
politycznych, które przysługują wszystkim, a zatem do tych, których realizacja nie
1
Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.
z 1952 r., nr 33, poz. 232).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U z 2017 r., poz. 1257), zwana dalej kpa.
2

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r.,
nr 78, poz. 483 ze zm.).
3

4
Ustawa z dnia 14 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1123), zwana
dalej ustawą o petycjach.
5

B. Gronowska, w: Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, wyd. 11, Toruń 2006, s. 191–192.
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jest związana z posiadaniem obywatelstwa polskiego, jak np. prawa dostępu do
służby publicznej6, przynależności do partii politycznych, uzyskiwania informacji
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne7.
Skargi, wnioski i petycje należą do pozaprocesowych środków prawnych
oddziaływania na podmioty władzy publicznej, których zakres przedmiotowy jest
bardzo szeroki. Z art. 227 kpa wynika, że przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy
albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Artykuł 241 kpa
stanowi, że przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Z kolei z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach wynika, że przedmiotem petycji może
być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Na tym tle wyraźnie można spostrzec, że pozycję skargi określa jej zdecydowanie dyscyplinujący organ władzy publicznej charakter, z kolei wniosek i petycję
charakteryzuje wymiar koncepcyjno-organizacyjny.
W przypadku skargi wskazuje się na pierwiastek istotnego niezadowolenia
skarżącego z działania władzy publicznej lub jego pracownika – zarówno w sprawie indywidualnej (o ile skarga nie jest innym środkiem prawnym przewidzianym w kpa8, zwłaszcza środkiem o charakterze procesowym), jak i w interesie
powszechnym. Skarga stanowi „środek obrony i ochrony interesów jednostki,
które nie dają podstaw do wszczęcia ogólnego ani szczególnego postępowania
administracyjnego, ani też podstawy powództwa czy skargi do sądu administracyjnego”9. Przedmiotem skargi może być każda negatywna ocena działalności
6
Więcej nt. organizacji władzy publicznej: Organizacja prawa administracji publicznej,
red. L. Zacharko, wyd. 1, Katowice 2013; E. Knosala, Organizacja administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, wyd. 1, Sosnowiec 2005, passim.
7
A. Młynarska-Sobaczewska, w: Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, wyd. 2,
Warszawa 2008, s. 97–98.

E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty,
wzory i formularze, wyd. 4, Warszawa 1970, s. 305.
8

B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 10,
Warszawa 2009, s. 672.
9
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podmiotu powołanego do wykonywania zadań państwa lub innego podmiotu,
np. organizacji społecznej, któremu zlecono zadania z zakresu administracji
publicznej, oraz jego pracowników i funkcjonariuszy10. Istotną cechą skargi
musi być zatem element krytyki działania lub jego braku ze strony przedstawiciela władzy publicznej dokonywany ze strony skarżącego, który najczęściej ma
formę zarzutu. Dezaprobata działania organu publicznego lub jego pracownika
może przy tym mieć zarówno wyraz pretensyjno-roszczeniowy (wyrażający żal,
urazę i wnoszący o zmianę działania), jak i nawet inkryminacyjny.
Wniosek natomiast „dotyczy ewentualnych przyszłych działań organów
i ma na celu ich poprawę i usprawnienie”11. W założeniu przedmiotem wniosku jest zatem „dążenie do ulepszeń, w szczególności w sferze realizacji zadań
przez organy administracji publicznej”12. „Wniosek nakierowany jest więc na
przyszłość”13. Ma charakter „postulowany”14. „Przedmiotem wniosku mogą
być zatem wszelkie sprawy, które sprzyjają optymalizacji działania administracji”15. Co ciekawe, według niektórych naukowców, „wniosek powinien zawierać pozytywną ocenę oczekiwanego zachowania organu”16. Podobny charakter
ma petycja, która „stanowi takie wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia
przez organ władzy publicznej określonego, co do treści i formy prawnej działania, które mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata”17. Jak zauważa
P. Winczorek: „Celem petycji jest skłonienie władz do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia oczekiwanej przez zainteresowanego
decyzji; wniosek jest natomiast propozycją rozwiązania jakiegoś problemu we
wskazany przez wnioskodawcę sposób, podjęcia decyzji, której treść wnio10

Postanowienie NSA z 4 kwietnia 2012 r. (I OSK 2415/11, Legalis).

R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa
2011, s. 975.
11

12
K. Celińska-Grzegorczyk, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
red. R. Hauser, M. Wierzbowski, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 902.

E. Stefańska, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie KPA, red. J. Niczyporuk, wyd. 1, Lublin 2010, s. 763.
13

14
E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administracyjne Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa
1999, s. 89.
15
P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa
2010, s. 491.

H. Knysiak-Molczyk, w: Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, wyd. 2, Warszawa
2015, s. 529.
16

S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania
administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, wyd. 1, Warszawa 2015, s. 151.
17
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skodawca sugeruje”18. Oba te środki, mimo ich odrębnego uregulowania, mogą
mieć podobny przedmiot i zakres ze względu na wspomniany już charakter
koncepcyjno-organizacyjny.
Biorąc powyższe pod uwagę, spostrzec należy, że zarówno skargi, jak i wnioski oraz petycje charakteryzuje istotnie szeroki zakres przedmiotowy (actionis
popularis19), co z kolei może powodować trudności nie tylko z zakwalifikowaniem danego pisma (wystąpienia) do danego typu środka, ale także z ustaleniem
prawnej dopuszczalności jego wniesienia. Z jednej strony bowiem odnośne przepisy zakładają, że o tym, czy pismo jest skargą, wnioskiem czy petycją, decyduje
treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa i art. 3 ustawy o petycjach). Z drugiej zaś strony, przepisy nieprecyzyjnie regulują warunki formalne,
jakie mają spełnić poszczególne środki celem ich realizacji20. To powoduje, że
nie zawsze dla organu będzie czytelne, czy ma do czynienia z jednym ze wspomnianych trzech środków prawnych, czy też z zupełnie innym pismem (wystąpieniem), dla którego przewidziany jest odrębny tryb lub nawet brak takiego
trybu. Na tym tle zwrócić uwagę należy w szczególności na kwestię rzekomego
obowiązku złożenia podpisu pod skargą, wnioskiem lub petycją przez wnoszącego oraz możliwości wezwania go do uzupełnienia tego podpisu mocą przepisów kodeksu postępowania administracyjnego lub ustawy o petycjach. Przy
analizie powstałej wątpliwości za dominującą metodę badawczą przyjmuje się
metodę dogmatyczną, bowiem wiąże się ona z „rozwiązywaniem zadań egzegezy
tekstów prawnych, tzw. prawa pisanego”21. Jak słusznie twierdzi F. Longchamps:
„Jest to działalność myślowa, która przez wykładnię tekstów ustawowych, konceptualizację, porządkowanie, usuwanie sprzeczności i zapełnianie luk w prawie
– szuka odpowiedzi na pytanie quid iuris? jak jest według prawa, co mówi prawo,
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
wyd. 1, Warszawa 2000, s. 86.
18

19
K. Popik-Chorąży, w: Postępowanie administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski,
wyd. 1, Warszawa 2011, s. 289.
20
Na przykład pogląd obligatoryjności wzmiankowania kodu pocztowego w adresie wnoszącego skargę, wniosek lub petycję zdaje się przemawiać za jego krytyką w sytuacji, kiedy organ
ma do czynienia z niepowtarzalną nazwą miejscowości, w wyniku czego brak wskazania kodu
pocztowego nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej korespondencję, np.: Katowice, Wrocław,
Koszalin, Gliwice, Gdynia, Sandomierz, Częstochowa, Bielsko-Biała, Łomża, Słupsk, Myszków.
Niewskazanie w takich przypadkach kodu pocztowego może jedynie opóźnić korespondencję, ale
nie sprawia, że jej prowadzenie staje się niemożliwe.

Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, wyd. 1, Warszawa–
Poznań 1983, s. 43.
21
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jaka jest treść porządku prawnego w swych ogólnych zasadach i szczegółowych
rozwiązaniach”22.
Sporna obligatoryjność podpisu pod skargą, wnioskiem i petycją
a możliwość wezwania wnoszącego w celu jego uzupełnienia
Przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego w temacie
wymogów formalnych dla skarg i wniosków uszczegółowione zostały rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku23. Z § 6 wspomnianego rozporządzenia RM wynikają elementy składowe skargi lub wniosku wnoszonych ustnie do
protokołu, pośród których jest podpis wnoszącego (§ 6 ust. 1). Jednak w przypadku
skarg wnoszonych w innej formie (tradycyjnie pisemnie, pocztą elektroniczną,
faksem, telegraficznie) ustawodawca nie wzmiankuje obligatoryjności podpisania
skargi lub wniosku, ograniczając się właściwie do wskazania jako koniecznych
danych identyfikujących wnoszącego (imię, nazwisko, nazwa) oraz jego adresu,
a także czytelności przedmiotu wnoszonego środka. Przy czym niewskazanie
danych identyfikujących wnoszącego lub adresu skutkuje pozostawieniem skargi
lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia RM)24, a niewskazanie
czytelnego przedmiotu skargi lub wniosku obliguje organ władzy publicznej do
próby jego ustalenia poprzez stosowne wezwanie i dopiero w razie niemożności
jego ustalenia w ten sposób – do pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 rozporządzenia RM). Dokonując wykładni literalnej wspomnianych
przepisów, można dojść do wniosku, że zarówno skarga, jak i wniosek (o ile nie są
składane ustnie do protokołu) nie wymagają podpisu wnoszącego, niezależnie od
tego, czy składane są tradycyjnie na piśmie za pośrednictwem okienka podawczego
właściwego organu, czy operatora pocztowego, czy też za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (e-mailem), faksem, telegrafem.
Z kolei z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach wynika, że petycja powinna zawierać oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, wskazanie jego miejsca zamiesz22

F. Longchamps, Z problemów poznania prawa, wyd. 1, Wrocław 1968, s. 8.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5, poz. 46), zwane dalej rozporządzeniem RM.
23

24
Należy wspomnieć, że w literaturze wzmiankuje się, że jeżeli organ posiada już w swoich
zasobach adres skarżącego (wnioskodawcy), powinien on z niego korzystać i nie pozostawiać bez
rozpoznania skargi (wniosku) dotkniętego taką wadą. Tak: S. Gajewski, A. Jakubowski, op. cit.,
s. 129. Choć sporne wydaje się tutaj powoływanie się na art. 8 kpa, którego de facto nie stosuje się
do działu VIII kpa.
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kania lub siedziby oraz adresu do korespondencji, oznaczenie adresata petycji
oraz wskazanie przedmiotu petycji. Z art. 4 ust. 4 ustawy o petycjach wynika,
że petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot
wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna
lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot
wnoszący petycję. W końcu z ust. 5 wspomnianego artykułu wynika, że petycja
składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres
poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Nadto z art. 7 ust. 1 ustawy
o petycjach wynikają przyczyny pozostawienia petycji bez rozpoznania (brak
oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję lub wskazania miejsca zamieszkania
lub siedziby) oraz obligujące organ władzy publicznej do wezwania wnoszącego
petycję w celu uzupełnienia danych (oznaczenie adresata petycji i przedmiotu
petycji) przed pozostawieniem bez rozpoznania. Posiłkując się zatem wykładnią
literalną art. 4 ust. 4 i 5 ustawy o petycjach, można wnioskować, że podobnie
jak skarga i wniosek, również petycja nie wymaga podpisu składającego lub
składających petycję. Tylko szersza wykładnia systemowa mogłaby skłonić
interpretatora do konkluzji, że tak jak wszystkie pisma (podania) wnoszone do
organu administracji publicznej, tak skargi, wnioski i petycje powinny być przez
wnoszącego podpisane, ale jednocześnie interpretator ten pamiętać musi, że po
pierwsze prawo składania skarg, wniosków i petycji należy do istotnych praw
człowieka, a po drugie organ władzy publicznej musi działać nie tylko na podstawie, ale i w granicach prawa.
Jak wspomniano, w przypadku skargi lub wniosku (poza tymi składanymi
ustnie do protokołu) ustawodawca w ogóle nie artykułuje potrzeby podpisywania tych środków prawnych. Z kolei w przypadku petycji składanych pisemnie
wzmiankuje, że „powinna” ona być podpisana (art. 4 ust. 4 ustawy o petycjach). To
z kolei skłania do wniosku, że ustawodawca owszem preferuje petycje podpisane,
ale jednocześnie nie nakłada kategorycznego obowiązku podpisywania petycji.
Gdyby obligował do podpisywania petycji, nie użyłby w konstrukcji przepisu czasownika „powinno się” o wymiarze bardziej postulatywnym czy nawet dysjunktywnym, a raczej zredagowałby ten przepis w sposób imperatywny typu „petycja
jest podpisywana”, „petycja musi być opatrzona podpisem” itp. Zwłaszcza że
użycie w języku polskim czasownika „powinno się”, jak i rzeczownika „powinność” na ogół utożsamiane jest z obowiązkiem o charakterze moralnym25, czyli
25

Mały słownik języka polskiego, red. E Sobol, wyd. 11, Warszawa 1994, s. 690–691.
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nieegzekwowalnym, pozaprawnym, niewymuszalnym; coś, co „należy” robić,
„trzeba”, ale jak się tego nie robi, nie ponosi się konsekwencji prawnych, a raczej
jedynie pozaprawne. Nie powinno konstruować się norm prawnych obligujących
do jakiegoś działania (zaniechania) z użyciem czasownika „powinno się”. Gdyby
z użyciem czasownika „powinno się” były redagowane np. przepisy podatkowe
czy karne, trzeba byłoby za każdym razem rozważać obligatoryjność ich stosowania. Współczesne rozumienie czasownika „powinno się” bliższe jest czasownikowi
„móc” aniżeli „musieć”. A zatem w tym miejscu nie można bezkrytycznie zgodzić się z twierdzeniem, że „własnoręczny podpis pod petycją jest wymagany dla
ważności petycji”26. Posiłkując się bowiem wykładnią literalną przepisów ustawy
o petycjach, trzeba poprzestać jedynie na nieegzekwowalnej powinności tego podpisu. Jedynie stosowanie wykładni systemowej mogłoby pozwolić na wniosek, że
petycja, jak i wszystkie inne pisma (podania) składane w organach administracji
publicznej wymagają podpisania, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę art. 63 § 3
kpa, który również posiłkuje się czasownikiem „powinno się” dla podpisania podań
wnoszonych pisemnie. Przyjęcie zatem tej systemowej wykładni skłaniałoby do
konkluzji, że petycje, podobnie jak podania w rozumieniu art. 63 § 1 kpa i pomimo
użycia czasownika „powinno się”, muszą być podpisane dla ich ważności.
Nadto z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach wynika, że z kolei petycja wnoszona
za pośrednictwem poczty elektronicznej może być opatrzona jedynie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zatem ustawodawca poprzez użycie w przepisie prawa czasownika „móc” daje już pełną (bezdyskusyjną) swobodę dodawania
podpisu elektronicznego do petycji składanej elektronicznie i nie uzależnia ważności petycji składanej w tej formie od jego dołączenia. „Ustawodawca posłużył
się wyrazem «może» względem opatrzenia petycji składanej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, a zatem nie
jest to element obowiązkowy do tego, aby nadać petycji bieg”27.
Na bazie tych ustaleń należy rozpocząć dyskusję, czy faktycznie skargi
i wnioski, jak i petycje nie muszą być podpisane przez wnoszące je osoby (podmioty) i następnie sprawdzić, czy teza ta jest właściwa w kontekście ewentualnej
możliwości wezwania wnoszącego do uzupełnienia podpisu oraz innych argumentów. W tym celu rozważania należy podzielić na kilka zasadniczych wątków:
1. Czy możliwe jest wezwanie wnoszącego skargę lub wniosek na podstawie
przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku.
26

S. Gajewski, A. Jakubowski, op. cit., s. 156.

27

Ibidem, s. 157.
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2. Czy możliwe jest wezwanie wnoszącego skargę lub wniosek na podstawie
kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Czy możliwe jest wezwanie wnoszącego petycję na podstawie ustawy o petycjach.
4. Czy możliwe jest wezwanie wnoszącego petycję na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.
5. Czy ustawodawca zróżnicował pozycję prawną petycji składanych tradycyjnie pisemnie i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Na wstępie należy przypomnieć, że wezwanie w postępowaniu administracyjnym ma charakter czynności materialno-technicznej i stosowane jest do
wywołania określonych skutków przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Zgodnie z poglądem sądu, wezwanie jest czynnością organu administracji publicznej o charakterze technicznym, wywołującym skutki prawne
przez fakty28. „Wezwanie stanowi nakaz wzięcia udziału w podejmowanych
czynnościach procesowych albo złożenia wyjaśnień lub zeznań, pod rygorem
zastosowania wobec osoby wezwanej środków przymusu”29. Ustawodawca
w przepisach dotyczących wezwań przyjął „regułę minimalizacji uciążliwości
związanych ze stawiennictwem uczestników toczącego się postępowania”30.
„Przepisy dotyczące wzywania osób do czynności procesowych w postępowaniu
zostały skonstruowane na podstawie trzech zasad: 1) jawności celu wezwania,
2) ekonomii procesowej, 3) zachowania względów wobec osób wzywanych”31.
Zatem wezwanie powinno być stosowane w niezbędnym zakresie celem załatwienia określonej sprawy, osoba wzywana musi wiedzieć, w jakim celu i w jakim
charakterze jest wezwana, oraz mieć świadomość możliwości relatywnego działania w związku z wezwaniem w zależności od statusu posiadanego w danym
postępowaniu. Wezwanie jest zatem czynnością procesową organu administracji
publicznej, której istotą jest „nakazanie osobom, do których wezwanie zostało
skierowane, wzięcia udziału w podejmowanych czynnościach procesowych albo
złożenia wyjaśnień lub zeznań”32.
28

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 3 grudnia 2008 r., I SA/Bd 553/08, Legalis.
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R. Kędziora, w: Postępowanie administracyjne, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, s. 135.

L. Żukowski, w: Postępowanie administracyjne, red. L. Żukowski, R. Sawuła, wyd. 3,
Rzeszów–Przemyśl 2012, s. 142–143.
30

31
K. Sobieralski, w: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach
i odpowiedziach, wyd. 3, red. M. Miemiec, M. Ofiarska, K. Sobieralski, Warszawa 2014, s. 77.
32

A. Golęba, w: Postępowanie administracyjne, red. T. Woś, s. 219.
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Przytoczone poglądy dotyczące wezwań, słuszne zresztą, odnoszą się głównie do podejmowanych czynności w administracyjnym postępowaniu ogólnym.
Postępowanie w sprawie skarg i wniosków ma charakter postępowania uproszczonego, w którym obowiązuje „zasada ograniczonego formalizmu”33. Przejawem tego jest uregulowanie problematyki wezwań w sprawie skarg i wniosków
odrębnie, co ma miejsce w przepisach ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 roku. Jak też wspomniano, § 8 rozporządzenia RM dopuszcza
wyłącznie jeden przypadek wezwania wnoszącego skargę lub wniosek przez
organ rozpatrujący, którym jest nieczytelność przedmiotu skargi lub wniosku.
Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia RM, jeżeli z treści skargi lub wniosku nie
można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Nie ma przy tym znaczenia,
czy skarga wpływa drogą tradycyjną (przez okienko podawcze lub za pośrednictwem operatora pocztowego), czy inną drogą, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poza wymienionym przepisem normodawca nie
przewidział innego przypadku wezwania skarżącego lub wnioskodawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia kwestii związanych ze skargą lub wnioskiem, w tym
braku podpisu skarżącego lub wnioskodawcy34. Rozporządzenie RM we wspomnianym § 8 ust. 2 nie wzmiankuje innych przypadków możliwości wezwania
wnoszącego skargę lub wniosek, w tym także w sytuacji braku pełnych danych
identyfikacyjnych lub adresu. Zatem przyjąć należy, że ustawodawca nie dopuszcza na podstawie rozporządzenia RM wezwania w sprawie braku podpisu złożonego w skardze lub wniosku, a to z kolei koresponduje ze wspomnianą wyżej
literalną wykładnią przepisów, zgodnie z którą ani skarga, ani wniosek nie muszą
być podpisane przez skarżącego lub wnioskodawcę.
W tym stanie rzeczy należy zastanowić się, czy możliwe jest wezwanie
wnoszącego skargę lub wniosek na podstawie przepisów kodeksu postępowania
administracyjnego, skoro kwestia skarg i wniosków jest regulowana tym aktem
prawnym. Nie można bowiem zgodzić się z tym, że przepisy o skargach i wnioskach są na tyle autonomiczne w sferze procesowego prawa administracyjnego,
33

Ibidem.

Co ciekawe, organ rozpatrujący skargę lub wniosek może natomiast zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień, które umożliwiłyby rozpatrzenie skargi lub wniosku (§ 9 rozporządzenia RM).
34
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by wyrywać je z wnioskowań dotyczących pism (podań) składanych w organach
administracji publicznej. Dokonując jednak analizy przepisów działu VIII kpa,
należy zauważyć, że spośród nich jedynie art. 237 § 4 odwołuje się do innej
części kpa – w tym przypadku do art. 36–38 (dotyczących czynności podejmowanych w związku z niedotrzymaniem terminów załatwiania spraw). Zgodnie ze
wskazanym art. 237 § 4 kpa, w razie niezałatwienia skargi niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, stosuje się przepisy art. 36–38. Zatem wzmiankowany
art. 237 § 4 „skorelowany jest z przepisami postępowania jurysdykcyjnego administracyjnego, określającymi terminy załatwienia sprawy i sposoby zwalczania
bezczynności organów”35. Jednak, co najważniejsze, żaden inny przepis działu
VIII kpa nie odwołuje się do innych przepisów tego aktu prawnego, w szczególności do przepisów uprawniających organ władzy publicznej do wzywania
wnoszącego pismo (wystąpienie).
W tym miejscu należy przypomnieć, że kodeks postępowania administracyjnego dopuszcza wezwanie na podstawie art. 50 § 1 oraz art. 64 § 2. Pierwszy
z tych przepisów stosowany jest w toczącym się postępowaniu administracyjnym.
Zgodnie z art. 50 § 1 kpa, organ administracji publicznej może wzywać osoby do
udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego,
jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonania czynności
urzędowych. Wydaje się, że nawet jeśli organ właściwy do rozpoznania skargi
(wniosku) uznałby podpis wnoszącego za niezbędny do przeprowadzenia postępowania skargowego (wnioskowego), przepis art. 50 § 1 kpa nie mógłby być
właściwy do wezwania w sprawie rzekomo brakującego podpisu, bowiem teoretycznie należałoby założyć, że takie postępowanie, mimo braku tego podpisu, już
się toczy. Należy podkreślić bowiem, że wezwanie na podstawie art. 50 kpa jest
klasyczną formą „instytucji o charakterze technicznym”36 i „może być stosowane
wyłącznie w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego”37. Nadto,
co też istotne, „organ może skorzystać z instytucji wezwania strony dopiero
w sytuacji, gdy w inny sposób nie uda się w postępowaniu dokonać wyjaśnienia
stanu faktycznego sprawy oraz gdy pozostaną niewyjaśnione elementy sprawy,
35
A. Matan, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, t. II, red. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Warszawa 2010, s. 500.

J. Jendrośka, Ogólne postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 1, Wrocław 2005, s. 68.
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P. Wajda, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, s. 329.
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niezbędne do prawidłowego jej rozstrzygnięcia”38. Zatem art. 50 § 1 kpa, nawet
gdyby mógł być stosowany do skarg i wniosków, nie byłby właściwy w kwestii
braku podpisu wnoszącego skargę lub wniosek. Tym niemniej niemożność jego
stosowania w tym obszarze przede wszystkim wynika z braku stosownego odwołania, które powinno być zawarte w przepisach działu VIII kpa.
Z kolei zgodnie z art. 64 § 2 kpa, jeżeli podanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, innych jak adres wnoszącego, należy wezwać
wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Aby móc zastosować przytoczony art. 64 § 2 kpa do
wezwań w sprawie braku podpisu w skardze lub wniosku, należałoby nie tylko nie
zauważyć (podobnie jak w przypadku art. 50 § 1 kpa) braku stosownego odwołania w dziale VIII kpa, ale założyć, że skarga lub wniosek stanowi rodzaj podania,
a te pośród typów podań nie są wymienione w art. 63 § 1 kpa. Tutaj na marginesie
należy wspomnieć, że choć wyliczenie typów podań w art. 63 § 1 kpa nie ma
charakteru enumeratywnego, zgodzić się trzeba z twierdzeniem, że podaniem,
w rozumieniu przytoczonego przepisu, „są wszelkiego rodzaju oświadczenia
stron oraz innych uczestników postępowania, składane organowi administracji
prowadzącemu postępowanie”39. Tego typu oświadczeniami, ze względu na swój
charakter oraz cel, nie są skargi i wnioski. Przynajmniej nie powinny być tak
traktowane. W końcu odwołać należy się do niewzmiankowania obowiązkowego
podpisania skargi lub wniosku, co wyżej wskazano na bazie wykładni literalnej,
a co za tym idzie, „organ nie może żądać od strony spełnienia innych wymagań, nawet jeżeli ich spełnienie byłoby pożądane dla rozstrzygnięcia sprawy”40.
W przeciwnym razie gdyby uznać, że podpis jest niezbędny dla ważności wniesionej skargi lub wniosku, i gdyby przyjąć dopuszczalność zastosowania wezwania na podstawie art. 64 § 2 kpa w celu uzupełnienia tego podpisu, należałoby
konsekwentnie przyjąć, że nieuzupełnienie podpisu, mimo wezwania, uprawniałoby organ do pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. W związku
z tym, przyjmując wykładnię literalną, należałoby wstępnie konkludować, że
żaden z przepisów działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego nie
38
R. Hauser, w: Państwo prawa, administracja, sądownictwo: prace dedykowane Prof. dr.
hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznice urodzin, wyd. 1, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 1999, s. 326.
39
Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 1, Warszawa–
Poznań 1992, s. 158–159.
40

P. Przybysz, op. cit., s. 205.
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daje organowi rozpatrującemu skargę lub wniosek kompetencji do stosowania
przepisów regulujących wezwania w postępowaniu administracyjnym ogólnym
(art. 50 § 1 albo art. 64 § 2 kpa) w ramach uproszczonego postępowania skargowego (wnioskowego). To z kolei daje asumpt do dyskusyjnego twierdzenia, że
żaden podpis pod skargą lub wnioskiem, niezależnie od sposobu ich wniesienia,
nie jest przepisami prawa wymagany i występuje potrzeba stosowania wykładni
systemowej dla założenia obowiązkowego podpisywania skarg i wniosków.
Przechodząc na grunt petycji, należy zauważyć, że zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy o petycjach, wnoszącego petycję można wezwać do jej uzupełnienia jeśli:
1) nie została złożona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, 2) nie oznaczono adresata petycji, 3) nie wskazano przedmiotu
petycji, 4) nie oznaczono danych podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja
jest składana, 5) nie dołączono zgody osoby trzeciej, w interesie której petycja jest
składana, na złożenie petycji. W tych przewidzianych prawem przypadkach podmiot
właściwy do rozpoznania petycji wzywa, w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji
w terminie czternastu dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona. Posiłkując się wykładnią literalną,
należy przyjąć, że wskazane w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach przyczyny obligujące
organ rozpatrujący petycję do wezwania wnoszącego petycję zostały wyliczone enumeratywnie, a co za tym idzie, ustawodawca nie przewidział możliwości wezwania
podmiotu wnoszącego petycję o uzupełnienie podpisu (w art. 7 ust. 2 nie powołuje
art. 4. ust. 4 ustawy o petycjach jako przyczyny obligującej do wezwania).
Jak słusznie twierdzi E. Wójcicka, braki formalne w petycji można podzielić na nieusuwalne i usuwalne. „Do tych pierwszych zalicza się braki w oznaczeniu podmiotu wnoszącego petycję (petycje anonimowe) oraz niewskazanie
miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
do korespondencji41. Z kolei braki usuwalne związane są z sytuacjami przewidzianymi enumeratywnie w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach. Brak podpisu pod
petycją nie jest uznany ani za brak nieusuwalny, ani za brak usuwalny. Innymi
słowy ustawodawca nie przewidział możliwości wezwania składającego petycje
o uzupełnienie podpisu. Może wydawać się zatem, że usuwalne braki formalne
petycji wskazane zostały przez ustawodawcę precyzyjnie, co z kolei pozwala na
dyskusyjne stwierdzenie, że braku podpisu pod petycją nie stawia się w rodzaju
przyczyny uprawniającej właściwy organ do wezwania wnoszącego petycję.
41

E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. 1, Warszawa 2015, s. 308.
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W tym miejscu należy dodać, że petycji niepodpisanej nie można mylić
z petycją anonimową. Ta pierwsza zawiera imię i nazwisko bądź nazwę podmiotu
wnoszącego oraz stosowne dane adresowe (nie zawiera jedynie podpisu). Ta
druga natomiast nie zawiera imienia i nazwiska bądź nazwy podmiotu wnoszącego oraz danych adresowych (może natomiast zawierać nawet fikcyjny, mniej
lub bardziej czytelny podpis)42. Zatem należy rozpocząć dyskusję, czy petycja,
przy zachowaniu innych formalnych wymogów, nie wymaga podpisu wnoszącej ją osoby. Pominąć należy przy tym kwestię, że sam termin do uzupełnienia
petycji, zdaniem E. Wójcickiej, „jest zdecydowanie zbyt długi i niepotrzebnie
przeciąga całe postępowanie”43.
W końcu zastanowić się trzeba, czy do niepodpisanej petycji stosować
należy posiłkowo wyżej omówione przepisy do wezwań uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 15
ustawy o petycjach. Zaznaczyć należy przy tym, że przepisy kpa do petycji
można stosować wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w ustawie o petycjach
(art. 15 ustawy o petycjach). „Z punktu widzenia zasad techniki prawodawczej rozwiązanie to trudno uznać za poprawne44”, zwłaszcza w aspekcie § 156
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”45. Wydaje się, że skoro większość przepisów regulujących postępowanie w sprawie petycji zawartych jest w kodeksie
postępowania administracyjnego, to uchwalenie odrębnej ustawy regulującej
szczątkowo prawo petycji stoi w kolizji z zasadami techniki prawodawczej.
Abstrahując jednak od tej dygresji, należy zastanowić się, czy skoro ustawodawca przewidział stosowanie do petycji przepisów kpa wyłącznie w sprawach
nieuregulowanych w ustawie o petycjach, a kwestia wezwań w tej ustawie
została uregulowana, to czy można stosować art. 50 § 1 albo art. 64 § 2 kpa
pomocniczo do wezwań w sprawie braku podpisu pod petycją. W konsekwencji
tego należy podjąć dyskusję, czy kwestia wezwań w ustawie o petycjach uregulowana została kompletnie, a tym samym czy petycja w prawie polskim nie
wymaga podpisu, czy posiłkowo można stosować art. 50 § 1 albo art. 64 § 2 kpa
celem uzupełnienia braku formalnego petycji.
Należy wspomnieć, że petycje zawierające dane osobowe lub adresowe nieprawdziwe
traktować należy jak petycje anonimowe.
42
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E. Wójcicka, op. cit., s. 308.
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Ibidem, s. 311.
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Wydaje się, że stosowanie art. 50 § 1 kpa do wezwania w sprawie braku
podpisu w petycji ma takie same konsekwencje jak jego stosowanie w przypadku skarg i wniosków. Jednak biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 4
ustawy o petycjach, powinna być ona podpisana, podobnie jak podanie w rozumieniu art. 63 § 1 i zgodnie z art. 63 § 3 kpa, należy rozważyć, czy nie należy
stosować art. 64 § 2 kpa do wezwania w sprawie braku podpisu w petycji, jak
stosuje się ten przepis w przypadku braku podpisu w podaniu (w rozumieniu
art. 64 § 1 kpa). Analizując podobieństwa i różnice tych dwu instytucji, można
dojść do ciekawych i dyskusyjnych wniosków. Z jednej bowiem strony zauważyć trzeba, że przyczyny wezwania w sprawie braków w petycji zostały dość
szczegółowo uregulowane w art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, w przeciwieństwie
do art. 64 § 2 kpa, który bardzo ogólnie traktuje przyczyny wezwania w sprawie
braków w szeroko pojętym podaniu. To w konsekwencji skłania do wniosku,
że mimo użycia czasownika „powinno się”, zarówno w przypadku podpisu pod
petycją, jak i podpisu pod podaniem, przepisy ustawy o petycjach nie uregulowały możliwości wezwania wnoszącego petycję w celu uzupełnienia podpisu
pod nią, ale już art. 64 § 2 kpa obliguje organ administracyjny do wezwania wnoszącego podanie do uzupełnienia podpisu pod tym podaniem, bowiem ogólnie
wskazuje na niespełnianie wymogów dla podania ustalonych przepisami prawa.
To zatem wyraźnie różnicuje przepisy ustawy o petycjach i przepisy kodeksu
postępowania administracyjnego w sprawie podań. Z drugiej zaś strony art. 15
ustawy o petycjach nakazuje stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nieuregulowanych w ustawie o petycjach, co rodzi
potrzebę dyskusji, czy wezwania w ustawie o petycjach zostały na tyle nieszczegółowo uregulowane w tej ustawie, by posiłkowo stosować przepisy kpa,
zwłaszcza art. 64 § 2 kpa w przypadku braku podpisu złożonego pod petycją.
I tutaj posiłkując się wykładnią teleologiczną i systemową, można zgodzić się
z twierdzeniem, że istnieje potrzeba posiłkowego, choć dyskusyjnego, stosowania wspomnianego art. 64 § 2 kpa w sprawie braku podpisu pod petycją.
Należy również podnieść, że racjonalny ustawodawca nie różnicowałby
pozycji wnoszącego petycję za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i w sposób tradycyjny. Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ust. 5
ustawy o petycjach, petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie „może” być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym, aby nie dyskryminować wnoszących petycję w sposób
tradycyjny, można też zgodzić się z konkluzją, że również petycja wnoszona
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w sposób tradycyjny nie musi być podpisana oraz że nie ma podstaw prawych do
tego, by wnoszącego petycję niepodpisaną wezwać w celu uzupełnienia podpisu,
a zatem, że nie można warunkowo stosować art. 64 § 2 kpa w celu uzupełnienia
podpisu pod petycją. Na marginesie należy przypomnieć, że wezwanie w polskim prawie administracyjnym może być stosowane wyłącznie w niezbędnym
zakresie dla rozstrzygnięcia sprawy lub wykonania czynności urzędowej oraz
tak, by zastosowanie się do niego było jak najmniej uciążliwe dla wezwanego46.
Podsumowanie
Rekapitulując, stwierdzić należy istotne niedoskonałości przepisów regulujących skargi, wnioski i petycje, które pozwalają na konkluzje, że te pozaprocesowe środki dyscyplinujące organy władzy publicznej nie wymagają podpisu
wnoszącej je osoby (względnie osoby reprezentującej podmiot, w imieniu którego
są składane), niezależnie od formy złożenia47, a co za tym idzie, ustawodawca nie
precyzuje jasno możliwości i obowiązku wzywania wnoszących w sprawie uzupełnienia podpisu w skargach, wnioskach lub petycjach. To z kolei rodzi potrzebę
rozpoczęcia dyskusji nad zasadnością wzywania wnoszących skargi i wnioski,
a zwłaszcza petycje – w przypadku niezłożenia przez nich podpisu pod składanymi środkami.
Z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wynika, że skargi
niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia
się bez rozpoznania, a jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia pod rygorem
pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpoznania. Zarówno z cytowanego rozporządzenia RM, jak i przepisów działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego nie wynika jednoznacznie, by do skarg i wniosków mogły być stosowane
pomocniczo przepisy o wezwaniach w postępowaniu administracyjnym ogólnym
(art. 50 § 1 albo art. 64 § 2 kpa).
Również ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach nie obliguje kategorycznie składającego petycję do złożenia pod nią podpisu. Zarówno jeśli
W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, wyd. 1, Warszawa 1983,
s. 149; E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, wyd. 2, Toruń 2000, s. 105.
46
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Za wyjątkiem skarg i wniosków składanych ustnie do protokołu.
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chodzi o podpis własnoręczny w przypadku petycji składanej w formie tradycyjnej, jak i kwalifikowany podpis elektroniczny w przypadku petycji składanej
w formie elektronicznej. W przypadku pierwszej ustawodawca zakłada jedynie
„powinność” złożenia podpisu, a w przypadku tej drugiej zaledwie możliwość.
Ustawodawca nieczytelnie także ustalił możliwość wezwania wnoszącego petycję w sprawie uzupełnienia podpisu, bowiem sama kwestia wezwań w sprawie
petycji została w ustawie o petycjach uregulowana bardzo szczegółowo, a co
za tym idzie, co najmniej dyskusyjne wydaje się posiłkowanie w tym zakresie
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (np. art. 64 § 2 kpa). Nadto
racjonalny ustawodawca nie mógł założyć zróżnicowania statusu wnoszącego
petycję za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz w sposób
tradycyjny, co dodatkowo potwierdza konieczność dyskusji nad obowiązkiem
złożenia podpisu pod petycją.
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Legitimacy of summons in cases of unsigned complaints,
motions and petitions – contribution to discussion

Summary
The article concerns the issue of the compulsory nature of signatures affixed under complaints, motions and petitions. The author notices that in the light of the literal
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interpretation of binding legal standards, apart from complaints and motions filed orally
for the record, complaints, motions and petitions lodged both by means of electronic
communication and in a traditional way do not require the signature of the claimant
(person acting on behalf of the claimant). The author indicates that regulations concerning complaints, motions and petitions do not provide for the possibility of summoning the claimant to affix a missing signature, and do not give obvious (unquestioned)
grounds to apply in such a case to motions and summons auxiliary regulations applicable
to general administrative proceedings, in which a signature is obligatory. It is possible
only in the case of following systematic and purposive interpretation. Finally, the author emphasises that regulations concerning petitions cannot determine the status of
the claimant due to the manner of submission.
Keywords: complaints, motions, petitions, summons, signature
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Środki przeciwdziałające przewlekłości
postępowania arbitrażowego

Streszczenie
Sprawność postępowania jest podstawową zachętą do wyboru arbitrażowej drogi rozstrzygania sporów. Doświadczenia praktyczne wskazują jednak, że jest to raczej
postulat niż stan. To z kolei aktualizuje potrzebę identyfikacji przyczyn przewlekłości
postępowania jak również rozważenia środków temu przeciwdziałających. Pojawiają
się one już na etapie wszczęcia postępowania oraz kompletowania składu orzekającego
wykazujących specyfikę nieobecną w jurysdykcji sądów powszechnych. Komplikacje
związane z wszczęciem postępowania arbitrażowego mogą sprawić, że podstawowy skutek przerywający bieg przedawnienia staje się problematyczny. Może to udaremnić sens
postępowania. Najistotniejsze ryzyko przewlekłości towarzyszy postępowaniu dowodowemu. Jest to pole dla szczególnej inicjatywy i konsekwencji składu orzekającego – aż
do pominięcia spóźnionych wniosków dowodowych stron – w celu realizacji przyjętych
ram czasowych postępowania. Poza tymi ramami znajduje się z natury rzeczy perspektywa sądowej kontroli wyroku arbitrażowego w następstwie skargi o jego uchylenie. Perspektywa ta nie może być modyfikowana umownie. Potencjał przewlekłości związanej
z postępowaniem kontrolnym może być zredukowany jedynie poprzez wysoki standard
samego wyroku arbitrażowego i właściwej procedury poprzedzającej jego wydanie.
Słowa kluczowe: arbitraż, przewlekłość postępowania arbitrażowego, wszczęcie postępowania arbitrażowego, harmonogram postępowania, prekluzja dowodowa w arbitrażu
* dr hab. Andrzej Janik prof. nadzw. SGH, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adres e-mail: ajanik1@sgh.waw.pl
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Wprowadzenie. Zalety arbitrażu
Według tradycyjnych zapatrywań zaletami postępowania arbitrażowego
jest jego szybkość i taniość określana również jako efektywność kosztowa1.
Naturalną płaszczyznę porównania stanowi średni okres trwania oraz koszty
postępowania przed sądami powszechnymi. Okoliczności te stanowią podstawowe kryterium przy podejmowaniu przez strony decyzji o zapisie na sąd
polubowny. Jako że zapis jest klauzulą ściśle prawną, decyzja o wyłączeniu
drogi postępowania przed sądami powszechnymi należy do obszaru konsultowanego, a nawet zdominowanego przez doradców prawnych. Motywy
doradztwa w tym zakresie leżą w sferze doświadczeń praktycznych, ale
i koneksji zawodowych.
Jest wątpliwe, czy i na ile obydwa te postulaty – szybkości i taniości
– są realizowane we współczesnym arbitrażu. W istocie przemawia za tym
jeden argument – zasadniczej jednoinstancyjności postępowania arbitrażowego. Argumentu tego nie osłabia dopuszczalność ustalenia przez strony,
że postępowanie przed sądem polubownym będzie obejmowało więcej niż
jedną instancję (art. 1205 § 2 kpc). Taki zapis na sąd polubowny zdarza się
zupełnie wyjątkowo.
Jednoinstancyjność postępowania arbitrażowego jest natomiast korygowana skargą o uchylenie wyroku sądu polubownego, rozpatrywaną przez sąd
powszechny w zwykłym trybie instancyjnym. Otwiera to perspektywę kontroli
wyroku sądu polubownego przez sądy kolejnych instancji. Skuteczne podważenie wyroku sądu polubownego w tym trybie powoduje, że sprawa wraca do
punktu wyjścia, tj. rozpoczęcia kolejnego postępowania arbitrażowego w sprawie, w której zapadł uchylony wyrok. Uchylenie wyroku nie powoduje bowiem
wygaśnięcia zapisu na sąd polubowny – chyba że strony postanowiły inaczej
(art. 1211 kpc). W tej sytuacji wpływ perspektywy kontroli wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny na sprawność postępowania polubownego
jest funkcją przesłanek uchylenia wyroku sądu polubownego. Im bardziej
liberalne są przesłanki wzruszenia wyroku sądu polubownego, tym większe
prawdopodobieństwo powtórzenia postępowania. I na odwrót, zaostrzenie tych
przesłanek wzmaga szansę na ostanie się wyroku sądu polubownego. Ta druga
tendencja polegająca na redukcji i zaostrzeniu przesłanek uzasadniających
uchylenie wyroku sądu polubownego dominuje we współczesnym prawie arbi1

T. Ereciński, K. Weitz, Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 47 i n.
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trażowym2. Wypada od razu zastrzec, że utrudnienie wzruszenia wyroku z jednej
strony stabilizuje orzeczenie arbitrażowe i podnosi jego walor, z drugiej strony
jednak aktualizuje ryzyko ostania się orzeczenia dotkniętego wadą, nieobjętą
katalogiem przesłanek uchylenia wyroku.
O ile sprawność postępowania jest zawsze zaletą, o tyle jego szybkości
(krótkości jego trwania) nie można absolutyzować. Nierzadko zdarza się, że
postępowanie trzeba wszcząć, żeby uniknąć upływu terminu przedawnienia
lub uczynić zadość obowiązkowi podjęcia kroków zmierzających do uzyskania
zaspokojenia na drodze procesu, który to obowiązek ciąży na organie zarządzającym powoda. Z drugiej strony celowe jest niekiedy zyskanie na czasie ze
względu na interes jednej lub obydwu stron, np. stworzenie przez pozwanego
rezerw pokrywających choćby w części ryzyka procesowe. Spowolnienie tempa
postępowania może być wówczas racjonalne z punktu widzenia obydwu stron.
Wobec braku rezerw pozwany po porażce w procesie musiałby niezwłocznie
wystąpić z wnioskiem o upadłość, co byłoby również złym scenariuszem dla
zwycięskiego powoda. Szanse na uzyskanie zaspokojenia wierzytelności nieuprzywilejowanych w postępowaniu upadłościowym są nader ograniczone. Na
okoliczności te wypada zwrócić uwagę, w szczególności po to, by spojrzeć na
potrzebę szybkości postępowania w kontekście racjonalnych przesłanek ją uzasadniających. Zwolnienie biegu procedowania bez naruszenia reguł postępowania może się okazać „miękką” alternatywą zawieszenia postępowania.
Ocena drugiego – obok szybkości postępowania – względu, który miałby
przemawiać na korzyść sądów polubownych, tj. taniości postępowania, jest problematyczna. Koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu arbitrażowym
nie wykazują specyfiki w porównaniu do tych w postępowaniu przed sądem
powszechnym. Ich ograniczenie w postępowaniu arbitrażowym może wynikać
z jego jednoinstancyjności, o czym była mowa wyżej. W pozostałym zakresie ta
pozycja kosztowa jest funkcją ogólnej sprawności postępowania.
Ocena porównawcza kosztów sądowych obydwu dróg postępowania – arbitrażowego i przed sądem powszechnym – wymaga zróżnicowanego podejścia
w zależności od statusu sądu arbitrażowego. Stałe sądy arbitrażowe mają swoje
taryfy opłat, co umożliwia ich porównanie z przepisanymi prawem stawkami
opłat w postępowaniu przed sądami powszechnymi. W obydwu przypadkach
Wyrok Sądu Najwyższego z 26 maja 2017 r. I CSK 464/16; zob. również M. Zachariasiewicz,
Postępowanie post-arbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie
i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych, w: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu
i kierunki proponowanych zmian, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014, s. 408 i n.
2
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opłaty te są ustalane proporcjonalnie do wartości przedmiotu sporu, przy czym
mechanizm korygujący polega na kwocie maksymalnej albo tylko na degresywnej skali opłaty – bez kwotowego ograniczenia3. Ta druga metoda, dominująca
w taryfach opłat stałych sądów arbitrażowych, zdecydowanie podwyższa koszty
postępowania, z tym że jest to perspektywa zasadniczo jednorazowa wobec
potencjalnego dwu-, a nawet trzykrotnego obowiązku uiszczenia opłaty sądowej
w razie wieloinstancyjnego postępowania przed sądem powszechnym.
Koszty sądu arbitrażowego ad hoc to wynagrodzenie arbitrów i refundacja ich wydatków, co łącznie stanowi – albo powinno stanowić – przedmiot
porozumienia zainteresowanych i stron postępowania. W braku porozumienia
wynagrodzenie (i podlegające refundacji wydatki) ustala na wniosek arbitra
sąd powszechny „stosownie do nakładu pracy i wartości przedmiotu sporu”
(art. 1179 kpc). Dominujący w praktyce „kodeksowy” trzyosobowy skład arbitrów multiplikuje obydwie pozycje kosztowe (wynagrodzenie i wydatki). Ponadto
pozyskanie – jako arbitrów – wybitnych specjalistów przedmiotu postępowania
wymaga nierzadko zaakceptowania przez strony wynagrodzenia kalkulowanego
według stawek godzinowych stosowanych w kwalifikowanym doradztwie prawnym, wskutek czego postulat taniości postępowania arbitrażowego po prostu
pozostaje frazesem. Należy raz jeszcze wskazać, że dotyczy to wynagrodzenia
arbitrów ad hoc – stałe sądy arbitrażowe honorują arbitrów według zryczałtowanych stawek.
Poniżej przedstawione zostaną momenty krytyczne z punktu widzenia
przewlekłości postępowania w kontekście polskiego prawa i praktyki arbitrażowej. W pierwszej kolejności chodzi tu o problemy związane z wszczęciem
postępowania arbitrażowego, kompletowaniem i ukonstytuowaniem się (składu)
sądu arbitrażowego, które w postępowaniu przed sądem powszechnym nie
występują. Natomiast w arbitrażu, a zwłaszcza w arbitrażu ad hoc, ich przezwyciężenie może wymagać wielu zabiegów i znaczącego niekiedy nakładu czasu.
Ukształtowanie ram czasowych postępowania dowodowego i jego sprawnego
przebiegu zostanie zaprezentowane w kontekście ogólnych reguł postępowania
przed sądem powszechnym. Wyrok sądu polubownego może podlegać kontroli
sądu powszechnego, która dokonywana jest na podstawie skargi o uchylenie
wyroku sądu polubownego. Perspektywa ta może obciążyć bilans czasowy
postępowania arbitrażowego, ale – mimo podejmowanych prób – nie nadaje się
do modyfikacji umownej.
3

M. Asłanowicz, Pozycja prawna arbitra w arbitrażu handlowym, Warszawa 2015, s. 38.
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Wszczęcie postępowania arbitrażowego
Wszczęcie postępowania arbitrażowego następuje poprzez wniesienie pozwu, które może być poprzedzone tzw. wezwaniem na arbitraż. Jest to
fakultatywna czynność strony inicjującej postępowanie, recypowana do prawa
polskiego ze zwyczajów i praktyki arbitrażu międzynarodowego4. Adresatem
wezwania według kpc jest pozwany (art. 1186). Ponieważ jest to przepis dyspozytywny, regulaminy stałych sądów arbitrażowych modyfikują tę regułę, czyniąc
sąd pośrednikiem w wymianie korespondencji między stronami postępowania.
Jest wątpliwe, czy skutki wszczęcia postępowania, w szczególności przerwanie
biegu przedawnienia (art. 123 § 1 kc), następują w dniu, w którym wezwanie na
arbitraż zostało doręczone według powyższych reguł.
Zawartość treściowa wezwania na arbitraż w porównaniu do pozwu jest
znacznie zredukowana. Obejmuje ona oznaczenie stron postępowania, wskazanie zapisu na sąd polubowny, określenie przedmiotu sporu i jego wartości oraz
wyznaczenie arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż – może być bowiem i tak, że arbitra, zgodnie z zapisem na sąd polubowny
– wyznacza osoba trzecia. Materie te określają również zakres przedmiotowy
fakultatywnej odpowiedzi pozwanego na wezwanie na arbitraż.
Zasadnicza różnica między wezwaniem na arbitraż a pozwem polega
na tym, że w wezwaniu na arbitraż nie ma wymogu wskazania dowodów na
poparcie twierdzeń strony inicjującej postępowanie. Ta warstwa treściowa
jest domeną pozwu (i odpowiedzi na pozew). Wnioski dowodowe, a zwłaszcza moment ich zgłoszenia, mogą zawierać znaczny potencjał spowalniający
postępowanie i w tym kontekście wypadnie do tego powrócić w dalszym ciągu
niniejszego opracowania.
Wskazuje się, że celem pierwszej wymiany pism (wezwanie i odpowiedź
na wezwanie) powinno być wyłącznie ukonstytuowanie się sądu arbitrażowego,
który poprowadzi dalsze postępowanie. W korespondencji poprzedzającej pozew
i odpowiedź na pozew dostrzega się jednak ryzyko niepotrzebnego wydłużenia
postępowania, które ma być kompensowane sprawniejszym przebiegiem dalszego ciągu postępowania5.
Zob. art. 21 Ustawy modelowej UNICITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym
z 1985 r., ze zm. z 2006 r., www.uncitral_texts/1985Model_arbitration.htlm (dostęp 20.05.2018).
4

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, red. M. Łaszczuk,
A. Szumański, Warszawa 2017, s. 314.
5
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Co istotniejsze, wymogi co do treści wezwania na arbitraż nie obejmują
wskazania roszczenia, którego ma dotyczyć powództwo. W razie braku identyfikacji roszczenia wezwanie na arbitraż nie wywoła skutków materialnoprawnych,
w szczególności przerwania biegu przedawnienia, upadku zakazu anatocyzmu
(naliczania i dochodzenia odsetek od odsetek). Stwarza to asumpt do rozróżnienia dwóch (sic!) momentów wszczęcia postępowania arbitrażowego, przy czym
właściwe wszczęcie następuje dopiero z dniem wniesienia pozwu, tak jak ma to
miejsce w postępowaniu przed sądem powszechnym6. Jeżeli zatem wezwanie na
arbitraż nie zawiera zidentyfikowanego roszczenia, to na skutki wszczęcia postępowania wypadnie poczekać do dnia wniesienia pozwu. Prowadzi to do wniosku,
że wezwanie na arbitraż, którego treść jest ograniczona do wymogów przewidzianych prawem, w istocie odracza wszczęcie postępowania do następnego stadium, tj. wniesienia pozwu. Alternatywą jest wezwanie obejmujące identyfikację
roszczeń, których zamierza się dochodzić późniejszym pozwem.
Wezwanie na arbitraż, by wywołać skutki kojarzone z wszczęciem postępowania, powinno zatem obejmować identyfikację roszczenia materialnoprawnego
i wskazanie stosunku cywilnoprawnego, z którego to roszczenie się wywodzi.
Rekomendacja ta jest tym bardziej aktualna w odniesieniu do sądu polubownego
ad hoc. Jeżeli skutek materialnoprawny (np. przerwanie biegu przedawnienia)
jest następstwem przesłanki polegającej na podjęciu „czynności przed sądem
lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw (...) albo przed sądem
polubownym”, to przy literalnej wykładni cytowanego przepisu (art. 123 § 1 kc)
takiej czynności nie sposób dokonać przed ukonstytuowaniem się sądu, który
wcześniej po prostu nie istnieje. Substytutem czynności dokonanej „przed sądem”
jest wówczas wezwanie na arbitraż, które w świetle art. 1186 kpc jako czynność
zmierzająca do powołania sadu jest jednocześnie czynnością przed tym sądem.
Wniosek ten płynie wprost z ustawy, która stanowi o rozpoczęciu postępowania
(przed sądem polubownym) w dniu doręczenia pozwanemu pisma zawierającego
wezwanie na arbitraż. Jeżeli zatem doręczenie pozwanemu pisma zawierającego
wezwanie jest równoznaczne z czynnością podjętą przed sądem polubownym,
to wywarcie pożądanych przez powoda skutków materialnoprawnych zależy od
treści wezwania. Wezwanie na arbitraż powinno identyfikować roszczenie prawnomaterialne dochodzone w postępowaniu, którego dotyczy wezwanie. W przeciwnym razie skutki wszczęcia postępowania będą mogły nastąpić dopiero
w dniu wniesienia pozwu do sądu.
6

R. Morek, Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006, s. 218.
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Wprowadzeniu wezwania na arbitraż poprzedzającego wniesienie pozwu
nie towarzyszyła koordynacja przepisów o skutkach rozpoczęcia postępowania
arbitrażowego. Może to pociągnąć za sobą niepewność co do statusu postępowania i jego skutków. Ponieważ zarówno wezwanie na arbitraż, jak i termin wniesienia pozwu należą do materii powierzonej uzgodnieniu stron, byłoby wskazane,
by już sam zapis na sąd polubowny precyzował ramy czasowe dokonania obydwu tych czynności. Interwał czasowy dzielący ich dokonanie powinien być jak
najkrótszy. Pozwoli to na sprawne rozpoczęcie procesu oraz da pewność co do
skutków z tym związanych.
Kompletowanie składu orzekającego sądu polubownego
Skład i sposób kompletowania składu sądu polubownego jest z reguły
domeną zapisu na sąd polubowny. W razie zapisu na stały sąd polubowny
regulacja umowna ogranicza się z reguły do poddania się regulaminowi arbitrażowemu tego sądu. Dopiero w następnej kolejności – po unormowaniach
regulaminu – zastosowanie znajdują postanowienia kpc o sądzie polubownym.
Reżim kodeksowy obejmuje zarówno sąd polubowny powołany do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu (arbitraż ad hoc), jak i skład orzekający powołany
w ramach stałego sądu polubownego (art. 1156 § 2 kpc). W praktyce regulaminy
stałych sądów arbitrażowych w sposób wyczerpujący regulują postępowanie7,
tak że rola sądu powszechnego w reżimie regulaminowym jest zredukowana do
materii, które nie poddają się modyfikacji kontraktowej, w szczególności wniesienia i rozpoznania skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.
Niebezpieczeństwo przewlekłości postępowania na etapie poprzedzającym
lub prowadzącym do ukonstytuowania się składu sądu polubownego aktualizuje
się w szczególności w przypadku niewykonania obowiązku powołania arbitra
przez stronę lub nieosiągnięcia rezultatu powołania arbitra przewodniczącego
przez arbitrów powołanych przez strony. Rzadziej ma to postać zaniechania
powołania arbitra (lub arbitra przewodniczącego) przez osobę trzecią, która po
myśli zapisu na sąd polubowny ma to uczynić. Powstały impas przezwycięża się,
po upływie przepisanego terminu, w trybie tzw. nominacji zastępczej.
Nominacja zastępcza nie jest problemem w stałych sądach arbitrażowych.
Zaniechanie strony, względnie nieosiągnięcie porozumienia co do osoby arbitra
Zob. regulaminy arbitrażowe Sądu Arbitrażowego przy KIG, Sądu Arbitrażowego przy
Konfederacji Lewiatan, Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.
7
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przewodniczącego, jest wypełniane przez organ takiego sądu (np. prezesa sądu,
sekretarza generalnego, radę arbitrażową) jako regulaminową władzę nominującą.
Sytuacja komplikuje się w przypadku sądu polubownego ad hoc. Organem nominującym jest wówczas sąd powszechny, „który byłby właściwy do rozpoznania
sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny” (art. 1158 kpc).
Usunięcie przeszkody ukonstytuowania wobec nieobsadzenia umownego bądź
ustawowego składu sądu polubownego wymaga udania się na drogę postępowania przez sądem powszechnym, o którym wyżej. Sąd ten może – ale nie musi
– orzec (w przedmiocie wniosku o powołanie arbitra lub arbitra przewodniczącego) na posiedzeniu niejawnym (art. 1159 §3 kpc). A zatem nie wyklucza się,
że stanie się to na rozprawie, z udziałem stron, względnie ich pełnomocników,
wezwaniami, odroczeniem itd. Proceder nominacji zastępczej jest zwykle przyczyną zwłoki w postępowaniu polubownym – nie może ono ruszyć do czasu
skutecznego obsadzenia całego składu. Tym bardziej, że scenariusz taki może się
zdarzyć przy obsadzie arbitra powoływanego przez drugą stronę, a następnie arbitra przewodniczącego. Są to przeszkody nieznane w postępowaniu przed sądem
powszechnym. W razie zdecydowania się na sąd polubowny ad hoc przeszkody te
trzeba wkalkulować już na etapie zawierania zapisu na arbitraż.
Ustawowe ustanowienie sądu powszechnego jako zastępczej władzy
nominującej arbitra i arbitra przewodniczącego stwarza z pewnością gwarancję powołania składu sądu arbitrażowego. Ceną jest perspektywa zwłoki i to
już w początkowym stadium postępowania arbitrażowego. Ryzyko to można
zredukować poprzez umowną regulację, mocą której rolę władzy nominującej
powierzy się osobie trzeciej. Wskazanie tej osoby powinno nastąpić już w zapisie
na sąd polubowny, przy czym nie musi to być identyfikacja imienna; wystarczy
wskazanie funkcji takiej osoby (np. dyrektor generalny polsko-niemieckiej izby
przemysłowo-handlowej albo rektor uniwersytetu ekonomicznego w...). Oczywiście regulację taką należy uzgodnić ze wskazaną osobą (instytucją). Uzyskanie
zgody na podjęcie się takiej funkcji może być uzależnione od zobowiązania się
do uiszczenia odpowiedniej opłaty należnej od wniosku, w którym strona lub
obydwie strony zwrócą się o powołanie arbitra bądź arbitra przewodniczącego.
Żądanie opłaty uzasadnia się potrzebą zasięgnięcia przez osobę trzecią opinii
prawnej co do trybu nominacji zastępczej i osoby powoływanej na arbitra (arbitra
przewodniczącego).
W razie bezczynności osoby trzeciej lub bezskuteczności jej wysiłków jako
władzy nominującej, stronie (bądź stronom) postępowania przysługuje droga
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sądowa przed sądem powszechnym o powołanie arbitra lub arbitra przewodniczącego z konsekwencjami, o których była mowa wyżej. Perspektywę tę można
jednak wyłączyć, jak o tym stanowi art. 1172 kpc in fine. Celowość takiego
wyłączenia jest funkcją pewności należytego wypełnienia mandatu przez osobę
trzecią jako władzę nominującą, tj. wskazania osoby arbitra lub arbitra przewodniczącego w przewidzianym terminie.
Drogi postępowania przed sądem powszechnym nie można natomiast
wyeliminować w innym przypadku, który nierzadko staje się przyczyną zwłoki
w postępowaniu arbitrażowym. Chodzi tu o wyłączenie arbitra, którego tryb
mogą określić strony postępowania – w zapisie na sąd polubowny lub poza nim,
w dodatkowym porozumieniu. Jeżeli arbiter ten nie zostanie wyłączony w trybie
umownym, strona żądająca wyłączenia może wystąpić z wnioskiem o wyłączenie arbitra do sądu powszechnego, a odmienna regulacja umowna jest bezskuteczna (art. 1176 § 2 kpc in fine). Wystąpienie przez stronę z wnioskiem do sądu
powszechnego o wyłączenie arbitra nie ma wpływu na bieg postępowania polubownego. W praktyce jednak wniosek taki pociąga za sobą zawieszenie postępowania polubownego do czasu rozstrzygnięcia tego wniosku. Jest to podyktowane
obawą, że kontynuowanie postępowania z udziałem arbitra, którego dotyczy
wniosek o wyłączenie, może sprawić, że zapadły wyrok zostanie uznany za
dotknięty wadą „niezachowania wymagań co do składu” uzasadniającą jego
uchylenie (art. 1206 §1 pkt 4 kpc). Zawieszenie postępowania arbitrażowego do
czasu rozstrzygnięcia przez sąd powszechny wniosku o wyłączenie arbitra prowadzi zwykle do zwłoki wynoszącej co najmniej kilku miesięcy.
Harmonogram postępowania
Istotą rozpoznania sprawy jest bez wątpienia postępowanie dowodowe.
W tym stadium tkwią główne ryzyka przewlekłości postępowania. Ich przyczyną może być duża liczba świadków powoływanych przez strony. Nawet gdy
dopuszcza się pisemne składanie zeznań, co jest zwykłą praktyką w arbitrażu,
trzeba się liczyć z żądaniem drugiej strony uzupełniającego przesłuchania świadków będących autorami pisemnych zeznań na rozprawie, co – w razie znacznej
liczby zeznań – skutkuje z reguły wielokrotnym odraczaniem rozprawy. Jeszcze
bardziej przewlekający, a nawet dezorganizujący skutek ma taktyka procesowa
doręczania pism na rozprawie, co musi pociągnąć za sobą w praktyce automatyczne odroczenie rozprawy, by umożliwić drugiej stronie i zespołowi orzekają-
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cemu zapoznanie się z treścią tego pisma. Największy jednak potencjał ryzyka
przewlekłości postępowanie ma – wynikające z niedbalstwa lub intencjonalne
– powstrzymywanie się z wnioskami dowodowymi i ich zgłaszanie bezpośrednio
przed zamknięciem przewodu8.
Powyższe praktyki nagannego przewlekania postępowania zostały już
dawno dostrzeżone przez ustawodawcę. Radykalnym środkiem zaradczym przeciwdziałającym praktyce niekończących się wniosków dowodowych jest tzw.
prekluzja dowodowa. W czystej postaci jest to norma procesowa wymagająca
od stron powołania wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie
w pierwszym piśmie procesowym, tj. w pozwie (powód) bądź w obligatoryjnej
odpowiedzi na pozew (pozwany), pod rygorem pominięcia twierdzeń, zarzutów
i dowodów zgłoszonych w późniejszym stadium procesu. Jest to bardzo surowa
reguła dowodowa, nawet gdy jest łagodzona regulacją dopuszczającą późniejsze zgłoszenie twierdzeń i dowodów pod warunkiem wykazania przez stronę
wnoszącą, że w sposób niezawiniony nie była w stanie powołać ich we wcześniejszym stadium postępowania. Dochowanie wymogów prekluzji dowodowej
jest objęte kontrolą instancyjną, w toku której skarżone orzeczenie może zostać
uchylone, jeżeli zostało oparte na dowodach sprekludowanych, tzn. dopuszczonych i przeprowadzonych z naruszeniem przepisów o prekluzji dowodowej.
Ustawodawca polski złagodził w 2005 roku obowiązującą poprzednio prekluzję
dowodową, która obowiązywała z mocy samego prawa. Złagodzenie to polegało
na możliwości jej nałożenia na stronę reprezentowaną przez fachowego pełnomocnika, przy czym rygor ten wprowadzany był na mocy zarządzenia sądu (art.
207 § 3 kpc w poprzednim brzmieniu). W 2011 roku instytucja prekluzji została
zrekonstruowana, a nawet zastąpiona zasadą dyskrecjonalnej władzy sędziego.
Może on wydać zarządzenie zobowiązujące do złożenia odpowiedzi na pozew
albo dalszych pism, oznaczając ich porządek i terminy, których niedochowanie
pociągnie za sobą pominięcie „spóźnionych twierdzeń i dowodów”, chyba że
strona uprawdopodobni, że spóźnienia nie zawiniła, względnie, że nie spowoduje
ono zwłoki w rozpoznaniu sprawy (art. 207 §6 kpc). Dyscyplinujący, prekluzyjny
cel został utrzymany w nowej redakcji przepisu.
W kodeksowym prawie arbitrażowym prekluzja dowodowa zasadniczo nie
obowiązuje. Jej refleks pojawia się w kontekście uzupełnienia lub zmiany pozwu,
względnie uzupełnienia lub zmiany odpowiedzi na pozew w toku postępowania
polubownego (art. 1188 kpc). Uzupełnienie pozwu lub odpowiedzi na pozew
8
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może dotyczyć w szczególności powołania dodatkowych dowodów, ponad te
powołane przez powoda w pozwie i przez pozwanego w odpowiedzi na pozew.
Uzupełnienia takie lub zmiana pozwu względnie odpowiedzi na pozew w toku
postępowania są dozwolone, chyba że sąd polubowny do nich „nie dopuści (...)
ze względu na zbyt późne ich dokonanie”. Jest to typowa formuła prekluzyjna
pozwalająca na zdyskwalifikowanie czynności dokonanej z opóźnieniem, z tym
że termin prekluzji nie został określony i jest ustalany każdocześnie przez sąd
stosownie do okoliczności danego przypadku.
Potrzeba unormowania, tj. zaplanowania i zgodnego z przyjętym planem
przebiegu postępowania, została dostrzeżona w arbitrażu. Upatruje się w tym
główny instrument sprawności postępowania, która stanowi warunek popularyzacji arbitrażu jako alternatywy dla sądów powszechnych. Jest to pole konkurencji,
której wyzwaniom można sprostać jedynie porównywalną bądź efektywniejszą sprawnością postępowania9. Na tym gruncie powstała idea harmonogramu
postępowania.
Uregulowanie zakresu przedmiotowego i ram czasowych postępowania
arbitrażowego w postaci harmonogramu postępowania nie jest jak dotąd instytucją kodeksową. Jest to wytwór praktyki, który znalazł swoje odbicie w regulaminach stałych sądów arbitrażowych10. W świetle Regulaminu Arbitrażowego
Sądu Arbitrażowego przy KIG przyjęcie harmonogramu postępowania jest obligatoryjne w każdym postępowaniu, które podlega temu regulaminowi. Odstąpienie od tego obowiązku jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych przypadkach,
w których skład orzekający uzna ustalenie harmonogramu za zbędne. Chodzi tu
o postępowania w prostych sprawach, z ograniczoną warstwą dowodową.
Harmonogram postępowania ustala zespół orzekający „tak szybko, jak jest
to możliwe i po zasięgnięciu opinii stron, wydając w tym zakresie postanowienie” (§ 31 Regulaminu). Postanowienie to może zapaść na lub po tzw. posiedzeniu organizacyjnym, które nie jest obowiązkowe, lecz opcjonalne – jego odbycie
zespół orzekający może zarządzić w szczególności w celu omówienia ze stronami spraw, które mogą się znaleźć w harmonogramie postępowania.
Harmonogram postępowania może określać zwłaszcza kolejność i terminy
składania pism przez strony, terminy zgłaszania i przeprowadzania dowodów, jak
również terminy posiedzeń oraz przewidywany termin wydania orzeczenia koń9
M. Tomaszewski, Skuteczność ochrony prawnej przed sądami polubownymi. Doświadczenia
polskie, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 51, s. 56.
10
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czącego postępowanie. Postanowienie wprowadzające harmonogram postępowania może także określać szczegółowe reguły postępowania, w szczególności
sposób i terminy sporządzenia oraz przedstawienia pisemnych zeznań świadków
oraz opinii biegłych.
Powyższy zakres przedmiotowy harmonogramu postępowania nie jest
wyczerpujący, lecz jedynie przykładowy. Niektóre z punktów zalecanej treści
harmonogramu są na wyrost. Dotyczy to np. określenia sposobu i terminów sporządzenia i przedstawienia opinii biegłych w harmonogramie, który jest jedną
z pierwszych czynności procesowych, podczas gdy opinia biegłego w tym stadium
postępowania z reguły jeszcze nie została dopuszczona przez skład orzekający.
Zakres treści harmonogramu może zostać rozszerzony ponad to, co przewiduje
Regulamin. I tu powstaje pytanie, czy skład orzekający ustalając – „po zasięgnięciu opinii stron” – harmonogram postępowania zawierający „terminy zgłaszania
i przeprowadzania dowodów”, może terminy te opatrzyć rygorem prekluzyjnym,
to znaczy zastrzec, że niedochowanie terminu sprawi, że spóźniony dowód zostanie pominięty?
W świetle Regulaminu Arbitrażowego KIG pozytywna odpowiedź nie
budzi wątpliwości. Wynika to stąd, że prekluzja dowodowa jest Regulaminowi
znana i stanowi jedną z dopuszczalnych reguł regulaminowego prawa dowodowego. Według § 33 ust. 3 Regulaminu „Zespół orzekający może określić termin
do zgłaszania dowodów, po upływie którego wnioski dowodowe nie zostaną
uwzględnione”. Podnosi się, że wprowadzenie prekluzji może nastąpić po przeprowadzeniu konsultacji ze stronami. Wymóg ten stanowi przesłankę ustalenia
harmonogramu postępowania, o czym była mowa wyżej („po zasięgnięciu opinii
stron”), tak więc prekluzja dowodowa może zostać pomieszczona w postanowieniu ustalającym harmonogram. Może również zostać przyjęta w innym, późniejszym postanowieniu zespołu orzekającego. Jeśli postanowienie takie zostanie
wydane, wówczas spóźnione wnioski dowodowe zostaną pominięte, a dowody
zgłoszone po terminie nie zostaną przyjęte do materiału dowodowego. W razie
potrzeby zespół orzekający będzie de casu dokonywał oceny, czy opóźnienie
można uznać za usprawiedliwione11.
W porównaniu do postępowania przed stałym sądem arbitrażowym procedującym według własnego, szczegółowego, wielokrotnie doskonalonego regulaminu, postępowanie przed arbitrażem ad hoc rządzi się ogólnymi z natury
rzeczy przepisami kodeksowymi oraz standardowym, zwykle lapidarnym zapi11

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz..., s. 346.

Środki przeciwdziałające przewlekłości postępowania arbitrażowego

109

sem na arbitraż. Czy na takim gruncie dopuszczalne jest sięgnięcie po prekluzję
dowodową, w szczególności w tych przypadkach, w których realne jest ryzyko
przewlekłości postępowania? Wydaje się, że jest to możliwe pod warunkiem
odpowiedniej inicjatywy sądu i kooperatywnej postawy stron. Właściwym
instrumentem jest ustalenie przez zespół orzekający z udziałem stron harmonogramu postępowania, które jest standardem w postępowaniach przed stałym
sadem arbitrażowym.
Nie ma przeciwwskazań, by takie postanowienie wydał sąd polubowny ad
hoc, mimo braku odpowiedniej normy prawa arbitrażowego, jak również braku
stosownych do tego podstaw w zapisie na sąd polubowny. Jeżeli sąd wykaże
w tym zakresie determinację i skłoni strony do współdziałania, to ustalenie
wiążącego harmonogramu postępowania jest celowe i możliwe. Jego zakres
powinien objąć kolejność i terminy składania pism przez strony, a w szczególności terminy zgłaszania wniosków dowodowych. Sprawny bieg postępowania
wymaga skomasowania materiału dowodowego, jak i zdyscyplinowania stron.
Obydwa cele wymagają kontroli przez skład orzekający. Ponieważ we wstępnym
stadium postępowania nie zawsze jest możliwe ogarnięcie całości stanu faktycznego i materiału dowodowego, wskazane jest, by dopuścić dodatkową wymianę
pism bądź późniejsze zgłaszanie wniosków dowodowych pod warunkiem zgody
składu orzekającego. To samo dotyczy wniosków i dowodów, których strona nie
zgłosiła w terminie z przyczyn przez nią niezawinionych
Postanowienie wprowadzające harmonogram postępowania powinno
zostać skonsultowane ze stronami, a najlepiej gdyby zapadło za zgodą stron.
Okoliczność ta powinna znaleźć odzwierciedlenie w brzmieniu postanowienia.
Chodzi o to, żeby uniknąć podnoszonego później ewentualnego zarzutu obrazy
zasad postępowania „wynikających z ustawy lub określonych przez strony”,
co może uzasadniać skargę o uchylenie zapadłego wyroku arbitrażowego
(art. 1206 § 1 pkt 4 kpc). Jeżeli strony wyraziły zgodę na wiążący terminarz
czynności, to późniejsze kontestowanie skutków wywołanych naruszeniem terminu jest bardzo problematyczne.
Jeżeli jednak postanowienie ma wywrzeć dyscyplinujący skutek, to nie
uniknie się w nim odpowiednio twardych sformułowań uprawniających skład
orzekający do pominięcia twierdzeń lub dowodów zgłoszonych po terminie,
chyba że zajdą wyjątkowe okoliczności, o których była mowa wyżej. Okoliczności te podlegają kontroli składu orzekającego, którego rozstrzygnięcie otwiera
drogę do odstąpienia od rygorów prekluzji.
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Postępowanie postarbitrażowe – skarga o uchylenie wyroku sądu
polubownego
Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego jest surogatem kontroli
instancyjnej. Skarga z jednej strony zapobiega ostaniu się wyroków dotkniętych
wadą, z drugiej jednak stwarza perspektywę wydłużenia postępowania arbitrażowego co najmniej o czas niezbędny dla rozpoznania skargi przez sąd powszechny.
Należy przy tym również uwzględnić kontrolę instancyjną orzeczeń zapadłych
w przedmiocie skargi, aż po ewentualną kasację. W razie prawomocnego uchylenia zaskarżonego wyroku sądu arbitrażowego postępowanie arbitrażowe zaczyna
się od nowa, chyba że strony postanowiły inaczej. Wszystko to sprawia, że czas
rozpoznania sporu w postępowaniu arbitrażowym z perspektywą ewentualnej
skargi o uchylenie zapadłego wyroku jest tak samo, jeśli nie bardziej trudny do
przewidzenia, niż gdyby sprawa była rozstrzygana przez sąd powszechny.
Należy odnotować, że w praktyce międzynarodowych umów handlowych
zawierających zapis na sąd polubowny podejmuje się próby wykluczenia możliwości podważania wyroku arbitrażowego, względnie zrzeczenia się z góry środków prawnych zmierzających do jego wzruszenia. Wprowadza się mianowicie
klauzulę umowną uzupełniającą zapis na sąd polubowny, która zawiera zobowiązanie się stron do niekontestowania wyroku arbitrażowego w żaden sposób
i dobrowolnego jego wykonania, zgodnie z treścią orzeczenia bez udawania się
na drogę postępowania egzekucyjnego.
Praktyka ta znajduje umocowanie w prawie szwajcarskim. Ustawa federalna o prawie prywatnym międzynarodowym z 1987 roku dopuszcza zrzeczenie
się w zapisie na sąd polubowny lub w późniejszej umowie prawa do wniesienia
skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego lub umownego ograniczenia ustawowych przesłanek uzasadniających uchylenie wyroku12.
W świetle prawa polskiego postanowienie o powyższej treści, będące rodzajem pactum de non petendo, jest bezskuteczne i to w obydwu jego warstwach, tj.
zobowiązania do zaniechania środków wzruszenia wyroku oraz niewszczynania
egzekucji. Postanowienie nie wywoła żadnego skutku, gdyby po zapadnięciu wyroku
sądu polubownego – zgodnie z zapisem na sąd arbitrażowy – strona niezadowolona
z wyroku wniosła do sądu powszechnego skargę o jego uchylenie lub wystąpiła
z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności. Sąd powszechny przeBundesgesetz über Internationales Privatrecht 1987, art. 192; zob. również J. Okolski,
Arbitraż nie całkiem modelowy, „Rzeczpospolita” z 18 kwietnia 2004 r., nr 3511, s. XI.
12
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szedłby do porządku nad ewentualnym zarzutem drugiej strony podniesionym na
podstawie pactum de non petendo. W prawie polskim nie ma bowiem podstaw do
zrzeczenia się skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego. Wręcz odwrotnie –
przepisy regulujące skargę o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego mają charakter
bezwzględnie wiążący i mogą znaleźć zastosowanie do kontroli każdego wyroku sądu
polubownego, na warunkach w nich przewidzianych, bez względu na postanowienia
zapisu na sąd polubowny13. W tym świetle postanowienie umowne o powyższej treści jest niczym więcej niż deklaracją dobrych intencji – werbalną afirmacją waloru
wyroku sądu arbitrażowego, gdyby taki w przyszłości zapadł, jako niewzruszalnego.
Ponieważ postępowanie polubowne wywodzi się z umowy stron, również
środki promujące sprawność i przeciwdziałające przewlekłości postępowania mają
kontraktową naturę. Starania stron o sprawne rozstrzygnięcie powinny wziąć swój
początek już w stadium redagowania zapisu na sąd polubowny. Dzieje się tak rzadko,
jako że zapisy te mają z reguły lapidarne i standardowe brzmienie. W trakcie trwającego już postępowania inicjatorem przedsięwzięć usprawniających jego przebieg
staje się zespół orzekający. Jego zadaniem powinno być skłonienie stron do kooperatywnego stanowiska w tworzeniu ram organizacyjnych i czasowych postępowania
wraz z poddaniem się konsekwencjom w razie naruszenia tego reżimu. Nie zawsze
będzie to łatwe z racji nieuchronnego – na etapie sporu w toku – zróżnicowania interesów stron. Niezbędne jest zatem profesjonalne podejście i determinacja arbitrów,
by doprowadzić do wyroku, racjonalizując nakład pracy i czasu. Wysoki poziom
merytoryczny wyroku ma w dodatku ten walor, że znosi lub ogranicza perspektywę
skargi o uchylenie wyroku, co pozwala na zaoszczędzenie zarówno kosztów jak
i czasu. To z kolei potwierdzi trafność wyboru drogi postępowania arbitrażowego.
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w: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki proponowanych zmian, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014.

Measures to counteract delay in the
arbitration proceedings

Summary
The efficiency of the proceedings constitutes basic incentive for the choice of the
arbitration way of disputes settlement. The practical experience indicates that it is rather a postulate than a reality. This again requires the identification of reasons of delay
in the proceedings and the consideration of the counteractive measures. The reasons
occur already in the stage of the proceedings initiating and of the completion of the arbitration panel – both showing specifics not present in the jurisdiction of state courts. The
difficulties relating to initiating of the proceedings may involve problems of breaking
the prescription period and therefore impair the sense of the proceedings. The most substantial risks of delay occur in the hearing of evidence. It is the area for special initiative
and determination of the arbitrators – up to rejection of the delayed evidence applications
of the parties – in order to keep the time framework of the proceedings. Obviously beyond that framework there is the perspective of judicial control of the arbitration award
executed upon a claim for setting aside thereof. That perspective cannot be modified
contractually. The related risk of delay may be reduced only through a high standard of
the arbitration award itself as well as the fair procedure of the trial.
Keywords: arbitration, delay in the arbitration proceedings, initiating the arbitration
proceedings, schedule/plan of procedure, limitation of evidences in the arbitration
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womocnieniu się orzeczenia i uregulowana jest w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego1. Jest to charakterystyczne zagadnienie przez wzgląd na to,
że odbiega od podstawowego procesu karnego. Postępowanie odszkodowawcze opiera się na roszczeniach cywilnych, ale jest dochodzone przed sądem
karnym, co uwydatnia jego mieszany (karno-cywilny) charakter. Instytucja
odpowiedzialności Skarbu Państwa w zakresie niesłuszności skazania i oskarżenia była regulowana już w ustawach karnoprocesowych zarówno państw
zaborczych, jak i w okresie II RP i PRL2. Z upływem czasu dostosowywano
przepisy do istniejących warunków i przeformułowano ją jako odszkodowanie
za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, z czasem także za niesłuszne
zatrzymanie. Nie zmieniło się to, aż do momentu rozszerzenia zakresu dochodzonych roszczeń zgodnie z nowelizacją z 2013 roku, która obowiązywała
od 1 lipca 2015 roku – niestety tylko do 15 kwietnia 2016 roku, w związku
z kolejną nowelizacją z 2016 roku, która przywróciła dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie. Ponadto umieszczenie w ustawie zasadniczej instytucji
odszkodowania za niesłuszne pozbawienie wolności wzmocniło jej charakter
gwarancyjny. Nadmienić należy, że regulacje te mają swoje odzwierciedlenie
również na arenie międzynarodowej, chociażby w Międzynarodowym Pakcie
Praw Obywatelskich i Politycznych3 czy Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności4. Przedmiotowe zagadnienie kilka razy było
omawiane w doktrynie i niejednokrotnie stało się przedmiotem dyskusji obejmujących wiele aspektów czy też przedmiotem sporu. Pomimo podejmowania
owej analizy i wysuwania częstokroć krytycznych wniosków, wiele kwestii
pozostało niezmienionych. Przez wzgląd na doniosłość tejże instytucji, jak i na
to, że z tzw. pomyłkami sądowymi wciąż mamy do czynienia, przedmiotowa
problematyka wydaje się niezwykle aktualna i warta dalszych rozważań. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najbardziej kluczowych
zagadnień i punktów spornych z nią związanych.
1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1904 z późn. zm.), dalej: k.p.k.

Zob. np. ustawa z dnia 16 marca 1892 r. o odszkodowaniu za niewinne zasądzenie
(Dz. P. P. I. 64), rozporządzenie z mocą ustawy – Kodeks postępowania karnego z 1928 r.
(Dz.U. RP z 1928 r., nr 33, poz. 313).
2

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.
(Dz.U. z 1977 r., nr 38, poz. 167).
3

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284).
4
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Charakter prawny postępowań odszkodowawczych
Karnoprocesowa instytucja odpowiedzialności Skarbu Państwa z rozdziału
58 k.p.k. stanowi lex specialis ogólnej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej władz publicznych, która jest tłem i fundamentem odpowiedzialności Skarbu
Państwa – zagadnienia o szczególnej doniosłości od strony praktycznej. Artykuł
421 k.c.5 odsyła wprost do przepisów szczególnych, regulujących odmiennie
przesłanki roszczeń odszkodowawczych, przez co mogą zostać wyłączone ogólne
zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa i takie przepisy
szczególne znajdują się w rozdziale 58 k.p.k. Zatem pomimo charakteru mieszanego (karno-cywilnego) zasady zasądzania odszkodowania i zadośćuczynienia
uregulowane są w przepisach karnoproceduralnych, zachowując przy tym szereg odrębności w stosunku do zasad, jakie obowiązywałyby, gdyby dochodzone
było na gruncie regulacji prawa cywilnego. Przy czym nie ulega wątpliwości, że
postępowanie karne odszkodowawcze prowadzone przez sąd karny na podstawie
k.p.k. jest postępowaniem kompensacyjnym, co implikuje zastosowanie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego przy
ustalaniu wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia6. Analizując poglądy
doktryny w tym zakresie, należy wskazać na częstokroć powtarzane głosy, rozważające nie tyle umieszczenie tejże procedury w odrębnej ustawie, co skierowanie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drogę cywilną7.
Po pierwsze, dokonując analizy w tym zakresie, odpowiadano na pytanie,
czy przedmiotowe postępowanie odszkodowawcze jest ściśle związane z procedurą karną, czy jest postępowaniem odrębnym. Jak wskazuje T. Woźny, podjęcie postępowania odszkodowawczego jako kontynuacji dotychczasowego
postępowania jest uzasadnione ciągłością postępowania, ale uznanie postępowania odszkodowawczego jako odrębnego opiera się na koncepcji samodzielności postępowania odszkodowawczego8. Z drugiej strony samodzielności tegoż
5
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459
ze zm.), dalej k.c.

Zob. np. P. Cioch, Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.
6

7
Podobnych rozważań dokonali m.in. D. Kala i M. Klubińska w Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego –
analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń (cz. I), „Przegląd Sądowy” 2016, nr 1, s. 8 i n.

T. Woźny, Charakter prawny postępowania o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 8, s. 63.
8
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postępowania zaprzecza umieszczenie przedmiotowych regulacji w rozdziale
dotyczącym postępowań po uprawomocnieniu się orzeczenia. Dodatkowo ścisłe powiązanie postępowania odszkodowawczego z dotychczasowym postępowaniem karnym sugerowałoby przyjęcie tych samych stron, czyli oskarżonego
i oskarżyciela, co nie jest adekwatne do danego układu procesowego i wiąże
się z dodatkowymi przykrościami dla poszkodowanego. Powyższe koncepcje
posiadają zwolenników i nie wydaje się, aby któraś z nich została jednoznacznie odrzucona, co ma zasadniczy związek właśnie ze szczególnym charakterem
tego postępowania. Najtrafniejsze pozostaje stanowisko, które zajął S. Stachowiak, wskazując, że są to postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia
niemieszczące się w schemacie procesu karnego, a zatem „postępowania
następcze po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego”9.
Po drugie, dawniej istniał spór także co do tego, czy roszczenia odszkodowawcze mają charakter publicznoprawny, czy też może są to normy cywilnoprawne.
Obecnie nie jest to kwestionowane, gdyż powszechnie uważa się, że są to unormowania cywilnoprawne, ponieważ celem postępowania nie jest realizacja norm
prawa karnego, lecz badanie przesłanek odpowiedzialności Skarbu Państwa i ewentualne zasądzenie odszkodowania10. Za słusznością wskazanego argumentu przemawia sama charakterystyka przepisów rozdziału 58, gdyż zawarte są tam głównie
normy materialnoprawne: podmioty uprawnione, przesłanki roszczeń odszkodowawczych, terminy przedawnienia oraz podstawy regresu Skarbu Państwa. Na
podstawie tejże konkluzji pojawiły się głosy zalecające dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych z tego tytułu w drodze postępowania cywilnego. Podstawowym ku temu argumentem o doniosłości praktycznej jest to, że sąd cywilny jest
bardziej wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań odszkodowawczych, oraz
to, że orzeka o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w odniesieniu do różnych reżimów prawnych. Ponadto podnosi się, że zamieszczenie norm
proceduralnych i zawarte w nich odesłanie do kodeksu postępowania cywilnego
budzą wątpliwości, kiedy zasadne jest zastosowanie norm cywilnoprocesowych
(np. dotyczących kwestii formalnych wniosku, o czym będzie mowa dalej).
O ile powyższe argumenty wydają się słuszne, o tyle nie można zaprzeczyć,
że przedmiotowe postępowanie ma charakter mieszany, a nie jedynie cywilny
S. Stachowiak, Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 1, s. 59.
9

T. Woźny, op. cit., s. 61–62; wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 października 2012 r.,
sygn. II AKa 295/12, LEX nr 1238662.
10
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(stosowanie norm prawa cywilnego nie wyklucza mieszanego charakteru postępowania odszkodowawczego). Procedura odszkodowawcza w tym przedmiocie opiera się odpowiednio na przepisach postępowania karnego zawartych
w kodeksie postępowania karnego, a jedynie w kwestiach w nim nieunormowanych (np. zagadnienie miarkowania wysokości odszkodowania w razie przyczynienia się oskarżonego do wydania orzeczenia) należy stosować przepisy
procedury cywilnej, co jednoznacznie wynika chociażby z literalnego brzmienia art. 558 k.p.k. Stąd też należy definitywnie podkreślić nie tylko tradycyjne
ugruntowanie przedmiotowego postępowania odszkodowawczego w kodeksie
postępowania karnego, ale także ścisłą zależność z pierwotnym postępowaniem
karnym, będącym podstawą dla odpowiedzialności Skarbu Państwa. Przyznać
jednak należy, że niektórym argumentom nie sposób odmówić racji, trudno jest
znaleźć chociażby jeden, który przeważałby za koniecznością przesunięcia,
przedmiotowych uregulowań na grunt prawa cywilnego, a tym bardziej konstruować ku temu przepisy nowej ustawy.
Przesłanki postępowania odszkodowawczego
Realizacja przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych na drodze
sądowej jest uzależniona od spełnienia przesłanek materialnoprawnych, które
warunkują skuteczność wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie za powstałą
szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę, a także badanych przez sąd w pierwszej
kolejności przesłanek formalnych, które decydują o dopuszczalności dochodzenia roszczeń. Do nich należy: zbadanie jurysdykcji krajowej i dopuszczalności drogi sądowej, brak przeszkód procesowych (tj. brak res iudicata i lis
pendens) oraz zbadanie właściwości sądu. Postępowania odszkodowawcze
z rozdziału 58 k.p.k. oparte są na karnoprocesowej zasadzie skargowości.
W związku z tym najważniejszą przesłanką dochodzenia przedmiotowych
roszczeń jest skarga uprawnionego podmiotu wyrażona poprzez złożenie
wniosku o odszkodowanie na podstawie art. 554 § 1 k.p.k. Pojęcie użyte przez
ustawodawcę, żądanie odszkodowania, niewątpliwie wskazuje na formę wniosku, co też zostało uwydatnione w art. 553a k.p.k., w którym to ustawodawca
bezpośrednio używa terminu wniosek. Bez względu na użyte nazewnictwo
niezrozumiałą kwestią sporną wciąż pozostaje odpowiedź na pytanie: jakie
warunki formalne powinien posiadać. Autorzy wskazują na dwie możliwości:
powinien odpowiadać cechom formalnym pozwu, co implikuje zastosowanie
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przepisów kodeksu postępowania cywilnego – art. 187 k.p.c.11, poprzez odwołanie
z art. 558 k.p.k.; albo wystarczy, aby wniosek spełniał wymogi formalne pisma
procesowego uregulowanego w przepisach karnych – art. 119 k.p.k.12 Pojawiły
się też tezy podkreślające to, by był to przede wszystkim wniosek zawierający
żądanie odszkodowawcze, oraz takie, by spełniał zarówno wymogi pisma procesowego zawarte w art. 119 k.p.k., jak i wymogi pozwu13. Biorąc pod uwagę
szczególny charakter tego postępowania, należy wysunąć postulat dobrej
praktyki konsekwentnego stosowania przepisów procedury karnej. Dlatego
też w powyższej sytuacji należałoby konstruować żądanie odszkodowawcze
spełniające wymogi formalne pisma procesowego w postępowaniu karnym.
Przy czym należy podkreślić, że konstrukcja owego żądania opierająca się
na modelu pozwu, nie byłaby błędna, aczkolwiek niewskazana. Po pierwsze
dlatego, że stosowanie przepisów procedury cywilnej powinno się odbywać
odpowiednio w przypadku nieuregulowania danych kwestii w k.p.k. (zgodnie
z brzmieniem art. 558 k.p.k.); a po drugie dlatego, że wystarczające jest spełnienie wymogów formalnych z art. 119 k.p.k., chociażby ze względu na brak
konieczności wskazania wysokości dochodzonego roszczenia.
Konsekwentnie do wysuniętego powyżej postulatu wskazać można, że istnieje też kilka aspektów nieregulowanych karnoproceduralnie, ale możliwych do
zastosowania w tym przypadku, m.in. zastosowanie instytucji cofnięcia wniosku,
stosownie do art. 558 k.p.k. i art. 203 k.p.c.14
Podsumowując powyższe refleksje, trudno mówić o poważnych uchybieniach w sytuacji braku wskazania rodzajowego pisma wyrażającego żądanie. Nie
wydaje się także, by znaczącą i konieczną poprawą na gruncie praktyki byłoby
sformułowanie jego wymogów formalnych. Chociaż, jak się okazuje, praktycy
zwracają uwagę na problem zaistniałych rozbieżności, czy też niewłaściwego
wskazania podmiotu odpowiedzialnego – zobowiązanego, gdzie zamiast Skarbu
Państwa wskazywany jest np. konkretny sędzia, funkcjonariusz Policji czy po
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).
11

12

Zob. T. Woźny, op. cit., s. 64.

Za koncepcją żądań odszkodowawczych w formie pozwu opowiada się m.in. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 1327, formę wniosku spełniającą warunki formalne pisma procesowego z k.p.k. wskazuje m.in. T. Woźny, op. cit., s. 64 oraz
chociażby ze względu na brak konieczności wskazania we wniosku wysokości dochodzonego roszczenia D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II, red. D. Świecki, Warszawa
2015, s. 605–606.
13

14

P. Cioch, op. cit., s. 133.
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prostu sąd. Prawdopodobnie byłoby to zabiegiem niezwykle istotnym dla osób
nieposiadających wiedzy prawniczej, niekorzystających z pomocy profesjonalnej przy dochodzeniu tego typu roszczeń i ułatwiłoby to takim uprawnionym
poprawne sformułowanie żądania i zawarcie niezbędnych elementów. Przy
czym w sytuacji zaistnienia braków formalnych przedmiotowej skargi – żądania,
powinno się wezwać do ich usunięcia w trybie art. 120 k.p.k.
Przesłanki skuteczności dochodzenia roszczeń
Skuteczność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest rozpatrywana
w trakcie merytorycznego badania sprawy przez sąd, po pozytywnym rozpatrzeniu
przesłanek procesowych. Do warunków ich dopuszczalności zaliczyć należy niesłuszność czy też niewątpliwą niesłuszność. Z całą pewnością niesłuszność nie może być
pojmowana subiektywnie jako niesprawiedliwość bądź bezzasadność, bowiem musi
mieć to swój materialny wyraz w konkretnym postępowaniu czy wyroku. Tak też np.
dla zaistnienia niesłuszności skazania wymagane jest uniewinnienie lub skazanie na
łagodniejszą karę (poprzez kasację lub wznowienie postępowania) bądź umorzenie
dalszego postępowania po uchyleniu skazującego orzeczenia, wskutek okoliczności,
których nie uwzględniono we wcześniejszym postepowaniu, a także wykonanie kary
w całości lub części oraz powstanie szkody, która jest następstwem pozbawienia
wolności. Dla celów niniejszej pracy zbędne jest omawianie tegoż wycinka przedmiotowego zagadnienia, zważywszy na ściśle ugruntowaną analizę doktryny w tym
zakresie15. Jednakże przez wzgląd na ważkość problematyki podstaw dochodzenia
przedmiotowych roszczeń należałoby odnieść się do dwóch zagadnień.
Po pierwsze, nie sposób przemilczeć kwestii rozszerzenia podstaw do ubiegania
się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie na tle nowelizacji z 2013 roku. W związku
z nieaktualnością owej problematyki jej analiza wydaje się bezcelowa. Kłopotliwe
byłoby omówienie, choć w najwęższym zakresie, tychże zmian ze względu na rozpiętość obszaru badawczego, ale niewątpliwie istotne jest zasygnalizowanie problemu. Mimo wszystko trudno odmówić racji poglądom stanowiącym, że były to
zmiany idące w dobrym kierunku, a kolejna nowelizacja z 2016 roku w tym zakresie
15
Szczegółowej analizy takich zwrotów, jak: bezzasadność, niesłuszność, czy też sformułowania kara łagodniejsza, dokonali (również w odniesieniu do brzmienia przepisów z nowelizacji
k.p.k. z 2013 r.) M. Klubińska i D. Kala, w: Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego – analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń (cz. II), „Przegląd Sądowy” 2016, nr 2, s. 55–57, 59–63, czy też w opracowaniu
monograficznym np. P. Cioch, op. cit., s. 143–149.
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postawiła swoisty krok wstecz. Dyskusje dotyczące owego rozszerzenia odpowiedzialności Skarbu Państwa, jej istoty i zakresu, rozpoczęły się już przed wejściem
w życie nowelizacji, a następnie po jej wejściu w życie, poszerzyły się niejednokrotnie o krytyczne uwagi dotyczące niestabilności czy niekonsekwencji w konstrukcji
unormowań16. Trudno jest odmówić racji zawartej w pracach doktryny krytyce dotyczącej efektów owego zabiegu, ale zupełnie niezrozumiałym krokiem ustawodawcy
jest zawężenie owego zakresu, zamiast dążenia do wypracowania chociażby bardziej
przejrzystych i szczegółowych przesłanek dochodzenia tychże roszczeń.
Po drugie, najwięcej dyskusji w temacie problematyki podstaw roszczeń
odszkodowawczych dotyczy regulacji roszczeń z tytułu niesłusznego przedstawienia zarzutów i niesłusznego oskarżenia17. Wydaje się, że nie wymaga uzasadniania
słuszność ich dochodzenia, jeżeli poszkodowani byli w tzw. międzyczasie niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowani czy zatrzymani. Jednakże należy rozważyć, co zrobić w sytuacji, gdy wobec niesłusznie podejrzanego czy oskarżonego
w danym postępowaniu te środki nie były użyte albo gdy użycie tychże środków nie
spełniało przesłanek niewątpliwej niesłuszności. W tym miejscu powstaje pytanie,
czy występują w takim przypadku rzeczywiste straty. Nie chodzi tu tylko o podkreślaną przez kilku autorów stygmatyzację, ale o występujące w konsekwencji
niesłusznych działań organów rzeczywiste straty w postaci szkód i krzywd, jakie
poniesie taka osoba. Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Dla
przykładu, R. Stefański słusznie wskazuje na konsekwencje w postaci utraty nieskazitelnego charakteru wymaganego przy wykonywaniu niektórych zawodów, np.
sędziego18. Dodatkowo przedstawienie zarzutów zamyka drogę zawodową podejrzanemu na gruncie chociażby ustawy o komornikach sądowych i egzekucji19.
Zob. np. M. Klubińska, D. Kala, Odszkodowanie... (cz. II), s. 63–70; D. Kala, M. Klubińska, Odszkodowanie... (cz. I), s. 15–31; W. Jasiński, Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, wykonanie środka zabezpieczającego oraz niezasadne stosowanie środków przymusu
po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9, s. 53–78. Bardzo
krytycznie stanowisko zajęła m.in. B. Mik w: O potrzebie dodatkowego, szczególnego unormowania odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie
niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nie izolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12, s. 50–71.
16

Dochodzenie roszczeń przed sądem cywilnym byłoby niejako krzywdzące, chociażby
przez wzgląd na różnice w zasadach odpowiedzialności.
17

18
Zob. szerzej R.A. Stefański, Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nie izolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 12, s. 36–47.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1277).
19
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Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności Skarbu Państwa stanowiłoby nie
tylko o swoistej ewolucji instytucji odszkodowawczej, ale byłby to też krok
w stronę realizacji gwarancji konstytucyjnych (art. 77 Konstytucji RP). Należy
wziąć pod uwagę to, że nieizolacyjne środki represji karnej czy też przymusu
procesowego mogą być równie dolegliwe, co te izolacyjne. Ponadto dochodzenie
roszczeń z ich tytułu, możliwe na drodze procesu cywilnego, byłoby pod wieloma względami (np. charakteru odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadzie
winy i ryzyka) niesłusznym rozgraniczeniem i różnicowaniem praw do odszkodowania na podstawie roszczeń w pewnym stopniu sobie podobnym. Można
wyrazić nadzieję, że powyższy krótki komentarz, jak i głosy pozostałych autorów
staną się przyczynkiem do dalszych działań, mających na celu wypracowanie
funkcjonalnych przesłanek odpowiedzialności Skarbu Państwa w tym zakresie.
Przy jednoczesnym wskazaniu, że ów zabieg legislacyjny prawdopodobnie stanie się procesem konfrontującym różne wartości, częstokroć podkreślane przez
jego zwolenników i przeciwników, jak np. stabilność finansowa Skarbu Państwa,
sprawność i efektywność działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości czy
też siła oddziaływania gwarancji konstytucyjnych na przepisy procedury karnej.
Jednakże przez wzgląd na niezaprzeczalne prawo poszkodowanych zaryzykować
można stwierdzenie konieczności podjęcia dalszych prób rozszerzenia podstaw do
odszkodowania zawartych w obecnej regulacji rozdziału 58 k.p.k.
Powracając do rozważań dotyczących pozostałych przesłanek skuteczności dochodzenia roszczeń, wskazać należy, że do przesłanek materialnoprawnych zaliczają się także: brak wyłączenia odpowiedzialności Skarbu Państwa na
gruncie art. 553 k.p.k. oraz legitymacja materialna, która wskazuje krąg osób
uprawnionych w konkretnej sprawie do dochodzenia przedmiotowych roszczeń odszkodowawczych (legitymacja czynna) oraz legitymacja bierna, którą
w tym przypadku posiada jedynie Skarb Państwa. Legitymacja czynna, zgodnie
z art. 552. k.p.k., obejmuje przede wszystkim poszkodowanego, który został niefortunnie wskazany jako oskarżony i konsekwentnie określany tak przez ustawodawcę. Określenie to spotkało się z ogromną krytyką doktryny20, bowiem słusznie
kwestionuje się adekwatność zastosowania nazwy oskarżony, skoro w danym
momencie nie ma wobec danej osoby aktu oskarżenia. Ponadto może zaistnieć
sytuacja, w której miano oskarżonego otrzyma osoba, która oskarżonym nigdy
nie była, np. w sytuacji jedynie niewątpliwie niesłusznego zatrzymania. W postępowaniu odszkodowawczym osoba, która jest jego inicjatorem – wnioskodawcą,
20

Zob. m.in. S. Stachowiak, op. cit., s. 64; T. Woźny, op. cit., s. 63, a także wielu innych.
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biorąc pod uwagę wspomnianą koncepcję kontynuacji procesu, niejednokrotnie
może być postrzegana i określana jako „oskarżony”, chociażby dlatego, że takie
sformułowanie jest bezpośrednio użyte przez ustawodawcę w art. 552 k.p.k.
(Oskarżonemu...). W związku z zaistniałą już szkodą (jaką byłoby np. niesłuszne
skazanie) jest to niewskazane, gdyż wiąże się ono z dodatkową krzywdą21.
Należy podkreślić, że wnioskodawca postępowania odszkodowawczego nie stoi
pod zarzutem dokonania czynu zabronionego i postępowanie odszkodowawcze nie toczy się przeciwko niemu. To wnioskodawca je wszczyna i wysuwając
roszczenia, staje się stroną czynną. Sformułowanie to nastręcza dodatkowych
trudności, chociażby przy ustanowieniu pełnomocnictwa procesowego po stronie wnioskodawcy, który konsekwentnie nazywany przez ustawodawcę oskarżonym, powinien mieć w takim przypadku – jako oskarżony – obrońcę a nie
pełnomocnika. Oczywiście bezzasadne są też poglądy traktujące wnioskodawcę
jako pokrzywdzonego. Dlatego też konsekwentnie popierając poglądy doktryny
w tym zakresie, należy ponownie wysunąć postulat zmiany w przepisach rozdziału 58 k.p.k. nazwy uprawnionego podmiotu: a) na uprawniony stosownie
w art. 552 § 1, art. 553 § 3, art. 553a, art. 556 § 1–2 k.p.k. z jednoczesną zmianą
lub jej brakiem w art. 554 § 4 k.p.k., w którym to użyto słowa wnioskodawca
i w art. 556 § 3 k.p.k., w którym to użyto zwrotu żądający odszkodowania; b) bądź
na użyte już: wnioskodawca lub żądający odszkodowania, stosownie zmieniając
powyższe przepisy.
Legitymacja czynna22 ponadto obejmuje osoby, którym przysługuje to roszczenie na mocy art. 556 § 1 k.p.k. W przypadku śmierci wnioskodawcy prawo
do odszkodowania przysługuje każdej osobie, która utraciła należne jej z mocy
ustawy od niego utrzymanie (np. dziecko) lub osobie, której stale dostarczane
Zob. np. Z. Czeszejko, Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia
20 czerwca 1970 r., sygn. IV KZ 67/70, „Palestra” 1971, nr 3, s. 72.
21

22
Ponadto zaznaczyć należy, że dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez uprawnione podmioty, zgodnie z treścią art. 555 k.p.k., jest możliwe w ciągu roku (roczny termin przedawnienia) od decyzji sądowej dającej podstawy do odszkodowania i zadośćuczynienia, np. uprawomocnienia się orzeczenia czy w przypadku zatrzymania – od daty zwolnienia. Jest to słuszny powrót
do uregulowań sprzed nowelizacji z 2013 r., porównując oba stany prawne w tym zakresie, można
wysunąć następujące wnioski: po pierwsze, na tle wcześniejszych unormowań istniała niepotrzebna rozbieżność w terminach przedawnienia dla samego wnioskodawcy (3 lata) i uprawnionych
w przypadku jego śmierci (1 rok/3 lata), po drugie, 1 rok wydaje się wystarczający dla realizacji
swoich praw. Zob. chociażby: D. Tarnowska, Ocena zmian w zakresie roszczeń odszkodowawczych
za błędy wymiaru sprawiedliwości (w tym pełnomocnika stron) według nowelizacji z 2013 r. (która
zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2015 r.), w: Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, red. M. Rogacka-Rzewnicka, H. Gajewska-Kraczkowska, B. Bieńkowska, Warszawa 2015, s. 471.
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było przez niego utrzymanie (np. konkubent)23. Nieprzypadkowo jest użyty zwrot
prawo do odszkodowania, gdyż osobom z kręgu uprawnionych po śmierci wnioskodawcy nie przysługuje zadośćuczynienie, gdyż roszczenie o zadośćuczynienie
jest roszczeniem osobistym i wygasa wraz ze śmiercią pierwotnie uprawnionego24. Odchodząc w rozważaniach od analizy prawnodogmatycznej, należałoby
odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje konieczność uregulowania jakiejkolwiek
rekompensaty (odrębnej od odszkodowania na gruncie art. 556 k.p.k.) dla osób
najbliższych wnioskodawcy. Przykładem najbardziej oddającym obraz problemu
są rodziny napiętnowane w otaczającym ich środowisku społeczno-kulturowym
(np. sąsiedzkim, zawodowym, towarzyskim) za szeroko rozumiane skazanie ich
bliskiego, które w konsekwencji okazuje się niesłuszne. Przez dany okres osoby
te żyją z piętnem małżonka, dziecka, rodzica itd. szeroko rozumianej osoby
skazanej. Bez względu na rodzaj kary (izolacyjnej czy też nie) czy zastosowanego środka wobec danego sprawcy skutki takiego działania mogą obciążyć
w mniejszym lub większym zakresie również te podmioty. Jednakże bez wglądu
na powstałe w związku z tym szkody i krzywdy nie wysunięto dostatecznego
argumentu na konieczność dodatkowego uregulowania tak pojętej rekompensaty.
Należy zatem wskazać, że ewentualne dochodzenie owych roszczeń powinno
nastąpić oddzielnie, na gruncie prawa cywilnego przed sądem cywilnym i nie ma
potrzeby konstruowania ku temu oddzielnych przepisów, zwłaszcza w kodeksie
postępowania karnego.
Postępowanie odszkodowawcze (lub o zadośćuczynienie)
Sądem właściwym w sprawach z tytułu odszkodowania za niesłuszne skazanie jest, zgodnie z art. 554 § 1 k.p.k, właściwy miejscowo sąd okręgowy, w którym
wydano orzeczenie o niesłusznym skazaniu bądź w okręgu, którego sąd rejonowy wydał takie rozstrzygnięcie zgodnie z art. 554 § 1 k.p.k. Należy pokreślić,
że możliwa jest właściwość delegacyjna sądu w oparciu o art. 36 i 37 k.p.k.,
ze względu na ekonomię procesową, gwarancyjny, a nie represyjny charakter
Przedmiotowy zakres roszczeń odszkodowawczych wtórnie uprawnionych został omówiony w: B. Nita-Światłowska, Podmiotowy i przedmiotowy zakres roszczenia odszkodowawczego
wynikającego z art. 556 § 1 k.p.k., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 9, s. 19–22.
23

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest możliwe w takiej sytuacji jedynie w odrębnym postępowaniu i bez względu na to, czy pierwotnie uprawniony zmarł przed wszczęciem postępowania odszkodowawczego w przedmiocie jego roszczeń czy w jego trakcie; zob. np. P. Cioch,
op. cit., s. 152–153.
24
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postępowania, a ponadto przez wzgląd na dobro wymiaru sprawiedliwości25.
Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 554 § 2 k.p.k. skład orzekający jest
jednoosobowy, co wydaje się lepszym rozwiązaniem od stanu obowiązywania nowelizacji z 2013 roku, w którym skład orzekający obejmował jednego
sędziego i dwóch ławników – ze względu na wciąż istniejące wątpliwości
związane z udziałem i orzekaniem ławników zamiast sędziów zawodowych.
W postępowaniu, pomimo iż przebiega ono przed sądem karnym, występuje
kilka odmienności od modelowego postępowania karnego. Po pierwsze, nie występuje oskarżony, ale wnioskodawca, stąd też składa on zeznania, a nie wyjaśnienia.
Ze względu na specyficzny charakter postępowania o odszkodowanie, w porównaniu ze sprawami karnymi, których przedmiotem jest rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej, przebieg rozprawy, jak i sama treść wyroku są inne. Brak
w rozdziale 58 przepisów dotyczących przebiegu rozprawy powoduje konieczność
odwołania się do pozostałych przepisów k.p.k. normujących rozprawę karną, co
w konsekwencji rysuje czteroetapowość rozprawy26. Gdzie pierwszym etapem
jest wywołanie sprawy w celu sprawdzenia obecności wszystkich uprawnionych
oraz braku przeszkód27, drugim – przewód sądowy, zaczynający się od odczytania
żądania wnioskodawcy, w którym to przeprowadzane jest postępowanie dowodowe, trzecim – przemówienia stron z prawem do repliki, ostatnim – wyrokowanie. Postępowanie kończy wydanie wyroku, w którym sąd zasądza odszkodowanie
lub oddala wniosek. Uwzględnienie wniosku implikuje zastosowanie w wyroku
sformułowania o zasądzeniu od Skarbu Państwa określonej kwoty pieniężnej na
rzecz poszkodowanego (w przypadku roszczenia również o zadośćuczynienie,
także kwoty zadośćuczynienia), a nieuwzględnienie wniosku implikuje wskazanie w wyroku, czy wniosek jest oddalony w całości, czy w części28. Biorąc pod
Chociażby stan zdrowia jednej ze stron. Zob. postanowienie SN z dnia 2 kwietnia 2004 r.,
sygn. V KO 19/2004, OSNK 2004, nr 668.
25

26

Zob. np. D. Świecki, op. cit., s. 605–611.

Zauważyć należy, że niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego wnioskodawcy nie
jest przeszkodą do rozpoznania sprawy w sytuacji, gdy stawił się jego pełnomocnik, o ile wnioskodawca nie złożył wniosku o odroczenie rozprawy z powodu przyczyn uniemożliwiających jego
przybycie, chyba że jego nieobecność jest usprawiedliwiona i złożył taki wniosek, to wtedy sąd jest
zobowiązany odroczyć rozprawę.
27

28
W przypadku uprawomocnienia się wyroku orzekającego odszkodowanie z tytułu niesłusznego skazania Skarbowi Państwa przysługuje roszczenie regresowe od tych osób, które swoim
bezprawnym działaniem spowodowały np. niesłuszne skazanie, ale jest to możliwe dopiero, gdy
nastąpiło naprawienie szkody, czyli wypłacenie odszkodowania. Samo postępowanie w tej sprawie
ma już charakter cywilny i może być dochodzone jedynie w trybie postępowania cywilnego.
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uwagę doniosłość powyższego postępowania, którego konsekwencją jest orzeczenie o odpowiedzialności Skarbu Państwa, oraz poglądy doktryny w tym zakresie,
należy zwrócić uwagę na trzy niezwykle ważne kwestie.
Po pierwsze, w postępowaniu dowodowym dowody na istnienie szkody oraz
na wysokość odszkodowania przeprowadzane są z urzędu lub na wniosek uprawnionego. Autorzy wskazują na dwutorowość regulacji, wynikającą z mieszanego
charakteru postępowania odszkodowawczego: powołując się na art. 6 k.c. to
na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia faktów zawartych w swoim
roszczeniu, ale biorąc pod uwagę karnoprocesową zasadę prawdy materialnej,
istnieje także obowiązek po stronie sądu do przeprowadzenia dowodów z urzędu.
Słusznie przyjęto, że w przedmiotowym postępowaniu, rozstrzygając sporną
kwestię rozkładu ciężaru dowodu, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę
naczelną karnoprocesową zasadę prawdy materialnej, co wynika ze skierowania
dochodzenia roszczeń na drogę procesu karnego, a nie cywilnego. Podkreślić jednak należy, że pomimo gwarancji ustawodawcy zapewnienia poszkodowanemu
realizacji tejże zasady, w interesie procesowym poszkodowanego jest podjęcie
ciężaru dowodu – udowodnienia swojej tezy dowodowej – przede wszystkim pod
rygorem jej odrzucenia.
Po drugie, postępowanie odszkodowawcze jest wolne od kosztów sądowych. Reguła ta stanowi też, że nie jest to zależne od wyniku, a więc wnioskodawca „nie musi ich wykładać i nie można ich od niego zasądzać w razie
oddalenia żądania”29. Ogromną zaletą jest ustanowienie możliwości zwrotu
poniesionych wydatków w związku z ustanowieniem jednego pełnomocnika,
z zastrzeżeniem, że roszczenie musi być uwzględnione chociażby w części –
co zostało wprowadzone nowelizacją z 2013 roku i słusznie utrzymane przez
nowelizację z 2016 roku30.
Po trzecie, analiza danych statystycznych31 dotyczących ilości postępowań
na podstawie przepisów rozdziału 58 k.p.k., jak i zasądzonych w efekcie kwot
odszkodowania i zadośćuczynienia powinna stanowić impuls do rozważenia
ewentualności wprowadzenia granic (górnych i dolnych) wysokości zasądzanych
odszkodowań, na wzór chociażby prawa niemieckiego. Powyższy postulat praw29

T. Grzegorczyk, op. cit., s. 1176.

Poprzednie unormowanie nie tylko wywoływało dyskusje, ale też budziło kontrowersje
w środowisku prawniczym, było podstawą odmiennych linii orzeczniczych, m.in. dlatego, że wnioskodawca niesłusznie np. skazany nie powinien być dodatkowo obarczany kosztami pełnomocnictwa, słusznie podnosiło się nawet naruszenie zasady sprawiedliwości społecznej.
30

31

Dane statystyczne dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
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dopodobnie ujednoliciłby wysokość dochodzonych roszczeń odszkodowawczych, ale przede wszystkim wykluczył ewentualne dysproporcje32.
Podsumowanie
Niniejszy artykuł jest zestawieniem wybranych refleksji i próbą zabrania
głosu w dyskusji na temat odpowiedzialności Skarbu Państwa na podstawie rozdziału 58 k.p.k. Podsumowując powyższe rozważania, należy przedstawić kilka
najważniejszych wniosków. Po pierwsze, podkreślając mieszany charakter postępowania odszkodowawczego i jego ugruntowanie w kodeksie postępowania
karnego, powinno się wysunąć postulat dobrej praktyki konsekwentnego stosowania przepisów procedury karnej, stosownie do art. 558 k.p.k. Po drugie, należy
zauważyć brak dostatecznych argumentów za tym, aby postępowanie odszkodowawcze w tym przedmiocie zostało skierowane na drogę cywilną. Po trzecie,
konieczne jest zasygnalizowanie potrzeby wprowadzenia zmian do aktualnych
przepisów w obrębie rozdziału 58 k.p.k. Po czwarte, warte rozważenia jest rozszerzenie podstaw dochodzenia roszczeń na pozostałe środki reakcji karnej.
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Summary
This article analyses liability for damages of the State Treasury under regulations
of the Code of Criminal Procedure. The Author presents and takes part in the discussion about selected reflections and opinions, primarily focused on the main issues of the
compensations proceedings.
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Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu
administracyjnym przez duchownego katolickiego
w świetle kodeksu postępowania administracyjnego
i kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

Streszczenie
Celem artykułu było przedstawienie regulacji prawnych dotyczących obowiązku
zachowania przez duchownego tajemnicy spowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem
roli tej instytucji w wyznaniu rzymskokatolickim. Przyjęto tę formułę, albowiem katolicyzm w Polsce ma najliczniejszą grupę wiernych.
W artykule zaprezentowano aspekty prawne tajemnicy spowiedzi w odniesieniu do postępowania administracyjnego oraz prawa kanonicznego. Dla porównania
wskazano również regulacje dotyczące tej instytucji w procedurze karnej i cywilnej.
Ponadto dokonano analizy przepisów prawa kanonicznego i prawa karnego nawiązujących do odpowiedzialności duchownego za naruszenie tajemnicy spowiedzi. Oprócz
ustawodawstwa ważną wskazówką przy pisaniu artykułu były stanowiska doktryny
i orzecznictwa.
Słowa kluczowe: spowiedź, duchowny, kodeks prawa kanonicznego, bezwzględny zakaz dowodowy
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Wprowadzenie
Ochrona tajemnicy spowiedzi jest podstawą systemu prawnego opartego na
gwarancji wolności wyznania i sumienia. W polskim porządku prawnym ustawodawca zabezpieczył osoby, które w zaufaniu i dobrowolnie wyznają przewinienia
uznane w danej religii za grzechy, ale także spowiedników, którzy słuchając penitentów, wypełniają swoje zadanie powierzone im przez Kościół.
Ochrona tajemnicy spowiedzi dotyczy jedynie tych wyznań, które akceptują
taką instytucję, albowiem podkreślenia wymaga fakt, że choć z reguły duchowny
kojarzy się jedynie z osobą katolickiego księdza, to w myśl obowiązujących przepisów w pojęciu tym mieści się również pop czy rabin. Tak więc tajemnicę spowiedzi
należy oceniać w kontekście wewnętrznego prawa określonego związku religijnego.
Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym
Celem postępowania administracyjnego jest ustalenie prawdy materialnej,
nazywanej też prawdą obiektywną, w oparciu o fakty i udowodnione okoliczności1. Stąd też tak istotną rolę w postępowaniu administracyjnym odgrywa postępowanie dowodowe uregulowane w rozdz. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
– Kodeks postępowania administracyjnego2, zwanej dalej kpa. Ustawodawca
w art. 75 § 1 kpa przyjął formułę, wedle której dowodem jest wszystko, co może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a jednocześnie nie jest sprzeczne z prawem.
Przepis ten zawiera otwarty katalog środków dowodowych, wskazując w szczególności na dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
Należy zwrócić uwagę – to jest bowiem tematem niniejszego artykułu – na
dowód w postępowaniu administracyjnym, jakim są zeznania świadka. W doktrynie za świadka uznaje się osobę fizyczną, której nie dotyczy postępowanie
administracyjne, powołaną w celu złożenia zeznań co do faktów spostrzeżonych
osobiście lub przekazanych przez inną osobę3. Definicja ta konstruuje jednocześnie warunki zdolności do występowania w postępowaniu administracyjnym jako
świadek. Takową zdolność posiadają wyłącznie osoby fizyczne, które dysponują
Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2013, s. 107.
1

2

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.

Z.R. Kmiecik, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji
i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2014, s. 125.
3
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wiadomościami o faktach mających istotne znaczenie dla ustalenia stanu faktycznego danej sprawy4. Osoba wezwana na świadka musi stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie i złożyć zeznania. Za uchylanie się od tego obowiązku
grozi kara grzywny w myśl art. 88 kpa. Paragraf 1 przywołanego artykułu umożliwia ukaranie świadka, który zaniechał obowiązku osobistego stawienia się na
rozprawę administracyjną mimo prawidłowego wezwania i bez uzasadnionej
przyczyny. Organ może nałożyć na taką osobę karę grzywny do 50 zł, a w razie
ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywnę do 200 zł. Jednakową
sankcją obostrzone jest bezzasadne odmówienie zeznań lub udziału w innej czynności będącej przedmiotem postępowania. Obowiązek zeznawania jako świadek
jest uznawany za obowiązek obywatelski5.
Zasadą jest obligatoryjność zeznawania jako świadek, przy czym od zasady
tej istnieją pewne wyjątki. Na status świadka w postępowaniu administracyjnym
składają się dwa główne uprawnienia: prawo do odmowy składania zeznań oraz
prawo odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Pierwsze uprawnienie
może być zrealizowane wówczas, gdy między stroną i świadkiem pozostają osobiste relacje. Z tego względu odmówić złożenia zeznań mają prawo małżonek
strony, jej wstępni, zstępni i rodzeństwo oraz jej powinowaci pierwszego stopnia,
jak również osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli (art. 83 § 1 zd. 1 kpa). Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu
małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli (art. 83 § 1 zd. 2 kpa). Świadek
ma również prawo odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby
narazić jego lub jego bliskich wymienionych wyżej na odpowiedzialność karną,
hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej (art. 83 § 2 kpa).
Innym ograniczeniem w zakresie bycia świadkiem jest ustawowe wyłączenie pewnych osób z możności bycia świadkiem. W art. 82 kpa zostały ujęte
kategorie osób, które nie mogą zeznawać jako świadek, a w razie odebrania od
nich zeznań nie mogą być one uznane za dowód w sprawie6. Do grupy tych osób
należą:
– osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,
B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 376.
4

5
A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 82 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2016.
6

Z.R. Kmiecik, op. cit., s. 125.
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–

osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na
okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy,
– duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.
Zauważyć należy, że komentowany przepis nie wyklucza całkowicie możliwości bycia świadkiem przez duchownego, a jedynie ogranicza ją w stosunku
do informacji uzyskanych podczas spowiedzi. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1932 roku, „nie ma nic wspólnego z tajemnicą
spowiedzi ujawnienie samego faktu odbycia spowiedzi”7.
W polskim ustawodawstwie, mimo wielu regulacji odnoszących się bezpośrednio do statusu duchownego, brak ogólnej definicji tego pojęcia. Jest ona
kształtowana przez przepisy w kontekście określonej sytuacji, np. za osobę
duchowną podlegającą ubezpieczeniu społecznemu uważa się duchownego oraz
członków zakonów męskich i żeńskich Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie ukończyli 25. roku
życia8. Należy więc aprobować pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w uchwale
7 sędziów SN z dnia 6 maja 1992 roku, wedle którego duchownym jest „osoba
należąca do Kościoła katolickiego lub innego Kościoła albo związku wyznaniowego, który wyróżnia się spośród ogółu wyznawców danej religii tym, że powołana została do stałego organizowania i sprawowania kultu religijnego”9.
Artykuł 82 kpa ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, zatem
duchowny nie może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy spowiedzi, nawet gdyby wyrażał taką wolę10.
Omawiany przepis nie odnosi się tylko do duchownego katolickiego.
W doktrynie przyjmuje się, że dotyczy on duchownych wszystkich związków
religijnych legalnie działających w Polsce, które uznają instytucję spowiedzi11.
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 czerwca 1937 roku podaje
przykład judaizmu jako wiary niezawierającej żadnej czynności religijnej, która
mogłaby być utożsamiana ze spowiedzią rozumianą jako wyznanie przed kapła7

II K 1048/32, OSNK 1932, nr 12, poz. 231.

Art. 8 ust. 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.).
8

9

I KZP 1/92, OSNKW 1992, nr 7–8, poz. 46.

10

M. Przybysz, Komentarz do art. 82 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2017.

11

A. Wróbel, op. cit.
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nem swych grzechów i otrzymaniem rozgrzeszenia udzielonego mocą władzy
kapłańskiej12. Konstatacja ta, mimo upływu kilkudziesięciu lat, nadal zachowuje
aktualność. Samą instytucję spowiedzi regulują przepisy wewnętrzne związków
wyznaniowych, lecz w literaturze przyjmuje się koncepcję przedstawioną we
wspomnianym wyroku dla określenia definicji spowiedzi objętej art. 82 kpa.
Profesor C. Martysz wskazuje, że należy ją rozumieć jako „wyznanie grzechów
przed kapłanem dla otrzymania ich odpuszczenia”13.
Warto nadmienić, jak kształtuje się postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym. Wszakże to także rodzaj postępowania administracyjnego,
szczegółowo unormowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja
podatkowa14, zwanej dalej OrdPod. Przyjmuje ona podobną formułę jak kpa,
uznając za dowód wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie
jest sprzeczne z prawem (art. 187 § 1 OrdPod). Wprowadza także bezwzględne
zakazy dowodowe, m.in. w stosunku do duchownych co do faktów objętych
tajemnicą spowiedzi, z tym jednak zastrzeżeniem, że art. 195 pkt 3 OrdPod
wskazuje expressis verbis, iż dyspozycją tej normy objęci są duchowni prawnie uznanych wyznań. Zatem ustawodawca na gruncie prawa podatkowego rozwiewa wątpliwości w zakresie definicji duchownego. Odnosi się ona bowiem
do osób reprezentujących związki wyznaniowe zarejestrowane w Polsce zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania15. Przy czym także w tym przypadku aktualny wydaje się pogląd
wyrażony w przywołanym wyżej wyroku SN z dnia 14 czerwca 1937 roku, iż
chodzi o związki wyznaniowe uznające instytucję spowiedzi. Ominięcie tego
wyjaśnienia byłoby wypaczeniem art. 195 pkt 3 OrdPod, który wprowadza bezwzględny zakaz dowodowy wyłącznie w stosunku do faktów objętych spowiedzią, nie zaś do wszystkich informacji posiadanych przez duchownego.
Tajemnica spowiedzi w świetle kodeksu prawa kanonicznego
W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada równouprawnienia wszystkich kościołów i związków wyznaniowych, wynikająca wprost z art. 25 ust. 1
12

I K 454/37, OSNK 1938, nr 1, poz. 11.

13

C. Martysz, Komentarz do art. 82 Kodeksu postępowania administracyjnego, Lex 2010.

14

Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.

15

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1153.
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Konstytucji RP16. Ustęp 2 przywołanego artykułu wskazuje na relacje między
władzami państwa a funkcjonującymi w państwie obrządkami, stanowiąc, że
„władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając
swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. Ponadto „stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na
zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego
w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra
wspólnego” (ust. 3 art. 25 ustawy zasadniczej).
Szczegółowe kwestie dotyczące pozycji ustrojowej Kościoła Katolickiego
w Polsce reguluje ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej17. W art. 2 podkreśla ona suwerenność Kościoła Katolickiego, określając, że „Kościół rządzi się w swych sprawach własnym prawem,
swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz zarządza swoimi
sprawami”. W doktrynie nie ma wątpliwości, iż przepis ten eksponuje autonomiczność prawa kanonicznego wobec ustawodawstwa polskiego18. Kościół
Katolicki może więc np. uchwalać akty ustalające prawa i obowiązki wiernych
czy duchownych wynikające z wiary i jej zasad. Częścią rzymskokatolickiego
wyznania jest spowiedź jako element pokuty, czyli jednego z siedmiu sakramentów świętych. Zagadnienie spowiedzi przed duchownym normują przepisy
kodeksu prawa kanonicznego19, zwanego dalej kpkan.
Zacząć należy od kanonu 965 kpkan, który wskazuje expressis verbis, że
jedyną osobą, która może udzielić sakramentu pokuty (tzw. szafarzem), jest
kapłan. Kolejny kanon stanowi, że do ważności odpuszczenia grzechów szafarz
musi spełniać łącznie dwa warunki:
– być po święceniach kapłańskich (tak więc pokuty nie mogą udzielić np. alumni),
– posiadać upoważnienie do wykonywania odpuszczenia grzechów w odniesieniu do wiernych, którym takiego odpuszczenia udziela – upoważnienie to może
wynikać z mocy samego prawa (np. w przypadku biskupa rzymskiego czy kar16
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483 z późn. zm.
17
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 380.

B. Rakoczy, Komentarz do art. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
Rzeczpospolitej Polskiej, Lex 2008.
18

Dekret Num. 48/84/P. PRIMAS POLONIAE z dnia 4 grudnia 1983 r. – Kodeks prawa
kanonicznego (Kanon 1983, nr 12, poz. 4).
19
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dynałów, o czym mówi § 1 kan. 967 kpkan) lub zgodnie z § 1 kan. 969 kpkan
z upoważnienia nadanego przez ordynariusza miejsca (definicję ordynariusza
miejsca podaje kan. 134 kpkan, wedle którego w pojęciu tym mieści się biskup
rzymski, biskupi diecezjalni, osoby, które choćby czasowo są przełożonymi
Kościoła partykularnego lub zrównanej z nim na mocy kan. 368 wspólnoty oraz
wikariusze generalni i biskupi posiadający wykonawczą władzę zwyczajną).
Tajemnica sakramentu spowiedzi jest nienaruszalna, o czym stanowi wprost
§ 1 kan. 983 kpkan. Przepis ten jest dowodem na wzajemne przenikanie się prawa
wyznaniowego i świeckiego, albowiem nienaruszalność tajemnicy spowiedzi
została uwzględniona przez prawodawcę m.in. w procedurze administracyjnej,
wprowadzając niemożność bycia świadkiem przez duchownego co do faktów
uzyskanych podczas spowiedzi.
Kanon 983 w § 1 wskazuje dalej, że nie wolno szafarzowi słowami lub
w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta. Co więcej, obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi, o czym
mówi § 2 kan. 983 kpkan, mają także:
– tłumacz, za pośrednictwem którego spowiada się penitent, oraz
– wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości
o grzechach (może to dotyczyć sytuacji, w której wierny głośno wyznaje
swoje grzechy przy konfesjonale i słyszą je inni oczekujący na spowiedź).
Kanon 984 kpkan wprowadza wobec szafarza bezwzględny zakaz korzystania z informacji uzyskanych podczas spowiedzi powodujących uciążliwość dla
penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa wyjawienia
oraz zakaz korzystania w zewnętrznym zarządzaniu z wiadomości, jakie uzyskał
o grzechach wyznanych w jakimkolwiek czasie w spowiedzi.
Regulacje dotyczące zachowania tajemnicy spowiedzi w postępowaniu
cywilnym i karnym – aspekt porównawczy
W polskim porządku prawnym, oprócz procedury administracyjnej, ustawodawca wyodrębnił postępowanie karne i cywilne. Procedurę karną regulują przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego20, zwanej
dalej kpk. Identycznie jak w przypadku postępowania administracyjnego, także
w postępowaniu karnym duchowny nie może być świadkiem co do faktów, o któ20

Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904 z późn. zm.
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rych dowiedział się przy spowiedzi. Uregulowanie w art. 178 ust. 2 kpk stanowi
bezwzględny zakaz dowodowy i „ani osoba wnioskodawcy, ani kierunek przesłuchania (na korzyść oskarżonego) nie pozwalają na obejście zakazu dowodowego”21.
Ograniczenie unormowane w art. 178 kpk dotyczy jedynie sytuacji, gdy
duchowni są świadkami, przepis ten nie wyklucza przesłuchiwania ich co do faktów objętych spowiedzią w charakterze oskarżonych czy podejrzanych22.
Warto zauważyć, że z brzmienia art. 178 kpk można wysnuć następujące
wnioski:
– przepis ten nie dotyczy informacji przekazanych duchownemu podczas innej
posługi niż spowiedź,
– zakaz ten dotyczy także takiego spowiednika, który nie ma przymiotu szafarza,
– należy uznać, że dyspozycją art. 178 kpk objęty jest również tłumacz, który
w niektórych sytuacjach jest niezbędny przy spowiedzi, a prawo do korzystania z jego usługi gwarantuje kodeks prawa kanonicznego, lecz nie ma podstaw do twierdzenia, iż zakaz ten rozciąga się na inne osoby, które uzyskały
informacje ze spowiedzi23.
Jeżeli zaś chodzi o procedurę cywilną, to w porównaniu do postępowania
administracyjnego i karnego przyjmuje ona najmniej restrykcyjną postać obowiązku zachowania tajemnicy spowiedzi. Przede wszystkim nie formułuje w stosunku do duchownego bezwzględnego zakazu dowodowego, a jedynie, zgodnie
z art. 261 § 2 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego24, zwanego dalej kpc, nadaje
mu prawo do odmowy składania zeznań co do faktów powierzonych przy spowiedzi. Choć art. 259 kpc wskazuje grupy osób ustawowo wyłączonych z możności bycia świadkiem, to przepis ten nie obejmuje duchownych.
Zastosowanie normy z art. 261 kpc jest możliwe przy kumulatywnym spełnieniu następujących przesłanek:
– duchowny musi reprezentować wyznanie legalnie funkcjonujące w Polsce,
– prawo wewnętrzne związku wyznaniowego lub kościoła, które reprezentuje
duchowny, musi przewidywać kategorię osób duchownych,
21
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 lutego 2015 r., II AKa 270/14, Lex
nr 1668674.
22
L.K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do art. 178 Kodeksu postępowania karnego,
Lex 2015.

T.H. Grzegorczyk, Komentarz do art. 178, art. 178(a) Kodeksu postępowania karnego,
Lex 2014.
23

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 155 z późn. zm.
24
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duchowny będący świadkiem musi być rzeczywiście duchownym, co ad probationem może udowodnić, przedstawiając zaświadczenie od władzy przełożonej,
– wyznanie reprezentowane przez świadka musi aprobować instytucję spowiedzi, w razie wątpliwości kwestię tę rozstrzygnie sąd na podstawie przepisów
wewnętrznych danego związku wyznaniowego lub kościoła25.
W doktrynie przyjmuje się, iż z prawa odmowy zeznań w postępowaniu
cywilnym duchowny może skorzystać również po zakończeniu sprawowanej
funkcji (nawet w przypadku porzucenia stanu kapłańskiego)26. Taką samą konstatację stosuje się w procedurze karnej27. Na zasadzie analogii należy ją także
odnosić do postępowania administracyjnego i unormowanego w art. 82 kpa
zakazu dowodowego.
–

Odpowiedzialność duchownego za naruszenie tajemnicy spowiedzi
O ile procedura administracyjna, podobnie jak cywilna, nie przewiduje
sankcji za naruszenie przez duchownego tajemnicy spowiedzi, o tyle naraża
się on na odpowiedzialność kanoniczną. Kodeks prawa kanonicznego określa
rodzaje kar oraz czyny, które stanowią przestępstwa w rozumieniu tego kodeksu.
Podmiotami przestępstwa mogą być zarówno wierni, jak i należący do stanu
duchownego lub zakonnego.
Kanon 1311 kpkan statuuje zasadę, w myśl której „Kościół posiada wrodzone i własne prawo wymierzania sankcji karnych wiernym popełniającym
przestępstwo”. Kolejny kanon wyróżnia następujące sankcje karne:
a) kary poprawcze (cenzury) – ekskomunikę, interdykt, suspensę;
b) kary ekspiacyjne, obejmujące:
– zakaz lub nakaz przebywania na określonym miejscu lub terytorium,
– pozbawienie władzy, urzędu, zadania, prawa, przywileju, uprawnienia,
łaski, tytułu, odznaczenia, nawet czysto honorowego,
– zakaz korzystania z tego, co wyliczono wyżej, lub zakaz korzystania
z tego w określonym miejscu lub poza określonym miejscem (tego rodzaju zakazy nigdy nie powodują nieważności),
25

K. Knoppek, Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2013.

26

T. Demendecki, Komentarz do art. 261 Kodeksu postępowania cywilnego, Lex 2017.

27

T.H. Grzegorczyk, op. cit.
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– karne przeniesienie na inny urząd,
– wydalenie ze stanu duchownego;
c) środki zaradcze – służące głównie zapobieżeniom przestępstwom;
d) pokuty – mające przede wszystkim na celu zastąpienie kary lub jej zwiększenie.
Nie wszystkie jednak kary są przypisane ogółowi Kościoła, wyjątek w tej
kwestii stanowi suspensa, która zgodnie z kanonem 1333 § 1 kpkan może być
wymierzana wyłącznie wobec duchownych.
Przestępstwem związanym ze spowiedzią, wymienionym w kodeksie prawa
kanonicznego, jest naruszenie tajemnicy sakramentalnej. Zgodnie z kan. 1388 kpkan
podmiotem tego czynu może być nie tylko spowiednik, ale i tłumacz oraz inne osoby
zobligowane na mocy kan. 983 § 2 kpkan do zachowania tajemnicy informacji,
które uzyskali przy spowiedzi. Kanon 1388 § 1 kpkan przewiduje, że przestępstwo
to może zostać popełnione przez spowiednika bezpośrednio – wtedy ponosi on karę
ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej, albo
pośrednio, w tym przypadku wymiar kary jest odpowiedni do ciężkości przestępstwa.
W stosunku do tłumacza i innych osób naruszających tajemnicę spowiedzi
komentowany przepis określa karę jako „sprawiedliwą”, przy czym w najgorszym przypadku mogą oni zostać ukarani ekskomuniką (kan. 1388 § 2 kpkan).
Ekskomunika to najcięższa kara kościelna, polegająca na pozbawieniu wiernego
wszystkich dóbr, którymi Kościół dysponuje, w szczególności dotkliwym skutkiem tej kary jest zakaz przyjmowania sakramentów świętych28. Kara ekskomuniki może zostać nałożona zarówno na duchownego, jak i osobę świecką29.
W doktrynie wysuwa się także pogląd, zgodnie z którym duchowny naruszając obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi, do którego jest zobligowany, naraża się także na odpowiedzialność karną. Należy to odnieść do art. 266
kodeksu karnego30, zwanego dalej kk. Paragraf 1 przywołanego artykułu stanowi, że „kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu,
ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą
lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
J. Syryjczyk, Pojęcie ekskomuniki w świetle zadań pastoralnych Kościoła w projekcie
prawa karnego z 1973 r. oraz w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., „Prawo Kanoniczne:
kwartalnik prawno-historyczny” 1989, t. 32, nr 1–2, s. 142.
28

A. Terpin, Natura i skutki ekskomuniki według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.,
„Kościół i Prawo” 2014, nr 1, s. 193.
29

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204
z późn. zm.
30

Niemożność bycia świadkiem w postępowaniu administracyjnym...

139

wolności do lat 2”. Przepis ten nie wymienia expressis verbis tajemnicy spowiedzi, lecz w piśmiennictwie uznaje się ją za rodzaj tajemnicy zawodowej31.
Przedmiotem uregulowania z art. 266 kk są poufne informacje, które
wynikają ze stosunku zaufania między dysponentem (w przypadku tajemnicy
spowiedzi wiernym) a depozytariuszem informacji (spowiednikiem)32. Są to
wiadomości uzyskane w związku z pełnioną funkcją, dlatego słusznie przyjmuje
się w literaturze, iż tajemnicę zawodową determinują dwa elementy: ograniczenie
dostępności do informacji objętych tą tajemnicą oraz zakaz ich ujawniania33.
Do uznania odpowiedzialności karnej duchownego za naruszenie tajemnicy spowiedzi konieczna jest ocena, czy zapoznanie się przez niego z poufnymi
wiadomościami nastąpiło w związku z prowadzoną działalnością społeczną lub
pełnioną funkcją34. Należy mieć również na względzie wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2006 roku, w sentencji którego
NSA podkreśla, iż „oceny, czy dana informacja spełnia wymogi informacji poufnej, należy dokonywać ex ante, to jest w chwili wykorzystania lub ujawnienia
oraz biorąc pod uwagę całokształt czynników”35.
Podsumowanie
Kodeks postępowania administracyjnego, jak również inne akty normatywne (tj. kodeks postępowania karnego i ordynacja podatkowa) konstruują
bezwzględny zakaz dowodowy w stosunku do zeznań duchownego w zakresie,
w jakim informacje z tych zeznań pochodzą ze spowiedzi.
Bezwzględny zakaz dowodowy, o którym mowa wyżej, polega na tym, że
duchowny nie może być świadkiem co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi,
nawet gdyby wyrażał taką wolę. Winno się zaznaczyć, iż zakaz ten urzeczywistnia się wtedy, gdy duchowny ujawni sam fakt spowiedzi. Ponadto bezwzględny
zakaz dowodowy może być zastosowany jedynie w pewnych warunkach. Po
pierwsze, dotyczy on duchownych, przy czym pojęcie „duchownego” nie zostało
31

K. Knoppek, op. cit.

32

P. Kozłowska-Kalisz, Komentarz aktualizowany do art. 266 Kodeksu karnego, Lex 2017.

M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa
2007, s. 16–17.
33

34
K. Pachnik, Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem powszechnym, „Prokurator” 2011, nr 3 (47), s. 57.
35

II GSK 102/06, LEX nr 308133.
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przez ustawodawcę sformułowane. Z dokonanej analizy literatury i orzecznictwa
wynika, iż za duchownego należy uważać osobę należącą do związku wyznaniowego prawnie uznanego w Polsce. Po drugie, wypada aprobować pogląd,
zgodnie z którym bezwzględny zakaz dowodowy ma zastosowanie wyłącznie do
wyznań dopuszczających instytucję spowiedzi.
Dla katolików spowiedź jest bardzo ważnym elementem wiary. Wyznanie
grzechów i uzyskanie rozgrzeszenia powoduje oczyszczenie duszy. To rodzaj
intymnej rozmowy z duchownym, opierającej się na zaufaniu i nadziei. Z uwagi na
to istotne jest zapewnienie penitentowi prawnej ochrony tajemnicy spowiedzi, aby
miał on pewność, że informacje, które dobrowolnie podaje, nie zostaną wykorzystane w sposób niekorzystny dla niego. Stąd też prawodawca kościelny wprowadza
bezwzględny zakaz ujawniania i jakiegokolwiek wykorzystywania wiadomości
uzyskanych podczas spowiedzi. Zakaz ten obejmuje szafarzy oraz inne osoby,
które takie wiadomości uzyskały. Ochronie tajemnicy spowiedzi służą kary ustanowione za jej naruszenie uregulowane w przepisach kodeksu prawa kanonicznego.
Konkludując, należy stwierdzić, że wartość spowiedzi została uznana
zarówno przez prawodawcę kościelnego, jak i ustawodawcę państwowego.
Wobec tego nie tylko normy prawa wewnętrznego Kościoła Katolickiego zastrzegają nienaruszalność tajemnicy spowiedzi, lecz gwarantują ją również w postępowaniach świeckich przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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IMPOSSIBILITY OF BEING A WITNESS IN ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS BY CATHOLIC PRIEST IN THE LIGHT OF THE CODE
OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS AND THE CODE OF CANON LAW
FROM 1983

Summary
The aim of the article was to present legal regulations concerning the obligation
to keep the mystery of confession by priest with particular emphasis on the role of this
institution in the Roman Catholic faith. This formula was adopted because Catholicism
in Poland is characterized by the largest number of faithful.
In the article was presented legal aspects of the mystery of confession in relation to
administrative proceedings and canonic law. For comparison, the regulations concerning this institution were also indicated in the criminal and civil procedure. In addition,
was analyzed of the canonic law and criminal law relating to clerical responsibility for
the violation of the mystery of confession.
The article was based on doctrine and cases law besides legislation.
Keywords: confession, clerical, canon law code, absolute evidence ban
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Streszczenie
Rozporządzenie e-IDAS to nowy akt europejski kompleksowo regulujący zagadnienia związane z usługami zaufania i identyfikacją elektroniczną. Poszerza ono katalog usług zaufania, wprowadza jednolitą terminologię we wszystkich państwach członkowskich UE, nowe standardy, a także obowiązek uznawania i akceptacji podpisów oraz
pieczęci elektronicznych w państwach członkowskich UE. Ma to na celu podniesienie
poziomu bezpieczeństwa usług zaufania i zwiększenie popularności tych usług wśród
obywateli UE.
Słowa kluczowe: usługi zaufania, identyfikacja elektroniczna, podpis elektroniczny,
pieczęć elektroniczna

Ogólne uwagi dotyczące rozporządzenia eIDAS
Dnia 28 sierpnia 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrz* dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak prof. US, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: aleksandra.monarcha-matlak@usz.edu.pl
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nym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (DZ. Urz. UE L z dnia 28 sierpnia
2014 r.) zwane dalej rozporządzeniem eIDAS. Rozporządzenie to wraz z systemem
aktów delegowanych i implementujących zastąpiło dyrektywę 1999/93/ w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe
przepisy wszystkich państw członkowskich w zakresie regulowanym eIDAS.
Celem podstawowym nowej regulacji było wprowadzenie nowych standardów oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa usług zaufania, a także
zwiększenie popularności usług wśród obywateli UE. Drugim ważnym celem
było ujednolicenie przepisów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej,
dla zapewnienia integracyjności i transgraniczności tych usług, w tym podpisów elektronicznych. Rozporządzenie eIDAS ma przede wszystkim harmonizować europejski rynek cyfrowy w oparciu o usługi zaufania i identyfikację
elektroniczną.
Rozporządzenie eIDAS wprowadza do europejskiego porządku prawnego
zamknięty katalog unijnych usług zaufania. Jako „usługę zaufania” rozporządzenie określa usługę elektroniczną, zazwyczaj świadczoną za wynagrodzeniem
i obejmującą: 1) tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych,
pieczęci elektronicznych lub elektronicznych znaczników czasu, usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami, lub 2) tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów uwierzytelniania
witryn internetowych, lub 3) konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci
lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami. Polskiemu prawu znane były
dotychczas tylko podpisy elektroniczne oraz znakowanie czasem.
Natomiast „identyfikacja elektroniczna” to proces używania danych
w postaci elektronicznej identyfikujących osobę, unikalnie reprezentujących
osobę fizyczną i prawną lub osobę fizyczną reprezentującą osobę prawną.
Przytoczone wyżej definicje uprawniają do przedstawienia jeszcze jednej
definicji, ściśle powiązanej z usługami zaufania, mianowicie „dokumentu elektronicznego”. Nie ulega wątpliwości, że dokument elektroniczny ma szczególne
znaczenie dla elektronicznego obrotu gospodarczego. Zgodnie z motywem 63
rozporządzenia eIDAS, dokumenty elektroniczne są ważne dla dalszego rozwoju transgranicznych transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Rozporządzenie wprowadziło zasadę, że nie należy kwestionować skutku prawnego
dokumentu elektronicznego z tego powodu, że dokument ten ma postać elektroniczną. Należy dopilnować, aby transakcja elektroniczna nie została odrzucona wyłącznie z tego powodu, że dokument ma postać elektroniczną. Zgodnie
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z art. 3 pkt 35 rozporządzenia eIDAS, dokument elektroniczny oznacza każdą
treść przechowywaną w postaci elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne. Prawodawca unijny nie wskazuje
nośnika, na jakim dokument powinien zostać utrwalony, pozostawia w tym
zakresie swobodę wyboru.
We wstępie rozporządzenia wskazano, że jego głównym założeniem jest
zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym przez
zapewnienie wspólnej podstawy bezpiecznej interakcji elektronicznej między
obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi, co pozwoli podnieść
efektywność publicznych i prywatnych usług on-line, e-biznesu, e-handlu w Unii
Europejskiej. Rozporządzenie eIDAS ma ułatwić korzystanie z usług administracji publicznej oraz zwiększyć ich dostępność, określa ramy prawne dla podpisów
elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu,
dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego
oraz usług certyfikacyjnych uwierzytelniania witryn internetowych.
Rozporządzenie bezpośrednio obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności wdrażających.
W preambule rozporządzenia wskazano, że budowanie zaufania do środowiska
on-line jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Brak zaufania,
spowodowany przede wszystkim odczuwanym brakiem pewności prawa, sprawia, że konsumenci, organy publiczne i przedsiębiorstwa wahają się, czy przeprowadzać transakcje elektroniczne i wdrażać nowe usługi.
Dotychczas obywatele UE nie mogli korzystać ze swojej identyfikacji
elektronicznej w celu uwierzytelniania się w innym państwie członkowskim,
ponieważ krajowe systemy identyfikacji elektronicznej nie były uznawane
w pozostałych krajach członkowskich. Taka bariera elektroniczna nie pozwalała
dostawcom usług na korzystanie z rynku wewnętrznego. Dopiero wzajemnie
uznawane środki identyfikacji elektronicznej pozwolą na transgraniczne świadczenie usług i kontakty z organami publicznymi. Celem nie jest ingerowanie
w systemy zarządzania tożsamością elektroniczną i w powiązane z nimi infrastruktury ustanowione w państwach członkowskich, ale zapewnienie bezpiecznej
elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania na potrzeby dostępu do transgranicznych usług on-line oferowanych przez państwa członkowskie (motyw 12
rozporządzenia eIDAS). Rozporządzenie określa ogólne ramy prawne dotyczące
korzystania z usług zaufania, nie dotyczy świadczenia usług wykorzystywanych
wyłącznie w obrębie systemów zamkniętych przez określoną grupę uczestników
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i niemających skutków dla stron trzecich, nie dotyczy także zarządzania procedurami wewnętrznymi przy użyciu usług zaufania.
Rozporządzenie eIDAS w art. 25, 35, 41, 43 wskazuje podstawowe zasady
związane z usługami zaufania, tzn. podpisami elektronicznymi, pieczęciami elektronicznymi, elektronicznymi znacznikami czasu, usługami rejestrowanego doręczenia
elektronicznego oraz dokumentami elektronicznymi1. Są to następujące zasady:
1. niedyskryminacji podpisów, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia, dokumentów elektronicznych,
2. równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym,
3. domniemania integracyjności danych i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi powiązana jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna,
4. domniemania dokładności daty i czasu oraz integralności danych, jakie wskazuje kwalifikowany znacznik czasu,
5. wzajemnego uznawania kwalifikowanych podpisów, kwalifikowanych pieczęci, kwalifikowanych elektronicznych znaczników czasu,
6. domniemania integralności danych, dokładności daty i czasu wskazanych
przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Prawodawca europejski wprowadził także zasady, które mają służyć osiągnięciu wyznaczonych celów w rozporządzeniu eIDAS, w tym usunięcie barier
prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa usług oraz wzajemne uznawanie usług
zaufania, takich jak podpisy, certyfikaty, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne
znaczniki czasu, dokumenty elektroniczne2. Ustanowił m.in. następujące zasady:
1. niedyskryminacji usług zaufania,
2. neutralności technologicznej,
3. równoważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym,
4. wzajemnego transgranicznego uznawania kwalifikowanych podpisów, pieczęci i znaczników czasu,
5. wzajemnego transgranicznego uznawania notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej,
6. międzynarodowego uznawania usług zaufania oraz równego dostępu do tych
usług,
1
M. Marucha-Jaworska, Rozporządzenie eIDAS. Zagadnienia prawne i techniczne, Warszawa 2017, s. 49 i n.
2

Ibidem, s.47 i n.
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7. zaufania do poziomów bezpieczeństwa,
8. bezpieczeństwa i ciągłości transgranicznej opieki zdrowotnej,
9. zgodności z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Rozporządzenie eIDAS jest dosyć skomplikowanym aktem prawnym regulującym różne aspekty, zarówno prawne, jak i techniczne oraz organizacyjne
dotyczące usług zaufania, transakcji elektronicznych i identyfikacji elektronicznej. Różne są także w rozporządzeniu eIDAS terminy, samo rozporządzenie
weszło w życie 17 września 2014 roku. Natomiast 1 lipca 2016 roku uchylona
została dyrektywa 1999/93/WE, od tego dnia obowiązuje większość przepisów
dotyczących usług zaufania, a także przestała obowiązywać polska ustawa z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym3. Od 29 września 2018 roku obowiązywać będzie wzajemne uznawanie przez państwa członkowskie notyfikowanych systemów identyfikacji elektronicznej.
Usługi zaufania
„Usługa zaufania” jest w polskim i europejskim porządku prawnym zupełnie
nowym terminem, nie był on użyty w polskiej ustawie o podpisie elektronicznym, polskiej Konstytucji, ani też dyrektywie unijnej 1999/93/WE. Prawodawca
unijny zdecydował się na wydanie jednej regulacji, która obejmuje kilka usług
zaufania. W polskim prawie uregulowana w pełni była jedynie instytucja podpisu
elektronicznego oraz znakowanie czasem. Rozporządzenie eIDAS poszerzyło
gamę dostępnych usług zaufania oraz nałożyło na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia nadzoru. Rozporządzenie mówi o podpisie elektronicznym,
zaawansowanym podpisie elektronicznym oraz kwalifikowanym podpisie elektronicznym, natomiast polska ustawa wymieniała: podpis elektroniczny, bezpieczny
podpis elektroniczny oraz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. W związku z ujednoliceniem terminologii na
poziomie europejskim również porządek krajowy musiał być do niej dostosowany.
W tym miejscu nasuwa się jednak pewna uwaga. Termin „usługa zaufania” nie
został zdefiniowany w polskiej ustawie, jest on kolejnym przykładem nieporadności
ustawodawcy. Nie wiadomo, co on właściwie oznacza, jest niezgodny z Konstytucją,
niezgodny z zasadami poprawnej legislacji oraz zasadami języka polskiego. Podobnie jak w innych aktach prawnych, gdzie fatalne tłumaczenia podstawowych pojęć
Komunikat z dnia 30 czerwca 2016 r. Narodowego Centrum Certyfikacji (NCCert), Dz.U.
z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.
3
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powodowało spore zamieszanie terminologiczne, np. ICT, czyli „technologie informacyjno-komunikacyjne”, tłumaczono jako technologie informatyczne, czy też pojęcie „komunikacji elektronicznej” zastępowano pojęciem „łączności elektronicznej”.
Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS (art. 3 pkt 16) usługa zaufania oznacza
usługę elektroniczną obejmującą podpisy elektroniczne, pieczęci elektroniczne,
elektroniczne znaczniki czasu, usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, uwierzytelniania witryn internetowych, certyfikaty zawiązane z tymi usługami. W związku z przyjętą klasyfikacją zachodzi potrzeba bliższego określenia
poszczególnych usług zaufania. Zgodnie z motywem 25 i 26 rozporządzenia
eIDAS, państwa członkowskie powinny zachować swobodę określania innych
rodzajów usług zaufania, oprócz tych, które znajdują się w zamkniętym wykazie
usług zaufania zawartych w rozporządzeniu, do celów uznania ich na szczeblu
krajowym jako kwalifikowanych usług zaufania. Jednocześnie ze względu na
tempo zmian technologicznych należy przyjąć podejście otwarte na innowacje.
Podpisy elektroniczne
Rozporządzenie eIDAS wymienia trzy rodzaje podpisów elektronicznych
(art. 3 pkt 10–12): podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny,
kwalifikowany podpis elektroniczny. Wymienione podpisy mogą być złożone
wyłącznie przez podpisującego, czyli osobę fizyczną.
„Podpis elektroniczny” jest najprostszym podpisem oznacza dane w postaci
elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi
w postaci elektronicznej i które użyte są przez podpisującego jako podpis
(art. 3 pkt 10). Ustawodawca unijny wskazuje, że podpis nie służy do identyfikacji elektronicznej ani uwierzytelniania osoby fizycznej. Dane w postaci elektronicznej muszą być użyte jako podpis.
Drugi rodzaj podpisu, czyli „zaawansowany podpis elektroniczny” (art. 3 pkt 11),
jest podpisem elektronicznym, który spełnia następujące wymogi określone w art.
26 rozporządzenia: jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu, umożliwia
ustalenie tożsamości podpisującego, jest składany przy użyciu danych służących
do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą
pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą, oraz jest powiązany z danymi w taki
sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna. Dlatego też nie
można używać zwrotu „dokument uwierzytelniony podpisem elektronicznym”.
Zaawansowany podpis elektroniczny jest podpisem o wystarczającym poziomie
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bezpieczeństwa w relacjach usługobiorca a usługodawca4. Certyfikat, który służy
do składania takiego podpisu, może być przechowywany na kartach kryptograficznych, może być także stosowany system jednorazowych kodów przesyłanych
SMS-em pod numer telefonu właściciela podpisu, natomiast usługodawca takiej
usługi określa poziom bezpieczeństwa podpisu jako wystarczający. Zaawansowany podpis elektroniczny według rozporządzenia to odpowiednik „bezpiecznego podpisu elektronicznego” według polskiej, nieobowiązującej już ustawy
o podpisie elektronicznym z 2001 roku.
Trzeci podpis to „kwalifikowany podpis elektroniczny”, najbardziej
zawansowany technologicznie, oznacza zaawansowany podpis elektroniczny,
który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu
elektronicznego (art. 3 pkt 12). Kwalifikowany certyfikat wydawany jest przez
kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku I rozporządzenia eIDAS. Kwalifikowany podpis elektroniczny, o którym
mówi rozporządzenie eIDAS, to odpowiednik polskiego „bezpiecznego podpisu
elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu” obowiązującego do czasu wejścia w życie rozporządzenia eIDAS. Podobnie jak ten
podpis „kwalifikowany podpis elektroniczny” ma skutek prawny równoważny
podpisowi własnoręcznemu. Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym z państw członkowskich musi być
uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych
państwach członkowskich (art. 25 ust 1 i 2).
Pieczęcie elektroniczne
„Pieczęć elektroniczna” oznacza dane w postaci elektronicznej dodane do
innych danych w postaci elektronicznej lub logicznie z nimi powiązane, aby zapewnić autentyczność pochodzenia oraz integralność powiązanych danych (art. 3 pkt 25
rozporządzenia eIDAS). Pieczęć elektroniczna związana jest z osobą prawną i jest
przeznaczona dla osób prawnych, nie jest jednak podpisem elektronicznym. Podpis
elektroniczny może złożyć wyłącznie osoba fizyczna. Pojęcie „osób prawnych”
zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
dotyczącymi prowadzenia przedsiębiorstwa pozostawia podmiotom gospodarczym
4

Szerzej ePodręcznik, e-usługi publiczne, https://epodrecznik.mac.gov.pl/ (dostęp 9.09.2017).
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swobodę wyboru formy prawnej, którą uznają za odpowiednią dla prowadzenia
swojej działalności. Dlatego też termin „osoby prawne” w rozumieniu TFUE oznacza wszystkie podmioty ustanowione na mocy prawa państwa członkowskiego
lub podlegające temu prawu, niezależnie od ich formy prawnej. Rozporządzenie
eIDAS wyróżnia trzy rodzaje pieczęci: pieczęć elektroniczną, zaawansowaną pieczęć elektroniczną, kwalifikowaną pieczęć elektroniczną (art. 3 pkt 25, 26 i 27).
Pieczęć elektroniczna
Pieczęć elektroniczna zgodnie z rozporządzeniem, służy zapewnieniu integralności i autentyczności. Pieczęć elektroniczna powinna służyć jako dowód
wydania dokumentu elektronicznego przez daną osobę prawną, dając pewność co
do pochodzenia i integralności dokumentu (motyw 59 rozporządzenia eIDAS).
Pieczęć elektroniczna może być używana nie tylko do uwierzytelniania dokumentu wydanego przez osobę prawną, lecz również do uwierzytelniania wszelkich zasobów cyfrowych osoby prawnej, takich jak kod oprogramowania lub
serwery (motyw 65 rozporządzenia eIDAS).
Zaawansowana pieczęć elektroniczna
Zaawansowana pieczęć elektroniczna, oznacza pieczęć elektroniczną,
która spełnia następujące wymogi określone w art. 36 rozporządzenia eIDAS:
jest unikalnie przyporządkowana podmiotowi składającemu pieczęć; umożliwia
ustalenie tożsamości podmiotu składającego pieczęć; jest składana przy użyciu
danych służących do składania pieczęci elektronicznej, których podmiot składający pieczęć może (mając je z dużą dozę pewności pod swoją kontrolą) użyć do
złożenia pieczęci elektronicznej; oraz jest powiązana z danymi, do których się
odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.
Brak jest w rozporządzeniu określenia, w jaki sposób składający taką pieczęć
może sprawować kontrolę nad danymi służącymi do jej składnia.
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zgodnie z art. 3 pkt 27 rozporządzenia
eIDAS oznacza zaawansowaną pieczęć elektroniczną, która została złożona za
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pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania pieczęci elektronicznej i która
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznej. Zgodnie
z motywem 58 rozporządzenia eIDAS, gdy transakcja wymaga od osoby prawnej
użycia kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, akceptowalny powinien być również kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela osoby
prawnej. Przy czym dostawcy usług zaufania wydający kwalifikowane certyfikaty pieczęci elektronicznych powinni wdrożyć niezbędne środki pozwalające
na ustalenie tożsamości osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną, której
świadczony jest kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, jeżeli taka
identyfikacja jest niezbędna na szczeblu krajowym w związku z postępowaniami
sądowymi lub administracyjnymi (motyw 60 rozporządzenia eIDAS). Kwalifikowana pieczęć elektroniczna korzysta z domniemania integralności danych
i autentyczności pochodzenia tych danych, z którymi kwalifikowana pieczęć
elektroniczna jest powiązana (art. 35 ust. 2 eIDAS). Zgodnie z art. 35 ust. 3 kwalifikowana pieczęć elektroniczna oparta na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawana za kwalifikowaną pieczęć
elektroniczną we wszystkich pozostałych państwach.
Pieczęć elektroniczna może być wykorzystywana w usługach publicznych.
Jeżeli państwo członkowskie wymaga zaawansowanej pieczęci elektronicznej
do skorzystania z usługi on-line oferowanej przez podmiot sektora publicznego
lub w jego imieniu, to państwo członkowskie uznaje zaawansowane pieczęcie
elektroniczne, zaawansowane pieczęcie elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci elektronicznych i kwalifikowane pieczęcie elektroniczne co najmniej w formatach lub wykorzystujące metody określone w aktach
wykonawczych5.
Elektroniczne znaczniki czasu
Elektroniczny znacznik czasu jest odpowiednikiem daty pewnej w prawie
cywilnym (potwierdza czas dokonanej czynności). Uniemożliwia on antydatowanie dokumentów elektronicznych. Elektroniczny znacznik czasu oznacza dane
w postaci elektronicznej, które wiążą inne dane w postaci elektronicznej z okreD. Szostek, Pieczęć elektroniczna i możliwości jej wykorzystania w polskim prawie,
w: Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński,
D. Szostek, Legalis C.H. Beck 2016. (dostęp 30.05.2018 r) oraz J. Gołaczyński, D. Szostek, Czy pieczęć elektroniczna ma szansę usprawnić administrację?, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 5, s. 278 i n.
5

152

Aleksandra Monarcha-Matlak

ślonym czasem, stanowiąc dowód na to, że te inne dane istniały w danym czasie
(art. 3 pkt 33 eIDAS).
Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu
Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu oznacza elektroniczny znacznik czasu, który spełnia następujące wymogi: wiąże on datę i czas z danymi tak,
aby w wystarczający sposób wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany
danych; oparty jest na precyzyjnym źródle czasu powiązanym z uniwersalnym
czasem koordynowanym; jest podpisany przy użyciu zaawansowanego podpisu
elektronicznego lub opatrzony zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania lub w inny równoważny sposób.
Nie można kwestionować skutku prawnego elektronicznego znacznika czasu
ani jego dopuszczalności w postępowaniu sądowym tylko dlatego, że znacznik ten
ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu. Kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu korzysta z domniemania dokładności daty i czasu, jakie wskazuje, oraz integralności
danych, z którymi wskazana data i czas są połączone. Znacznik ten wydany w jednym państwie jest uznawany za kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu we
wszystkich państwach członkowskich (art. 41 rozporządzenia eIDAS).
Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest nową usługą, nieznaną dotychczas ani prawu europejskiemu, ani też prawu polskiemu. Artykuł 3 pkt 36 rozporządzenia eIDAS stanowi, że jest to usługa umożliwiająca
przesyłanie danych miedzy stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewniająca dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód
wysłania i otrzymania danych, oraz chroniąca przesyłane dane przed ryzykiem
utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany.
Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Prawodawca unijny w art. 44 rozporządzenia eIDAS wyraźnie wyodrębnia kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wskazując
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jednocześnie wymagania, które mają one spełniać: muszą być świadczone przez
co najmniej jednego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania; z dużą dozą
pewności zapewniają identyfikację nadawcy; zapewniają identyfikację adresata
przed dostarczeniem danych; wysyłanie i otrzymywanie danych jest zabezpieczone zaawansowanym podpisem elektronicznym lub zaawansowaną pieczęcią elektroniczną kwalifikowanego dostawcy usług zaufania w taki sposób, by
wykluczyć możliwość niewykrywalnej zmiany danych; każda zmiana danych
niezbędna do celów wysyłania lub otrzymywania danych jest wyraźnie wskazana
nadawcy i adresatowi danych; data i czas wysyłania, otrzymywania i wszelkiej
zmiany danych są wskazane za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu.
Skutek prawny usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
Podobnie jak przy wyżej wymienionych usługach zaufania, zgodnie z zasadą
niedyskryminowania, także przy tej usłudze nie jest kwestionowany skutek
prawny danych wysyłanych i otrzymywanych przy użyciu usługi rejestrowanego
doręczenia elektronicznego ani ich dopuszczalność jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że dane te mają postać elektroniczną
lub że nie spełniają wszystkich wymogów kwalifikowanej usługi rejestrowanego
doręczenia elektronicznego (art. 43 ust 1 rozporządzenia eIDAS). Z kolei z uwagi
na istotne znaczenie kwalifikowanych usług zaufania, także dane otrzymywane
i wysyłane przy użyciu kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korzystają z domniemania integracyjności danych, wysyłania tych
danych przez zidentyfikowanego nadawcę i otrzymywania ich przez zidentyfikowanego adresata oraz dokładności daty i czasu wysyłania oraz otrzymania wskazanych przez kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.
Uwierzytelnianie witryn internetowych
W sekcji 8 rozporządzenia eIDAS zatytułowanej „uwierzytelnianie witryn
internetowych” w art. 45 wskazano, że kwalifikowane certyfikaty uwierzytelniania witryn internetowych muszą spełniać wymogi określone w załączniku IV.
Certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych oznacza poświadczenie, które
umożliwia ich uwierzytelnianie i przyporządkowuje witrynę internetową do
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osoby fizycznej lub prawnej, której wydano certyfikat. Zgodnie z art. 3 pkt 39
rozporządzenia eIDAS, „kwalifikowany certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych” oznacza certyfikat uwierzytelniania witryn internetowych, który jest
wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi
określone w załączniku IV. Są to: 1) wskazanie co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie, że dany certyfikat został wydany jako
kwalifikowany; 2) zestaw danych jednoznacznie reprezentujących kwalifikowanego dostawcę usług zaufania wydającego kwalifikowane certyfikaty, obejmujący co najmniej jedno państwo członkowskie, w którym dostawca ma siedzibę,
oraz w odniesieniu do osoby prawnej nazwę i numer rejestrowy, natomiast
w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko tej osoby; 3) w odniesieniu
do osób fizycznych, co najmniej imię i nazwisko, której wydano certyfikat, lub
pseudonim (wtedy wymaga to wyraźnego wskazania), w odniesieniu do osób
prawnych, co najmniej nazwę osoby prawnej, której wydano certyfikat oraz
numer rejestrowy zgodnie z oficjalnym rejestrem; 4) elementy adresu, co najmniej miasto i państwo; 5) nazwy domen, którymi posługuje się osoba fizyczna
lub prawna, której wydano certyfikat; 6) dane dotyczące początku i końca okresu
ważności certyfikatu; 7) kod identyfikacyjny certyfikatu; 8) zaawansowany podpis elektroniczny lub zaawansowana pieczęć elektroniczna wydającego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania; 9) miejsce, w którym nieodpłatnie dostępny
jest certyfikat towarzyszący zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu lub
zaawansowanej pieczęci elektronicznej; 10) miejsce usług statusu ważności certyfikatu, z których można skorzystać w celu złożenia zapytania o status ważności
kwalifikowanego certyfikatu.
Polska ustawa z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r., poz 1579)
Wejście w życie 1 lipca 2016 roku rozporządzenia eIDAS spowodowało
zmiany w porządku prawnym w obszarze usług zaufania i identyfikacji elektronicznej oraz zrodziło konieczność dostosowania prawa krajowego do nowych
uwarunkowań. Dotychczasowe rozwiązania prawne nie przystawały do nowej
sytuacji, stąd zrodziła się potrzeba uchylenia m.in. ustawy z 2001 roku o podpisie
elektronicznym oraz dokonania nowelizacji wielu aktów rangi ustawowej. Zmianie uległa także siatka pojęciowa – oprócz znanych dotychczas prawu polskiemu
terminów, takich jak podpis elektroniczny, znaczniki czasu, pojawiły się takie
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pojęcia, jak: usługi zaufania, zaawansowany i kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, kwalifikowany znacznik czasu, uwierzytelnianie
witryn internetowych, środki identyfikacji elektronicznej.
Prawodawca unijny zdecydował się na wydanie jednej regulacji dotyczącej usług zaufania, niektóre z nich są uregulowane w sposób cząstkowy inne
uregulowano obszerniej. Celem polskiego ustawodawcy jest ustanowienie przepisów w odniesieniu do zagadnień wskazanych przez eIDAS jako pozostających w kompetencji państw członkowskich oraz dokonanie koniecznych zmian
w aktach rangi ustawowej dla prawidłowego zrealizowania rozporządzenia
eIDAS. Prace prowadzone są etapowo ze względu na szczególne wymagania
techniczne dla niektórych nowych usług zaufania. Celem ustawy jest zminimalizowanie ryzyka kolizji polskich przepisów z rozporządzeniem eIDAS. Prawodawca unijny pozostawia także w niektórych obszarach swobodę dla regulacji
prawa krajowego. Część przepisów ustawy o usługach zaufania wejdzie w życie
29 września 2018 roku.
Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej u.u.z)
w art. 1 ust 1 określa: krajową infrastrukturę zaufania; działalność dostawców usług
zaufania, w tym zawieszania certyfikatów podpisów elektronicznych i pieczęci
elektronicznych; tryb notyfikacji krajowego systemu identyfikacji elektronicznej;
nadzór nad dostawcami usług zaufania. Jednocześnie w art. 1 ust 2 wyraźnie
wskazuje, że przepisów ustawy nie stosuje się do identyfikacji elektronicznej lub
świadczenia usług zaufania wykorzystywanych wyłącznie w zamkniętych systemach wynikających z przepisów prawa, porozumień lub umów zawartych przez
określoną grupę uczestników.
W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług zaufania polski
ustawodawca uznaje, że bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie
elektronicznym jest obecnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej (art.131 u.u.z.).
Natomiast usługę znakowania czasem, o której mowa w ustawie o podpisie
elektronicznym, uznaje się za usługę elektronicznego znacznika czasu zgodnie
z ustawą o usługach zaufania (art. 133 ust 1, 2 i 3). Również w celu zapewnienia ciągłości świadczeń ważność zachowują przez okres w nich wskazany,
o ile nie zostaną unieważnione, zaświadczenia certyfikacyjne, poświadczenia
elektroniczne i certyfikaty wydane zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym
(art. 132 ust 1). Do wyżej wymienionych zaświadczeń, poświadczeń, certyfika-
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tów, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące certyfikatów krajowych dostawców usług zaufania oraz narodowego centrum certyfikacji (art. 132 ust 2 u.u.z).
Krajowa infrastruktura zaufania
Zgodnie z art. 2 u.u.z. minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia
funkcjonowanie krajowej infrastruktury zaufania, która obejmuje:
1. Rejestr dostawców usług zaufania – rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej, jest jawny, każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze. Do rejestru wpisuje się dostawców usług zaufania, którzy mają siedzibę
lub oddział na terytorium Polski oraz usługi zaufania przez nich świadczone.
2. Zaufaną listę – prowadzi ją minister właściwy do spraw informatyzacji, jest
ona publikowana na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji. Zawiera informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania wraz z informacjami dotyczącymi ich usług6. Zaufana lista jest ważnym elementem
budowania zaufania na europejskim rynku usług zaufania, umożliwia ustalenie statusu kwalifikowanych dostawców usług zaufania7.
3. Narodowe Centrum Certyfikacji – to system informatyczny Narodowego Banku Polskiego, zbudowany w celu realizacji zadań powierzonych
NBP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z ustawą
o usługach zaufania. Narodowe Centrum Certyfikacji tworzy i wydaje kwalifikowanym dostawcom usług zaufania certyfikaty służące do weryfikacji
zaawansowanych podpisów elektronicznych lub pieczęci elektronicznych,
publikuje certyfikaty, publikuje listy unieważnionych certyfikatów, tworzy
dane do opatrywania pieczęcią elektroniczną certyfikatów oraz certyfikatów
6
Zgodnie z art. 22 rozporządzenia eIDAS, każde państwo członkowskie prowadzi i publikuje zaufane listy zawierające informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania,
za które jest ono odpowiedzialne, wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez nie usług
zaufania. Państwa członkowskie sporządzają, prowadzą i publikują – w zabezpieczony sposób –
elektronicznie podpisane lub opatrzone pieczęcią zaufane listy w postaci dostosowanej do automatycznego przetwarzania. Następnie państwa członkowskie przekazują Komisji informacje o podmiocie odpowiedzialnym za sporządzenie, publikowanie listy zaufania wraz z informacjami szczegółowymi dotyczącymi miejsca publikacji tych list. Decyzja wykonawcza Komisji UE 2015/1505
z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje techniczne i formaty dotyczące zaufanych list
zgodnie z art. 22 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 10/2014 w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym. (Dz. Urz. UE. L z dnia 9 września 2015 r., nr 235, s. 26).
7

Szerzej M. Marucha-Jaworska, op. cit., s. 158 i n.
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do weryfikacji tych pieczęci. Narodowe Centrum Certyfikacji realizuje zadania zgodnie z polityką certyfikacji8.
Identyfikacja elektroniczna
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 rozporządzenia eIDAS, „identyfikacja elektroniczna”
oznacza proces używania danych w postaci elektronicznej identyfikujących
osobę, unikalnie reprezentujących osobę fizyczną lub prawną lub osobę fizyczną
reprezentującą osobę prawną. Identyfikacja elektroniczna jest początkiem procesu „identyfikacja i uwierzytelnianie”, jest to deklaracja tożsamości, zaprezentowanie unikalnej cechy identyfikującej osobę, czyli elektroniczne przedstawienie
się9. Drugim etapem procesu identyfikacji i uwierzytelniania jest uwierzytelnienie, czyli potwierdzenie autentyczności zadeklarowanego wcześniej identyfikatora, potwierdzenie prawidłowości identyfikacji, a następnie tożsamości.
Rozporządzenie eIADS stanowi, że „uwierzytelnienie” oznacza proces elektroniczny umożliwiający identyfikację elektroniczną osoby fizycznej lub prawnej lub potwierdzenie pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych
w postaci elektronicznej. Tylko pozytywny wynik uwierzytelniania pozwala na
przejście do kolejnego etapu, czyli autoryzacji, która polega na określeniu, czy
uwierzytelniona tożsamość jest uprawniona do korzystania z danego zasobu oraz
w jakim zakresie. W ramach tych procesów konieczne są dane identyfikujące
osobę oraz środki identyfikacji elektronicznej. „Dane identyfikujące osobę”
oznaczają zestaw danych umożliwiających ustalenie tożsamości osoby fizycznej
lub prawnej lub osoby fizycznej reprezentującej osobę prawną. Podstawowe dane
identyfikujące to nazwisko i imię, w związku z tym, że często się powtarzają,
należy podawać dodatkowo informacje szczegółowe, np. aktualny adres, datę
urodzenia, miejsce urodzenia, płeć.
Środki identyfikacji elektronicznej oznaczają materialne lub niematerialne
jednostki zawierające dane identyfikujące osobę i używane do celów uwierzytelniania dla usługi on-line. Nowością zawartą w rozporządzeniu jest zasada
wzajemnego uznawania i akceptowania środków identyfikacji elektronicznej dla
usług zaufania, w przypadkach gdy identyfikacja elektroniczna jest wymagana.
Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie krajowej infrastruktury zaufania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1632).
8

T. Mielnicki, F. Wołowski, M. Grajek, P. Popis, Identyfikacja i uwierzytelnianie w usługach elektronicznych, Warszawa 2013, s.106 i n.
9
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Wzajemnie uznawane środki identyfikacji elektronicznej ułatwią transgraniczne
świadczenie licznych usług na rynku wewnętrznym i umożliwią przedsiębiorstwom prowadzenie działalności za granicą bez konieczności zmagania się
z przeszkodami w kontaktach z organami publicznymi. Dzięki identyfikacji
elektronicznej sprawniej może następować realizacja usług on-line. Osoba posiadająca środek identyfikacji elektronicznej (strona ufająca) wydany w jednym
państwie członkowskim może skorzystać z publicznych usług on-line w innych
krajach. Wiele usług on-line nie musi wymagać podpisu elektronicznego, wystarczy, że osoba fizyczna posługująca się określonymi danymi identyfikującymi
zostanie dobrze i bez wątpliwości rozpoznana przez system teleinformatyczny,
będzie mogła skorzystać z wielu usług oferowanych w ramach systemu, bez podpisywania dokumentów elektronicznych, wydając jedynie określone dyspozycje.
System identyfikacji elektronicznej (czyli system, w ramach którego wydaje
się środki identyfikacji elektronicznej osobom fizycznym i prawnym oraz osobom fizycznym je reprezentującym) identyfikując określoną osobę, musi zapewnić pewność tej identyfikacji. Zależy od tego bezpieczeństwo usług on-line.
W zależności od rodzaju usług różny jest poziom bezpieczeństwa identyfikacji
elektronicznej. Stosownie do art. 6 rozporządzenia eIDAS, żeby skorzystać z usług
on-line, poziom bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej musi być
równy lub wyższy od poziomu wymaganego na potrzeby dostępu do tej usługi.
Oznacza to, że osoba korzystająca z niższego niż wymagany poziom bezpieczeństwa nie będzie mogła skorzystać z usługi wymagającej wyższego poziomu
bezpieczeństwa. W art. 8 rozporządzenia eIDAS wskazano trzy poziomy bezpieczeństwa: niski, średni i wysoki, oraz kryteria, jakie muszą być spełnione.
Wymienione stopnie bezpieczeństwa są określane w odniesieniu do technicznych
specyfikacji, standardów, procedur powiązanych ze środkami identyfikacji elektronicznej, w tym zabezpieczeń technicznych, których celem jest zapobieganie
fałszowaniu lub modyfikacji tożsamości10.
Zgodnie z art. 12 „współpraca i interoperacyjność” rozporządzenia eIDAS,
krajowe systemy identyfikacji elektronicznej notyfikowane na podstawie
art. 9 ust. 1 muszą być interoperacyjne, w tym celu ustanowiono ramy interope10
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1502 z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów
bezpieczeństwa w zakresie środków identyfikacji elektronicznej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. (Dz. Urz. UE.
L nr 235, s. 7; zm. Dz. Urz. UE. L 2016 r., nr 345, s. 42).
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racyjności oraz ich kryteria. Szczegółowe ramy interoperacyjności ujęto w rozporządzeniu wykonawczym Komisji UE 2015/150111.
Współpraca między państwami członkowskimi w zakresie interoperacyjności i bezpieczeństwa systemów identyfikacji elektronicznej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wysokiego poziomu zaufania i bezpieczeństwa, stosownie
do poziomu ryzyka występującego w tych systemach. Współpraca między państwami wymaga uproszczonych procedur, interoperacyjności i bezpieczeństwa
systemów identyfikacji elektronicznej, nie da się jej zapewnić dzięki procedurom
prowadzonym w różnych językach. Używanie języka angielskiego powinno ułatwić osiągniecie tych celów. Poszczególnymi systemami identyfikacji elektronicznej zarządzają różne organy i podmioty w państwach członkowskich. Aby
umożliwić skuteczną współpracę i uprościć procedury administracyjne, należy
utworzyć w każdym państwie członkowskim jeden punkt, przez który będzie
możliwy kontakt z odpowiednimi organami i podmiotami12.
Identyfikacja elektroniczna w polskim ustawodawstwie
Identyfikacja elektroniczna jest nowym pojęciem w polskim porządku prawnym, jej regulacja zawarta w ustawie o usługach zaufania ma charakter bardzo
ogólny. Ustawodawca jednoznacznie przesądza o potrzebie funkcjonowania krajowego węzła identyfikacji, czyli punktu przyłączenia umożliwiającego sprzężenie
krajowej infrastruktury identyfikacji z infrastrukturami innych państw. Funkcjonowanie takiego węzła zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji. Określa on także warunki organizacyjno-techniczne udostępniania krajowego węzła
identyfikacji, mając na uwadze potrzebę zapewnienia interoperacyjności systemów
identyfikacji, wykorzystywanych do uwierzytelniania osób w usługach on-line.
Krajowy węzeł identyfikacji będzie pełnił podwójną rolę: 1) będzie
pośredniczył w uwierzytelnianiu posiadaczy zagranicznych środków identyfika11
Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ram interoperacyjności na postawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
UE nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L z dnia 9 września 2015 r., nr 235, s. 1).
12
Decyzja wykonawcza Komisji UE 2015/296 z dnia 24 lutego 2015 r. ustanawiająca proceduralne warunki współpracy między państwami członkowskimi w zakresie identyfikacji elektronicznej na postawie art. 12 ust.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L z dnia 25 lutego 2015 r., nr 53, s. 14).
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cji elektronicznej, które zostały wydane w ramach notyfikowanych systemów
identyfikacji on-line oraz 2) będzie pośredniczył w uwierzytelnianiu posiadaczy krajowych środków identyfikacji elektronicznej w zagranicznych usługach
on-line, w przypadku gdy system identyfikacji, w ramach którego te środki
zostały wydane, będzie notyfikowany.
Wniosek o notyfikowanie krajowego systemu identyfikacji elektronicznej
w Komisji Europejskiej składa podmiot odpowiedzialny za ten system do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Minister ten zgłasza krajowy system
identyfikacji do notyfikacji, biorąc pod uwagę wynik wzajemnej oceny, o której
mowa w art. 12 ust. 7 rozporządzenia eIDAS (art. 24 u.u.z.).
Zmiany w przepisach obowiązujących mają przede wszystkim na celu
dostosowanie do nowej terminologii, jaką posługuje się rozporządzenie eIDAS,
w taki sposób, żeby zapewnić nie tylko spójność z eIDAS, ale również ciągłość
działania istniejących usług elektronicznych wykorzystujących środki identyfikacji elektronicznej oraz usługi zaufania. Jak dotychczas brak wspólnej podstawy
prawnej zobowiązującej państwa członkowskie UE do uznawania i akceptowania
środków identyfikacji elektronicznej wydanych w innych państwach członkowskich w celu zapewnienia dostępu do usług elektronicznych wraz z niewłaściwą
transgraniczną interoperacyjnością krajowych systemów identyfikacji elektronicznej, tworzył bariery, które nie pozwoliły na korzystanie w pełni z jednolitego rynku cyfrowego. Rozporządzenie eIDAS powinno umożliwić bezpieczne
i płynne interakcje drogą elektroniczną, zwiększając skuteczność publicznych
i prywatnych usług on-line, biznesu i handlu elektronicznego w Unii Europejskiej.
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Trust services and electronic identification

Summary
The e-IDAS Regulation is a new European act that comprehensively regulates the
issues concerned with trust services and electronic identification. The e-IDAS Regulation broadens the catalogue of trust services, introduces uniform terminology and new
standards in all European Union’s Member Countries, it introduces the obligation
to recognize and accept the electronic signatures and seals in European Union’s Member
Countries. The main goal is to increase the security level of trust services and to increase
the popularity of these services among citizens of the European Union.
Keywords: trust services, electronic identification, electronic signature, electronic seal
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Deregulacja zawodów prawniczych i jej wpływ
na konkurencję na rynku usług prawniczych

Streszczenie
Celem opracowania jest analiza związku między deregulacją prawniczych zawodów zaufania publicznego a konkurencją na rynku usług prawniczych w Polsce. Konkurencja jest istotnym elementem rynku, również rynku usług prawniczych. Zawody
prawnicze (adwokata, radcy prawnego, notariusza) są zawodami zaufania publicznego.
Przesłanki ich deregulacji mają charakter ekonomiczny. Zamknięcie dostępu do tych
zawodów może bowiem spowodować wiele negatywnych skutków ekonomicznych, takich jak wzrost stopy bezrobocia czy wzrost cen usług prawniczych z jednoczesnym
pogorszeniem ich jakości.
Słowa kluczowe: deregulacja, zawody zaufania publicznego, konkurencja, prawo
ochrony konkurencji

Wprowadzenie
Konkurencja jest kluczowym elementem rynku. Występuje również na rynku
usług prawniczych, który jest specyficzny ze względu na to, że zawody prawnicze, takie jak zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, są zawodami zaufa* dr hab. Krystyna Nizioł prof. US, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: krystyna.niziol@usz.edu.pl
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nia publicznego. Zaufanie publiczne implikuje to, że opierają się one na zaufaniu
między radcą prawnym, adwokatem czy notariuszem a osobą zwracającą się do
nich o pomoc prawną1. Cechą charakterystyczną dla zawodów zaufania publicznego jest bowiem powierzanie przez osoby korzystające z oferowanych przez
nich usług informacji z życia prywatnego (które są objęte tajemnicą zawodową)2.
W Polsce wykonywanie zawodu zaufania publicznego jest ponadto związane
z istnieniem samorządu zawodowego (a w praktyce z obligatoryjną przynależnością do niego osób wykonujących zawód zaufania publicznego o charakterze
prawniczym). Wynika to z treści art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3 (dalej: Konstytucja RP), zgodnie z którym ,,W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania
publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. Specyfika zawodu zaufania publicznego przejawia się również w tym, że w jego ramach wykonuje się
zadania o szczególnym charakterze z uwagi na interes publiczny4.
Wszystkie te cechy prawniczych zawodów zaufania publicznego sprawiają, że są to zawody, w których świadczone usługi są związane z informacjami
dotyczącymi życia prywatnego klientów. Jednocześnie osoby wykonujące te
zawody działają na rynku usług prawniczych, na którym obowiązują – podobnie
1
Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2007 r., sygn. K 41/2005, Dz.U. nr 124,
poz. 871.
2
P. Antkowiak, Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, ,,Przegląd
Politologiczny” 2013, nr 1, s. 131. Inne cechy wolnego zawodu to: „szczególna doniosłość prawidłowego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania – istotnego z racji znaczenia jaką dana
dziedzina społecznej aktywności zawodowej odgrywa w społeczeństwie, oraz z racji konieczności
zapewnienia gwarantowanej Konstytucją ochrony prawa podmiotowych jednostki”, objęcie osób
dysponujących tajemnicą zawodową ,,w wypadku możliwości naruszenia istotnych dóbr jednostki
w razie jej ujawnienia – immunitetem zwalniającym je od odpowiedzialności karnej za nieujawnienie informacji; (...) korzystanie ze świadczeń tych zawodów często w razie nastąpienia realnego albo choćby potencjalnego niebezpieczeństwa dla dóbr jednostki o szczególnym charakterze
(np. zdrowie, wolność, godność, dobre imię); (...) niepodleganie regułom hierarchii urzędniczej;
(...) występowanie sformalizowanej deontologii zawodowej oraz rękojmia należytego i zgodnego z interesem publicznym wykonywaniu zawodu, gwarantowaną z jednej strony przez wysokie
bariery dostępu do zawodu”, a z drugiej ,,sprawowaną w interesie publicznym pieczą organów samorządu zawodowego”. A. Krasnowolski, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz
wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Warszawa 2013, s. 13 i n.; zob. też
E. Kosiński, Prawny status zawodu lekarza. Wybrane zagadnienia, „Studia Prawa Publicznego”
2016, nr 3, s. 11 i n.
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483
z późn. zm.
4

A. Krasnowolski, op. cit., s. 3.
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jak na każdym innym rynku – określone reguły konkurencji. Do udziału w tej
konkurencji są dopuszczeni tylko ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali prawo do
wykonywania danego zawodu prawniczego. W związku z tym zasady dostępu
do zawodu mogą determinować liczbę przedsiębiorców, którzy wykonują dany
zawód prawniczy. W tym kontekście deregulacja zawodów prawniczych może
zwiększyć liczbę przedsiębiorców, którzy konkurują ze sobą po stronie podaży.
Jednak ponieważ usługi prawnicze są usługami specyficznymi, gdyż mają charakter profesjonalny, w ich przypadku czynniki wpływające na konkurencję mają
z reguły charakter pozacenowy. W praktyce zatem cena nie jest głównym czynnikiem decydującym o wyborze danego przedsiębiorcy.
W związku z tym celem niniejszego opracowania jest określenie, czy można
powiązać dokonaną w Polsce deregulację zawodów prawniczych ze zmianami
konkurencji na rynku usług prawniczych.
Istota deregulacji i jej cele
W piśmiennictwie deregulacja jest definiowana m.in. jako likwidacja lub
ograniczenie ,,kontroli państwowej nałożonej na jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Samo pojęcie deregulacji jest antonimem „regulacji”, która
stanowi stały element wielu koncepcji ekonomicznych”5. W związku z tym
punktem wyjścia do rozważań dotyczących deregulacji jest analiza zagadnień
związanych z regulacją6. W naukach ekonomicznych brak jest jednoznacznej
definicji pojęcia ,,regulacji”, także w aspekcie ekonomicznym. Z reguły jest
ona związana z oddziaływaniem państwa na gospodarkę lub też usuwaniem niesprawności mechanizmu rynkowego, w tym poprzez stanowienie norm prawnych
usprawniających jego działanie. Podstawowym celem tak rozumianej regulacji
jest ,,zastąpienie przez państwo zasad wolnej konkurencji na rynku poprzez
wyspecjalizowane organy regulacyjne oraz stanowienie odpowiednich przepisów
prawnych i norm”7. Regulacja może również oznaczać oddziaływanie państwa
na gospodarkę w formie stosowania prawa, a więc za pomocą decyzji administra5

Ibidem, s. 11.

O ujmowaniu pojęcia regulacji w naukach prawnych i ekonomicznych zob. też E. Kosiński, Regulacja sektorowa – stałość czy zmienność pojęcia?, w: Prawne instrumenty oddziaływania
państwa na gospodarkę, red. A. Powałowski, Warszawa 2016, s. 97–120.
6

7
Z. Szalbierz, J. Kott, Regulacje instytucjonalne w sektorach infrastrukturalnych, w: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, red. T. Kocowski, J. Gola, ,,Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 372, s. 368.
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cyjnych, które nakazują przedsiębiorcom wykonanie określonych obowiązków
dotyczących stanu konkurencji na rynku, ale tylko gdy konkurencja nie działa na
nim sprawnie8. Ponieważ cele regulacji (a w konsekwencji również deregulacji)
mają charakter ekonomiczny, można się również posłużyć pojęciem ekonomii
regulacji, a więc stanowieniem takich regulacji, które realizują określone skutki
społeczno-gospodarcze. W pojęciu ekonomii regulacji mieści się bowiem także
celowe oddziaływanie interwencyjne państwa (za pośrednictwem stanowionego
prawa) na gospodarkę – przede wszystkim, aby przeciwdziałać określonym niesprawnościom rynku, które powodują konieczność publicznej regulacji państwa9.
Jednocześnie oddziaływanie to powinno uwzględniać cele społeczne. Należy
mieć na uwadze, że publiczną regulację, którą podejmuje państwo, cechują określone słabości opisane w literaturze ekonomicznej10.
W naukach ekonomicznych wyróżnia się podejście pozytywne (regulacja
uznawana jest za towar) i normatywne (przyjmujące zawodność rynku w dwóch
sferach: w osiąganiu efektywnej alokacji zasobów oraz realizacji innych niż efektywność ekonomiczna celów społecznych). W związku z tym można wyróżnić regulację ekonomiczną i regulację społeczną. W ramach regulacji ekonomicznej ujmuje
się regulację struktury rynków oraz regulację zachowań podmiotów działających na
rynkach. Natomiast celem regulacji społecznej jest m.in. zapewnienie społecznie
pożądanych sposobów wykorzystania zasobów, ochrona osób przed określonymi
rodzajami ryzyk występującymi w gospodarce rynkowej. W konsekwencji, w zależności od celów realizowanych przez politykę gospodarczą danego państwa, można
przyznać prymat albo wartościom ekonomicznym, albo wartościom społecznym11.
8
W. Hoff, Prawo wobec zjawisk ekonomicznych – regulacja sektorowa, ,,Master of Business
Administration” 2008, nr 3, s. 18.

W praktyce wybór danej polityki gospodarczej determinuje przyjęty zakres regulacyjnej
interwencji państwa w gospodarce i tym samym określa model gospodarki, zob. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Gdańsk 2004, s. 22 i n. W związku z tym przyjęcie określonej koncepcji
roli państwa w gospodarce wpływa również na cele ekonomiczno-społeczne unormowań. Tymczasem problem roli państwa w gospodarce jest niejednolicie ujmowany w naukach ekonomicznych,
w których wyróżnić można dwa główne, przeciwstawne stanowiska: liberalne postulujące minimalny udział państwa w gospodarce oraz interwencjonistyczne zakładające celowe oddziaływanie
państwa na procesy gospodarcze; zob. K. Nizioł, Prawne aspekty polityki podatkowej, Warszawa
2007, s. 34 i n.
9

10
Zob. np. M. Ratajczak, Prywatyzacja i deregulacja w sferze infrastruktury, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, z. 1, s. 74 i n.; G. Przesławska, Ekonomiczna rola państwa w ujęciu nowej ekonomii politycznej, w: Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, red. B. Polszakiewicz, J. Bohelke, Toruń 2006, s. 35 i n.

B. Borkowska, Regulacja – wartości – ramy instytucjonalne, ,,Ekonomia” 2013, nr 4,
s. 200 i n.
11
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Odnosząc te dwa podejścia do deregulacji, wydaje się, że w jej przypadku
bliższe będzie podejście pozytywne, a więc deregulacja będzie uznawana za
towar. Deregulacja ekonomiczna zmierza bowiem do deregulacji struktury rynków oraz deregulacji zachowań podmiotów na nich działających. Za przyjęciem
takiego poglądu przemawiają przesłanki deregulacji, które mają charakter ekonomiczny, w tym również związany z konkurencją. Deregulacja jest bowiem
przeprowadzana w celu przeciwdziałania niekorzystnym skutkom zamykania
dostępu do zawodów, w tym wypadku do zawodów prawniczych. Skutki te to
m.in. wzrost poziomu bezrobocia, wzrost biurokracji i kosztów funkcjonowania państwa, ograniczanie dostępu do nich. Ponadto wzrost cen i spadek jakości
usług prawniczych może prowadzić do braku skutecznej konkurencji. Ogół tych
niekorzystnych rezultatów ekonomicznych może się w konsekwencji przełożyć
negatywnie na wzrost gospodarczy12.
Specyfika rynku usług prawniczych
Charakterystyka usług prawniczych

W piśmiennictwie z zakresu nauk ekonomicznych usługi nie są pojmowane jednoznacznie. Najczęściej wskazuje się na ich niematerialność, rodzaj
wartości użytkowej powstającej w wyniku pracy ludzkiej13. W odniesieniu do usług prawniczych wymienia się takie ich cechy, jak kooperacyjne
podejście do konkurentów rynkowych, brak zagwarantowania z góry wyniku
świadczenia. Powoduje to, że na rynku usług konkuruje się jakością usług
i sposobem obsługi14.
W przypadku usług prawniczych świadczonych przez osoby wykonujące
zawody zaufania publicznego (adwokata, radcę prawnego, notariusza) ich charakter określają ustawy regulujące wykonywanie tych zawodów. W przypadku
adwokata i radcy prawnego usługi prawne polegają na świadczeniu pomocy
prawnej, co stanowi też istotę wykonywania tych zawodów. Radca prawny
świadczy ją w celu ochrony prawnej podmiotów, na rzecz których pomoc tę
12

Zob. A. Krasnowolski, op. cit., s. 11.

G. Rosa, Rynek usług jako przedmiot badań, w: Konsument na rynku usług – ujęcie teoretyczne, red. G. Rosa, Warszawa 2015, s. 16.
13

M. Gnusowski, Sposoby konkurowania kancelarii prawnych z obszaru Wielkopolski,
,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2015, z. 4, s. 252.
14
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wykonuje. Może ona przybierać w szczególności formę udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opracowywania projektów
aktów prawnych oraz występowania przed urzędami i sądami w charakterze
pełnomocnika lub obrońcy15. Podobny jest zakres pomocy prawnej świadczonej
przez adwokata16. Z kolei notariusz, jako osoba zaufania publicznego, dokonuje
czynności (notarialnych), dla których wymagana jest z mocy prawa forma aktu
notarialnego albo którym taką formę pragną strony nadać. Również notariusz
jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej17.
Model rynku usług prawniczych i jego cechy

Rynek usług można definiować na dwa sposoby. Po pierwsze, jako ,,ogół
podmiotów, na które składają się usługodawcy i usługobiorcy oraz występujące między nimi związki i relacje”18. Na rynku usług prawniczych występują
usługodawcy – prawnicy (wykonujący zawody zaufania publicznego) i usługobiorcy, czyli różne podmioty korzystające ze świadczonych przez nich usług
prawnych (m.in. osoby fizyczne, osoby prawne). Drugi sposób zdefiniowania
rynku usług określa go jako ,,ogół procesów kształtujących się w ramach funkcjonowania tego układu”19. W tym ujęciu rynek usług prawniczych będzie
obejmował procesy dotyczące kształtowania relacji między prawnikami wykonującymi zawody zaufania publicznego a ich usługobiorcami, a więc m.in.
zasady dotyczące etyki wykonywania zawodu (tajemnica zawodowa, ograniczenia reklamowania usług prawniczych, reglamentowanie ich ceny w określonych przypadkach itp.).
Rynek usług prawniczych można przypisać do określonej struktury rynku.
W naukach ekonomicznych wyróżnia się następujące rodzaje struktur rynku:
rynek doskonały (konkurencja doskonała) oraz rynki niedoskonałe – konkurencja monopolistyczna, oligopol i monopol. Każdy z tych modeli rynku różni się
określonymi cechami, wpływającymi na istniejące na nim warunki konkurencji.
Art. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1870 z późn. zm.
15

16
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r.,
nr 146, poz. 1188 z późn. zm.
17
Art. 1 § 1 i art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1796 z późn. zm.
18

G. Rosa, op. cit., s. 22.

19

Ibidem, s. 22.
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Należą do nich liczba firm działających na rynku, swoboda wejścia na rynek,
cechy produktów, wpływ na cenę20.
W przypadku rynku usług profesjonalnych, a więc również rynku usług
prawniczych, jest to rynek konkurencji monopolistycznej, na którym występuje wiele podmiotów, wysoki stopień zróżnicowania produktu (usług prawniczych), bariery wejścia naturalne są średnie, a regulacyjne – wysokie,
natomiast korzyści skali są niskie21. Na tym rynku wiele podmiotów świadczy zróżnicowane usługi, posiadające swoiste cechy, co powoduje, że przedsiębiorcy mogą ustalać ceny usług niezależnie od konkurencji. Jednocześnie
występowanie substytutów sprawia, że ceny podobnych usług nie mogą być
zbyt zróżnicowane. Podmioty świadczące usługi (prawnicy) konkurują ze sobą
przede wszystkim czynnikami pozacenowymi, takimi jak kreowanie marki,
budowanie wizerunku22.
Na rynku usług mogą wystąpić bariery naturalne i regulacyjne. W przypadku rynku usług profesjonalnych (do których należą usługi prawnicze) za naturalną barierę wejścia na rynek można uznać wymóg posiadania dobrej reputacji,
co może być trudne dla przedsiębiorcy-prawnika wchodzącego na ten rynek23.
Natomiast wprowadzenie regulacyjnych barier wejścia na rynku usług profesjonalnych – w postaci systemu kontroli kwalifikacji usługodawców – ma na celu
przeciwdziałać negatywnej selekcji i moralnemu ryzyku24. W przypadku rynku
usług prawniczych, na którym funkcjonują prawnicy wykonujący zawody zaufania publicznego, istotną cechą regulacji jest ograniczenie konkurencji w obrębie
danego zawodu. Polega ono m.in. na obowiązku świadczenia usług w ustawowo
określonych sytuacjach, reglamentacji wynagrodzenia, ograniczeniach reklamowania usług prawniczych25, zakazie publicznego informowania o specjalizacji
w ramach wykonywanego zawodu, obowiązku przestrzegania reguł etycznych
20

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2005, s. 143 i n.

D. Mongiało, Czynniki wpływające na strukturę rynku usług, ,,Gospodarka Narodowa”
2007, nr 3, s. 96.
21

22

Ibidem, s. 96.

23

Zob. D. Mongiało, op. cit., s. 89 i n.

24

Ibidem, s. 92 i n.

W przypadku zawodów prawniczych można wyróżnić ograniczenia konkurencji o różnym stopniu restrykcyjności – w zależności od rodzaju prawniczego zawodu zaufania publicznego.
Dotyczą one m.in. zakazu reklamowania usług, co ogranicza dostęp klientów do informacji o usługach, w tym o cenach usług prawniczych. Zob. Analiza ograniczeń konkurencji w sektorze wolnych
zawodów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004, s. 12 i n.
25
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określonych dla danego zawodu26. Rynek usług prawniczych jest zatem rynkiem
specyficznym, ponieważ posiada cechy rynkowego modelu konkurencji monopolistycznej, a jednocześnie występują na nim określone ograniczenia konkurencji rynkowej związane z tym, że podaż reprezentują osoby wykonujące zawody
zaufania publicznego (a więc poddane określonej regulacji).
Konkurencja na rynku usług prawniczych – istota, znaczenie i ograniczenia

Konkurencja jest jednym z najważniejszych elementów mechanizmu rynkowego, który wpływa na optymalną ekonomicznie alokację dóbr w gospodarce.
Dlatego też ochrona konkurencji przyczynia się do wzrostu gospodarczego,
zwiększenia produktywności, a więc polepszenia dobrobytu ekonomicznego27.
Konkurencja jest zatem elementem rynku rozumianego jako ,,pewien proces,
w ramach którego kupujący i sprzedający określają co mają zamiar kupować
i sprzedawać oraz na jakich warunkach”28. Stosuje się różne kryteria klasyfikacji
rynku. Można wyróżnić np. rynki cząstkowe w oparciu o kryterium geograficzne
oraz kryterium przedmiotowe29. W niniejszym opracowaniu wyodrębniono rynek
cząstkowy – usług prawniczych, które są świadczone przez osoby wykonujące
zawody zaufania publicznego o charakterze prawniczym, tj. adwokata, radcę
prawnego i notariusza – posiadający opisane wcześniej cechy modelu rynkowego
konkurencji monopolistycznej.
W znaczeniu ekonomicznym konkurencja jest związana z walką przedsiębiorców o korzyści związane ze sprzedażą towarów i usług, walką o rynki zaopatrzenia, zbytu, siłę roboczą. Konkurować mogą ze sobą przedsiębiorcy działający
na rynku tych samych lub podobnych towarów. Mogą to być również powiązania
pionowe między przedsiębiorcami (dostawcami, odbiorcami) a konsumentami30.
Konkurencja jest to zatem ,,proces, za pomocą którego uczestnicy rynku, dążąc
do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych
oferty pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk, wpływających na
S. Sykuna, Zakaz nieuczciwej konkurencji z perspektywy etyki prawniczej, ,,Gdańskie
Studia Prawnicze” 2016, t. XXXVI, s. 398 i powołana tam literatura.
26

27
Zob. K. Hüschelrath, N. Leheyda, A Methodology for the Evaluation of Competition
Policy, ,,Discussion Paper” No. 10-081, http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp10081.pdf (dostęp
30.11.2017), s. 6.
28

Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Szczecin 1996, s. 31 i n.

29

Ibidem, s. 33 i n.

30

Leksykon prawa konkurencji, red. A. Powałowski, Warszawa 2010, s. 90.
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decyzję zawarcia transakcji”31. Wszystkie możliwe formy konkurencji można
podzielić na dwie główne kategorie: konkurencję cenową i pozacenową. Szczególnie konkurencja cenowa stanowi przedmiot zainteresowania ekonomistów,
ponieważ jest postrzegana jako siła koordynująca, prowadząca do zgodności
między wielkością produkcji a ilością towarów, które chcą nabyć konsumenci32.
Konkurencja pozacenowa, mająca istotne znaczenie właśnie w przypadku
usług prawniczych, sprowadza się do wykorzystania w konkurowaniu przesłanek pozacenowych, które wpływają na decyzje nabywców usług. W odniesieniu
do usług prawniczych do takich pozacenowych czynników konkurencyjności
można zaliczyć m.in. różnicowanie produktów, popularyzację marki33, jakość
usług, sposób obsługi klienta, formę płatności, właściwe kształtowanie relacji
z klientami, wynik w postaci wygranej sprawy, wiedzę merytoryczną prawników, specjalizację, doświadczenie34. W przypadku rynku usług prawniczych
w piśmiennictwie zdefiniowano ją w odniesieniu do konkurencyjności kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich) jako ,,ich zdolność do pozyskiwania
i utrzymywania klientów wyższą niż zdolność osiągana przez konkurentów”35.
Definicję tę można odnieść również do konkurencyjności osób wykonujących
prawnicze zawody zaufania publicznego (wykonują je bowiem w formie kancelarii adwokackiej, radcowskiej, notarialnej).
W okresie poprzedzającym podjęcie pierwszych działań w celu deregulacji
zawodów prawniczych konkurencja na rynku usług prawniczych nie funkcjonowała optymalnie. W latach 1997–2002 bowiem liczba adwokatów i radców prawnych rosła bardzo wolno. Jednocześnie znacznie wzrosła w tym okresie liczba
spraw cywilnych, karnych i rodzinnych, co jednak nie wpłynęło w istotny sposób
na zmianę liczby prawników. Potwierdza to tezę o silnie antykonkurencyjnym
charakterze ograniczeń, które wówczas obowiązywały w tym segmencie sektora
zawodów zaufania publicznego. Uwzględniając to, że w tym okresie występowały jednocześnie duże dysproporcje między podażą wykwalifikowanych
prawników a kreującą popyt na ich usługi liczbą spraw wpływających do sądów,
można uznać, że wystąpiło wtedy istotne zakłócenie rynkowego mechanizmu
konkurencji w sektorze usług prawniczych. Sytuacja taka istniała mimo rosnącej
31

D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk 1993, s. 47.

32

Ibidem, s. 48.

33

Podstawy ekonomii..., s. 163.

34

M. Gnusowski, op. cit., s. 253 i n.

35

Ibidem, s. 252.
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presji na wzrost liczby adwokatów i radców prawnych od strony popytu (wzrost
liczby spraw sądowych) oraz podaży (wzrost liczby absolwentów prawa). Może
to wskazywać na to, że istniały wtedy zbyt wysokie bariery wejścia do sektora,
oraz na to, że korporacje zawodowe przyjmując nowe osoby do zawodu, kierowały się nie bieżącą sytuacją rynkową, a własnym uznaniem36. Uwzględniając
te okoliczności, można sformułować tezę, że przeprowadzona deregulacja prawniczych zawodów zaufania publicznego powinna otworzyć dostęp do zawodu,
a tym samym wpłynąć na poprawę konkurencji na rynku usług prawniczych.
O ile jednak można ustalić, w jakim stopniu deregulacja wpłynęła na otwarcie się
zawodów prawniczych, to jednak już ocena, jak wpłynęło to na konkurencję na
rynku prawniczym, nie jest taka jednoznaczna. Powodem takiego stanu rzeczy
jest m.in. pozacenowy charakter tej konkurencji, a więc to, że prawnicy rywalizują głównie jakością usług prawniczych, a nie ich ceną. Niewątpliwie deregulacja zawodów prawniczych otworzyła do nich dostęp szerokiej grupie osób,
co potwierdzają dane statystyczne przytoczone w dalszej części opracowania.
W pewnym stopniu mogło to również wpłynąć na obniżenie ceny usług prawniczych, brak jest jednak danych, które potwierdzałyby, w jakim stopniu mogło to
nastąpić.
Zakres deregulacji zawodów prawniczych i jego konsekwencje
Zakres deregulacji określono w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów37 (dalej: ustawa deregulacyjna). Należy wskazać, że nie jest to jedyna zmiana, która ułatwiła dostęp do
prawniczych zawodów zaufania publicznego. Poprzedzały ją ustawy z lat 200538
i 200939, na mocy których wprowadzono nowy model dostępu do tych zawodów,
a także egzaminów wstępnych i zawodowych40. Ustawę deregulacyjną można
zatem uznać za kolejny etap otwierania dostępu do przedmiotowych zawodów
prawniczych. Jej zakres zaprezentowano w tabeli 1.
36

Analiza ograniczeń konkurencji w sektorze wolnych zawodów..., s. 37 i n.

37

Dz.U. poz. 829.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych
innych ustaw, Dz.U. nr 163, poz. 1361.
38

39
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, Dz.U. nr 37, poz. 286.
40

K. Napiórkowska-Piłat, op. cit.
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Tabela 1. Zakres deregulacji zawodów prawniczych (dokonany na mocy
ustawy deregulacyjnej)
Zawód

Zakres deregulacji

Adwokat, aplikant adwokacki, –
radca prawny, aplikant
radcowski
–

–

–
Notariusz, aplikant notarialny

–
–
–
–

poszerzenie katalogu osób uprawnionych do wpisu na listy adwokatów i radców prawnych bez konieczności odbycia odpowiedniej aplikacji i złożenia odpowiednich egzaminów zawodowych,
poszerzenie katalogu osób uprawnionych do
przystąpienia do tych egzaminów bez wymogu
odbycia aplikacji,
skrócenie okresu stażu umożliwiającego przystąpienie do ww. egzaminów bez wymogu odbycia
aplikacji,
likwidacja części testowej egzaminów zawodowych
likwidacja asesury notarialnej,
wydłużenie aplikacji notarialnej do 3 lat i 6 miesięcy,
wprowadzenie instytucji zastępcy notarialnego,
możliwość powołania notariusza bezpośrednio po
egzaminie notarialnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie uzasadnienia do ustawy deregulacyjnej,
druk Sejmu RP nr 806, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=806 (dostęp
12.12.2017), s. 20 i n. oraz K. Napiórkowska-Piłat, Otwarcie dostępu do zawodów prawniczych, ,,Na Wokandzie” 2016, nr 28, https://nawokandzie.ms.gov.
pl/numer-28/aplikacja-i-kariera-14-numer-28/otwarcie-dostepu-do-zawodow-prawniczych.html (dostęp 12.12.2017).

Analizując zakres dokonanej deregulacji w 2013 r., można zauważyć, że
deregulacja zawodów adwokata i radcy prawnego koncentruje się na dwóch
elementach. Pierwszym z nich jest poszerzenie katalogu osób, które mogą od
razu starać się o wpisanie na listę osób wykonujących te zawody. Wpis ten jest
konieczny do uzyskania prawa do wykonywania ww. zawodów zaufania publicznego, a więc po jego uzyskaniu osoby te mogą je wykonywać, powiększając liczbę
osób już je na rynku wykonujących. W ten sposób dochodzi do bezpośredniego
wzrostu liczby adwokatów i radców prawnych świadczących usługi na rynku
prawniczym. Drugim elementem deregulacji jest poszerzenie katalogu osób,
które mogą przystąpić do egzaminu zawodowego adwokata i radcy prawnego
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bez obowiązku odbycia aplikacji. Takie osoby muszą zdać egzamin zawodowy,
aby starać się o wpis na listę osób wykonujących jeden z zawodów prawniczych.
Również to rozwiązanie wpływa na wzrost liczby adwokatów i radców prawnych
na rynku prawniczym, ale w tym wypadku ich liczba ogranicza się do osób, które
zdały przedmiotowe egzaminy.
Deregulacja wpłynęła także na wzrost liczby notariuszy na rynku. Możliwe jest bowiem powołanie notariusza bezpośrednio po egzaminie notarialnym,
którego pozytywny wynik umożliwia wykonywanie tego zawodu. Natomiast do
uzyskania statusu zastępcy notarialnego konieczne jest łączne spełnienie trzech
przesłanek: uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, otrzymanie zaświadczenia oraz złożenie ślubowania41.
Dokonana deregulacja zawodów prawniczych wpłynęła na wzrost wykonujących je osób, co ilustrują dane liczbowe ujęte w tabeli 2.
Tabela 2. Liczba adwokatów, radców prawnych i notariuszy w latach 2005 i 2015
Zawód\rok
Adwokat
Radca prawny
Notariusz
Łącznie

2005

2015

Zmiana (%)

6179

14 980

142,43

17 501

30 547

74,54

1694

3293

92,03

25 374

48 820

92,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Napiórkowska-Piłat, op. cit.

Z analizy danych liczbowych zawartych w tabeli 2 wynika, że w porównaniu do 2005 roku, w 2015 roku liczba adwokatów, radców prawnych i notariuszy wzrosła o 92,4%, a więc prawie dwukrotnie. Najwyższą dynamiką
cechował się wzrost liczby adwokatów (o 142,43%), następnie notariuszy
(wzrost o 92,03%) oraz radców prawnych (wzrost o 74,54%). Tak znaczna
dynamika nie jest zapewne wynikiem jedynie zmian deregulacyjnych wprowadzonych w 2013 roku, ale również – jak wcześniej wskazano – zmian
wprowadzonych w latach wcześniejszych42. Można zatem uznać, że deregulacja zawodów prawniczych wpłynęła w sposób istotny na wzrost liczby osób
wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego i notariusza, co – uwzględ41
A. Oleszko, Charakter oraz status prawny zastępcy notarialnego, cz. I, ,,Nowy Przegląd
Notarialny” 2013 nr 4, s. 7 i n
42

Zob. K. Napiórkowska-Piłat, op. cit.
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niając odmienną tendencję w poprzednim okresie – można ocenić pozytywnie. Wzrost liczby uczestników rynku po stronie podaży powinien bowiem
skutkować zwiększeniem konkurencji na danym rynku, co wpływa również
na obniżenie cen świadczonych usług (z opisanymi wcześniej zastrzeżeniami
dotyczącymi specyfiki konkurencji na rynku usług prawniczych). Taki skutek
deregulacji zawodów prawniczych można więc uznać za korzystny dla podmiotów korzystających z usług prawniczych, ponieważ zwiększa on dostępność
do profesjonalnej pomocy prawnej (przed deregulacją liczba mieszkańców
przypadających na jednego prawnika, tj. adwokata i radcę prawnego, była niższa, co zaprezentowano na wykresie 1).
279
295
297
360
416
436
446

Włochy
Grecja
Hiszpania
Luksemburg
Portugalia
Wielka Brytania
Cypr
Niemcy
Bułgaria
Belgia
Węgry
Polska
Malta
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j
Czechy
Rumunia
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Słowenia
Estonia
Szwecja
Łotwa
Litwa
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Finlandia

0
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689

1000
1012
1027
1046
1103
1187
87
1300
1309
1335

1000

1500

1597

1769

1934
2042
2073
2110
2202

2000

2935

2500

3000

Dane dla państw Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2008 r., a dla Polski z końca 2009 r.

Wykres 1. Liczba mieszkańców przypadających na jednego prawnika
posługującego się tytułem zawodowym zgodnie z dyrektywą 98/5/EC43
(adwokaci i radcy prawni)
Źródło: Ilu naprawdę jest prawników w Polsce? Raport o dostępności pomocy prawnej,
Naczelna Rada Adwokacka, 12 stycznia 2010 r., www.adwokatura.katowice.pl
(dostęp 12.12.2017), s. 4.

43
Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca
na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym niż
państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych, Dz. Urz. UE L 77 z 14.3.1998, s. 36.
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Z wykresu 1 wynika, że w 2009 roku w Polsce na 1 prawnika (adwokata
i radcę prawnego) przypadało 1012 mieszkańców. Po deregulacji wskaźnik
ten uległ poprawie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2015 roku było 38 478 602 osób44. Podzielenie tej liczby przez łączną
liczbę adwokatów, radców prawnych i notariuszy z 2015 roku (48 820) wykazało, że na 1 prawnika przypadało 788 mieszkańców. Oznacza to, że dostęp
do profesjonalnej pomocy prawnej wskutek deregulacji znacznie się poprawił.
Jednak, jak wcześniej wskazano, usługi prawnicze mają charakter usług profesjonalnych, a ich cena nie jest głównym czynnikiem decydującym o wyborze usługi danego adwokata, radcy prawnego czy notariusza. Potwierdzają to
dane dotyczące kryteriów, którymi kierują się klienci kancelarii prawnych na
terenie województwa wielkopolskiego. Badanie ilościowe (ankietowe) przeprowadzone od maja do czerwca 2014 roku w 115 kancelariach prawnych
(adwokackich i radcowskich) z obszaru Wielkopolski wykazało, że najbardziej istotnymi czynnikami konkurencyjności kancelarii prawnych były takie
czynniki o charakterze jakościowym (świadczące o solidności świadczonych
usług), jak np. rzetelność, dotrzymywanie złożonych klientom zobowiązań,
umiejętność udzielania praktycznych porad. Natomiast stosunkowo nisko jako
czynnik konkurencyjny oceniana była niska cena usług45. Pozwala to stwierdzić, że w przypadku badanych kancelarii prawnych znaczenie miał związek
między jakością świadczonych usług prawniczych a konkurencyjnością tych
podmiotów. Przewaga konkurencyjna jest zatem budowana poprzez świadczenie usług wyższej jakości niż konkurenci. ,,Z uwagi na specyfikę usług
prawnych, w których nie można zagwarantować klientom osiągnięcia oczekiwanego rezultatu, usługodawcy konkurują przede wszystkim przez zwracanie uwagi na jakość świadczonych usług oraz doskonalenie sposobu obsługi
nabywców. Dzięki temu możliwe jest budowanie trwałych relacji z klientami
zamiast wykorzystywania tychże klientów do prowadzenia walki z konkurentami”46. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że wpływ deregulacji na
konkurencję na rynku usług prawniczych jest zdeterminowany przez czynniki,
które decydują o specyfice rynku usług prawniczych (chodzi tu przede wszystkim o pozacenowy charakter konkurencji na tym rynku).
44
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2015, s. 17.
45

M. Gnusowski, op. cit., s. 254 i n.

46

Ibidem, s. 263.
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Podsumowanie
Rynek usług prawniczych jest rynkiem konkurencji monopolistycznej.
Cechą charakterystyczną dla tego modelu rynku jest duża liczba podmiotów
(prawników wykonujących zawody zaufania publicznego), które świadczą zróżnicowane usługi prawnicze. W tym modelu rynku konkurencja ma charakter
pozacenowy, a więc rywalizuje się takimi elementami usług o charakterze jakościowym, jak marka, wizerunek, obsługa klienta, rzetelność przy świadczeniu
usług. Fakt, że konkurują ze sobą osoby wykonujące prawnicze zawody zaufania publicznego, również wpływa na funkcjonujące na rynku usług prawniczych
ograniczenia konkurencji (m.in. obowiązek świadczenia usług w ustawowo określonych sytuacjach, reglamentacja wynagrodzenia, ograniczenia, reklamowania
usług).
Jak wynika z danych liczbowych przytoczonych w niniejszym opracowaniu deregulacja prawniczych zawodów zaufania publicznego przyczyniła się do
ich znacznego otwarcia na nowe osoby wykonujące te zawody. W ciągu 10 lat
bowiem (lata 2005–2015) liczba prawników, którzy uzyskali prawo do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, wzrosła prawie dwukrotnie. Wpłynęło
to na poprawę dostępności profesjonalnej pomocy prawnej.
Można więc uznać, że przeprowadzona deregulacja poprzez otwarcie
dostępu do zawodowców zaufania publicznego na rynku usług prawniczych
wpłynęła w pewnym stopniu na poprawę konkurencji na tym rynku. Niemniej
charakter konkurencji (pozacenowy) na rynku usług prawniczych nie pozwala
jednoznacznie stwierdzić, jaki był zakres tej zmiany. Na rynku usług prawniczych cena nie jest bowiem głównym czynnikiem wpływającym na konkurencję.
Takimi czynnikami są elementy pozacenowe o charakterze jakościowym, jak na
przykład rzetelność, dotrzymywanie złożonych klientom zobowiązań, umiejętność udzielania praktycznych porad. Zatem z faktu, że głównym czynnikiem
decydującym o przewadze konkurencyjnej na rynku usług prawniczych jest
jakość usług, a więc czynnik pozacenowy, wynika, że wzrost liczby prawników
świadczących zawody zaufania publicznego niekoniecznie wpłynął na poprawę
konkurencyjności cenowej. Możliwe, że przyczynił się do obniżenia ceny usług
prawniczych, choć jej stopień wymagałby przeprowadzenia dalszych badań. Niewątpliwie jednak ponad dwukrotny wzrost liczby osób wykonujących prawnicze
zawody zaufania publicznego przyczynił się do zaostrzenia konkurencji w aspekcie jakościowym.
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The deregulation of legal professions and its influence
on the competition on legal services market

Summary
Competition is an important part of the market, also the legal services market. Legal professions such as advocate, solicitor and notary are liberal professions. The aims of
the deregulation have an economic background. Closing the access to these professions
may cause such negative economic consequences as the increase rate of unemployment,
or cost of state’s functioning. Moreover, the prices of legal services can rise and the quality if it can decline at the same time, which would affect the competition in a negative
way. Therefore, the aim of the paper it to analyze if there are connections between the
deregulation of legal professions and the competition on legal services market in Poland.
Keywords: deregulation, liberal professions, competition, competition law
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Wprowadzenie
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną
i opieką Rzeczypospolitej Polskiej1. Jest ono indywidualnym, naturalnym, duchowym i cielesnym związkiem z założenia trwałym, prawnie uprzywilejowanym
i sankcjonowanym, tworzącym określony stosunek rodzinno-prawny. Stanowi
ono zarazem instytucję prawną obejmującą wszelkie konsekwencje istnienia
i funkcjonowania tego związku w społeczeństwie2. W rodzinie, którą małżeństwo
tworzy, pierwszoplanową rolę odgrywają stosunki osobowe, jednak okoliczność
ta nie może prowadzić do deprecjonowania elementów majątkowych, albowiem
elementy natury osobistej w małżeństwie powinny mieć zaplecze ekonomiczne,
aby rodzina mogła egzystować i rozwijać się3.
W ostatnich trzydziestu ośmiu latach obserwowany jest wzrost liczby rozwodów. W latach 2000–2010 zwiększyła się liczba małżeństw rozwiązanych
przez rozwód z 42 770 w 2000 roku do 61 300 w 2010 roku, obecnie liczba ta
pozostaje na poziomie około 65 000 rocznie4. We wskazanym czasie nastąpiły
także zmiany w systemie polskiej gospodarki. Przekształcenie realnego socjalizmu w gospodarkę wolnorynkową pociągnęło za sobą widoczny w ostatnich
latach wzrost zamożności społeczeństwa, a co za tym idzie – wzrost wartości
gromadzonych mas majątkowych małżeńskich.
W wyniku rozwodu pomiędzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa
małżeńska, co pociąga za sobą konieczność zniesienia fizycznej i formalno-rachunkowej więzi między nimi w zakresie majątku wspólnego. Okoliczność ta
powoduje, że elementy natury majątkowej, niejako uśpione wcześniej, „wychodzą z cienia” ze zdwojoną siłą, w szczególności gdy pomiędzy małżonkami brak
jest zgody w odniesieniu do sposobu dokonania podziału majątku wspólnego.
Likwidacja wspólności i podział masy majątkowej powstałej wskutek ustania
wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami w wyniku braku zgody pomiędzy
Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia1997 r. (Dz.U. z 1997 r.,
nr 78, poz. 483); szerzej o konstytucyjnej ochronie rodziny A. Urbańska-Łukaszewicz, Wykonywanie prawa własności nieruchomości przez małżonków pozostających w ustawowym ustroju małżeńskim a ochrona rodziny, Warszawa 2016, s. 1–6; A. Mączyński, Konstytucyjne podstawy prawa
rodzinnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1,
red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 774–775.
1

2
Postanowienie SN z 6 października 2004 r., II CK 47/ 04; uchwała SN z 13 października
1988 r., III CZP 71/88.
3

A. Dyoniak, Ustawowy ustrój małżeński, Wrocław 1985, s. 39.

4

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2017, s. 189, 238.
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nimi następuje wówczas w trybie sądowym. Podstawą prawną podziału majątku
wspólnego jest art. 46 k.r.o. – który od chwili uchwalenia kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego w 1964 roku – nowelizowany był tylko jeden raz5.
Powyższe okoliczności skłaniają do pytania, czy w związku ze zmianą
systemu gospodarczego, przemian społeczno-ekonomicznych, wzrostu poziomu
zamożności społeczeństwa (w tym małżeństw), wzrostu liczby rozwodów implikujących wzrost liczby spraw o podział majątku wspólnego, regulacja podziału
majątku wspólnego w kształcie uchwalonym w 1964 roku jest obecnie wystarczająca. Nadto, czy wprowadzenie zmian i modyfikacji w postępowaniu o podział
majątku wspólnego nie usprawniłoby takiego postępowania.
Opis metody badawczej
W rozwijających się społeczeństwach w erze globalizacji pojawiają się
podobne, jeśli nie te same problemy. Naukowcy powinni więc znajdować funkcjonalne ekwiwalenty reguł (norm prawnych) w obcych systemach prawnych,
których zastosowanie w tamtym obcym systemie powoduje podobne skutki6.
Przedmiotowe opracowanie zajmować się będzie porównaniem regulacji dotyczących instytucji prawnej podziału majątku wspólnego w systemie prawa polskiego i prawa gruzińskiego, która to instytucja znajduje się zarówno w prawie
polskim, jak i gruzińskim. Okoliczność ta wypełnia więc przesłankę porównywalności systemów referencyjnych. W literaturze polskiej brak jest opracowań przybliżających prawo gruzińskie, co powoduje że regulacje te wydają się
w pewien sposób odległe i tajemnicze.
Barierę poznawczą stanowi język gruziński. Jest on zapisywany alfabetem
gruzińskim, w wymowie zaś jest językiem aglutynacyjnym, o bogatej fonetyce.
Zapiski z 1220 roku wskazywały, że naród gruziński nazywany był „dziwnym
5
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1691); w poprzednim stanie prawnym sytuacja majątkowa małżonków po ustaniu wspólności była w przepisach k.r.o. unormowana dwoma
niezależnymi odesłaniami, w obecnym stanie prawnym odesłania te zostały zespolone w jednym
przepisie, a bezpośrednie odesłanie do stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych zastąpiono odesłaniem pośrednim, co do zasady jednak ani charakter instytucji podziału
majątku wspólnego, ani też przepisy prawne stosowane do jego dokonania nie zostały zmienione
w stosunku do regulacji z 1964 r.
6
J. Gordley, The Functional Method, w: Methods of Comparative Law, red. P.G. Monateri,
Northampton 2012, s. 118, za I. Szymczak, Metoda nauki o porównywaniu systemów prawnych,
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, Rok LXXVI, z. 3, s. 44–45.
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ludem mówiącym dziwnym językiem”7. Tym, co zbliża jednak Polskę i Gruzję, jest pozostawanie przez długi czas pod wpływem ideologii komunistycznej
wynikającej z dominacji Rosji sowieckiej i faktyczny brak narodowej suwerenności obu państw. Dokonując określenia współczesnego kształtu gruzińskiej idei
państwowej, można powiedzieć, że jest on oparty na doświadczeniu z przeszłości
i przekonaniu o konieczności zachowania związków z zachodnim kręgiem cywilizacyjnym. Dowodzi tego nadanie państwu formy republiki demokratycznej,
z wszystkimi jej atrybutami – od konstytucji gwarantującej swobody demokratyczne, po wybieralność najwyższych władz. W sferze instytucjonalnej występuje
więc pełna zgodność z normami obowiązującymi w tym względzie w państwach
zachodnich. Bardziej skomplikowana sytuacja występuje w sferze świadomości
społecznej, która podlegała procesowi intensywnej transformacji. Wychowani
w radzieckim systemie wartości Gruzini dopiero od końca XX wieku zaczęli się
uczyć aktywności społecznej i brania udziału w demokracji8.
Analiza gruzińskiej regulacji podziału majątku wspólnego pozwoli ocenić,
czy rozwiązania zawarte w prawie gruzińskim są zbliżone do polskich, czy też są
innowacyjne, a jeśli tak, to które z nich i czy zastosowanie ich w prawie polskim
poprawiłoby chociażby ekonomię postępowania, jego czytelność i szybkość.
Wiedzę dotyczącą wskazanych wyżej zagadnień autorka zdobyła dzięki
aktywnemu, osobistemu uczestnictwu w programie „Wspierania gruzińskiego
wymiaru sprawiedliwości na drodze do demokratycznego państwa prawa”, który
został zapoczątkowany współpracą zawiązaną w 2012 roku pomiędzy niemieckim Oberlandesgerichts Dresden (Sądem Apelacyjnym w Dreźnie) a Tbilisi
Court of Appeals (Sądem Apelacyjnym w Tbilisi)9. Sponsorem programu był
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH)10. Do
współpracy w 2014 roku zaproszono Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Działania
podjęte na rzecz poprawy wymiaru sprawiedliwości w Gruzji w istocie dotyczyły
wszystkich związanych z tym zagadnieniem grup zawodowych: sędziów, prokuratorów, notariuszy i adwokatów. Obszarem współpracy było prawo cywilne,
forma zaś przybierała postać hospitacji (w tym uczestnictwa w rozprawach), konferencji o charakterze międzynarodowym, prelekcji, wykładów, prac w małych
grupach, prelekcji w jednostkach uniwersyteckich, wystąpień w Wyższej Szkole
7

J. Rohoziński, Gruzja, Poznań 2016, s. 302.

8

A. Furier, Gruzja niepodległa – od monarchii do republiki, Szczecin 2015, s. 11–12.

9

www.justiz.sachsen.de/olg/content/1570.php (dostęp 10.05.2018).

10

www.giz.de/de/ueber_die_giz/277.html (dostęp 10.05.2018).
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Sędziów w Gruzji oraz gruzińskim Sądzie Najwyższym. Spotykano się w Gruzji, Polsce oraz Niemczech, a uczestnikami byli sędziowie, aspiranci do zawodu,
przedstawiciele prokuratury, notariatu, adwokatury, kadry zarządzającej sądami.
Spotkania oraz zajęcia odbywające się na terenie Gruzji miały miejsce w sądach
rejonowych (w tym sądzie miejskim) położonych w różnych częściach kraju,
w sądach apelacyjnych, w Sądzie Najwyższym, w Wyższej Szkole dla Sędziów.
Komunikacja pomiędzy uczestniczącymi w programie odbywała się przy pomocy
tłumaczy, przy czym wiodącym językiem roboczym był język niemiecki.
Źródłem materiału badawczego dla dokonywanej w opracowaniu analizy są
w odniesieniu do prawa polskiego przepisy regulujące instytucję podziału majątku
wspólnego, czyli kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks cywilny oraz kodeks postępowania cywilnego, a także poglądy doktryny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego. W odniesieniu do prawa gruzińskiego są to: kodeks cywilny oraz doktryna.
Źródła materiału badawczego regulacji gruzińskich są nader ograniczone. O ile
całość zagadnienia jest uregulowana jednym aktem prawnym niezawierającym
odesłań do innych aktów normatywnych, o tyle w odniesieniu do orzecznictwa Sądu
Najwyższego nie ma źródeł badawczych analizowanego zagadnienia. Okoliczność
ta wynika z faktu, że przez wiele lat gruziński Sąd Najwyższy wydając orzeczenia,
nie uzasadniał ich ani pisemnie, ani ustnie. Nie powstały więc zbiory orzeczeń i nie
zostały wypracowane linie orzecznictwa w poszczególnych sprawach. Takie dyskrecjonalne działanie Sądu Najwyższego wynikało z silnego związania korupcją
obecną w życiu gruzińskich obywateli na każdym szczeblu państwowości.
Wykorzystane w tekście materiały badawcze regulacji gruzińskich pozyskano z zasobów bibliotecznych Sądu Apelacyjnego w Tbilisi oraz opracowań
przygotowanych przez GIZ GmbH – Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit. Materiały w języku gruzińskim zostały przełożone na język
polski przez tłumacza11, zaś materiały w języku niemieckim zostały samodzielnie
przetłumaczone przez autorkę niniejszego opracowania.
Pierwotnym zamiarem autorki było dokonanie analizy prawnoporównawczej obu ustawodawstw w zakresie zagadnienia podziału majątku wspólnego.
Zamierzenia komparatystyczne nie powiodły się jednak z uwagi na skąpą ilość
gruzińskiego materiału badawczego. Przedstawione rozważania są z wymienionych przyczyn informacją o prawie gruzińskim odnoszącą się do podziału
majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.
Autorka w tym miejscu składa serdeczne podziękowania pani Leli Papuashvili, tłumaczce
z języka gruzińskiego.
11
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Źródła regulacji

Instytucja podziału majątku wspólnego w prawie polskim znajduje swoje
źródło w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo rodzinne zawarte w polskim
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, uchwalonym w dniu 25 lutego 1964 roku,
jest działem prawa cywilnego, chociaż zamieszczone w odrębnym akcie kodyfikacyjnym. Na takie rozwiązanie legislacyjne wpłynęły przesłanki polityczne
i ideologiczne, a nie względy teoretyczno-doktrynalne12.
Od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty,
jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (art. 46 k.r.o.13). W zasadzie więc
kodeks rodzinny i opiekuńczy nie normuje sposobu ani reguł podziału majątku
wspólnego, brak w wymienionym akcie prawnym przepisów, które wprost określałyby przeprowadzenie takiego podziału, widnieje w nim bowiem tylko ten
jeden wyżej wymieniony przepis. Ustawodawca polski do omawianego zagadnienia zastosował technikę podwójnego odesłania, nakazując przy podziale majątku
wspólnego w pierwszej kolejności stosować przepisy o wspólności majątku
spadkowego i dziale spadku, takie jak art. 1035 k.c.14, te zaś normy nakazują do
działu spadku i wspólności majątku spadkowego stosować odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, czyli art. 211–218 k.c. Zbliżone
odesłanie widoczne jest w odniesieniu do przepisów proceduralnych.
Gruziński ustawodawca regulację dotyczącą prawa rodzinnego unormował
odmiennie niż polski. O ile polskie prawo rodzinne, traktowane jako dział prawa
cywilnego, zamieszczone jest w odrębnym akcie kodyfikacyjnym, o tyle gruzińskie prawo rodzinne stanowi jedną z sześciu ksiąg gruzińskiego kodeksu cywilnego uchwalonego 26 czerwca 1997 roku i również jest działem prawa cywilnego.
Od daty uchwalenia był on nowelizowany około sześćdziesiąt razy. Budową
przypomina polski kodeks cywilny i składa się z: części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań (części ogólnej i szczegółowej), prawa własności intelektualnej, prawa rodzinnego i prawa spadkowego. Księga piąta, czyli prawo rodzinne,
S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 77; T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 27.
12

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 682; z 2018 r., poz. 950).
13

14

1104).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1025,
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zawiera sto dziewięćdziesiąt dziewięć artykułów i składa się – podobnie jak polski kodeks rodzinny i opiekuńczy – z trzech zasadniczych trzonów: prawa małżeńskiego, prawa dotyczącego stosunków między rodzicami, dziećmi i innymi
krewnymi oraz prawa opiekuńczego.
Regulacje dotyczące podziału majątku wspólnego obowiązujące w Gruzji
są odmienne od rozwiązania polskiego. Gruziński kodeks cywilny reguluje tę
kwestię w swojej piątej księdze całościowo i w tym zakresie nie zawiera odesłań do odpowiedniego stosowania przepisów zawartych w innych księgach
tegoż kodeksu, czy też w ogóle innych aktów prawnych. Normy odnoszące się
do dokonywania podziału majątku wspólnego zawarte są w art. 1164–1171 gruzińskiego kodeksu cywilnego. Przepisy regulujące postępowanie procesowe nie
zawierają w tym względzie dodatkowych rozwiązań.
Polskiego ustawodawcy nie cechowała natomiast konsekwencja, gdyż żaden
z wyżej wymienionych aktów prawnych (kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks
cywilny, kodeks postępowania cywilnego) nie reguluje zagadnienia podziału
majątku wspólnego małżonków ani samodzielnie, ani w pełni. Należy nadto zauważyć, że wymienione unormowania przenikają się wzajemnie, co więcej przepisy
materialnoprawne krzyżują się z przepisami proceduralnymi15. Analiza zagadnienia
związanego z podziałem majątku wspólnego małżonków w polskim systemie prawa
wymaga odniesień do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu
cywilnego (w tym księgi czwartej – spadki, księgi drugiej – własność i inne prawa
rzeczowe), kodeksu postępowania cywilnego (w tym części pierwszej, księgi drugiej, a tu działu odnoszącego się do spraw małżeńskich, działu z zakresu prawa
spadkowego, działu z zakresu prawa rzeczowego, oraz części trzeciej postępowania
egzekucyjnego). Ograniczenie się jedynie do przepisów materialnoprawnych czy
też proceduralnych nie wyczerpuje omawianego zagadnienia kompleksowo.
Wybrane zagadnienia szczegółowe
Chwila dokonania podziału majątku wspólnego

Ustawodawca polski w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazał dwa
rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych: ustrój wspólności ustawowej
15
Odesłanie zawarte w art. 212 § 2 k.c. do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu
postępowania cywilnego, to jest art. 1066–1071 k.p.c., przepisów postępowania egzekucyjnego
prowadzonego przez komornika sądowego.
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(art. 31 k.r.o.) oraz ustrój umowny (art. 47 k.r.o.). Ustrój ustawowej wspólności
obowiązuje w wypadku, gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa, ani
później, nie zawarli umowy majątkowej, i powstaje on z mocy samego prawa
z chwilą zawarcia małżeństwa. Wybór ustroju ustawowego i jego szczegółowe
unormowanie w dużym stopniu zależy od ustroju społeczno-gospodarczego16.
Regulacja gruzińska odnosząca się do ustrojów majątkowych małżeńskich
jest zbliżona do polskiej. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy
małżonkami powstaje wspólność ustawowa, przy czym małżonkowie drogą
umowy majątkowej mogą określić odmiennie ustrój majątkowy (art. 1158 g.k.c.).
W prawie polskim podział majątku wspólnego możliwy jest dopiero po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. W czasie trwania tej wspólności żaden
z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego (zd. 1 art. 35 k.r.o.).
Takie rozwiązanie wynika z charakteru majątku wspólnego małżonków, który
w polskim prawie traktowany jest jako wspólność łączna. Majątek stanowiący jej
przedmiot dopóty jest niepodzielny, dopóki trwa podstawowy stosunek prawny, od
którego zależy istnienie współwłasności łącznej. W omawianym przypadku takim
stosunkiem jest wspólność ustawowa związana z małżeństwem. W czasie więc jej
trwania żaden z małżonków nie tylko nie może żądać podziału majątku wspólnego,
ale także podział ten nie jest dopuszczalny ani w drodze umowy, ani orzeczenia
sądu, nawet na zgodny wniosek małżonków. Zakaz ten ma moc bezwzględnie obowiązującą17, przyjmuje się, że nawet długotrwała separacja faktyczna nie uzasadnia
podziału majątku wspólnego, jeśli wspólność ustawowa jeszcze nie ustała18.
Gruzińska regulacja w omawianym zakresie jest odmienna. Podział majątku
wspólnego małżonków może nastąpić na żądanie jednego z nich zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak również po jego rozwiązaniu (art. 1164 g.k.c.). Praktyka wskazuje, że najczęściej podział majątku wspólnego następuje po ustaniu
związku małżeńskiego. Jako okoliczności uzasadniające słuszność żądania zgłoszonego w zakresie dokonania podziału majątku wspólnego w trakcie trwania
małżeństwa podaje się oddzielne zamieszkanie małżonków, separację faktyczną,
przeniesienie się jednego z małżonków do innego miejsca zamieszkania z uwagi
na pracę, stan zdrowia jednego z małżonków19. Tytułem przykładu okoliczności
16

T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, s. 29.

K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2018, s. 66.
17

18

Ibidem, s. 366.

19

M. Gabunia, Podział majątku wspólnego małżonków, Tbilisi 2015, s. 34.
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uzasadniającej dokonanie podziału majątku wspólnego przed ustaniem wspólności małżeńskiej gruzińska doktryna wskazuje konieczność finansowego wsparcia
żony lub dzieci z pierwszego związku małżeńskiego i w tym celu zaistnienia
konieczności zbycia części lub całości majątku posiadanego w drugim związku
małżeńskim. Podział majątku wspólnego w trakcie trwania związku małżeńskiego może być podziałem częściowym lub całkowitym. Jeżeli podział majątku
jest przeprowadzany w trakcie trwania małżeństwa, ta część majątku, która nie
została podzielona, jak również ten majątek, który zostanie zgromadzony przez
małżonków w przyszłości, należy do majątku wspólnego (art.1167 g.k.c.).
Jak wynika z powyższego, momenty właściwe do dokonania podziału
majątku wspólnego w prawie polskim i gruzińskim uregulowane są odmiennie. Ratio legis polskiego rozwiązania wynika z tego, że podstawowym celem
wspólności ustawowej jest umocnienie związku małżeńskiego oraz zabezpieczenie rodziny, którą małżonkowie przez ten związek założyli. Prawo gruzińskie
posuwa się w tym względzie o krok dalej i dostrzega, że różnorodność sytuacji
życiowych oraz stany faktyczne, w których małżonkowie mogą się znaleźć, nadto
ich potrzeby, mogą usprawiedliwiać dokonanie podziału majątku (częściowego
lub całościowego) jeszcze w trakcie trwania ich związku małżeńskiego.
Tryby i sposoby dokonania podziału majątku wspólnego

Pod pojęciem trybu podziału majątku wspólnego małżonków należy rozumieć rodzaje postępowań (dróg prawnych) wiodących do zniesienia wspólności
przedmiotów majątkowych, natomiast na pojęcie sposobu rozdzielenia składników majątkowych będą składać się różne warianty samego podziału majątku
w ramach danego trybu20.
W systemie polskim podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności
majątkowej małżeńskiej może nastąpić w dwóch trybach: pozasądowym oraz
sądowym, kończąc się w pierwszym wypadku umową, w drugim natomiast
wydaniem orzeczenia sądowego (art. 1037 k.c. w zw. z art. 46 k.r.o.).
W gruzińskim prawie podział majątku wspólnego małżonków może
nastąpić w drodze porozumienia małżonków bądź – gdy osiągnięcie porozumienia jest niemożliwe – na drodze sądowej. Jak wynika z powyższego, regulacje w tym względzie są zbieżne. Oba systemy prawne dopuszczają dwa tryby
dokonania podziału majątku wspólnego, umowny – który odbędzie się poza salą
20

M. Sychowicz, Postępowanie o zniesienie współwłasności, Warszawa 1976, s. 10.
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sądową zgodnie z porozumieniem zainteresowanych małżonków, oraz sądowy –
który znajdzie zastosowanie w przypadku braku porozumienia.
W odniesieniu do sposobów dokonania podziału majątku wspólnego dokonywanego przez sąd polski – zniesienie współwłasności może nastąpić według
następujących wariantów: podziału fizycznego (podział w naturze), przyznania
całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli, licytacyjnej sprzedaży rzeczy wspólnej (podział cywilny). Dopuszczalne jest także kumulowanie tych sposobów21.
Jeśli chodzi o sposoby dokonania podziału majątku wspólnego, to w sytuacji
trybu sądowego gruziński sąd dokonujący podziału majątku wspólnego w razie
braku porozumienia między małżonkami ustala, które przedmioty zostaną przydzielone określonemu małżonkowi (art.1165 zd. 2 g.k.c.). Przedmioty konieczne
do wykonywania zawodowych czynności (dla przykładu: instrumenty muzyczne,
narzędzia lekarskie, zbiory biblioteczne), nawet jeśli zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa ze wspólnych dochodów, zostaną przydzielone temu z małżonków,
który dany przedmiot do swojej pracy wykorzystuje (art. 1165 zd. 3 g.k.c.).
Porównując sposoby dokonywania podziału majątku wspólnego w obu
systemach, można stwierdzić, że są one podobne. W sytuacji, gdy strony nie
porozumiały się samodzielnie i nie dokonały podziału majątku wspólnego
w drodze umowy, sąd w ramach postępowania o podział majątku wspólnego
będzie decydował o ostatecznym kształcie sposobu dokonania poszczególnych
składników majątku wspólnego. W tym względzie regulacja gruzińska zdaje
się bardziej szczegółowa poprzez doprecyzowanie, iż składniki majątku wspólnego, wykorzystywane przez jednego z małżonków do czynności zawodowych,
zostaną przyznane właśnie jemu. Wyjęto więc z całej masy majątkowej podlegającej podziałowi zbiór przedmiotów, których inny niż wskazany podział nie
jest dopuszczalny.
Udziały w majątku wspólnym
Na dokonanie podziału majątku wspólnego, a w szczególności na rozliczenia, jakie w wyniku tego podziału powinny być dokonane pomiędzy małżonkami, wpływ ma wysokość udziałów małżonków w tym majątku.
W prawie polskim zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały
w majątku wspólnym (art. 43 § 1 k.r.o.). Z ważnych powodów każdy z małS. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa
rzeczowe, Warszawa 2003, s. 289.
21
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żonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło
z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania
tego majątku (art. 43 § 2 zd. 1 k.r.o.), przy czym przy ustaleniu, w jakim stopniu
każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia
się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 43 § 3 k.r.o).
Gruziński ustawodawca wskazał, że przy dokonywaniu podziału majątku
wspólnego, który stanowi majątek powstały w trakcie trwania związku małżeńskiego, małżonkowie mają równe udziały, jeżeli umowa majątkowa w tym
względzie nic innego nie przewiduje (art.1168 § 1 g.k.c.). Sąd może odstąpić od
zasady równych udziałów małżonków w majątku wspólnym z uwagi na uwzględnienie interesów małoletnich dzieci lub ważnych interesów jednego z małżonków, a mianowicie może podwyższyć część udziału jednego z małżonków przy
uwzględnieniu, że mieszkają z nim małoletnie dzieci, jest on sam niezdolny do
pracy albo jeden z małżonków zużywał majątek wspólny w sposób sprzeczny
z interesami rodziny (§ 2 art. 1168 g.k.c.).
W obu porównywanych systemach prawnych regułą jest, iż po ustaniu
wspólności majątkowej małżeńskiej udziały w majątku wspólnym są równe.
Odmiennie jednak uregulowano krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia
żądania ustalenia ich nierówności. W systemie prawa polskiego z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym mogą wystąpić wyłącznie małżonkowie, w prawie gruzińskim taką inicjatywę ma również sąd z urzędu.
Prawo polskie, wychodząc z założenia równouprawnienia małżonków
także w odniesieniu do majątku wspólnego22, możliwość modyfikacji zasady
równych udziałów w majątku wspólnym dopuszcza jedynie w drodze postępowania sądowego. Małżonkowie po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej
nie mogą ustalić udziałów w majątku wspólnym w sposób inny niż przewidziany
w § 1 art. 43 k.r.o.23 W prawie gruzińskim dopuszczalne jest umowne modyfikowanie wysokości udziałów w majątku wspólnym podlegającym podziałowi po
ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.
Odmiennie oba systemy regulują także przesłanki, na których sąd rozpoznający żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym może
oprzeć swoje rozstrzygnięcie. W ustawodawstwie polskim ustanowienie nierównych udziałów zostało uzależnione od istnienia ważnych powodów oraz
22

J. Słyk, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017, s. 476.

23

K. Pietrzykowski, w: Kodeks..., red. K. Pietrzykowski, s. 415.
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nierównego stopnia przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Obie
przesłanki muszą być spełnione łącznie, przy czym oceniane są zawsze w odniesieniu do postępowania małżonków. Potrzeby, interesy osób trzecich (np. małoletnich dzieci, wierzycieli) nie są uwzględniane przy dokonywaniu oceny
nierównych udziałów w majątku wspólnym, a jedynie badana jest postawa oraz
postępowanie jednego małżonka lub obojga małżonków. Ustawodawca gruziński jako jedną z przesłanek umożliwiających odstępstwo od zasady równych
udziałów w majątku wspólnym wskazał uwzględnienie interesów małoletnich
dzieci. W literaturze przedmiotu oraz w orzecznictwie sądów gruzińskich silnie podkreśla się konieczność uwzględniania przy podziale majątku wspólnego
właśnie interesu małoletnich dzieci, tak aby miały one odpowiednie warunki
do rozwoju. Podnosi się nadto, że one same nie posiadają żadnych roszczeń,
czy też nie mogą formułować żądań wobec majątku rodziców podlegającego
podziałowi, jednakże ich pozostawanie z jednym z rodziców powinno mieć
wpływ na rozstrzygnięcie sądu w zakresie dokonywania podziału majątku
wspólnego przez sąd24.
Długi a podział majątku wspólnego małżonków

Istotne z punktu widzenia podziału majątku wspólnego jest zagadnienie
przynależności do majątku wspólnego pasywów. Rozstrzygnięcie tego problemu
ma bowiem kardynalne znaczenie w odniesieniu do dokonywanego podziału
majątku wspólnego.
W obowiązujących w polskim systemie prawa regulacjach nie ma
generalnego rozstrzygnięcia kwestii zaliczania pasywów do majątku. Pojęcie „majątku” jest używane w znaczeniu wąskim i szerokim. W znaczeniu
węższym majątek tworzą aktywa w postaci praw podmiotowych, które są
związane z określonym podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Majątek
w znaczeniu szerszym obejmuje także pasywa będące różnorodnymi obowiązkami majątkowymi danego podmiotu – a więc także długi. Problem przynależności długów do majątku wspólnego jest sporny w polskiej doktrynie25,
24

M. Gabunia, op. cit., s. 34–35.

Zob. W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952, s. 85; A. Dyoniak, Pojęcie majątku w prawie cywilnym, „Państwo i Prawo”
1985, z. 11–12, s. 119–129; S. Grzybowski, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, s. 462;
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1997, s. 128; M. Bednarek, Mienie. Komentarz do kodeksu cywilnego, Kraków 1997, s. 30; B. Ziemianin, Z. Kuniewicz, Prawo cywilne.
Część ogólna, Poznań 2007, s. 156.
25
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większość jednak przedstawicieli nauki występujące w polskim kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym pojęcie „majątku wspólnego małżonków” pojmuje
jako odpowiadające wąskiemu rozumieniu pojęcia „majątku”26. Uzasadniając
takie stanowisko, podnosi się, że z prawnego punktu widzenia długi nie wchodzą w skład majątku, ale go „obciążają”, to znaczy podlegają zaspokojeniu
z aktywów27. Takie rozumienie omawianego zagadnienia w odniesieniu do
czynności podziału majątku wspólnego powoduje, że w postępowaniu długi
nie podlegają podziałowi. Sąd bowiem dokona podziału majątku wspólnego
bez dokonywania rozdzielenia pasywów.
W gruzińskim prawie cywilnym wspólne zobowiązania (długi) małżonków
są dzielone stosownie do ich udziałów w majątku wspólnym (art. 1169 g.k.c.).
Zgodnie z poglądami wyrażanymi w gruzińskiej literaturze przedmiotu, dokonywany przez sąd podział majątku wspólnego nie dotyczy tylko aktywów, jakie
zostały przez małżonków zgromadzone w trakcie związku małżeńskiego, ale
także i podziału pasywów, to jest posiadanych długów. Jako dług wspólny traktuje
się takie zobowiązanie, które zostało zaciągnięte na rzecz i korzyść rodziny. Podlega on podziałowi stosownie do wielkości udziału posiadanego przez danego
małżonka w majątku wspólnym28.
W omawianym zakresie regulacje polska i gruzińska są całkowicie
odmienne. Polska praktyka występująca przy dokonywaniu podziału majątku
odrzuca zupełnie możliwość dokonywania podziału długów pomiędzy małżonkami. Gruzińskie sądy zaś dokonują takiego podziału stosownie do wielkości posiadanych w majątku wspólnym udziałów, a jako usprawiedliwienie dla
takiego rozwiązania podaje się ochronę interesów osób trzecich, wobec których
dług taki przez małżonków został zaciągnięty29.
26
Zob. A. Wolter, Majątek wspólny i majątki odrębne małżonków pod rządem wspólności
ustawowej, „Nowe Prawo” 1965, nr 2, s. 105; S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 112;
J.S. Piątowski, Wspólność ustawowa a odpowiedzialność małżonków za długi, „Studia Prawniczo-Ekonomiczne” 1971, t. VI, s. 42; J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego,
red. J. S. Piątowski, Wrocław 1985, s. 355; A. Dyoniak, Odpowiedzialność majątkowa małżonków
wobec osób trzecich, Warszawa–Poznań 1980, s. 24, 59; M. Goettel, Majątek odrębny małżonków,
Szczytno 1986, s. 19–21; M. Łączkowska, Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej, Warszawa 2006, s. 46; K. Gołębiowski, Zarząd
majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, s. 35.

J.S. Piątowski, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, s. 355; A. Lutkiewicz-Rucińska, Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania cywilnoprawne współmałżonka,
Bydgoszcz–Gdańsk 2003, s. 22.
27
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R. Szengelaia, Komentarz do gruzińskiego kodeksu cywilnego, Tbilisi 2000, s. 123–124.
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M. Gabunia, op. cit., s. 38–39.
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Przedawnienie roszczenia o podziału majątku wspólnego

Czas wywiera przemożny wpływ na życie zarówno poszczególnych jednostek, jak i całych społeczności. Nic przeto dziwnego, że upływ czasu powoduje
daleko idące skutki także w sferze stosunków prawnych regulowanych przez
różne gałęzie prawa. Na gruncie prawa cywilnego czas jest zdarzeniem prawnym, zaś spośród różnych instytucji związanych z upływem czasu szczególne
znaczenie mają te, które mieszczą się w ramach tzw. dawności – w tym właśnie
instytucja przedawnienia30. Istota terminu przedawnienia polega na tym, że po
jego upływie ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od
jego zaspokojenia (art. 117 § 2 k.c.).
Regułą obowiązującą w polskim systemie prawa cywilnego jest przedawnienie roszczeń majątkowych. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu (§ 1 art. 117 k.c.).
Wskazanym wyjątkiem są roszczenia o zniesienia współwłasności, które nie
ulegają przedawnieniu (art. 200 k.c.). Roszczenie o podział majątku wspólnego
nie ulega więc przedawnieniu i może być zgłoszone przez któregokolwiek z małżonków w dowolnym terminie.
W gruzińskim systemie prawa roszczenie dotyczące podziału majątku
wspólnego rozwiedzionych małżonków przedawnia się w terminie trzech lat
(art. 1171 g.k.c.). Wymieniony termin liczony jest od orzeczenia przez sąd
o rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód lub od daty zarejestrowania rozwodu w stosownym rejestrze państwowym31. Jeżeli roszczenie o podział
majątku wspólnego nie zostanie zgłoszone w terminie trzech lat, każdy z byłych
małżonków staje się właścicielem tych przedmiotów majątkowych, w których
posiadaniu pozostaje32.
Jak z powyższego wynika, oba ustawodawstwa odmiennie uregulowały
kwestie związane z przedawnieniem roszczenia o podział majątku wspólnego.
Należy wskazać, że regulacja gruzińska w pełnej rozciągłości realizuje ratio legis
30

J. Ignatowicz, w: System prawa cywilnego. Część ogólna, red. S. Grzybowski, s. 792.

Prawo gruzińskie dopuszcza rozwiązanie związku małżeńskiego dwoma sposobami, gdy
pomiędzy małżonkami istnieje spór co do rozwiązania związku małżeńskiego – właściwym jest
tryb sądowy i rozwiązanie związku małżeńskiego przez orzeczenie sądowe. W sytuacji braku sporu
pomiędzy małżonkami związek małżeński rozwiązywany jest we właściwym miejscowo urzędzie
stanu cywilnego na mocy zgodnych oświadczeń małżonków. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kobieta
jest w ciąży oraz w okresie roku od urodzenia dziecka, małżonek bez jej zgody nie może złożyć
pozwu o rozwód w sądzie (art. 1123 g.k.c.).
31

32

R. Szengelaia, op. cit., s. 126–127.
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instytucji przedawnienia, nie pozwalając na to, aby bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie małżonkowie pozostawali przez dziesiątki lat w niepewności co
do swej sytuacji prawnej.
Podsumowanie
Instytucja podziału majątku wspólnego uregulowana jest przez prawo gruzińskie w sposób zbliżony do regulacji obowiązującej w Polsce. Przedstawione
odrębności wynikają w szczególności z odmienności kulturowych oraz historycznych, jednakże w zasadniczej mierze zasługują na aprobatę.
Na pełną aprobatę zasługuje rozwiązanie zastosowane przez gruzińskiego ustawodawcę w zakresie sposobu unormowania instytucji podziału majątku wspólnego.
W tym względzie ustawodawca okazał konsekwencję. Wszystkie normy prawne
dotyczące podziału majątku wspólnego znajdują się w jednym miejscu, to jest w księdze piątej gruzińskiego kodeksu cywilnego prawo rodzinne. Takie ujęcie instytucji
podziału majątku wspólnego jest przejrzyste i czytelne. Polskie rozwiązanie w tej
kwestii zasługuje na krytykę. Źródło, z którego instytucja podziału majątku wspólnego
się wywodzi – to jest kodeks rodzinny i opiekuńczy – w zasadzie w żadnej mierze
nie reguluje tego zagadnienia. Regulacja niezmiernie skomplikowanej instytucji
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zawiera jedynie odesłanie do innych działów
prawa cywilnego. Podwójne odesłanie nastręcza wielu trudności w prawidłowym
stosowaniu prawa, tym bardziej że do instytucji prawa rodzinnego ustawodawca polski nakazuje stosowanie przepisów rządzących się odmiennymi założeniami, to jest
prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego. Kompleksowe unormowanie omawianej instytucji prawa pozbawiłoby stosujących wskazane normy wielu wątpliwości,
ułatwiłoby stosowanie tych norm, nadto podkreśliłoby doniosłość stosunków rodzinnoprawnych, także po ustaniu związku małżeńskiego33.
Interesującym rozwiązaniem występującym w gruzińskim prawie rodzinnym jest możliwość dokonania podziału majątku wspólnego w trakcie trwania
wspólności ustawowej małżeńskiej. Wskazać należy, że taki podział majątku
Poza ramami niniejszego opracowania pozostaje nadto kwestia oceny wyłączenia przez
ustawodawcę polskiego z kodeksu cywilnego regulacji dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zabieg taki można uznać za jeden z licznych przejawów dekodyfikacji prawa cywilnego,
bezpodstawnie ograniczających konsolidacyjną funkcję kodeksu cywilnego na obszarze prawa
prywatnego. Ustawodawca gruziński w tym względzie po zmianach ustrojowych odstąpił od sowieckiego modelu regulacji stosunków rodzinnych, który ujmował je w odrębnych kodeksach rodzinnych i włączył je ponownie do kodeksu cywilnego.
33
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wspólnego może być podziałem częściowym lub całkowitym. O ile zrozumiałą
i zasługującą na aprobatę jest argumentacja uzasadniająca zakaz dokonywania
podziału majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, wynikająca po pierwsze z charakteru majątku wspólnego małżonków,
po drugie z konieczności zabezpieczenia finansowych potrzeb rodziny, o tyle
wychodzącym naprzeciw potrzebom małżonków mógłby być wyjątek od takiej
zasady dopuszczający w szczególnych okolicznościach taką możliwość. Za
słusznością takiego rozwiązania przemawiać może właśnie bogactwo i złożoność codziennego życia oraz potrzeb samych małżonków, czy też rodziny przez
nich tworzonej. Regulacja taka mogłaby zapobiec przesunięciom majątkowym
dokonywanym przez małżonków w trakcie trwania wspólności ustawowej, czy
też próbom zbycia całego majątku wspólnego. Dopuszczenie takiej możliwości
mogłoby odbywać się za zgodą sądu.
Za poprawne uznać należy występujące w gruzińskiej regulacji uprzywilejowanie pewnej grupy przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku
wspólnego, mianowicie przedmiotów koniecznych do wykonywania czynności
zawodowych. W tym zakresie ruchomości te zostają niejako wyciągnięte z masy
majątkowej podlegającej rozdzieleniu pomiędzy małżonków i przyznane przepisem
bezwzględnie obowiązującym temu z małżonków, któremu służą do wykonywania
czynności zawodowych. Wprowadzenie takiej regulacji na grunt polskiej instytucji podziału majątku wspólnego uznać wypadałoby za słuszne. Znosiłaby ona stan
niepewności co do tego, czy przedmiot majątkowy w istocie stanowiący majątek
wspólny, istotnie przyznany będzie podmiotowi, który wykorzystuje go do swojej
pracy. Niejednokrotnie bowiem w postępowaniu o podział majątku wspólnego jego
uczestnicy są tak silnie skonfliktowani, iż składane przez nich przeciwstawne wnioski
mają na celu jedynie podsycanie niezgody i trwanie w dalszym zarzewiu konfliktu.
Na aprobatę zasługuje rozwiązanie gruzińskiego ustawodawcy uwzględniania przy dokonywaniu podziału majątku wspólnego interesu małoletnich dzieci.
Polski ustawodawca w żadnej mierze nie przewiduje przy dokonywaniu podziału
majątku wspólnego uwzględniania takiej okoliczności. Nie ma norm nakazujących uwzględnienie interesu małoletnich dzieci, czy też interesu tego małżonka,
który po rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód pozostaje z małoletnimi dziećmi. W tym zakresie regulacja gruzińska wyprzedza unormowania
polskie i dostrzega konieczność zagwarantowania dzieciom bezpieczeństwa
ekonomicznego. Sytuacja tego z rozwiedzionych małżonków, który pozostaje
z małoletnimi dziećmi, jest często trudniejsza od sytuacji małżonka, któremu
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piecza nad tymi dziećmi nie została powierzona. Jeśli dodatkowo przyznano mu
obowiązek spłaty udziału drugiego małżonka, wówczas kondycja materialna
i finansowa może być bardzo trudna do udźwignięcia. Takiej sytuacji wychodzi
naprzeciw instytucja ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym na
korzyść tego z małżonków, który z dziećmi pozostaje, umożliwiając mu niższą
spłatę wynikającą z dokonywanego podziału majątku wspólnego.
Przychylnie ocenić należy także rozwiązanie gruzińskiego kodeksu cywilnego, w ramach którego przewiduje on przedawnienie roszczenia o podział
majątku wspólnego. Należy mieć na uwadze, że regulacja ta przewiduje krótki
termin przedawnienia wynoszący trzy lata od chwili rozwiązania związku małżeńskiego. Takie rozwiązanie ma charakter stabilizujący stosunki prawne między
małżonkami i gwarantuje ich pewność. Nie można pominąć, że brak terminu
przedawnienia w polskim systemie prawnym częstokroć doprowadza do sytuacji,
w której strony pozostają przez wiele lat w niepewności co do swej sytuacji prawnej. Zacierają się okoliczności faktyczne sprawy, zużywają się składniki majątku
wspólnego lub są one wyprowadzane z tego majątku bez wiedzy i zgody drugiego z małżonków. Ustalenie po kilku lub kilkunastu latach od ustania związku
małżeńskiego stanu faktycznego w sprawie o podział majątku wspólnego nastręcza trudności nie tylko sądowi, ale i samym zainteresowanym. Ustanowienie terminu przedawnienia działałoby mobilizująco na zainteresowanych, z korzyścią
nie tylko dla nich, ale i osób trzecich (np. wierzycieli).
Nieprzystające do polskich realiów jest rozwiązanie gruzińskie polegające
na podziale pomiędzy małżonków w toku postępowania o podział majątku wspólnego długów stosownie do wysokości udziałów, jakie posiadają oni w majątku
wspólnym. Takie rozwiązanie pozostaje w całkowitej sprzeczności z istotą polskiego postępowania o podział majątku wspólnego, w którym dzielony jest majątek wspólny – nie zaś długi, które ten majątek obciążają.
Konkludując, wprowadzenie do polskiego systemu prawa rodzinnego rozwiązań wyżej aprobowanych, a funkcjonujących w gruzińskim systemie prawa
cywilnego, spowodowałoby elastyczność w stosowaniu tej instytucji, a nadto
przyśpieszenie postępowań oraz uwzględnienie interesów małoletnich dzieci.
Obecny stan prawny sprawia, że postępowania te nadal należą do najbardziej
skomplikowanych i zawiłych w sądowym postępowaniu cywilnym. Ustawodawca polski w tym względzie nie wychodzi naprzeciw następującym zmianom społecznym i gospodarczym, pozostawiając regulacje dotyczące podziału
majątku wspólnego skostniałymi i przestarzałymi.
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Matrimonial assets division after divorce in the Polish
and Georgian law – selected issues

Summary
The article compares law regulations regarding institution of matrimonial assets
division in the Polish and Georgian law. The objective of the conducted comparative
analysis was to determine whether solution of the Georgian civil law system could be
utilised in the Polish law. The review consists of description of utilised methodology and
presentation of: regulations sources, appropriate for matrimonial assets division and division methods, determining interests of the matrimonial assets, liabilities division, and
period of limitation for claims regarding matrimonial assets division. The whole review
ends with conclusions.
Keywords: family law, common property of the spouses, statutory joint property of husband and wife, division of common property, liability for obligations, amendments

acta iuris stetinensis 3 (23)
DOI:10.18276/ais.2018.23-11

Paweł Wojtasik*

Urlop rodzicielski dla ojców – problemy
z implementacją dyrektywy 2010/18 w Polsce

Streszczenie
Celem publikacji jest analiza regulacji prawnych dotyczących uprawnień rodzicielskich pracującego mężczyzny, w sytuacji kiedy matka dziecka nie posiada zatrudnienia lub nie opłaca stosownych składek niezbędnych do uzyskania uprawnień macierzyńskich. Wydaje się, że taka sytuacja jest niezgodna z prawem unijnym, jeśli chodzi
o dostęp do urlopu rodzicielskiego dla ojca, co potwierdza orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości. Na gruncie prawa polskiego dokonano implementacji przepisów dyrektywy o urlopie rodzicielskim za pomocą nowelizacji przepisów o urlopie wychowawczym znajdujących się w kodeksie pracy. W publikacji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z przykładem nieprawidłowej implementacji dyrektywy
o urlopie rodzicielskim.
Słowa kluczowe: dyrektywa o urlopie rodzicielskim, uprawnienia ojca związane z rodzicielstwem, urlop wychowawczy, zasada równości

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest analiza postanowień prawnych regulujących uprawnienia rodzicielskie pracującego mężczyzny w sytuacji, w której
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matka nie podlega ubezpieczeniu społecznemu (tj. nie jest zatrudniona na podstawie umowy, od której odprowadzane są składki, ani sama nie opłaca stosownych
składek niezbędnych do uzyskania uprawnień macierzyńskich).
Na potrzeby niniejszego opracowania można wyróżnić cztery warianty
godzenia ról zawodowych i rodzinnych między kobietą-matką a mężczyzną-ojcem. Najprostszą, z punktu widzenia problemów interpretacyjnych, jest
sytuacja, w której obydwoje rodzice pracują. Nie ma bowiem w tym przypadku
wątpliwości co do przysługujących uprawnień rodzicielskich tak dla matki, jak
i ojca. Porównywalnie będzie w sytuacji, kiedy ani matka dziecka, ani ojciec
nie są zatrudnieni, a także nie odprowadzają należnych składek uprawniających do wypłaty zasiłków związanych z rodzicielstwem. Bez wątpliwości
żadnemu z nich nie będzie przysługiwało uprawnienie pracownicze w postaci
możliwości skorzystania z urlopu na opiekę nad dzieckiem1. Pozostają jeszcze dwa złożone warianty. Trzecia sytuacja ma miejsce, kiedy zatrudniona jest
matka, natomiast ojciec dziecka pozostaje bez zatrudnienia (uprawnień z tytułu
ubezpieczeń społecznych). Czwarta sytuacja – odwrotna – ma miejsce, kiedy
mężczyzna pracuje, natomiast kobieta pozostaje bez pracy. Celem poniższych
uwag jest zbadanie, czy rozwiązania prawne dotyczące obu ostatnich sytuacji
są tożsame lub podobne, a także dokonanie oceny ewentualnych różnic2. Przy
okazji zostaną poczynione uwagi o zgodności prawa polskiego z prawem Unii
Europejskiej, zostanie przy tym udzielona odpowiedź na pytanie, czy do pol1
Mowa w tym miejscu o uprawnieniu pracowniczym, a nie możliwych w takiej sytuacji
uprawnieniach socjalnych, o czym szerzej w dalszej części tekstu.
2
Zaznaczyć należy na wstępie, że wszelkie prawnicze rozważania na temat dostępności
do uprawnień pracowniczych tak ojców, jak i matek, potrzeba poprzedzić rozróżnieniem relacji matka–dziecko od relacji ojciec–dziecko. Szczególnie chodzi o okres ciąży, porodu, połogu
oraz naturalnego karmienia, czego ojciec dziecka nie jest w stanie doświadczyć z powodu
biologicznych i psychologicznych różnic. Oczywiście może współuczestniczyć w tych fazach
lub okresach oraz być wsparciem dla matki dziecka, ale nigdy nie będzie w ciąży, nie będzie
rodził, nie znajdzie się w połogu ani nie jest w stanie wykarmić dziecka najbardziej naturalną
z metod. Rozróżnienie to jest koniecznym uzupełnieniem prawniczych wywodów na temat
dostępności urlopów związanych z rodzicielstwem, ich charakteru oraz celów, jakim służy ich
wykorzystywanie przez danego rodzica. O szczególnej relacji matka–dziecko, która może nawiązać się jeszcze przed narodzinami dziecka, oraz jej wpływie na rozwój dziecka zob. więcej
np. w: D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna – nowy obszar nauk o wychowaniu, Lublin
2009; E. Popławska, S. Śliwowska, Więź emocjonalna z dzieckiem w okresie prenatalnym,
„Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2011, nr 2, s. 28–39; A. Słaboń-Duda, Wczesna relacja
matka – dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka, „Psychoterapia” 2011, nr 2,
s. 11–18.
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skiego porządku prawnego prawidłowo została implementowana dyrektywa
o urlopie rodzicielskim3.
W kontekście ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, a także inicjatyw prawodawczych Komisji Europejskiej oraz
nowelizacji przepisów kodeksu pracy dotyczących uprawnień rodzicielskich,
powraca pytanie o zasadność odmawiania uprawnień rodzicielskich niepowiązanych nierozerwalnie z macierzyństwem pracownikom-ojcom w sytuacji, gdy matka dziecka nie posiada statusu pracownika lub nie odprowadza
składek4.
Przyjmuje się założenie, że skoro matka nie ma statusu pracownika
(podmiotu ubezpieczonego), to dziecko ma zapewnioną opiekę z jej strony
i nie ma potrzeby, aby ojciec dziecka, będący pracownikiem, angażował się
w opiekę nad nim. Jest to założenie błędne. Są bowiem matki, które chcą
być aktywne zawodowo, ale np. jedyną formą umowy, którą zawierają, jest
umowa o dzieło, od której nie odprowadza się stosownych składek. O błędnym założeniu będzie także mowa w sytuacji, kiedy to matka nie zamierza być
aktywna zawodowa, bowiem spełnia się w swoim macierzyńskim i wychowawczym powołaniu. Nie oznacza to jednak, że prowadzenie domu i opieka
nad najmłodszymi dziećmi nie jest czasochłonna i nie wymaga, dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, również wsparcia ze strony ojca – wsparcia,
wykraczającego poza to, co może zaoferować po wypełnieniu zobowiązań
pracowniczych.
Obecne regulacje dotyczące urlopów dla ojców w Polsce
Obecnie w Polsce uregulowane w kodeksie pracy5 i dostępne dla rodziców
dzieci, pod pewnymi warunkami, są: urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop
3
Dyrektywa Rady 2010/18/UE z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego
porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE; Dz. Urz. UE 2010 L 68, s. 13.
Zwana dalej „dyrektywą 2010/18” lub wymiennie „dyrektywą o urlopie rodzicielskim”.

E. Maniewska, Autonomia uprawnień rodzicielskich ojców będących pracownikami –
uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 września 2013 r., C-5/12, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 4, s. 34–35. Autorka zauważa, że na wszystkich ojcach, będących
pracownikami, ciąży taki sam obowiązek składkowy z tytułu ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, z których to składek wypłacane są zasiłki w czasie korzystania z urlopów.
4

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 108;
dalej jako KP.
5
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ojcowski oraz urlop wychowawczy6. Długość urlopu macierzyńskiego i urlopu
rodzicielskiego zależy od liczby urodzonych dzieci. W przypadku urodzenia jednego dziecka urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni, a urlop
rodzicielski – w wymiarze 32 tygodni7. Razem to 52 tygodnie urlopu na opiekę
nad dzieckiem. Urlop macierzyński jest obowiązkowy. Może być wykorzystany
przez oboje rodziców, jednak pierwsze 14 tygodni przysługuje wyłącznie matce.
Pozostałymi 6 tygodniami rodzice mogą się podzielić. Urlop macierzyński
jest płatny. W jego trakcie osoba uprawniona otrzymuje zasiłek macierzyński
w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.
Po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego obojgu
rodziców, równocześnie lub na zmianę8, albo jednemu z nich (jeśli tak postanowią wspólnie) przysługuje urlop rodzicielski. Rodzice mają czas na jego
wykorzystanie aż do zakończenia roku, w którym dziecko skończy 6 lat.
Udziela się go jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach. W sytuacji narodzin jednego dziecka pierwsza część urlopu nie może być krótsza niż
6 tygodni. Urlop rodzicielski jest płatny. Za pierwsze 6 tygodni uprawniony
rodzic otrzymuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, a za
następne tygodnie 60% podstawy. Jeśli matka dziecka zadeklaruje, że będzie
korzystała z urlopów przez rok bez przerwy (najpierw na urlopie macierzyńskim, potem na urlopie rodzicielskim), otrzyma wtedy zasiłek macierzyński
w wysokości 80% za cały ten czas.
Urlop ojcowski to dodatkowe 2 tygodnie wolnego od pracy na opiekę nad
dzieckiem przysługujące mężczyźnie. Ojciec dziecka może skorzystać z niego
w całości lub dwóch częściach w dowolnie wybranym przez siebie momencie.
Ma na to 2 lata od narodzin dziecka. Urlop ojcowski jest płatny. Uprawniony
ojciec otrzymuje w jego trakcie zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru
zasiłku.
Ostatnim z urlopów przysługujących rodzicom jest urlop wychowawczy.
Każdy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu
wychowawczego na opiekę nad dzieckiem. Można go wykorzystać do końca
roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Urlop wychowawczy
6
Regulacje dotyczące urlopów znajdują się w dziale VIII kodeksu pracy, zatytułowanym
„Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem” (zob. art. 1751–1891 KP).

W przypadku narodzin wieloraczków wymiar urlopów zwiększa się – macierzyńskiego do
31–37 tygodni, a rodzicielskiego do 34 tygodni. Art. 1821a oraz art. 183 KP.
7

Część urlopu macierzyńskiego oraz urlop rodzicielski wykorzystywany przez ojca określany jest potocznie jako „urlop tacierzyński”.
8
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może trwać do trzech lat. Jest to urlop bezpłatny9. Może być wykorzystany przez
rodziców w 5 częściach. Każdemu z rodziców przysługuje 1 miesiąc urlopu
wychowawczego, który nie może być przeniesiony na drugiego rodzica.
Po dokonaniu analizy uprawnień rodzicielskich związanych z urlopami,
należy stwierdzić, że na gruncie prawa polskiego autonomicznym uprawnieniem
ojca, będącego pracownikiem, czyli niezależnym od tego, czy matce dziecka
przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego, jest tylko prawo do urlopu
ojcowskiego (płatny, dwutygodniowy) oraz prawo do urlopu wychowawczego
(bezpłatny, maksymalnie 35-miesięczny). Pozostałe urlopy, czyli urlop macierzyński i rodzicielski, na gruncie prawa polskiego są pochodną uprawnień matki
do urlopu macierzyńskiego.
Istnieje jednak możliwość, aby ojciec nabył uprawnienie do części
urlopu macierzyńskiego, nawet w sytuacji, kiedy matka dziecka pozostaje
nieobjęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa
albo nie posiada tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem. Nie są to jednak
okoliczności powszechne. Chodzi bowiem o przyznanie uprawnienia ojcu
w przypadku: 1) zgonu matki; 2) porzucenia dziecka przez matkę; 3) niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę ze względu
na niezdolność do samodzielnej egzystencji10. Przepisy KP przewidują również taką możliwość w tych samych przypadkach, jeśli chodzi u uprawnienie
ojca do wykorzystania części urlopu rodzicielskiego11. Ojcu wychowującemu
dziecko12 przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego oraz prawo
do części urlopu rodzicielskiego przypadającej po dniu zgonu matki dziecka,
porzucenia przez nią dziecka albo powstania niezdolności do samodzielnej
egzystencji.
9
Zgodnie z art. 10 ustawy z 28 listopada 2013 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1952), jeśli rodzina jest uprawniona do otrzymania zasiłku rodzinnego (zależne od spełnienia kryterium dochodowego), to matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko
pozostaje pod jego faktyczną opieką, przysługuje „dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego” w wysokości 400 zł miesięcznie przez okres maksymalnie
24 miesięcy. W przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego
porodu jest to okres maksymalnie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku sprawowania opieki nad
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawniony może otrzymywać dodatek przez okres maksymalnie 72 miesięcy.
10

Art. 180 § 15 KP.

11

Art. 1821g KP.

KP przewiduje również możliwość wykorzystania tych uprawnień przez „pracownika –
innego członka najbliższej rodziny”.
12
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Zaznaczyć należy także, że w przypadku podjęcia przez matkę dziecka, nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru
czasu pracy, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w okresie
trwania zatrudnienia matki dziecka, prawo do części urlopu macierzyńskiego oraz
prawo do części urlopu wychowawczego przypadającej od dnia podjęcia zatrudnienia przez matkę dziecka aż do wyczerpania wymiarów poszczególnych urlopów13.
W tym miejscu warto również przypomnieć, że od 1 stycznia 2016 roku
możliwe jest uzyskanie świadczenia rodzicielskiego14. Nie jest to uprawnienie
pracownicze, a instrument uprawnień socjalnych stworzony właśnie dla osób,
które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, czyli m.in. dla osób bezrobotnych
(niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w urzędzie pracy), studentów oraz
osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, od których nie są odprowadzane składki społeczne w razie choroby i macierzyństwa. Uprawnione osoby
mogą się ubiegać o świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, przyznawane
na okres 52 tygodni, czyli odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz
urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka15.
Skuteczność tego typu regulacji prawnych i ich zastosowanie praktyczne
można oceniać także po konkretnych liczbach wykorzystywania poszczególnych
rodzicielskich uprawnień urlopowych. Jak wskazują dane publikowane regularnie
na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej16,
w 2017 roku z urlopów na dzieci skorzystało 707,8 tys. rodziców. Częściej były to
kobiety (519,1 tys.) niż mężczyźni (188,7 tys.). Natomiast w 2016 roku z urlopów
skorzystało 669 tys. osób (odpowiednio 507,7 tys. kobiet i 161,3 tys. mężczyzn).
Kiedy jednak sprawdzimy wykorzystanie poszczególnych urlopów w kontekście
13
Art. 180 § 17 KP oraz art. 1821g KP. Sytuacja ta rodzi liczne wątpliwości interpretacyjne.
Zob. szerzej na ten temat np. K. Serafin, Urlop rodzicielski po nowelizacji kodeksu pracy, „Studia
z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2016, Vol. 23, s. 42 oraz K. Serafin, Prawo pracownika ojca do części urlopu macierzyńskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez nieubezpieczoną matkę dziecka – wątpliwości na tle stosowania art. 180 par. 17 k.p., „Gdańsko-Łódzkie Roczniki
Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” 2016, nr 6, s. 183–195.
14
Art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Instytucja świadczeń rodzicielskich dodana została nowelą z 24 lipca 2015 r.; Dz.U. z 2015 r., poz. 1217.

Zgodnie z art. 17c ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku porodu mnogiego, wypłata świadczenia rodzicielskiego jest proporcjonalnie zwiększana, jeśli chodzi o okres
wypłaty, jak ma to miejsce w przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
15

Zob. www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,9677,wiecej-urlopow-rodzicielskich-.html (dostęp 31.01.2018).
16
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płci, zauważymy, że liczby w statystyce w przypadku mężczyzn wynikają przede
wszystkim z wykorzystania przez nich urlopu ojcowskiego, jedynej formy z jakiej
nie może skorzystać matka dziecka. Na urlopie ojcowskim w 2017 roku przebywało bowiem 174,2 tys. ojców, zaś w 2016 roku było to 146,6 tys. ojców17. Natomiast w 2017 roku z urlopu macierzyńskiego skorzystało tylko 14,2 tys. ojców
(w porównaniu do 387,7 tys. matek), a z urlopu rodzicielskiego tylko 4,2 tys. mężczyzn (wobec 406,6 tys. kobiet). Jak można zauważyć, urlopy związane z rodzicielstwem nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością wśród ojców. Można
zdać pytanie, o ile zwiększyłaby się liczba mężczyzn korzystających z urlopu
rodzicielskiego, gdyby przysługiwał on również ojcom, będącym pracownikami
bądź odprowadzającymi składki chorobowego z innego tytułu w sytuacji, kiedy
matka dziecka pozostaje bez pracy lub nie odprowadza stosownych składek.
Niski procent wykorzystania urlopów rodzicielskich przez uprawnionych
do tego mężczyzn może być odczytywany także jako przesłanka potwierdzająca
niezdolność prawodawstwa krajowego do zapewnienia równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia czy też zagwarantowania równiejszego dzielenia się przez kobiety i mężczyzn obowiązkami rodzinnymi, na co
w ostatnich latach wyraźny nacisk kładzie prawodawstwo unijne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, szczególnie w tych wyrokach,
w których dokonuje interpretacji prawa unijnego odnoszącego się do uprawnień
rodzicielskich.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-222/14
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w materii urlopów przysługujących ojcom związanych z rodzicielstwem jest bogate. W ostatnim czasie liczne komentarze wywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia
16 lipca 2015 roku w sprawie C-222/14 Maïstrellis18.
17
Porównywalnie, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego dostępnych w Informacji
o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r., Warszawa 2018, s. 9; ze wstępnych danych
wynika, że w 2017 r. zarejestrowano w Polsce 403 tys. urodzeń żywych, tj. o ok. 20 tys. więcej niż
w 2016 r. Zob. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-2017-r-,1,68.html
(dostęp 31.01.2018).
18
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (TS) z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-222/14 Konstantinos Maïstrellis przeciwko Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton;
ECLI:EU:C:2015:473.
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Pod koniec 2010 roku Konstantinos Maïstrellis, pracujący jako sędzia
w Grecji, złożył do Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton (Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka) wniosek
o udzielenie płatnego urlopu rodzicielskiego w wymiarze dziewięciu miesięcy
w celu wychowywania swojego dziecka urodzonego w 24 października 2010 roku.
Decyzją urzędników ministerstwa z dnia 18 stycznia 2011 roku wniosek sędziego
został oddalony z uwagi na fakt, że wnioskowany urlop rodzicielski przyznaje się
tylko matkom wykonującym zawód sędziego. Maïstrellis zaskarżył tę decyzję do
Symvoulio tis Epikrateias (Rady Państwa). Wyrokiem z dnia 4 lipca 2011 roku sąd
ten uwzględnił skargę i wskazał, że zgodnie z jego orzecznictwem greckie przepisy
należy stosować, w świetle dyrektywy 96/34, nie tylko do sędzi będącej matką, ale
także do sędziego będącego ojcem. Rada Państwa przekazała sprawę do ponownego
rozpatrzenia. Jednak Ministerstwo Sprawiedliwości dnia 26 września 2011 roku
ponownie oddaliło wniosek sędziego, uzasadniając odmowę faktem, że małżonka
K. Maïstrellisa pozostawała bez zatrudnienia. W dniu 10 października 2011 roku
K. Maïstrellis zaskarżył nową decyzję odmowną do Rady Państwa, która zawiesiła
postępowanie i skierowała zapytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości.
Sędziowie Trybunału stanęli przed pytaniem o stwierdzenie zgodności przepisów prawa greckiego, stanowiących, że urzędnik płci męskiej nie ma prawa do
płatnego urlopu rodzicielskiego, jeżeli jego żona nie pracuje lub nie wykonuje
żadnego zawodu19, z prawodawstwem unijnym, a dokładnie z przepisami dwóch
dyrektyw. Postawiono pytanie, czy tego typu unormowania krajowe są zgodne
z dyrektywą Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE,
CEEP i ETUC20. A także czy są zgodne z dyrektywą 2006/54/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie wprowadzenia w życie
zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie
zatrudnienia i pracy21.
W swoim orzeczeniu z 16 lipca 2015 roku TS stwierdził, że przepisy dyrektywy Rady 96/34 oraz dyrektywy 2006/54 należy interpretować w ten sposób, że
Chyba że zostanie uznawana za niezdolną do sprostania potrzebom związanym z wychowywaniem dziecka z powodu poważnej choroby lub niepełnosprawności, na co w tego typu
sytuacjach przepisy prawa greckiego przewidywały odstąpienie od ogólnej zasady.
19

Dz. Urz. UE 1996 L 145, s. 4. Zwana dalej „dyrektywą 96/34”. Została ona następnie
zastąpiona przez dyrektywę Rady 2010/18.
20

Dz. Urz. UE 2006 L 204, s. 23. Zwana dalej „dyrektywą 2006/54”, a także „dyrektywą
o równym traktowaniu”.
21
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stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym urzędnik
zostaje pozbawiony prawa do urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy jego żona
nie pracuje lub nie wykonuje żadnego zawodu.
Pierwsze argumenty TS przedstawił w odniesieniu do dyrektywy 96/34.
Uzasadniając odpowiedź na pytanie prejudycjalne Trybunał przywołał klauzulę 2.
porozumienia ramowego22, które stanowi załącznik do dyrektywy 96/34. Z analizy tych przepisów wynika przede wszystkim, że prawo do urlopu rodzicielskiego
jest prawem indywidualnym, przysługującym każdemu z rodziców, wynikającym
z faktu narodzin bądź przysposobienia dziecka. Przysługuje ono pracownikom.
Celem urlopu jest umożliwienie mężczyznom i kobietom opieki nad dzieckiem
przez co najmniej trzy miesiące, tzn. że każde z rodziców dziecka jest indywidualnie uprawnione do trwającego przynajmniej trzy miesiące urlopu rodzicielskiego.
Dokładna analiza warunków i szczegółowych zasad urlopów rodzicielskich
zawartych w porozumieniu ramowym pozwala także stwierdzić, że nie przewidują one, aby jedno z rodziców mogłoby zostać pozbawione prawa do urlopu
rodzicielskiego, m.in. ze względu na sytuację zawodową małżonka. Jak podkreślił
Trybunał, z analizy brzmienia, celów23 oraz kontekstu porozumienia ramowego
wynika, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzić uregulowania, zgodnie
z którym pracujący ojciec zostanie pozbawiony prawa do urlopu rodzicielskiego
w sytuacji, gdy jego żona nie pracuje lub nie wykonuje żadnego zawodu.
22
„1. Niniejsze porozumienie przyznaje pracownikom – mężczyznom i kobietom – indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego z powodu narodzin dziecka lub przysposobienia dziecka,
aby umożliwić im opiekę nad tym dzieckiem do czasu osiągnięcia przez nie pewnego wieku –
wynoszącego maksymalnie osiem lat – który zostanie określony przez państwa członkowskie lub
partnerów społecznych.
2. Urlopu udziela się na okres co najmniej czterech miesięcy i, w celu wspierania równych
szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn, powinien on być w zasadzie przyznawany bez
możliwości przenoszenia. By zachęcić do bardziej wyrównanego korzystania z urlopu przez oboje
rodziców, co najmniej jeden z czterech miesięcy przyznawany jest bez możliwości przenoszenia.
Zasady odnoszące się do okresu, którego nie można przenieść, należy określić na szczeblu krajowym poprzez prawodawstwo lub układy zbiorowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących
urlopów obowiązujących w państwach członkowskich”.

Pkt 14 preambuły do porozumienia ramowego wskazuje, że w wielu państwach członkowskich zachęcanie mężczyzn do przyjmowania na siebie równej części obowiązków rodzinnych
nie odniosło wystarczających skutków. Dlatego należy podjąć skuteczniejsze środki służące zachęcaniu do równiejszego dzielenia się przez kobiety i mężczyzn obowiązkami rodzinnymi. Podobne argumenty, uzasadnione zastosowaniem zasady pomocniczości oraz zasady proporcjonalności,
znajdują się w preambule do samej dyrektywy 96/34. Zob. pkt 8 preambuły: „Ponieważ cele dyrektywy, czyli lepsze godzenie pracy, życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących rodziców oraz
równość kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy w całej
Unii, nie mogą w wystarczającym stopniu zostać osiągnięte przez państwa członkowskie i dlatego
mogą zostać lepiej zrealizowane na poziomie unijnym”.
23
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Następnie w uzasadnieniu wyroku Trybunał odniósł się do przepisów
dyrektywy 2006/54. Wychodząc od preambuły, wskazał, że państwa członkowskie powinny poprzez m.in. odpowiednie uregulowania w zakresie urlopu rodzicielskiego, z którego mogliby skorzystać oboje rodzice, walczyć z problemem
utrzymujących się różnic wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz segregacji płci
na rynku pracy24. Przypomniano także definicję „dyskryminacji bezpośredniej”
określonej w dyrektywie jako „sytuacja, w której dana osoba traktowana jest
mniej korzystnie ze względu na płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna
osoba w porównywalnej sytuacji”25. W jej świetle, po analizie przepisów prawa
greckiego, Trybunał stwierdził, że urzędnik będący ojcem pozbawiony zostaje
prawa do urlopu rodzicielskiego w sytuacji, kiedy jego żona nie pracuje lub nie
wykonuje zawodu. Natomiast w odwrotnym przypadku przepisy prawa greckiego nie przewidują pozbawiania prawa do urlopu urzędniczki będącej matką,
której mąż nie pracuje lub nie wykonuje zawodu. Sytuacja, w której na podstawie prawa krajowego matka może zawsze skorzystać z urlopu rodzicielskiego,
a uprawnienie ojca posiadającego ten sam status do wykorzystania urlopu warunkowane jest sytuacją zawodową jego żony, należy uznać za przykład dyskryminacji bezpośredniej ze względu na płeć26.
W swoim uzasadnieniu Trybunał powołuje się także na przepisy dyrektywy Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 roku w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa
i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic
karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1
dyrektywy 89/391/EWG) 27.
Przy tej okazji warto odnieść się również do innych orzeczeń TS dokonujących wykładni przepisów dyrektywy macierzyńskiej, dyrektywy o równym
traktowaniu oraz dyrektywy o urlopie rodzicielskim. Przybliżenie orzecznictwa pozwoli bowiem na nakreślenie pełniejszego obrazu ilustrującego
podejście Trybunału do uprawnień ojców w zakresie urlopów związanych
z rodzicielstwem.
24

Pkt 11 preambuły dyrektywy 2006/54.

25

Art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/54.

„Fakt bycia rodzicem nie jest w wypadku mężczyzn wystarczający do skorzystania z tego
urlopu, podczas gdy jest on wystarczający w wypadku kobiet posiadających identyczny status”.
Akapit 49 uzasadnienia wyroku TS w sprawie C-222/14.
26

Dz. Urz. WE 1992 L 348, s. 1. Zwana dalej „dyrektywą 92/85”, a także „dyrektywą macierzyńską”.
27
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Interpretacja dyrektyw dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem
dokonana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości
Dyrektywa 92/85 zawiera regulacje dotyczące m.in. urlopu macierzyńskiego28. Państwa członkowskie wzywa się do podjęcia niezbędnych środków
zapewniających pracownicom29 uprawnienie do nieprzerwanego urlopu macierzyńskiego, trwającego co najmniej 14 tygodni, udzielonego – zgodnie z prawem
lub praktyką krajową – przed porodem lub po nim. Dodatkowo wskazuje się, że
urlop macierzyński powinien obejmować co najmniej dwutygodniowy obowiązkowy urlop macierzyński, tzn. przeznaczony tylko i wyłącznie dla matki dziecka.
Wykładni dyrektywy macierzyńskiej dokonał Trybunał Sprawiedliwości
m.in. w orzeczeniu w sprawie C-5/12 Montull30. Sentencja wyroku sprowadzała
się do stwierdzenia, że nie jest sprzeczne z dyrektywami unijnymi prawodawstwo
państwa członkowskiego, które przewiduje, że posiadający status pracownika
najemnego ojciec dziecka może za zgodą posiadającej również status pracownika
najemnego matki skorzystać z urlopu macierzyńskiego w okresie następującym
po sześciotygodniowym okresie wypoczynku wykorzystywanego obligatoryjnie
28

Art. 8.

Przez „pracownicę” należy rozumieć zdefiniowane w art. 2 dyrektywy 92/85 „pracownicę w ciąży”, „pracownicę, która niedawno rodziła” oraz „pracownica karmiąca piersią”. Warto
zwrócić uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości opierając się na tych definicjach, stwierdził w jednym
z orzeczeń, że państwa członkowskie nie są zobowiązane do przyznania urlopu macierzyńskiego na
podstawie art. 8 dyrektywy 92/85 pracownicy będącej matką zamawiającą, której dziecko urodziło
się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze (a surrogacy arrangement). Nawet w przypadku,
kiedy pracownica jest w stanie karmić to dziecko piersią po urodzeniu lub gdy faktycznie karmi
je piersią. Zaś w kontekście przepisów dyrektywy 2006/54 Trybunał stwierdził, że okoliczność
odmowy przyznania przez pracodawcę urlopu macierzyńskiego matce zamawiającej, której dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze, nie stanowi dyskryminacji ze względu
na płeć. Dodać należy, że dyrektywa w żaden sposób nie wyklucza możliwości stosowania przez
państwa członkowskie przepisów krajowych, które są korzystniejsze pod względem ochrony bezpieczeństwa i zdrowia matek zamawiających, których dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze. Zob. wyrok TS z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie C-167/12 C.D. przeciwko
S.T; ECLI:EU:C:2014:169. Wydaje się, że mimo iż orzeczenie dotyczy uprawnienia do urlopu
macierzyńskiego, należy wziąć go pod uwagę także przy rozważaniach dotyczących uprawnień do
urlopów rodzicielskich związanych z macierzyństwem zastępczym. Zob. The Implementation of
Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries, s. 5–6. Raport ten zawiera interesujące zestawienie metod i środków, za pomocą których państwa członkowskie dokonały implementacji dyrektywy 2010/18. Również w kontekście uprawnień rodzicielskich matek zamawiających,
a także partnerów będących w zalegalizowanym prawnie związku formalnym/małżeństwie. Raport
dostępny na stronie http://publications.europa.eu/resource/cellar/a18aacad-e133-42bf-a072-9b7e8e80606f.0001.01/DOC_1 (dostęp 30.04.2018).
29

Wyrok TS z dnia 19 września 2013 r. w sprawie C-5/12 Marc Betriu Montull przeciwko
Instituto Nacional de la Seguridad Social; ECLI:EU:C:2013:571.
30
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przez matkę po porodzie. Natomiast w sytuacji, kiedy matka dziecka nie posiada
statusu pracownika najemnego i nie należy do publicznego systemu zabezpieczenia społecznego, wtedy posiadający status pracownika najemnego ojciec dziecka
nie może skorzystać z takiego urlopu.
Sytuacja faktyczna będąca źródłem wyroku w sprawie C-5/12 jest zbliżona
do stanu faktycznego zarysowanego w sprawie C-222/14, z tą różnicą, że w orzeczeniu w sprawie Maïstrellis przedmiotem rozstrzygnięcia były przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego. W przypadku natomiast sprawy Montull chodziło
o przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego.
Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że pracownica w ciąży, pracownica, która niedawno rodziła, lub pracownica karmiąca piersią znajduje się
w specyficznej, wrażliwej sytuacji, która wymaga przyznania jej prawa do urlopu
macierzyńskiego, lecz której w szczególności w tym okresie nie można zrównać
z sytuacją mężczyzny czy też z sytuacją kobiety, która korzysta ze zwolnienia
chorobowego31. Urlop macierzyński udzielany jest ze względu na dwa czynniki32. Po pierwsze, służy zapewnieniu ochrony biologicznej kondycji kobiety
w okresie ciąży i po jej zakończeniu. Po drugie, prawo do urlopu macierzyńskiego służy zapewnieniu szczególnych relacji między kobietą a jej dzieckiem
w trakcie okresu, jaki następuje po ciąży i po porodzie. W tym celu należy unikać zakłócenia tych relacji poprzez kumulację zajęć wynikającą z wykonywania
w tym czasie działalności zawodowej33.
Z przedstawionych argumentów wynika, że uprawnienie ojca dziecka
do urlopu macierzyńskiego nie ma charakteru autonomicznego względem
uprawnienia matki dziecka. W ocenie Trybunału zgodne z prawem Unii Europejskiej jest przyznanie prawa do urlopu macierzyńskiego tylko pracującym
ojcom, w sytuacji gdy matka dziecka miała status pracownicy, a tym samym
dysponowała prawem do urlopu macierzyńskiego, którego cześć, ponad tę
minimalną, określoną w dyrektywie 92/85 na okres 2 tygodni, może przeka31

Pkt 49 uzasadnienia wyroku w sprawie C-5/12.

Pierwszy raz na funkcje urlopu macierzyńskiego wskazał TS w wyroku z dnia 12 lipca
1984 r. w sprawie 184/83 Ulrich Hofmann przeciwko Barmer Ersatzkasse; ECLI:EU:C:1984:273.
Zob. szerzej: A. Szczerba-Zawada, Ochrona rodzicielstwa w systemie Unii Europejskiej. Uwagi de
lege lata, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2014, nr 1, s. 27.
32

33
Podobne stwierdzenie, choć w odniesieniu tylko do jednej z funkcji, znajduje się w pkt 24
preambuły do dyrektywy 2006/54: „Trybunał Sprawiedliwości zawsze spójnie uznawał – w zakresie zasady równego traktowania – uprawnienie do ochrony kondycji biologicznej kobiety w okresie
ciąży i macierzyństwa, jak również wprowadzenia środków ochrony macierzyństwa jako sposobu
osiągnięcia rzeczywistej równości”.
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zać na rzecz ojca dziecka. Innymi słowy, jeśli „matce dziecka nie przysługuje
pierwotne prawo do urlopu macierzyńskiego, gdyż nie jest pracownicą, to
w konsekwencji nie posiada do tego urlopu żadnego prawa, które mogłaby
przenieść na ojca dziecka, nawet jeżeli ojciec dziecka legitymuje się statusem
pracownika”34.
Odnosząc się do kwestii związanych z ochroną macierzyństwa, a tym
samym zróżnicowania sytuacji prawnej kobiety i mężczyzny, warto przywołać orzeczenie w sprawie C-104/09 Álvarez35. Sprawa dotyczyła m.in.
przepisów krajowych przyznających prawo do płatnej przerwy na karmienie
matce będącej pracownikiem najemnym, z którego może skorzystać matka
lub ojciec przez skrócenie czasu pracy. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że
niezgodna z prawodawstwem unijnym36 jest taka regulacja prawa krajowego,
która przewiduje, iż pracownicy płci żeńskiej, matki dziecka posiadające status
pracownika najemnego, mogą korzystać z przerwy na różne sposoby w ciągu
pierwszych dziewięciu miesięcy po urodzeniu tego dziecka, podczas gdy pracownicy płci męskiej, ojcowie dziecka posiadający ten sam status, mogą korzystać z tej przerwy wyłącznie wtedy, gdy matka tego dziecka również posiada
status pracownika najemnego. Wynika z tego, że „kryterium bycia rodzicem”
jest niewystarczające do skorzystania z prawa do przerwy37, bowiem mężczyzna posiadający status pracownika najemnego, aby mógł skorzystać z przerw,
musi wykazać ten sam status u matki dziecka.
Na marginesie należy wyjaśnić, że w przedmiotowej sprawie nie zachodziły przesłanki do tego, aby rozważać, jak to czynił TS w przypadku sprawy
184/83 Hofmann, co do potrzeby ochrony biologicznego stanu kobiety czy też
ochrony specjalnej więzi kobiety i jej dziecka po porodzie w sytuacji badania
katalogu uprawnionych do „przerwy na karmienie” dziecka. Trybunał wskazał,
jak to przedłożył sąd krajowy, że po pierwsze, przerwa na karmienie konkretyzuje się w formie zezwolenia na nieobecność podczas dnia pracy lub zmniej34

Zob. E. Maniewska, op. cit., s. 33.

Wyrok TS z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-104/09 Pedro Manuel Roca Álvarez
przeciwko Sesa Start España ETT SA; ECLI:EU:C:2010:561.
35

36
W przedmiotowym orzeczeniu TS rozstrzygał w odniesieniu do dyrektywy Rady 76/207/
EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet
i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków
pracy, który to akt został zastąpiony przez dyrektywę 2006/54.

Zob. M. Domańska, Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w orzecznictwie TS, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 6, s. 31.
37
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szenie jego wymiaru. Po drugie, ewolucja uregulowania krajowego dotyczącego
przerwy oderwała ją od celu pierwotnego, ponieważ przepis ten przestał odnosić się do karmienia piersią. Orzecznictwo krajowe zaczęło dopuszczać korzystanie z tej przerwy w przypadku karmienia sztucznego. Przerwa na karmienie
została tym samym oderwana od biologicznego faktu, jakim jest karmienie
piersią, i od tamtego czasu jest uznawana za czas uwagi poświęcanej dziecku
i środek pojednawczy pomiędzy życiem rodzinnym a życiem zawodowym po
wygaśnięciu urlopu macierzyńskiego38.
Uzupełnieniem punktu wyjścia do dalszych rozważań są stwierdzenia Trybunału Sprawiedliwości zawarte w orzeczeniu w sprawie C-149/10 Chatzi39.
Dokonując analizy klauzul Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego40, Trybunał wskazał, że nie można ich interpretować w ten sposób,
że na jego mocy dziecku zostaje przyznane indywidualne prawo do urlopu
rodzicielskiego. Bowiem nie dziecko jest podmiotem uprawnienia, choć z jego
narodzeniem bądź przysposobieniem to prawo jest bezspornie związane. Tym
samym niezgodne z prawem unijnym będą interpretacje wiążące z narodzinami
bliźniąt powstanie prawa do tej samej liczby urlopów rodzicielskich. Choć, jak
zaznaczył Trybunał, na ustawodawcy krajowym ciąży obowiązek wprowadzenia
w życie takich uregulowań dotyczących urlopu rodzicielskiego, które w zależności od sytuacji istniejącej w danym państwie członkowskim zapewnią, że
rodzice bliźniąt będą traktowani w sposób należycie uwzględniający ich szczególne potrzeby. Do sądu krajowego należy sprawdzenie, czy przepisy krajowe
spełniają ten wymóg, i ewentualnie dokonanie takiej wykładni wspomnianych
przepisów krajowych, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zgodna
z prawem Unii41.
38

Pkt 27–29 uzasadnienia wyroku TS w sprawie C-104/09.

Wyrok TS z dnia 16 września 2010 r. w sprawie C-149/10 Zoi Chatzi przeciwko Ypourgos
Oikonomikon; ECLI:EU:C:2010:534.
39

40
W przedmiotowej sprawie TS odnosił się do Porozumienia, będącego załącznikiem do
dyrektywy Rady 96/34/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC, zmienionej dyrektywą Rady
97/75/WE z dnia 15 grudnia 1997 r., który to akt został zastąpiony dyrektywą 2010/18.

Pkt 74–75 wyroku w sprawie C-149/10. Podczas procedowania rządy kilku państw członkowskich podnosiły, że nie ma wpływu na cel urlopu liczba dzieci, którymi rodzic musi się zajmować podczas tego okresu. Zdaniem rządów: greckiego, czeskiego, niemieckiego, estońskiego i polskiego rodzic bliźniąt musi bezzwłocznie i jednocześnie spełniać potrzeby obojga dzieci. Z uwagi
na to, że różnica pomiędzy sytuacją takiego rodzica i sytuacją rodzica jednego dziecka dotyczy
wyłącznie intensywności wykonywanych zadań, a nie czasu ich trwania, podwojenie urlopu rodzicielskiego nie byłoby uzasadnione – zob. pkt 54–55 wyroku.
41
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Implementacja dyrektywy o równym traktowaniu oraz dyrektywy
o urlopie rodzicielskim do polskiego porządku prawnego
Przekładając skutki orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości w kwestii
wykładni dyrektyw na grunt prawa polskiego, dla zobrazowania sytuacji prawnej
pracującego ojca i przysługujących mu uprawnień rodzicielskich, w sytuacji kiedy
matka dziecka nie ma zatrudnienia, należy dokonać pewnego uszeregowania.
Dyrektywa 2006/54 została implementowana do porządku prawnego RP
m.in. ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania42. Poza wskazaniem w ustawie definicji dyskryminacji bezpośredniej43 ustawodawca wskazuje, iż w przypadku naruszeń zasady równego
traktowania w związku z ciążą, urlopem macierzyńskim, urlopem ojcowskim,
urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, osobom fizycznym przysługuje prawo domagania się odszkodowania44.
Jeśli zaś chodzi o dyrektywę o urlopie rodzicielskim, ustawodawca postanowił
dokonać jej implementacji nowelizacją z dnia 26 lipca 2013 roku45 przepisów dotyczących urlopu wychowawczego zawartych w kodeksie pracy. Co ciekawe, sama
instytucja urlopu rodzicielskiego została wprowadzona do kodeksu pracy nowelizacją z dnia 28 maja 2013 roku, która weszła w życie 17 czerwca 2013 roku46. Na etapie
42
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1219.
43
Art. 3 pkt 1 ustawy stanowi, że przez dyskryminację bezpośrednią należy rozumieć „sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię,
wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej
korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji”.
44

Art. 12–13 ustawy.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks prac, Dz.U. z 2013 r., poz. 1028.
Zgodnie z art. 3 ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2013 r. Termin implementacji dyrektywy 2010/18 wyznaczony został na dzień 8 marca 2012 r. z możliwością wydłużenia maksymalnie o rok, czyli do 8 marca 2013 r.
45

46
Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 675. Porównując przebieg procesu legislacyjnego dostępny na stronach
internetowych Sejmu RP (www.sejm.gov.pl) dla projektów ustaw zawartych w drukach 1172, 1175,
1310 oraz 1311 z 2013 r., które to projekty zostały po poprawkach ostatecznie scalone w jedną ustawę,
zauważyć można, że procedowanie nad przepisami dotyczącymi urlopu rodzicielskiego (wprowadzenia
tej instytucji do kodeksu pracy) trwało od 18 stycznia 2013 r. (kiedy to wpłynął pierwszy z projektów) do
7 czerwca 2013 r. (kiedy to przekazano ustawę Prezydentowi do podpisu). Natomiast przebieg procesu
legislacyjnego rządowego projektu ustawy implementującej dyrektywę o urlopie rodzicielskim poprzez
zmiany w przepisach kodeksu pracy odnoszących się do urlopu wychowawczego (druk 909 z 2012 r.)
wskazuje na rozpoczęcie procedury z dniem 21 listopada 2012 r., kiedy to projekt wpłynął do Sejmu, i jej
zakończenie w dniu 12 sierpnia 2013 r. z chwilą przekazania ustawy Prezydentowi do podpisu.
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prac nad ustawą implementującą dyrektywę 2010/18 Sąd Najwyższy przedstawił
swoje uwagi do rządowego projektu ustawy47. W opinii Sądu Najwyższego projektowana ustawa opierała się na wadliwym założeniu, przyjętym jeszcze przy
dokonywaniu implementacji do polskiego prawa dyrektywy 96/3448, iż prawo
polskie dotyczące urlopów wychowawczych można dostosować do wymagań
prawa unijnego poprzez wprowadzenie pewnych zmian i nie ma potrzeby wprowadzenia całkowicie nowej regulacji urlopów wychowawczych (rodzicielskich)
opartej na nowych zasadach ogólnych49. Ustawodawca, według Sądu Najwyższego, poprzez nierozróżnienie charakteru prawnego urlopu rodzicielskiego
w prawie unijnym i urlopu wychowawczego w prawie polskim, doprowadził
do niejasnej i niejednorodnej interpretacji prawa do urlopu wychowawczego.
Projektowaną ustawę Sąd Najwyższy ocenił negatywnie, stwierdzając, że proponowane zmiany nie zapewniają pełnego i skutecznego wdrożenia do porządku
krajowego dyrektywy o urlopie rodzicielskim50.
Podobne wątpliwości podnoszono w 2015 roku podczas prac parlamentarnych nad nowelą kodeksu pracy z wniosku Prezydenta RP51. Jedna
z ekspertyz prawnych na temat projektu ustawy, dostrzegając różnice konstrukcyjne między urlopem rodzicielskim na poziomie europejskim a polskim
urlopem wychowawczym, proponowała zmiany dostosowujące regulacje
polskie do standardów Unii Europejskiej poprzez „pełną unifikację urlopów
(...) rodzicielskich”52. Nie bez znaczenia jest tutaj bowiem terminologia używana w aktach prawa unijnego, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają
na porządek prawa krajowego, gdzie każdy z języków urzędowych jest językiem autentycznym, a pewność prawa i niedyskryminacja adresatów z różnych
47
Zob. Opinia Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. dotycząca rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy dostępna na stronie www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=909 (dostęp 31.01.2018).
48

Dyrektywy, którą zastąpiła dyrektywa 2010/18.

49

Opinia Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r., s. 2.

Ibidem, s. 7. Zob. również rozważania na ten temat zawarte w artykule M. Latos-Miłkowska, Urlop rodzicielski, „Monitor Prawa Pracy” 2013, nr 8, s. 398–402.
50

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych
ustaw; Dz.U. z 2015 r., poz. 1268. Warto zwrócić uwagę na ekspresowe tempo prac nad prezydenckim projektem nowelizacji kodeksu pracy. Zob. B. Godlewska-Bujok, Uprawnienia związane
z rodzicielstwem – nowa odsłona, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 9, s. 17.
51

52
Zob. Ł. Pisarczyk, Ekspertyza prawna na temat projektu ustawy – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 3288), s. 8. Ekspertyza dostępna na stronie http://
orka.sejm.gov.pl/ rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3288 (dostęp 31.01.2018).
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państw członkowskich wymaga dokonania publikacji w języku urzędowym
adresata53.
Przykładem pewnej nieścisłości może być tutaj tłumaczenie art. 33 Karty Praw
Podstawowych54. W ust. 2 dotyczącym „Życia rodzinnego i zawodowego” możemy
przeczytać, że „w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym każdy ma
prawo do (...) płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po
urodzeniu lub przysposobieniu dziecka”. W wersji anglojęzycznej, również autentycznej, ten sam ustęp brzmi: „To reconcile family and professional life, everyone
shall have the right (...) to paid maternity leave and to parental leave following the
birth or adoption of a child”. Jeszcze wyraźniej widać tę rozbieżność na przykładzie
uzasadnienia orzeczenia w sprawie C-222/14. Trybunał Sprawiedliwości argumentując rozstrzygnięcie, stwierdza, „w tym właśnie celu prawo do urlopu rodzicielskiego
zostało zapisane w art. 33 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej wśród
podstawowych praw socjalnych (...). Zgodnie z tym postanowieniem, w celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym, każdy ma prawo, w szczególności, do urlopu
wychowawczego po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka”55. Wersja angielska tego samego akapitu w obu miejscach odnoszących się do urlopu używa tego
samego sformułowania (parental leave), nie rozróżniając, jak czyni to wersja polska,
na „urlop rodzicielskich” i „urlop wychowawczy”: „it was with the same objective
that the right to parental leave was included, in Article 33(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, among the fundamental social rights (...).
That provision states that, in order to reconcile family and professional life, everyone
has the right, inter alia, to parental leave following the birth or adoption of a child”.
Różnice w pojęciach między poszczególnymi wersjami językowymi, w celu jednolitej wykładni, muszą być wspomagane poprzez wykładnię komparatystyczną oraz
pozajęzykowe metody wykładni56. Wykładnia językowa nie jest wystarczająca57.
53
Wyrok TS z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie C-161/06 Skoma-Lux sro przeciwko Celní
ředitelství Olomouc; ECLI:EU:C:2007:773.
54

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2007 C 303, s. 1.

55

Pkt 39 orzeczenia TS w sprawie C-222/14.

A. Kalisz, Interpretacja prawa Unii Europejskiej, w: Stosowanie prawa Unii Europejskiej
przez sądy, Tom 1, red. A. Wróbel, Warszawa 2010, s. 329–330. Zob. również orzeczenie TS z dnia 17
października 1977 r. w sprawie 75/63 Regina v Pierre Bouchereau (ECLI:EU:C:1977:172), przywołane
przez autorkę, którego fragment cytuje: „Różne wersje językowe tekstów (...) muszą być interpretowane
jednolicie i w związku z tym w przypadku rozbieżności pomiędzy tymi różnymi wersjami dane przepisy
muszą być interpretowane w odniesieniu do celu oraz systemu reguł, na których części się składają”.
56

Nie budzą takich wątpliwości translatorskich inne instrumenty prawne, jak przede
wszystkim „urlop macierzyński” (maternity leave), ale także „urlop ojcowski” (paternity leave).
57
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Skutki orzeczenie TS w sprawie C-222/14 dla sytuacji prawnej ojców
w Polsce
Podsumowując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że pojęcie
urlopu rodzicielskiego z dyrektywy 2010/18 nie jest tożsame z pojęciem urlopu
rodzicielskiego uregulowanym w kodeksie pracy. Jak wskazano wcześniej,
implementacja dyrektywy o urlopie rodzicielskim do polskiego porządku prawnego nastąpiła bowiem poprzez nowelę przepisów o urlopie wychowawczym.
Urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy 2010/18 jest to indywidualne
prawo każdego z rodziców, będące co do zasady nieprzenaszalne58, do godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, poprzez możliwość sprawowania
opieki nad dzieckiem do określonego wieku. Urlop rodzicielski w rozumieniu
kodeksu pracy jest natomiast prawem pochodnym od urlopu macierzyńskiego
matki. Może być przenoszalny i nie jest indywidualnie przypisany każdemu
z rodziców. Ojciec dziecka nabywa do niego prawa wtórnie, czyli w sytuacji,
kiedy matka rezygnuje z jego wykorzystania, po wcześniejszym wykorzystaniu
podstawowej części urlopu macierzyńskiego.
Zmianę podejścia władzy wykonawczej w Polsce do kwestii m.in. nazewnictwa urlopów, ich charakteru prawnego, a także konsekwencji wynikających
z tego dla uprawnień ojców, zaobserwować można, przyglądając się wymianie
korespondencji w latach 2016–2017 między Rzecznikiem Praw Obywatelskich
(dalej jako RPO) a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej jako
MRPiPS)59. W swoim liście z dnia 30 marca 2016 roku RPO zaznacza, że rozwiązaniem zachęcającym ojców do korzystania z urlopu rodzicielskiego, a przez
Natomiast parental leave oznacza w polskim tłumaczeniu „urlop rodzicielski”, ale już w polskim
porządku prawnym, jak się wydaje, będzie oznaczał „urlop wychowawczy”. W prawie unijnym
i orzecznictwie TS spotykamy na określenie „urlopu wychowawczego” także sformułowanie child-care leave. Zob. wyrok TS z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C116/06 Sari Kiiski przeciwko
Tampereen kaupunki; ECLI:EU:C:2007:536.
Jak stwierdzono w uzasadnieniu do projektu dyrektywy o urlopie rodzicielskim, jest to
prawo co do zasady nieprzenaszalne, co oznacza, że państwa członkowskie mogą zezwolić na jego
przenoszenie. W praktyce przekłada się to na fakt, że matki biorą dłuższe urlopy rodzicielskie. Doświadczenie natomiast pokazuje, jak wskazali autorzy projektu dyrektywy, że brak możliwości przenoszenia prawa do tego urlopu może stanowić zachętę do wykorzystywania go przez ojców, dlatego
europejscy partnerzy społeczni zgodzili się, aby część urlopu nie mogła być przenoszona, tzn. pozostanie niewykorzystana w tej części, jeżeli tylko jedno z rodziców weźmie urlop rodzicielski. Zob.
Uzasadnienie do projektu dyrektywy 2010/18/UE; KOM(2009) 410 wersja ostateczna, s. 3, 10 i 20.
58

Korespondencja dostępna na stronie www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/ po wpisaniu
w formularzu nr ewidencyjnego: XI.420.1.2016 (dostęp 31.01.2018).
59
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to wywierającym pozytywny wpływ na równy podział pracy związanej z opieką
nad dzieckiem i uczestnictwo kobiet i mężczyzn w rynku pracy, jest przydzielenie
pewnego okresu urlopu wyłącznie ojcom60. Przekonanie o drugorzędnej roli ojca
w sprawowaniu opieki nad dzieckiem może także potęgować ukształtowanie systemu uprawnień związanych z rodzicielstwem w kodeksie pracy w taki sposób, że
dostęp ojca do uprawnień związanych z rodzicielstwem uzależniony jest od tego,
czy przysługują one matce. Jeśli matka dziecka nie pozostaje w stosunku pracy
lub nie jest objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa,
to uprawnienia związane z rodzicielstwem nie przysługują ojcu, mimo że on sam
jest zatrudniony i opłaca stosowne składki. W swoim piśmie RPO, przypominając
orzeczenie TS w sprawie C-222/14, stwierdza że analiza przepisów prawa polskiego w sytuacji opisanej powyżej stanowi przykład dyskryminacji ze względu
na płeć, ponieważ kobieta, będąca matką i pozostająca w zatrudnieniu lub objęta
ubezpieczeniem, nabywa uprawnienia związane z rodzicielstwem bez względu
na sytuację zawodową ojca dziecka. Rzecznik postuluje, aby przyznać uprawnienia związane z rodzicielstwem ojcom niezależnie od tego, czy przysługują one
matce dziecka. A jedynym wyjątkiem od tej zasady powinny być uprawnienia
matki związane z okresem okołoporodowym, czyli podstawowy wymiar urlopu
macierzyńskiego.
Jako że odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej była
dość ogólna, RPO ponownie poruszył wspomniane kwestie w liście z dnia 31 października 2016 roku, proponując konkretne rozwiązania mające na celu równe
traktowanie rodziców na rynku pracy, poprzez m.in. zwiększenie zaangażowania
ojców w życie rodzinne. Pod koniec 2016 roku w odpowiedzi skierowanej przez
MRPiPS pada zapewnienie, iż Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, działająca
przy Ministrze, dokona przeglądu przepisów prawa pracy dotyczących urlopów
związanych z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej, szczególnie w kontekście
wyroku TS w sprawie C-222/14.
W sierpniu 2017 roku RPO wystąpił ponownie do MRPiPS z prośbą o wskazanie rezultatów działań zapowiadanych we wcześniejszej korespondencji Ministra, a przede wszystkim wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej przy analizie
uregulowań prawnych związanych z godzeniem życia rodzinnego i pracą zawodową, a także wyników analizy sposobu uwzględnienia orzecznictwa Trybunału
60
Rzecznik przypomina także, że w Polsce jedynymi uprawnieniami, które przysługują wyłącznie ojcu, bez możliwości przeniesienia na matkę dziecka, są dwutygodniowy urlop ojcowski
oraz jeden z 36 miesięcy bezpłatnego urlopu wychowawczego.
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Sprawiedliwości dotyczącego uprawnień pracowniczych związanych z opieką
nad dzieckiem. We wrześniu 2017 roku RPO otrzymał ponowne zapewnienie
MRPiPS, że Zespół ds. opracowania projektu Kodeksu pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy dokona przeglądu obowiązujących regulacji. Zespół rozważy
także sposób uwzględnienia orzecznictwa TS w zakresie uniezależnienia prawa
pracownika ojca od uprawnień pracownicy matki do urlopu macierzyńskiego.
Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się także do projektu nowej dyrektywy
przedłożonej przez Komisję Europejską w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę
Rady 2010/18/UE61, wyrażając niezrozumienie dla uchwały Sejmu RP w sprawie
uznania projektu dyrektywy za niezgodny z zasadą pomocniczości62.
Dokonując analizy wyników pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy63,
mimo zapewnień, że w pracach Komisji „bardzo istotnym celem było także
dopasowanie polskich rozwiązań prawa pracy do standardów europejskich”,
niestety nie udało się znaleźć jakichkolwiek zmian64 dostosowujących przepisy
dotyczące urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego do prawa Unii
Europejskiej, w tym do ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Co więcej, w uzasadnieniu do projektu nowego kodeksu pracy można przeczytać, że
„w zakresie przepisów dotyczących ochrony rodzicielskiej odnotować należy
wrażliwy społecznie problem, jakim jest ochrona pracownic w ciąży. Projekt
kodeksu proponuje zmiany w tym zakresie polegające przede wszystkim na
61
Projekt Komisji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE; COM/2017/0253 final.
62
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie uznania
projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE za
niezgodny z zasadą pomocniczości; M.P. z 2017 r., poz. 648.

Projekt kodeksu pracy został przyjęty uchwałą nr 7 Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy
z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie projektu ustawy – Kodeks pracy oraz projektu ustawy – Kodeks
zbiorowego prawa pracy. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl/bip/teksty-projektu-kodeksupracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-komisje-kodyfikacyjnaprawa-pracy/ (dostęp 30.04.2018).
63

64
Poza drobnymi zmianami, które należy ocenić pozytywnie, takimi jak zwiększenie wieku dziecka, do jakiego można skorzystać z urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego. Zob. np.
art. 399 projektu kodeksu pracy, określający maksymalny wiek dziecka, do którego można skorzystać z urlopu na 7 lat (aktualnie jest to 6 lat – art. 1821c KP. W przypadku urlopu wychowawczego
postąpiono podobnie. Projekt kodeksu pracy zwiększa limit wieku z 6 lat (art. 186 KP) do lat 7
(art. 410 projektu).
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tym, aby pracodawca mógł w określonych sytuacjach rozwiązać lub wypowiedzieć umowę pracownicy w ciąży, za zgodą związku zawodowego lub właściwego organu PIP. Proponuje się także ograniczenie zakresu ochrony pracownic
w ciąży zatrudnionych u pracodawców zatrudniających do 10 pracowników oraz
w przypadku zatrudnienia sezonowego i dorywczego”65. Wydaje się, że Komisja
Kodyfikacyjna Prawa Pracy swoimi propozycjami znacząco odbiega od drogi
wytyczanej przepisami prawa unijnego, jak również orzecznictwem Trybunału
Sprawiedliwości. Stoi także w sprzeczności wobec projektów nowych aktów
prawnych przygotowywanych przez instytucje unijne w zakresie pracowniczych
praw rodzicielskich.
Projekt nowej dyrektywy w sprawie równowagi między życiem rodzinnym
a zawodowym
Jako ogólny cel dyrektywy wskazano zapewnienie wprowadzenia w życie
zasady równości mężczyzn i kobiet pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy. Wskazuje się ponadto dwa cele szczegółowe aktu. Po
pierwsze, poprawa dostępu do rozwiązań w zakresie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym – takich jak urlopy i elastyczna organizacja pracy. Po
drugie, zwiększenie poziomu korzystania przez mężczyzn z urlopów ze względów rodzinnych oraz z elastycznej organizacji pracy.
W uzasadnieniu do projektu nowej dyrektywy Komisja Europejska stwierdza,
że istniejące ramy stworzone przez dyrektywę macierzyńską oraz dyrektywę w sprawie urlopu rodzicielskiego w dużej mierze nie stanowią skutecznego narzędzia do
osiągnięcia zamierzonych celów, które w rezultacie nie zostały w pełni osiągnięte.
W przypadku dyrektywy 2010/18 cel, jakim było zapewnienie równowagi
za pomocą bardziej wyrównanego podziału pracy i opieki między mężczyznami
i kobietami, nie został w wystarczającym stopniu osiągnięty. Obecny model
urlopu rodzicielskiego nie prowadzi do równego korzystania z niego przez rodziców, ponieważ w przeważającej większości przypadków to kobieta wybiera taki
urlop. Wynika to przede wszystkim z powodu braku wynagrodzenia podczas tego
urlopu w wielu państwach członkowskich oraz zasady, która pozwala na przekaW uzasadnieniu do projektu możemy również przeczytać, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zachęca, aby po modyfikacji przepisów dotyczących praw pracowniczych kobiet w ciąży,
przewidziano prawne rozwiązania ze sfery ubezpieczeń społecznych, gwarantujące zabezpieczenie
„bytu pracownic i ich rodzin”. Zob. uzasadnienie do projektu ustawy – Kodeks pracy, s. 17.
65
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zanie większości uprawnień drugiemu z rodziców. W praktyce mężczyźni często
przekazują swoją część urlopu rodzicielskiego kobietom66.
Projekt nowej dyrektywy, oprócz przepisów antydyskryminacyjnych, zachęca
państwa członkowskie do wprowadzenia środków mających na celu poprawę egzekwowania obowiązującego prawodawstwa chroniącego przed zwolnieniami kobiet
w ciąży i po porodzie oraz ułatwienia powrotu z urlopu macierzyńskiego do pracy67.
Jeśli chodzi o urlop ojcowski, przepisy dyrektywy wprowadzają indywidualne
uprawnienie do 10 dni roboczych, płatnych co najmniej na poziomie wynagrodzenia
za pracę. Wprowadza się także urlop opiekuńczy, czyli indywidualne uprawnienie
do 5 dni roboczych w roku, płatnych co najmniej na poziomie wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego. Ponadto projekt zachęca do wspierania elastycznych
form organizacji pracy dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku do 12 lat.
Projektowana dyrektywa odnosi się też do kwestii urlopów rodzicielskich.
Największe poruszenie i sprzeciw ze strony rządu polskiego wywołało pewne
novum wprowadzane przez dyrektywę. To znaczy gwarancja 4 miesięcy urlopu
rodzicielskiego, niepodlegających przeniesieniu na drugiego rodzica, oraz wynagrodzenie za 4 miesiące, co najmniej na poziomie wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego68.
Powracamy tutaj ponownie do problemu z rozróżnieniem charakteru prawnego i nazewnictwa poszczególnych urlopów. Jak to zostało podkreślone wcześniej,
nieprecyzyjna implementacja przepisów dyrektyw dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem w przeszłości doprowadziła do sytuacji, w której Rada
Ministrów protestuje przeciwko projektowi dyrektywy z 2017 roku, obawiając się
konieczności wprowadzenia 4-miesięcznego obowiązkowego tylko dla mężczyzny
66

Projekt Komisji Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r., s. 8.

Państwa członkowskie mają zostać zobligowane do wprowadzania niezbędnych środków
celem zakazu zwalniania lub wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników z powodu wystąpienia przez nich o urlopy określone w dyrektywie lub skorzystania z takiego urlopu bądź z powodu wykonywania przez nich prawa do elastycznej organizacji pracy. Pracownicy natomiast mają
otrzymać prawo zwrócenia się do pracodawcy o przedstawienie należycie uzasadnionych powodów zwolnienia, jeśli zwolnienie związane było z urlopami. W przypadku sporu między pracownikiem a pracodawcą co do powodów zwolnienia, dyrektywa nakłada na pracodawcę obowiązek
udowodnienia, że zwolnienie nastąpiło z innych obiektywnych przyczyn. Zob. uwagi do propozycji
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy poczynione w poprzedniej części artykułu.
67

68
Co ciekawe, Komisja Europejska proponuje, aby prawo do urlopu rodzicielskiego przysługiwało do czasu osiągnięcia przez dziecko co najmniej dwunastu lat. Zdaniem KE zwiększy to
możliwości korzystania przez rodziców z urlopu w miarę dorastania ich dzieci. Zob. pkt 15 preambuły do projektu dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
rodziców i opiekunów.
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urlopu rodzicielskiego, kiedy to poprzednie wersje dyrektywy o urlopie rodzicielskim były implementowane do polskiego porządku prawnego za pomocą nowelizacji przepisów o urlopie wychowawczym, znajdujących się w kodeksie pracy.
Wydaje się, że rodzące się obawy co do konieczności implementacji nowych
uregulowań mogą wynikać ze zmieniającego się podejścia Trybunału Sprawiedliwości do rozstrzygania w przedmiotowej materii. W wyroku w sprawie C-184/83
Hofmann, Trybunał stał na stanowisku, że prawo unijne nie zmierza do uregulowania
kwestii dotyczących organizacji rodziny lub do zmiany podziału odpowiedzialności
pomiędzy rodzicami. Natomiast w orzeczeniu w sprawie C-222/14 Maïstrellis, TS
stwierdził, że regulacje krajowe, które nie zapewniają w praktyce pełnej równości
kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, mogą prowadzić do utrwalenia tradycyjnego podziału ról między mężczyznami i kobietami, podtrzymując pomocniczą rolę
mężczyzn względem roli kobiet w zakresie wykonywania funkcji rodzicielskich.
Wynika z tego, że obecna linia orzecznicza Trybunału dozwala na kształtowanie
organizacji rodziny, a także ustalanie podziału odpowiedzialności między kobietą
a mężczyzną w kwestii opieki rodzicielskiej nad ich dzieckiem. Są to jednak zmiany
zbyt daleko idące, jeśli chodzi o ingerencję w krajowe porządki prawne.
Podsumowanie
Aktywne ojcostwo, sprawiedliwy podział obowiązków między mężczyzną a kobietą czy też zwiększenie zaangażowania ojców w życie rodzinne to
w ostatnim czasie już nie tylko popularne hasła w dyskusji społecznej, ale także
cel regulacji prawnych na poziomie Unii Europejskiej, jak również w prawodawstwie państw członkowskich. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
potwierdza chęć zagwarantowania przez Unię realizacji celów poszczególnych
dyrektyw, jeśli chodzi o gwarancję równości płci69 i uprawnienia rodzicielskie,
w szczególności na przykładzie urlopów przysługujących mężczyznom.
Wątpliwości budzi implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy o urlopie rodzicielskim za pomocą przepisów o urlopie wychowawczym.
Nawet jeśli uznać, że regulacje kodeksowe o urlopie wychowawczym odnoszą
69
Warto w tym miejscu pamiętać o zasadzie równego traktowania, która na gruncie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oznacza „zakaz traktowania porównywalnych sytuacji w odmienny sposób oraz zakaz traktowania odmiennych sytuacji w taki sam sposób, o ile takie traktowanie nie jest obiektywnie uzasadnione”. Zob. np. orzeczenie TS z dnia 20 września 1988 r.
w sprawie 203/86 Hiszpania przeciwko Radzie; ECLI:EU:C:1988:420.
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się do przepisów dyrektywy 2010/18, to moim zdaniem nie do końca realizują
cel dyrektywy. Transpozycja dyrektywy zgodnie z jej celem jest podstawowym
zadaniem prawodawcy. Obowiązek prawidłowego stosowania prawa unijnego
oraz interpretacji prawa krajowego w odniesieniu do celu dyrektywy spoczywa
na sądzie krajowym70. Nie jest to zadanie łatwe, bowiem warunkiem poprawnego
stosowania przepisów prawa krajowego implementujących dyrektywy unijne jest
konieczność uwzględnia przez sąd krajowy orzecznictwa Trybunału, które musi
być skutecznie wykonywane przez wszystkie organy państwa członkowskiego71.
Podsumowując rozważania i analizę dokonaną w niniejszym artykule,
należy stwierdzić, że autonomia uprawnień rodzicielskich ojców będących
pracownikami w prawie polskim powinna się rozszerzać zgodnie z normami
wprowadzanymi za pośrednictwem prawa Unii Europejskiej. Niezbędne wydaje
się dokonanie nowelizacji kodeksu pracy, tak aby zgodnie z orzecznictwem TS
przyznać uprawnienia rodzicielskie ojcu dziecka, który jest pracownikiem lub
odprowadza wymagane składki, także w sytuacji kiedy matka dziecka pozostaje
bez pracy lub nie ma możliwości opłacenia składek.
Z drugiej strony należy rozważyć prawne możliwości tak głębokiej ingerencji prawa unijnego w porządek krajowy, jeśli chodzi o delikatną sferę, jaką jest
kwestia kształtu i funkcjonowania rodziny. Wydaje się, że „tradycyjny podział ról
między mężczyznami i kobietami” zaczął być traktowany przez Komisję Europejską i Trybunał Sprawiedliwości jako rzecz niespełniająca wymagań prawa
unijnego i niekorelująca z wartościami, na jakich opiera się Unia Europejska.
Jednak nie bez racji są zastrzeżenia niektórych państw członkowskich, w tym
Polski, postulujące zagwarantowanie wolności wyboru i pozostawienie decyzji
matce i ojcu dziecka, w jaki sposób wykorzystają przysługujące im uprawnienia,
bez narzucania konkretnych rozwiązań72.
Więcej na temat skutków nieprawidłowej implementacji unijnej dyrektywy do krajowego
porządku prawnego zob. np. P. Wojtasik, Konsekwencje braku implementacji dyrektywy w Polsce
na przykładzie transgranicznej opieki medycznej, w: Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy. Tom I. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red.
A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 2014, s. 257–275. Jeśli zaś chodzi o skuteczność orzeczeń
wstępnych zob. np. P. Dąbrowska-Kłosińska, Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu
przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktaty z Lizbony, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 12, s. 4–15.
70

71

M. Domańska, op. cit., s. 39.

W przypadku Polski, pojawia się np. pytanie o konstytucyjne gwarancje poszanowania
zasady autonomii rodziny w kontekście tak znaczącej ingerencji prawodawstwa unijnego. Zob.
art. 18, 47 i 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r.,
nr 78, poz. 483.
72
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Parental leave for fathers – problems with the implementation of the directive 2010/18 in Poland

Summary
The aim of this article is to analyze legal regulations concerning the parental rights
of a man being employed while child’s mother does not have employment or does not pay
the social security contributions necessary to obtain the maternity rights. Prohibition
of access to parental leave for the father in this case should be treated as incompatible
with the EU law, what has been confirmed in the case law of the Court of Justice. Provisions of the Parental Leave Directive were implemented into Polish Law by amendments
to the provisions on child-care leave in the Labor Code. The article attempts to provide
an answer to the question whether the Parental Leave Directive has been properly implemented into Polish Law.
Keywords: Parental Leave Directive, father’s parental rights, child-care leave, the principle of equality before the law
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Sprawozdanie z IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza
oraz instytucji prawa papierów wartościowych”

Konkurs Wiedzy Prawno-Ekonomicznej1 pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie
pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych” odbył się w dniach 24
listopada oraz 8 grudnia 2017 roku. Była to już IV edycja Konkursu organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Projekt
został zrealizowany w partnerstwie Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Głównym celem Konkursu było popularyzowanie wiedzy prawnej i ekonomicznej, kształtowanie świadomości prawnej i ekonomicznej, wspieranie i rozwijanie kształcenia prawno-ekonomicznego, a także rozwijanie umiejętności
interpretacji przepisów prawa oraz wykorzystania wiedzy prawnej i ekonomicznej w praktyce. Celami szczegółowymi Konkursu były:
– propagowanie kultury prawnej przez zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu charakterystyki polskiego systemu prawnego i finansowego, w tym źródeł
prawa, podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności środków
i mechanizmów ochrony praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku2;
dr Wojciech Bożek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres
e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl
*

1

Dalej: Konkurs.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483 z późn. zm.).
2
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zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie oraz
propagowanie zasad racjonalnego gospodarowania przez zdobycie wiedzy
z zakresu makroekonomii, mikroekonomii i podstaw przedsiębiorczości, konstrukcji systemu finansowego i jego funkcjonowania, gospodarki rynkowej;
– upowszechnienie szczegółowej wiedzy prawnej i ekonomicznej, zwłaszcza
związanej z prawnym i ekonomicznym ujęciem pieniądza i instytucji prawa
papierów wartościowych, tj. wiedzy obejmującej obszar polityki pieniężnej,
stabilności systemu finansowego, funkcji i zadań Narodowego Banku Polskiego, roli państwa w gospodarce rynkowej, inflacji, papierów wartościowych, głównych instrumentów rynku kapitałowego, podstawowych produktów bankowych, ryzyka kursowego, mikroekonomii oraz makroekonomii.
Patronami honorowymi Konkursu, adresowanego do młodzieży ze szkół
ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, byli Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Wojewoda Zachodniopomorski,
Prezydent Miasta Szczecin oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
IV edycja Konkursu składała się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.
Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad sześćdziesięciu uczestników, reprezentujących kilkanaście szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, takich jak I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika w Kołobrzegu, XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica, I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie, Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie, I Liceum Ogólnokształcące im. ppor. Emilii Gierczak z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie, Zespół Szkół nr 9 im. R. Traugutta w Koszalinie, Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie,
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
Etap pisemny odbył się w dniu 24 listopada 2017 roku. Uroczystego
otwarcia Konkursu dokonał Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego Pan prof. dr hab. Waldemar Gos oraz Pani dr hab. Katarzyna
Święch-Kujawska prof. US, przy udziale Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie Pana prof. dra hab. Aleksandra Panasiuka.
W pierwszym etapie Konkursu uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego
wyboru zawierający 50 pytań. Test składał się z 25 pytań z zakresu ekonomii
oraz 25 pytań z zakresu prawa ogólnego i prawa finansowego.
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W dniu 24 listopada 2018 roku odbyło się również seminarium tematyczne
pt. „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów
wartościowych”, w ramach którego opiekunowie merytoryczni uczestników
mogli wysłuchać dwóch wykładów na temat konstytucyjnych podstaw funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego oraz zagadnień uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim3, związanych
z przewodnim hasłem Konkursu. Wykład wygłosili dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska z Katedry Prawa Samorządowego WPiA US oraz dr Wojciech Bożek
z Katedry Prawa Finansowego WPiA US.
Etap ustny przeprowadzono w dniu 8 grudnia 2017 roku. Uroczystego otwarcia
drugiego etapu Konkursu dokonał Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego Pan prof. zw. dr hab. Waldemar Gos oraz Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Pan dr hab. Zbigniew Kuniewicz
prof. US, a także Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego
w Szczecinie Pani Marta Matraszek i Wiceprezes Zarządu Oddziału Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie Pani dr hab. Magdalena Zioło prof. US.
Do drugiego etapu Konkursu zakwalifikowało się dwunastu uczestników,
którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszym etapie Konkursu. Uczestnicy
rywalizowali o atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez WPiA US oraz
Narodowy Bank Polski. Każdy z zakwalifikowanych do ustnego etapu uczestników oraz ich opiekunowie merytoryczni mieli możliwość skorzystania z nagrody
ufundowanej przez Narodowy Bank Polski w postaci wycieczki do Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.
Do drugiego etapu Konkursu przystąpili :
1. Pan Szymon Frąckowiak, reprezentujący XIII Liceum Ogólnokształcące
w Szczecinie, którego opiekunem merytorycznym był Pan Patryk Araszkiewicz;
2. Pan Mateusz Grzegórzek, reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie, którego opiekunką merytoryczną była Pani Emilia Skrzypa;
3. Pan Adrian Końca, reprezentujący Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica w Szczecinie, którego opiekunem merytorycznym był Pan Patryk Araszkiewicz;
4. Pan Piotr Lipiński, reprezentujący XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, którego opiekunem merytorycznym był Pan Patryk Araszkiewicz;
5. Pan Wojciech Łabuń, reprezentujący XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, którego opiekunem merytorycznym był Pan Patryk Araszkiewicz;
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1373).
3
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6. Pan Piotr Moneta, reprezentujący Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego w Choszcznie, którego opiekunką merytoryczną była Pani Iwona
Błaszczyk-Wolniak;
7. Pan Szymon Oberbek, reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie, którego opiekunką merytoryczną była Pani Ewa Moeller;
8. Pan Bartosz Szczeglik, reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, którego opiekunem merytorycznym był Pan
Jakub Suchy;
9. Pani Zuzanna Wiśniewska, reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, której opiekunem merytorycznym był
Pan Jakub Suchy;
10. Pan Piotr Zawadzki z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którego opiekunem merytorycznym był Pan Patryk Araszkiewicz;
11. Pan Kacper Zwarzany z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którego opiekunem merytorycznym był Pan Patryk Araszkiewicz;
12. Pani Iga Żbikowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Kołobrzegu, której opiekunem merytorycznym był Pan Jakub Suchy.
Uczestnicy drugiego etapu Konkursu odpowiadali na trzy wylosowane
pytania z zakresu ekonomii, ogólnych zagadnień prawa oraz prawa finansowego,
a ich odpowiedzi oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
1. Pan dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji US;
2. Pan prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji US;
3. Pani dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – pracownik naukowo-dydaktyczny
Wydziału Prawa i Administracji US;
4. Pani dr Katarzyna Dadańska – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału
Prawa i Administracji US;
5. Pan dr Wojciech Bożek – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa
i Administracji US.
Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców Konkursu, którymi zostali:
1. Pani Iga Żbikowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Kołobrzegu, która zajęła pierwsze miejsce;
2. Pan Kacper Zwarzany z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, który zajął drugie miejsce;
3. Pan Piotr Zawadzki z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, który
zajął trzecie miejsce.
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W dniach 7–8 kwietnia 2018 roku uczestnicy drugiego etapu Konkursu oraz
ich opiekunowie merytoryczni wzięli udział w wycieczce do Centrum Pieniądza
im. Sławomira Skrzypka w Centrali Narodowego Banku polskiego w Warszawie.
W pierwszym dniu wycieczki zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP rozpoczęło
się od wystaw stałych poświęconych zagadnieniom genezy pieniądza i prezentacji jego pierwszych form, jakie przyjmował w starożytności, po czym uczestnicy
mieli możliwość poznania problematyki pieniądza monetarnego, a finalnie – wirtualnego. W drugim dniu wycieczki szczególnym zainteresowaniem cieszyła się
wystawa „Laboratorium autentyczności”, połączona z warsztatami przeprowadzonymi przez animatorów z Narodowego Banku Polskiego, w trakcie których
sprawdzano autentyczność pieniądza. Uczestnicy wycieczki poznali typy istniejących zabezpieczeń (w świetle UV znaki wodne, paski opalizujące i druk recto-verso) banknotów.

