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Krytycznie wobec postulatu zniesienia
ubezwłasnowolnienia w kontekście harmonizacji
polskiego prawa cywilnego z Konwencją ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych

Streszczenie
W artykule omówiono zagadnienie postulowanej zmiany podejścia do kwestii
zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej, polegającej na zniesieniu wszelkich przejawów jej ograniczeń, będącym wymogiem, jaki nakłada na Polskę Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.
W ocenie przeciwników ubezwłasnowolnienia cel ten można osiągnąć wyłącznie
w wyniku likwidacji tej instytucji. Autorka prezentuje poglądy przeciwników instytucji ubezwłasnowolnienia, podejmując z nimi dyskusję i wskazując, jakie szanse
i jakie zagrożenia może nieść ze sobą zmiana rzeczywistości normatywnej. Zerwanie
z dotychczasowymi regulacjami może bowiem prowadzić do ewentualnych negatywnych konsekwencji w postaci pozbawienia osób spełniających przesłanki ubezwłasnowolnienia oraz ich rodzin dotychczasowej ochrony, jak również godzić w pewność obrotu gospodarczego.
Słowa kluczowe: prawo cywilne, ubezwłasnowolnienie, zdolność do czynności prawnych, opieka, konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
* mgr Dominika Mróz, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, adres e-mail:
mroz_dominika@wp.pl
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Wprowadzenie
Początek XXI wieku przyniósł zmianę postrzegania osoby niepełnosprawnej i ewolucję podejścia do niej – od traktowania jej jako przedmiotu ochrony
państwa, do uczynienia podmiotem, mogącym swobodnie korzystać z wszelkich
praw i wolności. Wskazuje się, że: „dojrzewanie do przemian miało dwa główne
motory: pierwszym z nich było zdobywanie przez osoby niepełnosprawne coraz
większych obszarów życia, wychodzenia z izolacji medyczno-opiekuńczego
marginesu ku pełniejszemu uczestnictwu w życiu społecznym, realizacji nowych
aspiracji. Drugim stało się umacnianie wartości demokratycznych, w tym praw
człowieka jako fundamentów organizacji życia społecznego”1. Największą
zmianę w tym zakresie przyniosła Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku2. Nie bez powodu ówczesny Sekretarz Generalny
ONZ, w przemówieniu przygotowanym na tę okazję, powiedział: „Dla 650 milionów ludzi niepełnosprawnych na całym świecie dzisiejszy dzień przynosi obietnicę początku nowej ery”3. Polska, będąc stroną Konwencji, zobowiązana jest do
dostosowania prawa krajowego do ustalonych standardów postępowania. Standardy te obejmują m.in. zniesienie wszelkich ograniczeń w realizowaniu praw
osób niepełnosprawnych, przy czym na gruncie polskiego prawa zasadniczym
ograniczeniem pozostaje instytucja ubezwłasnowolnienia. Potrzeba jej zniesienia, wynikająca z mocy wiążącej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
wywołuje liczne kontrowersje, a doktryna wydaje się w tym względzie podzielona na zwolenników i przeciwników zniesienia ubezwłasnowolnienia.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów i argumentów
formułowanych przez przedstawicieli doktryny aprobujących zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia4, jak również identyfikacja ewentualnych negatyw1
K. Mrugalska, w: Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ,
red. A. Waszkiewicz, Kraków 2008, s. 6.
2
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).

A. Błaszczak, Zastrzeżenia i oświadczenie interpretacyjne Polski do Konwencji o prawach
osób z niepełnosprawnościami, w: Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 25–42.
3

4
Zwolennikami likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia są m.in.: M. Szeroczyńska
(której poglądy przedstawione zostały w opracowaniach: M. Szeroczyńska, Ubezwłasnowolnienie
i alternatywne formy pomocy w realizowaniu zdolności do czynności prawnych osób z niepełno-
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nych konsekwencji takiej decyzji. Intencje osób zaangażowanych w działania
na rzecz ochrony praw człowieka prima facie wydają się zrozumiałe, jednakże
mogą nie uwzględniać ujemnych skutków realizacji zamierzenia. Mając na uwadze, że planowane zmiany polskiego prawa stosownie do wymogów Konwencji
o prawach osób niepełnosprawnych były dotychczas przedmiotem ograniczonych rozważań, warto poddać krytycznej analizie wypowiedzi przedstawicieli
doktryny, rozważając, jakie szanse i zagrożenia mogą wiązać się z modyfikacją
rzeczywistości normatywnej w tym względzie.
Bezsprzecznie przy rozważaniu problemu zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia należy kierować się chęcią wyważenia spornych interesów
uczestników obrotu prawnego. Z jednej bowiem strony należy dostrzegać
interes ogółu obywateli, kontrahentów w transakcjach gospodarczych, stron
czynności prawnych czy rodzin osób spełniających przesłanki ubezwłasnowolnienia, z drugiej interes jednostki, która z racji urodzenia posiada godność
oraz chęć korzystania z pełni praw i wolności, gwarantowanych konstytucyjnie
oraz na gruncie prawa międzynarodowego. Przeciwnicy ubezwłasnowolnienia
podkreślają, że interes ogółu czy pewność obrotu gospodarczego są kwestiami
pobocznymi, a znaczenie ma wyłącznie interes jednostki. Stanowisko to nie
jest pozbawione podstaw z racji tego, że instytucja ubezwłasnowolnienia ma
na celu przede wszystkim ochronę interesów ubezwłasnowolnionego. Należy
jednak rozważyć, czy likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia nie spowoduje jednocześnie szkody dla tego interesu. Celem niniejszego artykułu jest
ustalenie, czy większym zagrożeniem będzie przyznanie jednostce cierpiącej
na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne zbyt szerokiego zakresu autonomii
sprawnością intelektualną w regulacjach międzynarodowych oraz w prawie obcym, na przykładzie
Estonii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Kanady (stanu Manitoba), w: Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. K. Kędziora,
Warszawa 2012, s. 15–61; Asystent osoby z niepełnosprawnością, Studium prawno-porównawcze,
red. M. Szeroczyńska, Warszawa 2007); M. Zima-Parjaszewska (której poglądy przedstawione
zostały w opracowaniach: M. Zima-Parjaszewska, Artykuł 12 Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami a ubezwłasnowolnienie w Polsce, w: Prawa osób z niepełnosprawnością
intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka,
red. D. Pudzianowska, Warszawa 2014, s. 127–163; M. Zima-Parjaszewska, Ubezwłasnowolnienie
w świetle Konstytucji RP oraz Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Poznań 2012), L. Kociucki (którego poglądy
przedstawione zostały w opracowaniach: L. Kociucki, Niektóre problemy nowelizacji polskiego prawa
o ubezwłasnowolnieniu, „Studia Prawnicze” 2013, nr 2, s. 77–95; L. Kociucki, Zdolność do czynności
prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia, Warszawa 2011; L. Kociucki, Komentarz 1, w: Jeśli nie
ubezwłasnowolnienie, to co?...; L. Kociucki, Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące
opieki i kurateli po ostatnich nowelizacjach, „Acta Iuris Stettinensis” 2011 nr 2, s. 49–70).

10

Dominika Mróz

w sferze cywilnej, czy też ograniczenie przyrodzonej wolności tej jednostki
przez wspomniane działania normatywne.
Znaczenie pojęcia niepełnosprawności na gruncie Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych
Beneficjentami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, jak
wynika z samej nazwy, są osoby niepełnosprawne. W dotychczasowych rozważaniach naukowych wykształciły się dwa modele znaczeniowe pojęcia
niepełnosprawności: model medyczny, który kładzie nacisk na fizyczne i psychiczne ułomności w funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnościami, oraz
model społeczny, akcentujący społeczne bariery utrudniające funkcjonowanie
tej osoby. W 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła osobę
niepełnosprawną jako osobę, która nie może samodzielnie – czy to częściowo,
czy całkowicie – zapewnić sobie możliwości normalnego życia osobistego
i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności
fizycznej lub psychicznej. Z kolei Europejskie Forum Niepełnosprawności Parlamentu Europejskiego w 1994 roku zidentyfikowało osobę niepełnosprawną
jako jednostkę znajdującą się w sytuacji upośledzającej pokonywanie przez
nią barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, w taki sposób, jak
czynią to inni ludzie. Uwypuklono zatem znaczenie elementów o charakterze
społecznym. W 2001 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Międzynarodową Klasyfikację Niepełnosprawności (ICF), zawierającą bardziej szerokie
czy wszechstronne ujęcie pojęcia niepełnosprawności, które łączyło elementy
modelu medycznego i społecznego. Obejmuje ono z jednej strony uszkodzenia
oraz inne ograniczenia aktywności osoby niepełnosprawnej, a z drugiej bariery
utrudniające lub ograniczające jej uczestnictwo w życiu społecznym. Cecha
niepełnosprawności uwarunkowana została zatem zarówno czynnikami osobniczymi, jak i środowiskowymi5.
W polskim ustawodawstwie próbę wyjaśnienia pojęcia niepełnosprawności podjęto w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tłumacząc
niepełnosprawność jako trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania
ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności
5
Hasło: Niepełnosprawność, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/niepelnosprawnosc;3947453.html (dostęp 12.04.2018).
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organizmu, powodującą w szczególności niezdolność do pracy6. Wskazana
ustawa rozróżnia niepełnosprawność prawną, a zatem potwierdzoną stosownym orzeczeniem, od niepełnosprawności biologicznej, sprowadzającej się
do subiektywnego odczuwania przez konkretną osobę ograniczenia wykonywania podstawowych dla danego wieku czynności, przy braku takiego
orzeczenia.
W dniu 1 sierpnia 1997 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Kartę
Praw Osób Niepełnosprawnych, określającą osoby, których sprawność fizyczna,
psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, jako
niepełnosprawne7. Pierwszym polskim aktem prawnym, w którym doszło do
porzucenia medycznego rozumienia pojęcia niepełnosprawności na rzecz ujęcia
holistycznego, była dopiero Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,
ratyfikowana w 6 września 2012 roku8. W art. 1, obejmującym cele Konwencji, sprecyzowano, że osoba niepełnosprawna posiada długotrwale naruszoną
sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co
może, w połączeniu z różnymi barierami, utrudniać jej pełny i skuteczny udział
w życiu społecznym na równi z innymi osobami. Nadto w preambule Konwencji
uznano „różnorodność osób niepełnosprawnych” oraz wskazano, że: „niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym”. Wynika z tego, że w Konwencji pojęcie
niepełnosprawności ujęte zostało w sposób bardzo szeroki, dając jednocześnie
wyraz temu, że nie jest możliwe enumeratywne wyliczenie wszystkich rodzajów
niepełnosprawności. Katalog osób niepełnosprawnych pozostaje zatem otwarty.
Obejmuje on nie tylko osoby niepełnosprawne fizycznie czy umysłowo, jak
przyjmuje się potocznie, ale również osoby chore psychiczne9. Artykuł ten dotyczy wyłącznie takich osób niepełnosprawnych, które ze względu na chorobę
psychiczną bądź inne zaburzenia psychiczne nie są w stanie kierować swoim
postępowaniem, spełniając w ten sposób przesłanki do orzeczenia wobec nich
ubezwłasnowolnienia.
6
Art. 2 pkt. 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046).
7
§ 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób
Niepełnosprawnych (M.P. z 1997 r., nr 50, poz. 475).
8
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A. Jastrzębska, Wskazania, według których następuje kwalifikowanie do odpowiednich
stopni niepełnosprawności, 29 sierpnia 2003 r., www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4892 (dostęp
12.04.2018).
9

12

Dominika Mróz

Znaczenie i główne założenia Konwencji ONZ o prawach
osób niepełnosprawnych
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta 13 grudnia 2006 roku podczas 61. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych i weszła w życie 3 maja 2008 roku10. Do połowy października
2018 roku jej tekst podpisały 162 państwa, natomiast formalnie jej stronami stało
się 177 krajów. Dotychczas została podpisana i ratyfikowana przez wszystkie
28 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przez Unię Europejską jako
pierwszą organizację międzynarodową11.
Konwencja jest najważniejszym i najbardziej doniosłym prawnie aktem
podejmującym problem praw osób niepełnosprawnych, w tym także osób upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie czy cierpiących na inne zaburzenia
psychicznie. Celem Konwencji jest ochrona osób niepełnosprawnych i zapewnienie im dostępu do praw i podstawowych wolności na równi z innymi osobami,
a co za tym idzie – eliminacja jakichkolwiek przejawów ograniczeń w tej kwestii.
Państwa, będące stronami Konwencji, zobligowane są do zharmonizowania wewnętrznych systemów prawnych w taki sposób, by były one zgodne z jej
postanowieniami (vide art. 4 Konwencji). Konwencja gwarantuje wszystkim
osobom niepełnosprawnym równość wobec prawa, której potwierdzeniem jest
przyznanie przez państwa-strony każdej osobie niepełnosprawnej podmiotowości prawnej (vide art. 12 Konwencji). Państwa-strony uznają ponadto, że
osoby niepełnosprawne mają zdolność prawną na równi z innymi osobami
we wszystkich aspektach życia. Obowiązkiem sygnatariuszy Konwencji jest
podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wsparcia, którego mogą potrzebować przy korzystaniu z tej
zdolności, oraz zagwarantowanie im odpowiedniej i skutecznej ochrony w celu
zapobiegania wszelkim nadużyciom. Zabezpieczenia te powinny zostać tak
skonstruowane, aby respektowały prawa, wolę oraz preferencje osoby niepełnosprawnej, były wolne od konfliktu interesów i bezprawnych nacisków,
10
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, www.rpo.gov.pl/pl/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych (dostęp 30.04.2018).
11
UE ratyfikuje Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych,
5 stycznia 2011 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_pl.htm (dostęp 30.04.2018). Dane
zaktualizowane według stanu z dnia 23 października 2018 r., pobrane ze strony internetowej Zbioru
Traktatów Organizacji Narodów Zjednoczonych – United Nations Treaty Collection, https://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=zen (dostęp
23.10.2018).
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proporcjonalne i dostosowane do sytuacji danej osoby. Jednocześnie mają być
stosowane przez możliwie najkrótszy czas i podlegać stałemu przeglądowi
przez właściwe, niezależne i bezstronne władze lub organ sądowy. Nadto mocą
Konwencji państwa-strony mają zagwarantować osobom niepełnosprawnym
równe prawo do posiadania własności, również w drodze dziedziczenia, oraz
wprowadzić ustawowe gwarancje, ażeby nie były one pozbawiane tego prawa
w sposób arbitralny. Osoby niepełnosprawne w myśl Konwencji powinny mieć
także zapewnioną swobodę prowadzenia własnych spraw finansowych oraz
równy z innymi osobami dostęp do pożyczek bankowych, kredytów hipotecznych i innych form finansowania12.
Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że przewidziana w postanowieniach Konwencji zasada równości osób niepełnosprawnych wobec prawa
przejawia się nie tylko postulatem zniesienia wszelkich ograniczeń zdolności
prawnej, ale również zapewnienia tym osobom swobodnego dokonywania wszelkich czynności prawnych, począwszy od tych prostych i nieskomplikowanych po
rozporządzanie prawem własności czy zawieranie umów kredytowych. Artykuł
12 Konwencji nie wprowadza przy tym żadnych ograniczeń w korzystaniu przez
osoby niepełnosprawne z ich praw i nie uzależnia ich realizacji od poziomu rozwoju intelektualnego czy stanu świadomości.
Droga Polski do ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Polski rząd podpisał tekst Konwencji 20 marca 2007 roku, natomiast jej ratyfikacja nastąpiła dopiero 6 września 2012 roku. Pięcioletni okres, który upłynął
pomiędzy podpisaniem konwencji a jej ratyfikacją, wynikał m.in. z prowadzenia
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w latach 2008–2011 analiz zgodności polskiego prawa z tekstem Konwencji13. Przeszkodą w ratyfikacji pozostawała okoliczność, że polski system prawny wymagał podjęcia zdecydowanych
działań w kierunku jego harmonizacji ze standardami Konwencji. Aby osiągnąć
ten cel, przeprowadzono wiele nowelizacji, m.in. w ustawie Kodeks wyborczy
wprowadzono przepisy ułatwiające osobom niepełnosprawnym branie udziału
12

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych...

Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przez Polskę, www.mpips.
gov.pl/spoleczne-prawa-czlowieka/organizacja-narodow-zjednoczonych/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych/ratyfikacja-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnychprzez-polske (dostęp 30.04.2018).
13
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w głosowaniu14, wprowadzono nową formułę edukacji uczniów ze specjalnymi
potrzebami15, uchwalono ustawę o języku migowym16, zaczęto wspierać zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami oraz określono status psa asystującego
poprzez zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych17.
Pomimo ratyfikowania Konwencji dostrzega się jednak przypadki niezgodności polskiego prawa z jej wymogami, np. w odniesieniu do regulacji, do których złożono albo oświadczenia interpretacyjne, albo zastrzeżenia do Konwencji.
Ich złożenie pozwala uniknąć przez państwo-stronę zarzutów naruszenia postanowień Konwencji do czasu przeprowadzenia odpowiednich zmian w prawie.
Pierwszą ze wspomnianych regulacji jest wspomniany wyżej art. 12 Konwencji,
zapewniający osobom niepełnosprawnym zdolność prawną na równi z innymi
osobami, we wszystkich aspektach życia. Według oświadczenia interpretacyjnego Polski postanowienie to zezwala na stosowanie ubezwłasnowolnienia
w okolicznościach i w sposób określony w prawie wewnętrznym.
Przeciwnicy instytucji ubezwłasnowolnienia podnoszą, że władze Polski
wykorzystały nieścisłość w tłumaczeniu angielskiego terminu legal capacity,
użytego w art. 12 Konwencji, jako „zdolność prawną”. Mogłoby to sugerować,
że chodzi o zdolność prawną na gruncie przepisów polskiego prawa cywilnego,
a zatem zdolność prawną w rozumieniu art. 8 § 1 k.c. Gdyby więc dosłowne
tłumaczenie tego pojęcia licowało z zamierzeniami autorów tekstu Konwencji, to
przepisy prawa polskiego byłyby w pełni zgodne z jej postanowieniami, ponieważ
zdolność prawną można utracić tylko w chwili śmierci, w chwili wskazanej przez
14

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r., nr 228, poz. 1487); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r., nr 228,
poz. 1490); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach (Dz.U. z 2010 r., nr 228, poz. 1489).
15

16
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).
17
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1463).

Krytycznie wobec postulatu zniesienia ubezwłasnowolnienia...

15

sąd w postanowieniu o uznaniu za zmarłego albo o stwierdzeniu zgonu. Tymczasem autorzy Konwencji przez sformułowanie legal capacity rozumieli zdolność,
aby za pomocą czynności prawnych nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania,
co na gruncie prawa polskiego odpowiadałoby „zdolności do czynności prawnych”. Zgodnie z art. 11 i 12 k.c. pełną zdolność do czynności prawnych nabywa
się z chwilą uzyskania pełnoletności, natomiast nie mają zdolności do czynności
prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z tego względu w stosunku do ubezwłasnowolnienia Polska
wniosła jedynie oświadczenie interpretacyjne, a nie zastrzeżenie. W ocenie przeciwników ubezwłasnowolnienia stanowiło to obejście Konwencji, gdyż zgodnie z art. 46 ust. 1 nie można w stosunku do jej postanowień czynić żadnych
zastrzeżeń, które byłyby sprzeczne z jej celem18. Wykładnią art. 12 Konwencji
zajął się również Sąd Najwyższy, wskazując, że uwzględnienie obcojęzycznych
tekstów tego postanowienia, jak również jego oficjalnego komentarza i polskiego
tłumaczenia, prowadzi do wniosku, że postanowienie to dotyczy zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Sąd Najwyższy podkreślił również, że
z uwagi na zaprzestanie prac legislacyjnych nad likwidacją instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim porządku prawnym ciężar adaptacji prawa do standardów Konwencji spoczął na sądach19.
Postanowieniem Konwencji, do którego Polska wniosła zastrzeżenie, jest
art. 23 ust. 1 lit a. Zgodnie z nim państwa zagwarantują wszystkim osobom niepełnosprawnym, zdolnym do zawarcia związku małżeńskiego, prawo do wejścia
w związek małżeński i założenia rodziny na zasadach całkowitej dobrowolności
i zgody przyszłych małżonków. Co do tego postanowienia Polska złożyła zastrzeżenie, iż nie będzie stosowała tej regulacji do czasu zmiany przepisów prawa krajowego. Polska wniosła również zastrzeżenia do art. 23 ust. 1 lit. b i art. 25 lit. a,
18
M. Zima-Parjaszewska, wystąpienie na I Kongresie Praw Obywatelskich w Warszawie
w dniu 8 grudnia 2017 r., podczas panelu: „Ubezwłasnowolnienie – reforma czy likwidacja? O potrzebie wprowadzenia wspieranego podejmowania decyzji”, informacje ze strony internetowej www.rpo.
gov.pl/pl/content/kpo/panel/ubezwlasnowolnienie-reforma-czy-likwidacja (dostęp 10.05.2018).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt: III CZP 66/17, LEX
nr 2422464. W uzasadnieniu tego poglądu Sąd Najwyższy przytoczył przykłady z orzecznictwa:
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., sygn. akt: III CZP 102/14, oraz uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt: III CZP 38/16. Zagadnienie prawne, które
rozstrzygał Sąd Najwyższy na gruncie podjętej uchwały, dotyczyło prawa małżonka ubezwłasnowolnionego częściowo do wytoczenia powództwa o rozwód. Sąd uznał, iż wykładnia przepisów,
dokonywana w zgodzie z Konwencją, zakazuje w tym przypadku automatycznego odrzucania pozwu o rozwód, bez wcześniejszego ustalenia przez sąd osoby kuratora, wezwania go do wstąpienia
do procesu, ewentualnie zwrócenia się do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora.
19
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dotyczących opieki medycznej i programów zdrowotnych w obszarze zdrowia
seksualnego i związanego z rozrodczością, wskazując, iż nie powinny być one
interpretowane jako przyznające jednostce prawo do aborcji czy też jako nakaz
dla stron zapewnienia dostępu do takiego prawa, za wyjątkiem sytuacji, kiedy
jest to wyraźnie określone w prawie krajowym20.
Zauważyć należy, że Polska nie jest stroną Protokołu fakultatywnego do
Konwencji, na mocy którego ofiary naruszenia któregokolwiek z praw, wymienionych w tym akcie, mogą składać doniesienia do Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z treścią Protokołu, w przypadku gdy Komitet otrzyma
wiarygodne informacje, wskazujące na poważne bądź systematyczne łamanie
przez państwo-stronę praw wymienionych w Konwencji, wówczas zwróci się on
do tego państwa z prośbą o współpracę przy rozpatrywaniu tych informacji, jak
również o przedstawienie uwag na ich temat. Komitet przekaże następnie wyniki
dochodzenia państwu-stronie wraz z wszelkimi komentarzami i zaleceniami.
W 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z apelem o ratyfikację Protokołu fakultatywnego do Konwencji. W jego
ocenie bezpośrednie stosowanie przez sądy przepisów Konwencji napotyka na
poważne utrudnienia. Zgodnie z treścią Konwencji państwa-strony zobowiązane
są jedynie do cyklicznego składania sprawozdań z postępów w zakresie realizacji zobowiązań, wynikających z jej postanowień. Natomiast Protokół fakultatywny przewiduje możliwość bezpośredniego składania skarg indywidualnych
przez ofiary naruszeń postanowień Konwencji przez poszczególne państwa. Apel
Rzecznika został poparty przez 170 organizacji, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony praw człowieka oraz równego traktowania21.
Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, dlatego w szczególności ciąży na niej obowiązek dostosowania prawa cywilnego
oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego do wymogów wynikających z jej postanowień. Wiąże się z tym m,in. konieczność zniesienia ubezwłasnowolnienia czę20
Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1170).

RPO apeluje: Ratyfikujmy Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami z dnia 21 stycznia 2016 r., www.rpo.gov.pl/pl/content/ratyfikujmy-protokol-fakultatywny-do-konwencji-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-apel-rpo (dostęp 10.05.2018); Protokół
fakultatywny do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – skuteczne narzędzie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami? z dnia 6 września 2016 r., www.rpo.gov.pl/pl/content/
%E2%80%9Eprotok%C3%B3%C5%82-fakultatywny-do-konwencji-o-prawach-os%C3%B3bniepe%C5%82nosprawnych-%E2%80%93-skuteczne-narz%C4%99dzie-ochrony (dostęp 10.05.2018).
21
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ściowego oraz całkowitego, jak również zapewnienie dostępu do swobodnego
zawierania małżeństw i planowania rodziny przez osoby, którym polskie prawo
wcześniej na to nie zezwalało.
Projekt zmian legislacyjnych wypracowany przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Cywilnego
Harmonizacją polskiego prawa cywilnego z Konwencją o prawach osób
niepełnosprawnych, w tym zmianą uregulowań dotyczących ubezwłasnowolnienia, zajęła się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości. Punktem wyjścia do prowadzonych prac była analiza
akt sądowych, jak również wnioski kierowane do Ministra Sprawiedliwości,
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Rzecznika Praw
Obywatelskich z prośbami o zbadanie dotychczasowej praktyki sądowej w postępowaniach o ubezwłasnowolnienie i podjęcie stosownych kroków legislacyjnych.
W uzasadnieniu projektu nowelizacji kodeksu cywilnego z października 2008
roku Komisja wskazała, że zespół przygotowujący projekt dostrzegł potrzebę
zmiany brzmienia wielu przepisów, regulujących zdolność do czynności prawnych, negując jednak potrzebę przeprowadzenia zmian o charakterze rewolucyjnym22. Większość zaproponowanych w projekcie z 2008 roku zmian stanowiły
nieznaczne korekty.
Wyjątkowo Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zaproponowała
jednak usunięcie instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego z kodeksu cywilnego, pozostawiając jedynie ubezwłasnowolnienie całkowite. Postulowano, aby
zdolność do czynności prawnych przyznana osobom ubezwłasnowolnionym
obejmowała zdolność zawierania umów drobnych oraz aby umowa zawarta
przez taką osobę była ważna bez względu na to, czy została wykonana. Sankcja nieważności miała dotykać tylko te umowy, których zawarcie prowadziło do
rażącego pokrzywdzenia osoby ubezwłasnowolnionej23. W projekcie dokonano
także zmian w zakresie przesłanek niezbędnych do orzeczenia ubezwłasnowolnienia, ograniczając je do niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych,
22
Księga Pierwsza Kodeksu Cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa 2008, s. 28, https://bip.ms.gov.
pl/Data/Files/_public/kkpc/projekty-na-stronie-ms/ksiega_pierwsz_kodeksu_cywilnego-2008.rtf
(dostęp 10.05.2018).
23

Ibidem, s. 32.
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a w szczególności choroby psychicznej. Pominięto natomiast przesłanki pijaństwa i narkomanii, wskazując, że na gruncie dotychczasowego orzecznictwa oraz
wypowiedzi przedstawicieli doktryny nie stanowią one przesłanek samoistnych,
i tylko w połączeniu z występowaniem zaburzeń psychicznych mogą stanowić
podstawę ubezwłasnowolnienia24.
Reasumując, Komisja Kodyfikacyjna nie przewidziała w projekcie z 2008
roku zasadniczych zmian odnoszących się do zdolności do czynności prawnych,
zachowując w dużej mierze dotychczasowy kształt instytucji ubezwłasnowolnienia. Przeprowadzoną przez siebie korektę Komisja oceniła jako w pełni skuteczną. Uznano, że zaproponowane przesłanki ubezwłasnowolnienia stosunkowo
przystępnie pozwalają ustalić kwalifikacje do dokonania czynności prawnej,
jak również że badanie stanu psychicznego osoby dokonującej czynności prawnej powinno mieć miejsce przy ocenie wad oświadczeń woli25. To stanowisko
spotkało się z szeroką krytyką zwolenników zniesienia ubezwłasnowolnienia,
uważających zmiany kodeksu cywilnego, zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, za niewystarczające i nieadekwatne w stosunku do
rzeczywistych potrzeb osób wymagających prawnego wsparcia26.
Z uwagi na głosy krytyki wobec pierwotnie zaproponowanego projektu
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego 22 marca 2013 roku zakończyła
prace nad nowym projektem założeń nowelizacji kodeksu cywilnego, kodeksu
postępowania cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw27.
Nowy projekt założeń został następnie przyjęty przez Radę Ministrów 10 marca
2015 roku28. Dokument ten postuluje wprowadzenie zasady pełnej zdolności do
czynności prawnych każdej osoby dorosłej. Sądowe ograniczenia tej zdolności
powinny być ustalane ad casum, z uwzględnieniem okoliczności i uwarunkowań
odnoszących się do konkretnej osoby, ich wprowadzania nie powinien cechować
automatyzm, a ich zakres powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb
24

Ibidem, s. 33.

25
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Projekt założeń nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw w zakresie zdolności do czynności prawnych osób
z niepełnosprawnością psychiczną Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, https://bip.ms.gov.pl/
pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego (dostęp 10.05.2018).
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danej osoby, zgodnie z zasadą pomocniczości. Nowelizacja zakłada likwidację
instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego oraz zastąpienie
kilku funkcjonujących obecnie form pomocy osobom z niepełnosprawnością
psychiczną w postaci: kurateli nad osobą niepełnosprawną, kurateli nad osobami
ubezwłasnowolnionymi częściowo oraz opieki nad ubezwłasnowolnionymi całkowicie i wprowadzenie w ich miejsce jednolitej instytucji opieki. Miałaby ona
elastyczny i zindywidualizowany charakter oraz zróżnicowany zakres, który
byłby każdorazowo dostosowywany do stopnia niepełnosprawności danej osoby
i jej potrzeb, związanych z podejmowaniem życiowych decyzji.
Nowelizacja przewiduje wprowadzenie czterech form instytucji opieki. Pierwsza z nich – opieka asystencyjna – miałaby dotyczyć sytuacji, w których dana osoba
potrzebuje wsparcia w podejmowanych przez siebie działaniach oraz potrzebuje
doradztwa przy podejmowaniu decyzji. Drugą formą miałaby być opieka reprezentacyjna. Miałaby ona charakter równoległy, w którym niektóre czynności prawne
osoba chora psychicznie podejmowałaby samodzielnie, a w stosunku do innych,
wyliczonych enumeratywnie w postanowieniu sądu, niezbędna byłaby pomoc opiekuna, wyposażonego w upoważnienie do reprezentowania podopiecznego w określonym zakresie. Trzecią formą byłaby opieka polegająca na współdecydowaniu
o sprawach istotnych dla podopiecznego. Istota tego rodzaju opieki nakazuje przyjąć, że ważność czynności prawnych dokonanych przez podopiecznego zależałaby
od ich zaakceptowania przez opiekuna. Oznacza to, że każda decyzja miałaby być
podejmowana przy współudziale osoby chorej psychicznie i ustanowionego dla niej
współdecydenta. Czwarta, najdalej idąca forma opieki, oparta byłaby na wyłączeniu
kompetencji osoby chorej psychicznie do dokonywania czynności samodzielnie lub
w porozumieniu z opiekunem. To na opiekunie spoczywałoby prawo i obowiązek
dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz podopiecznego. W założeniach do projektu wskazano, że najdalej idąca interwencja w prawa podopiecznego
dopuszczalna byłaby tylko wyjątkowo, gdyby zaburzenia psychiczne osiągnęły taki
stopień, że prowadziłyby do wyeliminowana możliwości zrozumienia znaczenia
składanych przez tę osobę oświadczeń woli lub ich konsekwencji29. Po wprowadzeniu planowanych zmian, sąd, bez orzekania o ubezwłasnowolnieniu, miałby
ustanawiać opiekuna i ściśle określać jego kompetencje, czyli rozstrzygać, w jakim
zakresie podopieczny może działać samodzielnie, a w jakim potrzebuje wsparcia
lub zastępstwa. Rolą opiekuna miałoby być pomaganie i asystowanie osobie chorej
psychicznie, a nie wyręczanie jej w dokonywaniu ważnych czynności prawnych,
29

Projekt założeń nowelizacji...

20

Dominika Mróz

co jest istotą tzw. wspomaganego podejmowania decyzji. Projekt zakładał również
wprowadzenie tzw. pełnomocnictwa opiekuńczego, na mocy którego osoba dorosła
i sprawna psychicznie mogłaby ustanowić pełnomocnika, który w jej imieniu podejmowałby określone decyzje, także osobiste, na wypadek zachorowania przez nią
w przyszłości na zaburzenia psychiczne30.
Warto zaznaczyć, że podczas prac Komisji pojawiały się także propozycje
uchylenia art. 82 k.c., przesądzającego o nieważności oświadczenia woli złożonego przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie
wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli31.
Możliwość następczego stwierdzenia nieważności czynności prawnych dokonanych przez osoby chore psychicznie poczytywane jest bowiem jako kolejny
przejaw ograniczania ich wolności i praw. Ostatecznie zmiany w tym zakresie
nie znalazły się w przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną projekcie
założeń. Minister Sprawiedliwości 17 grudnia 2015 roku zlikwidował Komisję
Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Od tej pory prace nad projektem nowelizacji
prawa cywilnego w zakresie zniesienia ubezwłasnowolnienia kontynuowane są
w ramach Akademickiego Projektu Kodeksu Cywilnego32.
Zwolennicy jak najszybszej zmiany obowiązujących przepisów w dalszym
ciągu nawołują do przyspieszenia prac nad nowelizacją i do wprowadzenia
w miejsce ubezwłasnowolnienia czterostopniowej opieki. Podczas II Kongresu
Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 20 września 2016 roku, jak również
podczas I Kongresu Praw Obywatelskich w dniu 8 grudnia 2017 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wezwał rządzących do podjęcia działań
w kierunku likwidacji ubezwłasnowolnienia33. Z raportu Rzecznika z 2016 roku
wynika bowiem, że istnieje konieczność zniesienia instytucji ubezwłasnowol30
Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 marca 2015 r., www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-cywilny-ustawykodeks.html (dostęp 15.05.2018). Zob. L. Kociucki, Zdolność do czynności prawnych..., s. 20.
31
K. Wójcik, Nie będzie ubezwłasnowolnienia po nowelizacji kodeksu cywilnego, „Rzeczpospolita” z dnia 8 listopada 2013 r., www.rp.pl/artykul/1063139-Nie-bedzie-ubezwlasnowolnieni
a-po-nowelizacji-kodeksu-cywilnego.html (dostęp 15.05.2018).
32
M. Andrzejewski, Prawo cywilne – prawo rodzinne – prawo dotyczące rodziny (refleksje
w czasie, gdy osłabł impet prac nad kodyfikacją prawa cywilnego), w: Meandry prawa – teoria
i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, red. E. Pływaczewski,
J. Bryk, Szczytno 2017, s. 21–35.
33
RPO: instytucja ubezwłasnowolnienia do likwidacji, www.lex.pl/czytaj/-/artykul/rpo-instytucja-ubezwlasnowolnienia-do-likwidacji (dostęp 15.05.2018).
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nienia w jej obecnym kształcie i wdrożenia modelu wspieranego podejmowania decyzji34. W kwietniu 2017 roku Rzecznik Praw Obywatelskich przedłożył
wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, w którym poruszył problem dostępu
do sądu osób z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi Ministerstwo podkreśliło,
że zmiany w instytucji ubezwłasnowolnienia są potrzebne, ale usunięcie tej instytucji wymaga dokonania wielu zmian o charakterze systemowym35. Postulaty
zniesienia ubezwłasnowolnienia zintensyfikowały się na nowo podczas protestu
rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie w kwietniu 2018 roku36.
Argumenty za wzmocnieniem autonomii osób niepełnosprawnych i
zniesieniem instytucji ubezwłasnowolnienia
Głównym argumentem podnoszonym przez przeciwników ubezwłasnowolnienia jest zachodząca w prawie międzynarodowym tendencja do znoszenia
wszelkich form ograniczeń praw osób niepełnosprawnych. Często powoływany
jest w tym kontekście wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym zidentyfikowano kierunek zmian, występujący obecnie na arenie międzynarodowej. W uzasadnieniu wyroku zauważono, że w wielu państwach odchodzi się od sztywnego
ograniczania praw i wolności osób chorych psychicznie, upośledzonych lub uzależnionych na rzecz instytucji bardziej elastycznych, dopasowywanych do konkretnych sytuacji przez sąd orzekający w danej sprawie. Zwrócono jednocześnie
uwagę, że w niektórych państwach stworzono możliwość indywidualnego oznaczenia przez sąd rodzajów czynności, które osoba poddana opiece może dokonywać samodzielnie, czyli bez zgody przedstawiciela ustawowego37. Zwolennicy
Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości – analiza i zalecenia, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka” nr 7, Warszawa 2016, s. 6, 24–29, www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Dost%C4%99p%20
os%C3%B3b%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami%20do%20wymiaru%20sprawiedliwo%C5%9Bci.pdf (dostęp 1.06.2018).
34

MS do RPO: Zmiany ws. ubezwłasnowolnienia – potrzebne, ale to nie priorytet, z dnia
22 lutego 2018 r., Gazeta Prawna.pl, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1106353,ms-do-rpo-ws-ubezwlasnowolnienia.html (dostęp 1.06.2018).
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Kancelaria Prezydenta: Spisano postulaty protestujących w Sejmie; Reprezentantka
protestujących: jesteśmy zadowoleni, z dnia 20 kwietnia 2018 r., Gazeta Prawna.pl, www.gazetaprawna.pl/artykuly/1119002,protest-rodzicow-niepelnosprawnych-osob-w-sejmie-postulaty.html
(dostęp 1.06.2018).
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zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia akcentują, że Trybunał Konstytucyjny
dostrzegł problem niezgodności obowiązujących w Polsce przepisów z tymi
tendencjami, sugerując przy tym potrzebę odpowiednich zmian. Jako przykład
podano Francję, Niemcy czy Austrię, wskazując, że w tych państwach zrezygnowano z instytucji odpowiadających polskiemu ubezwłasnowolnieniu, ponieważ ograniczały one prawa i wolności osób niepełnosprawnych38. Zwolennicy
likwidacji ubezwłasnowolnienia, obok wspomnianego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, powołują się także na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, a zwłaszcza na wyrok w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom39.
Przeciwnicy instytucji ubezwłasnowolnienia oprócz sygnalizowania, że
godzi ona w prawa i wolności osób niepełnosprawnych, przede wszystkim wskazują jednak na brak możliwości jej pogodzenia z treścią i duchem Konwencji40.
Jak zauważono powyżej, jako istotę problemu wskazują oni niewłaściwe przetłumaczenie pojęcia legal capacity41 przez polskie władze, które w ten sposób,
przynajmniej na chwilę, odroczyły problem zniesienia ubezwłasnowolnienia.
W ocenie zwolenników likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia dalsze funkniach o ubezwłasnowolnienie i braku zagwarantowania praw osób ubezwłasnowolnionych jest na
tyle poważna, że nie można jej ignorować. W swoich rozważaniach Trybunał oparł się na wynikach
lustracji akt sądowych spraw o ubezwłasnowolnienie, które toczyły się w latach 2001–2002, przeprowadzonej przez Departament Sądów Powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszym kwartale 2003 r., oraz w pierwszym kwartale 2004 r. Na tej podstawie Trybunał stwierdził,
że nieprawidłowości w tym zakresie są raczej regułą, a nie wyjątkiem – z uwagi na to, że w toku
postępowań o ubezwłasnowolnienie sądy sporadycznie wysłuchują osób zainteresowanych (16%
badanych spraw) i przesłuchują świadków (2% badanych spraw), co do zasady przeprowadzają
też dowód z opinii tylko jednego biegłego (98% badanych spraw), a kuratorami ustanawiają pracowników sądów, którzy z reguły są nieprzygotowani do pełnienia tej roli (99% badanych spraw).
Trybunał zaalarmował, że instytucja ubezwłasnowolnienia jest nadużywana „przez rodziny osób
ubezwłasnowolnionych w celu uzyskania korzyści majątkowych lub praktycznie wymuszane przez
instytucje państwowe, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy domy opieki społecznej,
które uzyskanie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu traktują jako warunek przyznania świadczeń,
np. renty, miejsca w domu opieki”.
38
Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Kodeks cywilny. Księga I. Część ogólna. Projekt z objaśnieniami, www.projektkc.uj.edu.pl/dokumenty/Projekt_Komisji_Kodyfikacyjnej_Ksiega_I_z_uzasadnieniem.pdf (dostęp 1.06..2018), s. 18.
39
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38832/06. w sprawie Alajos Kiss v. Węgry, LEX nr 578468. W orzeczeniu tym ETPCz zakwestionował zasadność pozbawienia osób ubezwłasnowolnionych możliwości uczestniczenia w wyborach, uznając je za niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.
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cjonowanie tej instytucji narusza zasadę równości wszystkich obywateli wobec
prawa oraz zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wyrażone
w art. 5 Konwencji42.
W literaturze wskazuje się ponadto, że instytucja ubezwłasnowolnienia,
nawet bez odnoszenia jej do przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, pozostaje sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Przeciwnicy ubezwłasnowolnienia podkreślają, że przyjęte przez polskiego
ustawodawcę w latach 60. ubiegłego wieku rozwiązania ingerujące w wolności i prawa jednostki pozostają w sprzeczności z zasadami ograniczeń wolności
i praw konstytucyjnych przewidzianych w art. 31 ust. 3 Konstytucji43. W uzasadnieniu tego twierdzenia podnoszą, że ubezwłasnowolnienie oprócz tego, że
ogranicza w nadmiernym stopniu prawa i wolności osobiste człowieka gwarantowane ustawą zasadniczą, narusza także zasadę proporcjonalności44. Krytycy
ubezwłasnowolnienia sugerują także, że instytucja ubezwłasnowolnienia nie jest
ograniczona jedynie do sfery kompetencji przy dokonywaniu czynności prawnych, ale wiąże się dla jednostki z o wiele bardziej doniosłymi dolegliwościami,
godząc w konstytucyjny status jednostki. Zważyć bowiem należy, że zgodnie
z art. 11 § 1 k.r.o. ustawowym skutkiem ubezwłasnowolnienia pozostaje także
bezwzględny zakaz zawierania związku małżeńskiego oraz zakaz sporządzania
i odwołania testamentu (zgodnie z art. 944 § 1 k.c. tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych może bowiem sporządzić i odwołać testament)45.
Zwolennicy zniesienia ubezwłasnowolnienia identyfikują także dalsze zagrożenia związane z tą instytucją, wskazując na skutki społeczne i psychologiczne.
Nierzadko bowiem zastosowanie instytucji ubezwłasnowolnienia prowadzi do
depersonalizacji osoby z niepełnosprawnością, która w jego wyniku nie jest już
uznawana za pełnego i równego obywatela46.
Kolejny argument podnoszony przez przeciwników ubezwłasnowolnienia
opiera się na założeniu, że ubezwłasnowolnienie, zarówno pod względem przyjętych rozwiązań prawnych, jak i pod względem terminologicznym, stanowi
relikt przeszłego reżimu prawnego i nie przystaje do realiów współczesnego
42
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obrotu społeczno-gospodarczego. Wskazują oni, że instytucja ta jest przestarzała,
osadzona w realiach Polski lat 60., które dawno straciły na aktualności. Warto
bowiem zaznaczyć, że pojęcia niedorozwoju umysłowego oraz choroby psychicznej pozostają w odbiorze osób niepełnosprawnych krzywdzące i nie przystają do
obecnych wskazań wiedzy medycznej47. Podkreślają ponadto, że literatura w sprawie ubezwłasnowolnienia oparta jest na nieaktualnych poglądach, jakoby osoba
niepełnosprawna miała utracić zdolność do korzystania ze swoich praw48. Dawne,
coraz rzadziej powielane poglądy istotnie kontrastują z nowoczesnymi trendami
rozszerzania praw i wolności każdej jednostki we wszystkich aspektach życia.
Przeciwnicy ubezwłasnowolnienia doniośle krytykują pokutujący w społeczeństwie pogląd, że do osób niepełnosprawnych należy mieć specyficzne podejście i trzeba otoczyć je szczególną opieką49. Podkreślają, że niepełnosprawni nie
są osobami ułomnymi, wybrakowanymi czy poddanymi jakimś ograniczeniom,
lecz jedynie osobami z trudnościami w funkcjonowaniu, których ograniczenia
wynikają bardziej z tego, że środowisko, w którym przyszło im funkcjonować,
nie jest odpowiednio przygotowane, oraz że występują istotne bariery uniemożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie50. W ich ocenie to właśnie fałszywe
i niesprawiedliwe paradygmaty stanowią blokadę w dostosowaniu polskich przepisów do wymogów Konwencji oraz we wprowadzeniu systemu wspomaganego
podejmowania decyzji. Prezentują pogląd o potrzebie powszechnej akceptacji dla
stanowiska, zgodnie z którym osoba potrzebująca pomocy powinna być przede
wszystkim podmiotem praw, a nie przedmiotem opieki, w czym wyraża się istota
ubezwłasnowolnienia całkowitego, równoważnego de facto ze śmiercią cywilną.
Krytycy ubezwłasnowolnienia sugerują, że tylko i wyłącznie sama osoba niepełnosprawna jest w stanie zagwarantować realizację swojego najlepszego interesu51. Sam fakt bycia poddanym ograniczeniom fizycznym czy umysłowym nie
może automatycznie oznaczać, że jest się mniej wartościowym człowiekiem. Ich
zdaniem problemem pozostaje stopniowalność zdolności do czynności prawnych. Skrajne przypadki nie powinny być przesłanką do formułowania przepisów
dotyczących wszystkich osób niepełnosprawnych. Podkreślają, że w sytuacjach,
w których ograniczenia człowieka przeszkadzają w wykonywaniu jego praw,
47
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należy zapewnić mu przede wszystkim wsparcie52. Tymczasem zakwestionowana instytucja prawa pozwala zignorować autonomię decyzji osoby całkowicie
ubezwłasnowolnionej. Krytycy ubezwłasnowolnienia uważają to za niedopuszczalne z perspektywy standardu konstytucyjnego, jak również za nieodpowiadające współcześnie przyjmowanemu społecznemu modelowi niepełnosprawności.
W płaszczyźnie prawa model ten wymusza podmiotowe i indywidualistyczne
postrzeganie osoby z niepełnosprawnościami, która nie powinna być zastępowana w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio jej samej53.
W ocenie przeciwników instytucji ubezwłasnowolnienia pożądanym, wzorcowym rozwiązaniem byłoby ustanowienie asysty prawnej dla każdej osoby
potrzebującej wsparcia. Model oparty na wsparciu, a nie wyręczaniu, powinien
w swym założeniu prowadzić do zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, do ich zatrudniania, do osiągania wynagrodzenia, nawiązywania
związków i posiadania dzieci54. W związku powyższym formułowane przez
nich postulaty de lege ferenda zakładają w szczególności likwidację instytucji
ubezwłasnowolnienia i wdrożenie modelu wspomaganego podejmowania decyzji (ang. supported decision-making) w miejsce tzw. zastępczego podejmowania
decyzji (ang. substitute decision-making)55. Za znaczną wartość modelu wspomaganego podejmowania decyzji poczytuje się założenie, że osoba niepełnosprawna pozostaje samodzielna w swoich decyzjach i nie następuje przekazanie
jej praw innym osobom56.
Przedstawiciele doktryny sugerują, aby nawet w skrajnych przypadkach,
w których chory nie jest zdolny do wyrażania swej woli, dyskutowane wsparcie
obowiązywało i było określane zakresowo, tj. na jakiś czas i w jakiejś sferze.
W stosunku do osób cierpiących na najcięższe schorzenia, o całkowicie zniesionej
świadomości tego, co się wokół nich dzieje, przyjmuje się, po pierwsze, że mogą
to być stany przejściowe i mogą ustąpić, po drugie zaś, że otoczenie powinno
skorzystać ze wszelkich możliwych form dotarcia do takiej osoby. Pozbawianie
takich osób wszelkich praw wtedy, gdy tymczasowo nie mogą wyrazić swej woli,
52
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uznawane jest za niezgodne z godnością człowieka57. Obecnie nauka pozwala
przesuwać granice kontaktu z osobami wcześniej uznawanymi za całkowicie
odizolowane, a zatem rolą prawodawcy jest, aby uwzględniać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie58.
W literaturze sygnalizuje się także, że sporna instytucja stwarza pole do licznych nadużyć na szkodę interesu osób niepełnosprawnych59. Niektórzy przedstawiciele doktryny opowiadający się za likwidacją ubezwłasnowolnienia uznają,
że ubezwłasnowolnienie nie powinno być stosowane wobec osób, z którymi istnieją trudności w nawiązywaniu kontaktu, zwłaszcza wtedy, gdy istnieją inne,
łagodniejsze prawne formy wsparcia60. Negują celowość ubezwłasnowolnienia,
dostrzegając nadużycia sądów, które nie kierując się materialnymi przesłankami
jego stosowania, zapominają o dobru osoby, której dotyczą61.
O nadużywaniu w Polsce instytucji ubezwłasnowolnienia miałaby świadczyć rosnąca liczba składanych na przestrzeni ostatnich lat wniosków o ubezwłasnowolnienie i przypadków jego orzeczenia. Jako dowód nadużyć przeciwnicy
dyskutowanej instytucji przywołują dane statystyczne, z których wynika, że
w samym 2016 roku wystąpiono do sądów z prawie 14 tysiącami wniosków
o ubezwłasnowolnienie oraz że w pierwszej połowie 2017 roku do sądów wpłynęło nawet 7,5 tys. takich wniosków. W rozstrzygnięciach, które zapadły w tych
sprawach, ponad 8 tys. razy orzeczono ubezwłasnowolnienie całkowite, zaś jedynie 829 razy ubezwłasnowolnienie częściowe62.
Niektórzy zwolennicy wdrożenia wymogów Konwencji do polskiego
porządku prawnego idą o krok dalej, piętnując obowiązujący system prawny
także w oderwaniu od samej instytucji ubezwłasnowolnienia. Kierując się
ochroną praw osób niepełnosprawnych, krytykują dopuszczalność uznania
czynności prawnych dokonanych przez osoby chore psychicznie za nieważne
(vide art. 82 k.c.)63. Ich zdaniem przesłanka bezwzględnej nieważności czynności prawnych, dokonanych przez osoby cierpiące na choroby psychiczne,
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niedorozwój umysłowy czy inne zaburzenia czynności psychicznych, jest zbyt
dolegliwa, gdyż aktualizuje także konieczność zastosowania wobec tych osób
ubezwłasnowolnienia całkowitego64. Z tych względów wśród niektórych zwolenników zniesienia ubezwłasnowolnienia dostrzega się także postulat usunięcia
z kodeksu cywilnego również art. 82 k.c.65.
Argumenty przeciwko likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia
Likwidacja ubezwłasnowolnienia i zastąpienie jej czterema formami opieki
jest wartą rozważenia inicjatywą, jednak można odnieść wrażenie, że proponowane zmiany miałyby tylko charakter iluzoryczny. Zmiany sprowadzają się
bowiem do zastąpienia terminu „ubezwłasnowolnić”, który w odbiorze społecznym może kojarzyć się negatywnie jako „pozbawienie kogoś własnej woli”,
terminem „wspomaganego podejmowania decyzji” czy „opieki”, które budzą
pozytywne skojarzenia. Należy zwrócić uwagę, że choć proponowane zmiany
sugerują pozostawienie osobom niepełnosprawnym pełnej zdolności do czynności prawnych, w rzeczywistości w znacznej mierze ją ograniczają, jednak
przy użyciu innych instytucji niż dotychczas. Rozważając dla przykładu drugą
z prezentowanych wyżej form opieki, polegającą na równoległej reprezentacji
podopiecznego przez jego opiekuna, upoważnionego do reprezentowania podopiecznego w ściśle określonym zakresie przy enumeratywnie wyliczonych czynnościach prawnych, należy zwrócić uwagę, że odpowiada ona przecież zakresowi
kurateli uregulowanej w art. 183 k.r.o. Zgodnie z tą regulacją, jeżeli dana osoba
niepełnosprawna nie spełnia przesłanek do ubezwłasnowolnienia częściowego,
ale mimo to potrzebuje pomocy przy prowadzeniu wszelkich spraw albo spraw
określonego rodzaju lub przy załatwieniu poszczególnej sprawy, ustanawia się
dla niej kuratora. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora enumeratywnie określa sąd opiekuńczy. Taki rodzaj kurateli może zostać uchylony w każdym czasie,
na żądanie osoby niepełnosprawnej, dla której była ona ustanowiona66.
Trzecia forma opieki, polegająca na współdecydowaniu o sprawach istotnych
dla podopiecznego i uzależnienie ważności czynności prawnych, co do których
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decyzję podjął podopieczny, od konieczności wyrażenia następczej zgody przez
jego opiekuna, to w zasadzie konstrukcja przejęta z obecnie obowiązujących art.
17 i 18 k.c. odnoszących się do instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego67.
Także czwarta, najdalej idąca forma opieki, polegająca na reprezentacji
interesów osoby poddanej opiece wyłącznie przez jej opiekuna, stanowi de facto
jej całkowite ubezwłasnowolnienie68, z tym że funkcjonujące pod łagodniejszą
dla odbiorcy nazwą. Mimo znacznego podobieństwa pomiędzy wymienionymi
rozwiązaniami prawnymi twórcy założeń do projektu ustawy dalej twierdzą,
iż głównym założeniem nowelizacji jest wdrożenie zasady pełnej zdolności do
czynności prawnych dla każdej osoby dorosłej.
W projekcie nowelizacji z 2013 roku, przygotowanym przez Komisję
Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, jako wadę obecnie funkcjonującego systemu
prawnego wskazano orzekanie o ubezwłasnowolnieniu i o ustanowieniu opieki
w różnych postępowaniach przez sądy okręgowe i przez sądy rejonowe, co zdaniem autorów utrudnia komunikację pomiędzy wydziałami sądów i powoduje
wydłużenie całej procedury. W przypadku likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia autorzy projektu postulują powierzenie całości postępowań dotyczących ochrony dorosłych wyspecjalizowanym jednostkom w sądach rejonowych
(sądom rodzinnym i opiekuńczym)69. Podkreślenia jednak wymaga, że nie bez
przyczyny sprawę orzekania ubezwłasnowolnienia, choćby tylko częściowego,
pozostawiono sądom okręgowym, do których trafiają sprawy o większym znaczeniu (przykładowo o wartości przedmiotu sporu powyżej 75 000 zł) lub większym
stopniu skomplikowania. W sądach okręgowych orzekają bardziej doświadczeni
sędziowie, którzy na co dzień zajmują się sprawami o ubezwłasnowolnienie
i którzy mają doświadczenie w ocenie opinii biegłych lekarzy psychiatrów.
Powierzanie sądom rejonowym wyłącznej jurysdykcji w zakresie decydowania
o stopniu ograniczenia zakresu zdolności do czynności prawnych danej osoby
wydaje się więc wątpliwe i może być przejawem deprecjonowania zagadnienia,
które wedle deklaracji krytyków ubezwłasnowolnienia ma wielką wagę. W tym
zakresie należałoby raczej rozważyć zmianę projektu ustawy pod kątem powierzenia sądom okręgowym kompetencji do ustanawiania opiekuna lub kuratora
67
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w ramach jednolitego postępowania o ubezwłasnowolnienie, co znacznie ułatwiłoby funkcjonowanie osobom chorym psychicznie oraz ich rodzinom.
Wskazać również należy, iż wprowadzenie do systemu prawnego czterech
różnych form opieki, pomimo iż ma na celu uelastycznienie orzekania przez sądy,
prowadzić może do nadmiernego skomplikowania spraw i wprowadzenia nadmiernej kazuistyki. W sytuacji enumeratywnego wyliczenia czynności prawnych, które
osoba chora psychicznie może dokonywać samodzielnie, trudniej jej kontrahentowi zorientować się, czy osoba dysponuje kompetencjami do jej dokonania. Samo
bowiem stwierdzenie, że dana osoba korzysta z pomocy opiekuna, nie wystarczy,
aby ustalić, czy zakres opieki obejmuje wsparcie przy zawarciu określonej umowy,
czy czynność wymaga jego zgody, a może dokonania jej za podopiecznego.
W świetle projektu ustawy, po ustaleniu tych nurtujących kontrahenta kwestii,
konieczna będzie weryfikacja, czy dana czynność mieści się w zakresie, w którym osoba chora może decydować samodzielnie, czy też została zastrzeżona do
wyłącznej kompetencji opiekuna. W tym kontekście ogniskuje się wątpliwość, czy
sądy będą w stanie przewidzieć wszystkie czynności, które w przyszłości będzie
chciała dokonać osoba niepełnosprawna, tak aby możliwe było ich enumeratywne
wyliczenie w postanowieniu. W sytuacji, w której czynność nie zostanie przewidziana w postanowieniu, dokonanie czynności będzie wiązało się z obowiązkiem
wystąpienia do sądu o wyrażenie zgody na jej dokonanie, ewentualnie o zmianę
wydanego postanowienia, co dla osoby niepełnosprawnej będzie związane z dodatkowymi trudnościami i będzie stanowiło swego rodzaju ograniczenie. Tym samym
można zaryzykować stwierdzenie, że nowa regulacja zamiast uprościć istniejące
procedury i przyznać osobom niepełnosprawnym szerszy zakres autonomii, nieoczekiwanie może prowadzić do niepożądanych zawiłości i komplikacji.
Zważyć należy, że zwolennicy zniesienia ubezwłasnowolnienia często powołują się na konieczność wyeliminowania z przepisów przestarzałej i w odbiorze
osób niepełnosprawnych krzywdzącej terminologii. Zagadnienie to było podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, że archaiczne i nieprzystające
do współczesnej wiedzy medycznej terminy „niedorozwój umysłowy” i „choroba
psychiczna” są w bardziej aktualnym orzecznictwie i w doktrynie utożsamiane
z pojęciami „upośledzenie umysłowe” i „zaburzenia psychiczne”70. Zdaniem
Trybunału nie ma obecnie potrzeby zmiany wszelkich przepisów dotyczących
70
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chorób psychicznych i niedorozwoju umysłowego, z uwagi na to, że do zakresu
znaczeniowego tych terminów dopasować można różne desygnaty, które będą
miały swoje odzwierciedlenie w aktualnych wskazaniach medycznych. Przykładowo w pojęciu „niedorozwój umysłowy” mieszczą się „upośledzenie umysłowe”
oraz „niepełnosprawność intelektualna”. Wszelkie ustalenia sądu poczynione
na gruncie konkretnej sprawy i tak muszą być poprzedzone przeprowadzeniem
dowodu z opinii biegłych lekarzy psychiatrów. Pojęciom tym nadawane jest więc
takie znaczenie, jakie odzwierciedla aktualną wiedzę w zakresie medycyny. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że do nieokreśloności czy niejasności terminów
użytych w przepisach dochodzi dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić ich treści
w drodze wykładni. Nie świadczy o tym zaś samo użycie pojęć niezdefiniowanych
ustawowo, których treść musi zostać następnie wypełniona przy wykorzystaniu
wiadomości specjalnych, zawartych w opinii biegłych71. Niezasadna byłaby
konieczność nowelizacji prawa każdorazowo przy okazji prowadzenia nowych
badań medycznych, prowadzących do innej niż poprzednio kwalifikacji danych
schorzeń czy zaburzeń rozwojowych. Z tego względu w przepisach należy formułować pojęcia ogólne, do których dopasować można poszczególne jednostki
chorobowe, i unikać nadmiernej kazuistyki. Podobnie pojęcia prawne choć
w odbiorze społecznym mogą wydawać się krzywdzące, są od wielu lat stosowane
w prawie i używane powszechnie na gruncie wielu ustaw. Argument wskazujący
na konieczność zniesienia ubezwłasnowolnienia, choćby z uwagi na użyte w treści
przepisów sformułowania, nie wydaje się zatem przekonujący.
Odnosząc się do zarzutu o rzekomych nadużyciach w orzekaniu ubezwłasnowolnienia, opartym na liczbie około 14 tys. ubezwłasnowolnień rocznie,
wskazać należy, że z przedstawionych danych w żaden sposób nie wynika liczba
spraw, w których ubezwłasnowolnienie zostało orzeczone niezasadnie, a zatem
mimo braku wyraźnych ku temu przesłanek. Przedstawione dane nie są rozstrzygające, zważywszy, że bazują na liczbie wniosków procedowanych i ocenianych przez sądy I instancji. Bardziej wartościowym wskaźnikiem skuteczności
instytucji ubezwłasnowolnienia byłyby dane dotyczące rodzaju rozstrzygnięć,
zapadających w tym względzie przed sądami odwoławczymi, zwłaszcza takich,
w których zasadność orzeczenia ubezwłasnowolnienia została zakwestionowana
poprzez wydanie orzeczeń kasatoryjnych lub reformatoryjnych.
Problem danych statystycznych, dotyczących ubezwłasnowolnienia, poruszony został również w interpelacji poselskiej z 2017 roku skierowanej do Mini71
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stra Sprawiedliwości, w której wskazano, że w ostatnim trzydziestoleciu znacząco
wzrosła liczba osób ubezwłasnowolnionych. W 1985 roku miało ich być zaledwie
23 tys., natomiast z aktualnych danych wynika, że jest ich już 90 tys. Miałoby
to stanowić uzasadnienie dla nowelizacji procedury cywilnej w takim kierunku,
aby utrudnić możliwość orzeczenia ubezwłasnowolnienia72. W odpowiedzi na
interpelację podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zgodził się
z twierdzeniem, że przez ostatnie lata odnotowano zwiększoną liczbę osób ubezwłasnowolnionych, podkreślił jednak, że „wzrost ten na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie był jednak znaczny (...) kształt przedstawionych regulacji procesowych
i ich prawidłowe stosowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie nie pozwalają
na konkluzję, iż sądy orzekają o ubezwłasnowolnieniu na wyrost bądź w oparciu
o niewystarczający materiał dowodowy. Wyrażone (...) obawy należy więc uznać
za nieuzasadnione”73.
Fakt, że w znacznej liczbie przypadków wystąpiono o ubezwłasnowolnienie
całkowite zamiast częściowego nie przesądza jednoznacznie o tym, że instytucja
ubezwłasnowolnienia całkowitego jest nadużywana. Pogląd taki jest nieuprawniony
bez zbadania stanów faktycznych, w których doszło do jego zastosowania. Nawet
gdyby w wyniku przeprowadzenia pogłębionych badań okazało się, że zarzut ten jest
uzasadniony, warto byłoby się zastanowić nad uelastycznieniem mechanizmów stosowania tej instytucji niż nad jej likwidacją. Należy przy tym pamiętać, że w obecnym
stanie prawnym sąd dysponuje kompetencją, aby w razie poprawy stanu psychicznego ubezwłasnowolnionego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe,
a w razie pogorszenia się tego stanu zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na
całkowite (vide art. 559 § 2 k.p.c.). Może mieć to jednak miejsce dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o ubezwłasnowolnieniu i na podstawie okoliczności,
które pojawiły się dopiero po uprawomocnieniu, a nie we wcześniejszym okresie74.
Zasadne wydaje się zatem rozważenie zapewnienia sądom większej swobody przy
orzekaniu ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego, uzależnionej od
stanu zdrowia osoby i stopnia jej zorientowania w prowadzeniu swych spraw.
W obecnym stanie prawnym, jeżeli do sądu wpłynie wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite, a sąd w toku prowadzonego postępowania dowodowego
72
Interpelacja nr 12235 z dnia 1 maja 2017 r. do Ministra Sprawiedliwości, www.sejm.gov.
pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3B32BB7D (dostęp 23.06.2018).

Odpowiedź na interpelację nr 12235 z dnia 19 czerwca 2017 r., www.sejm.gov.pl/sejm8.
nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0D407740 (dostęp 1.07.2018).
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74
J. Gudowski, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, wyd. V, red. T. Ereciński, LEX 2016.
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dojdzie do przekonania, że osoba chora psychicznie co prawda jest w stanie
pokierować swoim postępowaniem, ale nie radzi sobie z prowadzeniem własnych spraw, jedynym dopuszczalnym rozstrzygnięciem pozostaje oddalenie
wniosku. Orzeczenie ubezwłasnowolnienia częściowego, w miejsce wnioskowanego ubezwłasnowolnienia całkowitego, stanowi wyjście ponad osnowę żądania,
a co za tym idzie – podstawę do uchylenia postanowienia o ubezwłasnowolnieniu.
Judykatura stoi bowiem na stanowisku, że pomiędzy żądaniem ubezwłasnowolnienia całkowitego a żądaniem ubezwłasnowolnienia częściowego nie zachodzi
stopniowanie75. Z tych względów, jeżeli wnioskodawca występuje o orzeczenie
ubezwłasnowolnienia całkowitego, sąd nie może orzec ubezwłasnowolnienia
częściowego, chyba że złożono w tym względzie odrębny wniosek. Podobnie
w przypadku wniosku o uchylenie ubezwłasnowolnienia całkowitego, jeżeli osobie chorej nadal potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw, sąd nie może
orzec ubezwłasnowolnienia częściowego, chyba że wnioskodawca wyraźnie
tego żąda. Warto w tym miejscu powołać tezę z uzasadnienia jednego z orzeczeń
Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że: „Wniosek o ubezwłasnowolnienie może być uzasadniony albo nieuzasadniony; niemożliwe jest jego częściowe
uwzględnienie i częściowe oddalenie. To samo dotyczy wniosku o uchylenie
ubezwłasnowolnienia; albo wniosek ten jest zasadny, i wtedy zostaje uwzględniony, albo bezzasadny, i wówczas należy go oddalić”76. Na kanwie powyższego wydaje się, że niezbędnym kierunkiem ewentualnych zmian powinno być
przede wszystkim zapewnienie sądom swobodnego decydowania o zakresie
ubezwłasnowolnienia oraz o ewentualnym wyznaczeniu kuratora dla osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 183 k.r.o., nakazując kierowanie się zdiagnozowanym stanem psychicznym osoby, zakresem jej rozeznania w prowadzeniu
swoich spraw oraz jej potrzebami.
Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że projekt założeń nowelizacji Kodeksu
cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
i innych ustaw, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego
także zawiera nieścisłości. Z jednej strony jako wadę ubezwłasnowolnienia wskazuje się zagrożenie bezpieczeństwa obrotu prawnego, z uwagi na brak stosownych
rejestrów i wiążące się z tym trudności w ustaleniu, czy kontrahent posiada zdolność
do czynności prawnej, wymaganą w danych okolicznościach. Z drugiej strony
75
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., sygn. akt: III CSK 169/11,
OSNC 2012/7–8/97.
76
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w odniesieniu do potrzeby wprowadzenia rejestrów osób ubezwłasnowolnionych
w projekcie wskazano, że wysoce dyskusyjna pozostaje kwestia, czy orzeczenia
sądowe ingerujące w autonomię osoby fizycznej ze względu na doznane przez nią
zaburzenia psychiczne wymagają wpisu do rejestru publicznego, zwłaszcza że wiązałoby się to z zagrożeniem praw jednostki77. Tak więc z jednej strony brak ujawnienia ubezwłasnowolnienia w rejestrze stanowi jego znaczącą wadę, ale z drugiej
strony tworzenie rejestrów, w ocenie autorów projektu, jest nieuzasadnione, ponieważ godzi to w prawa osoby ubezwłasnowolnionej.
W obliczu powyższego należy zaakcentować w dalszym ciągu ważną rolę
ubezwłasnowolnienia dla bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. Ma
ono bowiem znaczenie nie tylko dla ochrony interesów osoby ubezwłasnowolnionej, ale również dla pozostałych uczestników tego obrotu, w zakresie, w jakim
zdolna jest minimalizować szkody, jakie osoba chora psychicznie mogłaby
wyrządzić sobie bądź swojemu otoczeniu. Podkreślić należy, że instytucja ubezwłasnowolnienia znacznie upraszcza procedurę cofnięcia negatywnych skutków
czynności prawnych, dokonanych przez osoby ubezwłasnowolnione. Artykuł 14 § 1 k.c. wprowadza pewien automatyzm, statuując sankcję bezwzględnej
nieważności czynności prawnej dokonanej przez osobę ubezwłasnowolnioną
całkowicie ex tunc, tj. od chwili dokonania nieważnej czynności. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może być samodzielnym uczestnikiem obrotu
cywilnoprawnego, nie może również poprzez własne działania nabywać praw
oraz zaciągać zobowiązań. Dotyczy to wszystkich rodzajów czynności prawnych, zarówno tych jednostronnych, jak i dwustronnych, odpłatnych i pod tytułem darmym, rozporządzających oraz zobowiązujących78. Oznacza to, że do
badania stanu psychicznego osoby chorej psychicznie dochodzi jednokrotnie na
etapie postępowania o jej ubezwłasnowolnienie. Spełnienie przesłanek powoduje
wydanie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu i pozbawia ją zdolności do czynności prawnych na przyszłość79. Nie ma tym samym potrzeby badania w obliczu
każdej dokonanej przez taką osobę czynności, czy dysponowała ona odpowiednim rozeznaniem, czy też nie. Pomimo tego, iż prima facie takie rozwiązanie
mogłoby wydawać się przejawem dyskryminacji osób ubezwłasnowolnionych,
to jednak zwrócić należy uwagę, że gdy tylko ustaną przyczyny, dla których orzeczono ubezwłasnowolnienie, sąd powinien uchylić ubezwłasnowolnienie, działa77

Projekt założeń nowelizacji Kodeksu cywilnego..., s. 4, 8–9.

78

P. Nazaruk, w: Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, red. J. Ciszewski, Lexis Nexis 2014.
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Ibidem.
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jąc, co ważne, także z urzędu (art. 559 § 1 k.p.c.). Nie można też zapominać, że
ustawodawca, pozbawiając zdolności do czynności prawnych osoby ubezwłasnowolnione, w dalszym ciągu zapewnił im możliwość dokonywania ważnych
czynności prawnych, które są adekwatne do stanu psychicznego, stopnia rozeznania danej osoby i służą zaspokojeniu ich bieżących potrzeb.
Wyjątkiem od reguły nieważności czynności prawnych dokonanych przez
osoby ubezwłasnowolnione całkowicie są bowiem czynności powszechnie
zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Czynności takie
są ważne, jeżeli nie pociągają za sobą rażącego pokrzywdzenia ubezwłasnowolnionego całkowicie i zostały wykonane. O charakterze takich spraw decyduje ich
cel, wartość przedmiotu umowy, powszechność w stosunkach społecznych charakterystycznych dla grupy osób, której członkiem pozostaje osoba ubezwłasnowolniona, czy nieskomplikowanie procedury jej zawierania lub wykonywania.
W doktrynie wylicza się przykładowo zawieranie umów sprzedaży przyborów
szkolnych, prasy, książek, produktów żywnościowych, biletów autobusowych
czy też biletów na imprezy kulturalne i sportowe80. Na marginesie warto zwrócić
uwagę, że zakładanie konta poczty elektronicznej, nawet jeżeli jest ono darmowe,
nie stanowi jednak drobnej bieżącej sprawy życia codziennego81.
Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia mogłaby wiązać się dla kontrahentów tych czynności, jak również dla samych zainteresowanych, z uciążliwą
koniecznością każdorazowego wykazywania przed sądem spełnienia przesłanek
z art. 82 k.c. W każdym takim przypadku zachodziłaby potrzeba dopuszczenia
przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego psychiatry lub psychologa. Same
procesy o stwierdzenie nieważności czynności prawnych są natomiast długotrwałe. Z przeprowadzonych w 2017 roku badań statystycznych wynika, że średni
czas trwania procesów cywilnych przed sądami I instancji w Polsce w tym roku
wyniósł od 8,5 do 10,8 miesięcy82. Jeżeli do okresu tego doda się również średni
czas trwania postępowania apelacyjnego (około 8,5 miesiąca83), to osoba chora
80

2014.

M. Serwach, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, wyd. II, red. P. Księżak, LEX

F. Wejman, Wzorce umów na stronach WWW i w poczcie elektronicznej, „Transformacje
Prawa Prywatnego” 2000, nr 4, s. 41.
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Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – I półrocze 2017 roku na
tle poprzednich okresów statystycznych; zestawienie przygotowane przez Wydział Statystycznej
Informacji Zarządczej, Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, pod kierownictwem J. Kowalczyk, Warszawa 2017, s. 20.
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psychicznie bądź strony czynności prawnej musiałyby czekać prawie 2 lata na
stwierdzenie nieważności dokonanej czynności. Nie jest zatem pozbawione
zasadności stwierdzenie, że likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia mogłaby
godzić w fundamentalne zasady zaufania, wiarygodności i pewności obrotu
gospodarczego. Mogłaby również stanowić duże zagrożenie dla majątku osoby
chorej, jak również osób z jej najbliższego otoczenia. Oczywiście w postulowanej
przez przeciwników ubezwłasnowolnienia instytucji opieki sąd również wskazywałby zakres czynności, które byłyby nieważne, jeżeli zostałyby dokonane przez
osobę chorą psychicznie, z powodu ich zastrzeżenia do wyłącznej kompetencji
opiekuna. W przypadku, gdy podopieczny będzie jednak kwestionował, że dokonana przez niego czynność wchodziła do katalogu czynności, które może dokonywać samodzielnie albo że czynność została potwierdzona przez jego opiekuna,
w dalszym ciągu przed sądem stanie konieczność przeprowadzenia w tym zakresie postępowania dowodowego. Wydaje się zatem, że instytucja ubezwłasnowolnienia zabezpiecza obrót gospodarczy w sposób bardziej skuteczny i efektywny.
Reasumując, choć przepisy Konwencji zakładają większą swobodę działania
osoby upośledzonej lub chorej psychicznie, to wiąże się z tym jednak zwiększone
ryzyko wyrządzenia przez te osoby szkody sobie samym oraz innym. Nie należy
zapominać, że takie instytucje jak ubezwłasnowolnienie czy stwierdzenie nieważności oświadczeń złożonych przez osoby chore psychicznie w oparciu o treść art.
82 k.c. mają na celu przede wszystkim ich ochronę. Pozwalają uchylić negatywne
skutki czynności prawnych, które nie były objęte świadomością poprzez potraktowanie ich tak, jak gdyby nigdy nie zostały przez nie dokonane.
Nie ulega wątpliwości, że instytucja ubezwłasnowolnienia może stwarzać
pole do nadużyć i nie można wykluczyć, że dojdzie do jej ustanowienia zbyt
pochopnie. Należy jednak pamiętać, że przepisy regulujące instytucję ubezwłasnowolnienia tworzą pewne ramy prawne dla stosujących ją urzędników
i sędziów. Niezależnie od tego, jak dobrze byłyby one skonstruowane, zawsze
może dojść do niewłaściwej interpretacji przepisów oraz ich błędnego zastosowania. Nie wynika to z niedoskonałości systemu prawa, a jedynie z błędów
popełnianych na etapie jego stosowania. Istnieje potrzeba, by właśnie kwestia
stosowania przepisów dotyczących ubezwłasnowolnienia stanowiła przedmiot
zainteresowania oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych. Wydaje
się, że bardziej adekwatnym środkiem do poprawy dostrzeganych problemów
powinno być wzmocnienie i udoskonalenie systemu, a nie jego likwidacja. Nie
należy bowiem rezygnować z instytucji, która przez tak wiele lat w przeważa-
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jącej liczbie przypadków funkcjonowała prawidłowo i należycie zabezpieczała
interesy osób ubezwłasnowolnionych. Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że
choć Konwencja jest aktem ważnym, nie może być ona traktowana jako gwarancja skuteczności praw i obowiązków normowanych w tym dokumencie. Zasadnicze znaczenie ma w tym względzie praktyka oraz wiedza osób zajmujących się
problemem osób niepełnosprawnych84.
Należy jeszcze raz przypomnieć, że nawet jeżeli w danym stanie faktycznym
zaktualizują się przesłanki do stosowania ubezwłasnowolnienia, z treści art. 13 k.c.
i 16 k.c. wynika jednoznacznie, że na sądzie w żadnym razie nie ciąży taki obowiązek. Wskazuje na to sformułowanie zawarte w tych przepisach słowo „może”,
co zostało potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego85. Powoduje to,
że procedura dotycząca ubezwłasnowolnienia nie jest rygorystyczna i zapewnia
sądom niezbędne minimum autonomii.
Wnioski i postulaty de lege ferenda
Wyznacznikiem dojrzałości państw demokratycznych jest to, jak szerokie
zapewniają gwarancje przestrzegania praw człowieka, zaś „miarą sprawności
i poziomu rozwoju państwa jest stosunek do osób z niepełnosprawnościami”86.
Potrzeba wprowadzania gwarancji praw osób z niepełnosprawnościami, w tym
osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, jest bezsporna. Problemem pozostaje, że w postulatach zrównania w prawach wszystkich obywateli,
a zatem w postulatach obejmujących zniesienie ubezwłasnowolnienia, zniesienie
zakazu zawierania małżeństw przez osoby chore psychicznie i ubezwłasnowolnione, przyznanie pełni praw wyborczych i prawa do decydowania o własnej
rozrodczości, pomija się zagrożenia, jakie mogą wiązać się z ich realizacją, albo
nie nadaje się im odpowiedniej doniosłości.
Koncentrując się na postulacie zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia,
należy dostrzec zagrożenie dla dobra samych zainteresowanych. Warto pamiętać, że
M. Szreniawska, Znaczenie ratyfikacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,
„Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2012, t. III (4), s. 5–16.
84
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poz. 170.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1966 r., II CR 412/65, OSNCP 10/66,
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Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ratyfikacji
Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z dnia
7 lutego 2018 r., www.brpd.gov.pl (dostęp 12.07.2018).
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w zdecydowanej większości przypadków ubezwłasnowolnienie całkowite orzekane
jest w stanach ciężkich, gdy osoba chora psychicznie nie jest w stanie pokierować
swoim postępowaniem. W każdym prowadzonym postępowaniu o ubezwłasnowolnienie wypowiadają się biegli psychiatrzy, którzy z wysokim prawdopodobieństwem
są w stanie stwierdzić, czy choroba psychiczna, na którą cierpi uczestnik postępowania, stanowi przesłankę do jego ubezwłasnowolnienia. Choć ostateczną decyzję
podejmuje sędzia i dysponuje w tym zakresie dyskrecjonalną władzą, wyjście poza
treść opinii stanowi zawsze ewentualną podstawę do kontroli instancyjnej. Nie do
końca uzasadniona wydaje się zatem krytyka instytucji, która przez tak wiele lat
obowiązywania osiągała swój zasadniczy cel. Choć dostrzega się obszary, w których
instytucja ta mogłaby lepiej funkcjonować, stanowisko przewidujące jej całkowitą
likwidację, w mojej ocenie, jest nader rygorystyczne i prowadziłoby do pogorszenia
sytuacji osób, cierpiących na choroby psychiczne.
Dla pełnej skuteczności instytucji ubezwłasnowolnienia należałoby rozważyć wprowadzenie centralnego rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Rejestr ten
nie miałby charakteru publicznego i jawnego, tak jak to ma miejsce przykładowo
w przypadku Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, ale mógłby
funkcjonować na zasadach zbliżonych do Krajowego Rejestru Karnego. Dostęp
do tej bazy danych byłby ograniczony – tzn. informacja o ubezwłasnowolnieniu
danej osoby byłaby udostępniana wyłącznie na wniosek, a osoba zainteresowana
musiałaby wykazać interes prawny w udzieleniu informacji. O udzielenie informacji mogłyby się zwracać sądy, urzędy oraz przyszli kontrahenci osób ubezwłasnowolnionych. Rejestr nie miałby na celu stygmatyzacji ubezwłasnowolnionych,
ponieważ nie miałby charakteru publicznego, a informacje w nim zawarte podlegałyby szczególnej ochronie. Sądy miałyby obowiązek niezwłocznego przesyłania do rejestru odpisów prawomocnych orzeczeń o ubezwłasnowolnieniu, o jego
zmianie bądź uchyleniu. Dzięki temu możliwy byłby szybszy obieg informacji
i możliwość uniknięcia długotrwałego postępowania dowodowego w postępowaniach o stwierdzenie nieważności czynności prawnych, których stronami byłyby
osoby chore psychicznie.
W 2010 roku zwolennicy zmian w prawie cywilnym formułowali podobne,
jednak dalej idące wnioski, rekomendując uwzględnianie informacji o ubezwłasnowolnieniu w dowodzie osobistym, poprzez zapis na elektronicznym nośniku,
który mógłby zostać odczytany przez ściśle określone organy lub służby87. Roz87
K. Sobczak, Ubezwłasnowolnieni mogą trafić do rejestru, 29.05.2010, www.lex.pl/czytaj/-/artykul/ubezwlasnowolnieni-moga-trafic-do-rejestru (dostęp 12.07.2018).
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wiązanie to wydaje się jednak zbyt radykalne i obarczone dużym ryzykiem.
We wrześniu 2013 roku Związek Banków Polskich przedstawił w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych propozycję utworzenia centralnej bazy osób ubezwłasnowolnionych, która umożliwiłaby uzyskiwanie informacji o określonych
zdarzeniach prawnych, obejmujących oprócz zgonów także wypadki orzeczenia
ubezwłasnowolnienia. Podkreślano wówczas znaczenie rejestru dla ochrony nie
tylko niezainteresowanych uczestników obrotu, ale przede wszystkim osób ubezwłasnowolnionych, które coraz częściej wykorzystywane są przez grupy przestępcze do wyłudzania kredytów88.
Wprowadzenie rejestru osób ubezwłasnowolnionych, do którego dostęp
mogliby mieć np. notariusze, mogłoby sprawdzić się również na gruncie obrotu
nieruchomościami. Choć czynności prawne dokonane przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie dotknięte są sankcją nieważności bezwzględnej, zbycie
nieruchomości w drodze odpłatnej czynności prawnej przez kontrahenta takiej
osoby może podlegać ochronie na skutek rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, skutecznie uniemożliwiając odwrócenie negatywnych skutków dokonanych przesunięć majątkowych89.
Ostatecznie, podejmując się obrony krytykowanej instytucji ubezwłasnowolnienia, należy ponownie zaznaczyć, że nie ma ona dożywotniego charakteru, oraz że w przypadku remisji choroby psychicznej może być w każdym
czasie uchylona, o co wnioskować może nawet sama osoba ubezwłasnowolniona90. Głównym celem przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań, o czym
często się zapomina, pozostaje ochrona osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej przed ich własnymi, nierozważnymi działaniami. I choć postulat zapewnienia wszystkim osobom zdolności do czynności prawnych, bez
względu na stan zdrowia, jest postulatem, którego w ujęciu aksjologicznym
nie sposób kontestować, w ujęciu pragmatycznym wydaje się, że powinien być
przedmiotem dalszej polemiki.
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra –
na interpelację nr 20932 w sprawie udzielania pożyczek osobom upośledzonym umysłowo z dnia
18 października 2013 r., www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=14DD900E (dostęp
12.07.2018).
88

89
A. Biernacka, M. Serwa, I. Książek, G. Dziubak, Ochrona osób starszych w polskim porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem instytucji ubezwłasnowolnienia, Kraków 2017.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r., sygn. K 28/05, LEX nr 257749;
Trybunał uznał, że art. 559 k.p.c. w zakresie, w jakim nie przyznawał osobie ubezwłasnowolnionej uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę
ubezwłasnowolnienia w swojej własnej sprawie, był niezgodny z art. 30 i art. 31 Konstytucji RP.
90
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CRITICALLY ON ABOLISHING LEGAL INCAPACITATION IN THE CONTEXT OF HARMONIZING POLISH CIVIL LAW WITH THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Summary
The article takes on the issue of the proposed change in approach to the legal capacity of a natural person by means of abolishing any forms of statutory limitations
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thereof, which is a requirement imposed by the United Nations Convention on the Rights
of Persons with Disabilities. In the view of the opponents of incapacitation, this goal
can only be achieved by the abolition of this institution altogether. The author presents
the views of the opponents of legal incapacitation, and addresses them, indicating what
chances and what threats may be brought about by a subsequent change in legal reality. Withdrawal from existing regulations may lead to negative consequences, depriving
people who satisfy the conditions of incapacitation and their families of outstanding
protection, as well as undermining the certainty of business transactions.
Keywords: civil law, incapacitation, legal capacity, care, Convention on the Rights
of Persons with Disabilities
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Prawne ograniczenia działalności podejmowanej
na wiejskich obszarach Natura 2000 – wybrane aspekty

Streszczenie
W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki funkcjonowania obszarów
wiejskich objętych obszarami Natura 2000, która została utworzona w celu zachowania
dziedzictwa przyrodniczego naszego kontynentu. Analizie zostały poddane uregulowania prawne kształtujące reżim ochronny obszarów Natura 2000 pod kątem ich wpływu
na różnego rodzaju działalność podejmowaną na obszarach wiejskich. Rozważono przede
wszystkim uregulowania prawne dotyczące aktów planowania i ich wpływu na działalność podejmowaną na wiejskich obszarach Natura 2000 oraz uregulowania prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności na wiejskich obszarach Natura 2000.
Słowa kluczowe: obszary Natura 2000, obszary wiejskie, działalność na obszarach
chronionych

Wprowadzenie
Nie ulega wątpliwości, że obszary wiejskie, będące terenami położonymi
poza granicami administracyjnymi miast i poza terenami uprzemysłowionymi,
bardzo często wyróżniają się cennymi walorami przyrodniczymi. Jednocześnie
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zasygnalizowania wymaga presja wywierana na środowisko naturalne przez
działalność prowadzoną na takich obszarach, zwłaszcza przez rolnictwo. Biorąc
pod uwagę wskazane powyżej okoliczności, obszary wiejskie obejmuje się różnymi formami ochrony przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 20001.
Celem opracowania jest dokonanie analizy przepisów polskiego prawa
wewnętrznego, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody2, w zakresie działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000, która podlega zróżnicowanym ograniczeniom prawnym ze
względu na rodzaj lub etap tej działalności. Z uwagi na ograniczone ramy opracowania omówione zostały wybrane aspekty badanego zagadnienia. Przedstawiono regulacje prawne dotyczące aktów planowania na obszarach Natura 2000
oraz regulacje prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności na
wiejskich obszarach Natura 2000.
Obszary Natura 2000 jako forma ochrony przyrody występująca
na obszarach wiejskich
Pojęcie obszaru wiejskiego jest wielorako rozumiane ze względu na to, że tą
tematyką zajmują się różne dziedziny nauki, tj. prawo, ekonomia czy etnografia.
W piśmiennictwie definiuje się obszary wiejskie poprzez wskazanie, że stanowią
one wszystkie tereny gminy wiejskiej oraz części gmin miejsko-wiejskich po
wyłączeniu terenu zajmowanego przez miasto położone w tej gminie3. Zdaniem
Jako przykład pokrywania dużej powierzchni obszarów wiejskich obszarami Natura 2000
wskazać można na Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Ostoja Ińska” o powierzchni 87 710,9 ha
położony w województwie zachodniopomorskim. Obejmuje on znaczny fragment Pojezierza Ińskiego i położony jest na terenie czterech powiatów: Choszczno, Drawsko Pomorskie, Łobez i Stargard Szczeciński oraz trzynastu gmin: Chociwel, Dobra Nowogardzka, Dobrzany, Drawsko Pomorskie, Ińsko, Kalisz Pomorski, Marianowo, Łobez, Radowo Małe, Recz, Stara Dąbrowa, Suchań, Węgorzyno. Wśród nich trzy gminy są gminami wiejskimi (Marianowo, Radowo Małe oraz
Stara Dąbrowa), natomiast pozostałe gminami miejsko-wiejskimi. Co istotne, w każdej z nich obszary wiejskie (lub ich część) zostały objęte obszarem Natura 2000. Należy przykładowo wskazać,
że Ostoja Ińska obejmuje w całości obszar następujących gmin miejsko-wiejskich: gminy Chociwel, Ińsko oraz Węgorzyno. Znaczne powierzchnie wskazanego obszaru Natura 2000 znajdują się
również w gminie miejsko-wiejskiej Dobrzany (87,2% powierzchni gminy) oraz gminie wiejskiej
Marianowo (60,6% powierzchni gminy). Dane dotyczące Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków
„Ostoja Ińska” pochodzą ze strony internetowej http://pzo.gdos.gov.pl/dokumenty/pzo/item/2481-ostoja-inska-pzo.html (dostęp 28.07.2017).
1

2

Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm., dalej: „u.o.p.”.

K. Zawalińska, Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju
obszarów wiejskich w Polsce, Warszawa 2009, s. 98–99.
3
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G. Spychalskiego, obszary wiejskie charakteryzują się następującymi cechami:
lokalizacją poza terenami miejskimi zabudowanymi lub przemysłowymi, zasobami rzeczowymi i ludzkimi w obrębie gospodarstwa domowego lub rolniczego,
zaangażowanymi jednocześnie w aktywność produkcyjną i konsumpcyjną oraz
silnym związkiem ze środowiskiem przyrodniczym4. Warto zasygnalizować,
że OECD zaproponowało definicję obszarów wiejskich jako terenów, które na
poziomie lokalnym (NTS 5), czyli dla Polski na poziomie gmin, charakteryzują
się gęstością zaludnienia poniżej 150 osób/km25. Z kolei Eurostat przyjmuje granicę gęstości zaludnienia dla obszarów wiejskich poniżej 100 osób/km26. Polski
ustawodawca nie wprowadził natomiast legalnej definicji obszaru wiejskiego.
Istnieje co prawda wiele aktów prawnych, które się nią posługują, jednak bez jej
zdefiniowania7.
System obszarów Natura 2000 powstał w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego naszego kontynentu poprzez powstrzymanie wymierania
gatunków zwierząt i roślin na obszarze Unii Europejskiej oraz ochrony pełnego
spektrum różnorodności biologicznej na tym terytorium, w warunkach stałego
monitorowania jej stanu i zachodzących zmian8. Właściwe funkcjonowanie tego
systemu sprowadza się zatem do skutecznej ochrony zagrożonych ekosystemów,
gatunków roślin oraz gatunków zwierząt, mającej kluczowe znaczenie dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń9.
Sieć obszarów Natura 2000 wdrażana jest we wszystkich państwach
członkowskich Unii Europejskich, w tym również w Polsce. Podstawą prawną
funkcjonowania tego systemu są dwie dyrektywy unijne: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa10 oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia
G. Spychalski, Model regionalny zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w: Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa, red. M. Adamowicz, Warszawa 2006, s. 28, za: M. Krzysztofik, Problematyka prawna pojęcia obszaru wiejskiego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, vol. XXVI,
1, s. 301–304.
4

5
M. Dudzińska, K. Kocur-Bera, Obszary wiejskie w Polsce, Austrii i Czechach. Analiza
porównawcza, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2013, nr 1/IV, s. 73.
6

Ibidem.

7

Szerzej na ten temat: M. Krzysztofik, op. cit., s. 301–304.

http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e2-siec-obszarow-natura-2000-w-polsce-2/_cele_
ustanawiania_sieci_natura_2000 (dostęp 20.06.2018).
8

9
http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e2-siec-obszarow-natura-2000-w-polsce-2/_cele_
ustanawiania_sieci_natura_2000_/ (dostęp 20.06.2018).
10

Dz. Urz. UE z 2010 r. L 20, s. 7 z późn. zm.
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21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory11. Wskazane akty prawne nakładają na państwa członkowskie
Unii Europejskiej przede wszystkim obowiązek zapewnienia siedliskom przyrodniczym i gatunkom wymienionym w załącznikach dyrektywy siedliskowej
i ptasiej warunków sprzyjających ich ochronie. Należy wskazać, że ochrona
przyrody w Polsce jest oparta na odrębnym, od ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska12, akcie prawnym w postaci u.o.p., co wydaje
się zasadne ze względu na wiele różnic dzielących ochronę przyrody od ochrony
środowiska13. To właśnie w nim uregulowany został reżim ochronny obowiązujący na obszarach Natura 2000. Co istotne, polski ustawodawca nie wprowadza
odrębnych regulacji prawnych dla obszarów wiejskich i miejskich. Jednak rozróżnienie ich sytuacji prawnej jest widoczne w uregulowaniu poszczególnych
rodzajów działalności.
Należy wskazać, że obszary Natura 2000 stanowią wyodrębnioną przez ustawodawcę formę ochrony przyrody, jednakże zgodnie z art. 25 ust. 2 u.o.p. mogą
obejmować swoim zasięgiem część lub całość obszarów i obiektów będących parkami narodowymi, rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi lub obszarami
chronionego krajobrazu. Wówczas obszar Natura 2000 zostaje objęty podwójnym
reżimem prawnym: jako obszar Natura 2000 i jako inna forma ochrony przyrody14.
Niejednokrotnie jednak obszarami Natura 2000 obejmowane są również obszary
dotychczas niechronione. Należy podkreślić, że specyfiką formy ochrony przyrody, jaką są obszary Natura 2000, jest to, że trudno jest jednoznacznie, a przede
wszystkim w stały sposób, określić granice takiej ochrony. Granice te wyznacza
bowiem sama natura oraz potrzeba objęcia ochroną poszczególnych gatunków
oraz siedlisk. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, które wykazuje zgodność
z regulacjami unijnymi, sieć obszarów Natura 2000 obejmuje: obszary specjalnej
ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Prawo polskie definiuje wskazane obszary:
a) w art. 5 pkt 3 u.o.p. obszar specjalnej ochrony ptaków jako obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziDz. Urz. WE L 206, z 22 lipca 1992 r., s. 7 z późn. zm.; Dz. Urz. UE – Polskie wydanie
specjalne, rozdz.15, t. 2, s. 102, dalej: dyrektywa siedliskowa.
11

12

Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm., dalej: „p.o.ś.”.

J. Ciechanowicz-McLean, Zagadnienia wprowadzające, w: Polskie prawo ochrony przyrody, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006, s. 17.
13

14
W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2006, s. 133; B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2015, s. 271.
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ko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach
ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym
jego okresie albo stadium rozwoju;
b) w art. 5 pkt 19 u.o.p. specjalny obszar ochrony siedlisk jako obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony
siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków
roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków;
c) w art. 5 pkt 2c u.o.p. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty jako projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej
w obrębie danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym znaczenie dla
Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich
życia lub rozmnażania.
Wskazać należy, że system ochronny obszarów Natura 2000 oparty jest na
kilku podstawowych zasadach, które zostały przeanalizowane w dalszej części
opracowania:
a) obowiązkowym podejmowaniu koniecznych środków ochronnych w postaci
aktów planowania, o których mowa w art. 28–29 u.o.p. oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy siedliskowej;
b) zakazie znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 33 ust. 1 u.o.p. oraz art. 6 ust. 2 dyrektywy
siedliskowej;
c) przeprowadzaniu ocen oddziaływania na obszary Natura 2000, o których mowa
w art. 33 ust. 3 i art. 34–35 u.o.p. oraz art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej.
Dopełnienie wskazanych zasad stanowią regulacje prawne w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 (art. 31–32 u.o.p. oraz art. 11
dyrektywy siedliskowej) oraz regulacje prawne wprowadzające sankcje za naruszania standardów ochronnych (art. 37–37d u.o.p.), które ze względu na ramy
opracowania nie stanowią przedmiotu niniejszych rozważań.

50

Adrianna Ogonowska

Uregulowania prawne dotyczące aktów planowania na obszarach Natura
2000 i ich oddziaływanie na obszary wiejskie
Z funkcjonowaniem obszarów Natura 2000 związane jest opracowywanie
aktów planowania w postaci planu zadań ochronnych15 oraz planu ochrony16.
Należy zaznaczyć, że drugi z wymienionych, czyli plan ochrony obszaru Natura
2000 lub jego części, jest w literaturze uznawany za ważniejszy środek ochrony17.
Wynika to przede wszystkim z tego, że zgodnie z art. 28 ust. 12 u.o.p. plan zadań
ochronnych traci moc w przypadku ustanowienia planu ochrony, który jednak
nie musi zostać ustanowiony. W tym przypadku plan zadań ochronnych nie ma
jedynie charakteru przejściowego i obowiązuje przez okres, na jaki został ustanowiony18. Jednocześnie planu zadań ochronnych nie sporządza się dla obszaru
Natura 2000 lub jego części w sytuacjach, o których mowa w art. 28 ust. 11 pkt 2,
3 i 3a u.o.p. W tych wypadkach zadania planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 zostają przejęte przez plan ochrony parku narodowego lub zadania ochronne parku narodowego, plan ochrony rezerwatu przyrody lub zadania
ochronne rezerwatu przyrody, plan ochrony parku krajobrazowego lub plan
urządzenia lasu, o ile dokumenty te uwzględniają zakres treściowy wskazany
w art. 28 ust. 10 u.o.p.19
Należy wskazać, że plan zadań ochronnych jest instrumentem prawnym
opracowywanym na maksymalnie 10 lat, jednak upływ tego terminu nie skutkuje
jego automatycznym uchyleniem. Warto dodać, że zgodnie z art. 28 ust. 1 u.o.p.
pierwszy projekt planu zadań ochronnych sporządza się w terminie 6 lat od dnia
zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków20.
Co istotne, wprowadzenie planów zadań ochronnych następuje w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, będącego aktem prawa miejscowego. Z kolei plan ochrony obszaru Natura 2000 wprowadzany jest na 20 lat
15

Kwestia ta została uregulowana w art. 28 u.o.p.

16

Kwestia ta została uregulowana w art. 29 u.o.p.

W. Radecki, Prawna ochrona przyrody w Polsce, Czechach i Słowacji. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2010, s. 263.
17

18
Por. W. Radecki, Plany ochrony dla obszarów Natura 2000, w: Wybrane problemy zarządzania obszarami Natura 2000, red. B. Rakoczy, Poznań 2013, s. 32; A. Habuda, Obszaru Natura
2000 w prawie polskim, Warszawa 2013, s. 92–97.
19

W. Radecki, Plany ochrony dla obszarów Natura 2000..., s. 36.

20

Szerzej B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009, s. 44–46.
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w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska21. Należy dodać, że akt ten ma charakter szczególny, gdyż ustawodawca
nie przewidział możliwości przedłużenia jego obowiązywania, wprowadził
natomiast możliwość dokonywania w nim zmian w oparciu o wprowadzony
w u.o.p. katalog podstaw mogących uzasadniać zmianę rozwiązań wynikających
z planów ochrony obszarów Natura 200022. Co istotne, plany ochrony mogą być
przyjmowane dla całości terenów lub dla ich poszczególnych części, co umożliwia dostosowanie podejmowanych działań do poszczególnych terenów objętych
analizowaną formą ochrony przyrody. Warto zasygnalizować również, że projekt
planu zadań ochronnych oraz projekt planu ochrony dla całości lub części obszaru
Natura 2000 sporządzany jest przez sprawującego nadzór nad obszarem, czyli co
do zasady przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Elementy planu
zadań ochronnych zostały enumeratywnie wymienione w art. 28 ust. 10 u.o.p.23,
natomiast zakres przedmiotowy rozporządzenia ustanawiającego plan ochrony
został precyzyjnie określony w art. 29 ust. 8 u.o.p. W związku z tym dokumenty
te muszą zawierać wszystkie elementy wskazane w przepisach wymienionych
w zdaniu poprzednim, natomiast brak któregokolwiek z nich będzie skutkował
wadliwością legislacyjną.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę także na relacje planu ochrony i planu
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 do innych planów ochrony. Zgodnie
z art. 30 ust. 1 u.o.p. plan ochrony ustanowiony dla parku narodowego, rezerwatu
przyrody lub parku krajobrazowego położonego w granicach obszaru Natura
2000, uwzględniający zakres przedmiotowy planu ochrony obszaru Natura 2000,
staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000. Podobna sytuacja ma
miejsce także w przypadku planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa położonego
w granicach obszaru Natura 2000. Plan ten również staje się planem ochrony dla
stosownej części obszaru Natura 2000, o ile uwzględnia wszystkie jego elementy.
W rezultacie plan ochrony parku narodowego, plan ochrony rezerwatu przyrody,
plan ochrony parku krajobrazowego oraz plan urządzenia lasu, uwzględniające
elementy planu ochrony obszaru Natura 2000 wynikające z art. 29 ust. 8 u.o.p.,
z mocy prawa stają się planami ochrony określonej części obszaru Natura 200024.
21

Szerzej W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 137.

22

K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2017, s. 254–255.

Por. Z. Bukowski, Plan zadań ochronnych jako akt prawa miejscowego, w: Wybrane problemy..., s. 46–49.
23

24

W. Radecki, Plany ochrony dla obszarów Natura 2000..., s. 36.
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Przedstawione regulacje prawne zapewniają kompatybilność między
wskazanymi aktami planowania, co ułatwia podejmowanie różnego rodzaju
działalności na tych terenach. Dla osób podejmujących działalność na terenach
wiejskich kluczowe znaczenie ma także określenie hierarchii środków prawnych obowiązujących na terenach objętych obszarami Natura 2000. Należy
zasygnalizować relację występującą również pomiędzy treścią planów ochrony
albo planów zadań ochronnych a niektórymi dokumentami planistycznymi.
Elementem planu zadań ochronnych oraz planu ochrony są bowiem wskazania
do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Wskazana
regulacja stanowi instrument kształtowania treści wymienionych dokumentów
planowania przestrzennego, z których jednocześnie wynikać mogą ograniczenia
w zakresie zagospodarowania terenu25. Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem art.
30 ust. 3 u.o.p., projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej w części dotyczącej istniejącego lub projektowanego obszaru Natura 2000 wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. Uzgodnienie, będące wiążącą formą
współdziałania między organami, ma na celu wyeliminowanie rozbieżności
między aktami planowania przestrzennego oraz planami ochrony dla obszarów
Natura 200026. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym27 dominuje pogląd,
Szerzej na ten temat D. Trzcińska, Natura 2000 a ograniczenie możliwości korzystania
z nieruchomości, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek,
Warszawa 2010, s. 158–162.
25

26

K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 260.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016 r., II
OSK 705/16, LEX nr 2102285; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7
października 2015 r., II OSK 313/14, LEX nr 1987203.
27
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zgodnie z którym analizowanego uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego28
stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym29.
Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 72 ust. 1 p.o.ś. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania
równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska. Ponadto
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające z ustanowienia w trybie u.o.p. obszaru Natura 2000.
Akty planowania obowiązujące na obszarach Natura 2000 w postaci planu
ochrony oraz planu zadań ochronnych oddziałują na podejmowanie i prowadzenie
działalności na obszarach wiejskich. Jednym z elementów planów ochrony oraz
planów zadań ochronnych jest określenie działań ochronnych dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura
2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. W przypadku planów ochrony ustawodawca wprost wskazuje, na czym takie określenie
powinno polegać. Zgodnie z art. 29 ust. 9 u.o.p. zakres działań ochronnych może
obejmować w szczególności gospodarkę rolną, która jest charakterystyczna dla
terenów wiejskich istotnych z punktu widzenia niniejszych rozważań. W tym
akcie planowania określeniu podlegają m.in. warunki zagospodarowania terenów
oraz ich użytkowania. W związku z tym regulacje zawarte w aktach planowania mogą zachęcać albo zniechęcać do podejmowania działalności na wiejskich
obszarach Natura 2000, jak również wywierają wpływ na działalność już prowadzoną na takich obszarach. Zazwyczaj działania ochronne sprowadzają się do
wprowadzania ograniczeń działalności na obszarach Natura 2000, co stanowi
utrudnienia dla rolników lub innych podmiotów podejmujących i prowadzących
działalności na takich terenach.
Opracowanie planów zadań ochronnych i planów ochrony stanowi wyraz
realizacji zasady planowości. Pomimo że opracowanie obu dokumentów jest
obligatoryjne (z wyjątkiem opracowania planu zadań ochronnych w przypadku
istnienia planu ochrony), to wyłącznie plany ochrony są instrumentem zapewniającym trwałą ochronę obszarów Natura 2000. Cechuje je zindywidualizowanie
28

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

29

Tekst jedn. z 2017 r., poz. 1076 z późn. zm.
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wynikające przede wszystkim ze zidentyfikowania istniejących i potencjalnych
zagrożeń oraz celów ochronnych. Oba akty prawne mają charakter kompleksowy
i złożony, czego potwierdzeniem jest również ich treść. Plany zadań ochronnych
jako akty prawa miejscowego oraz rozporządzenia wprowadzające plany ochrony
muszą zawierać wszystkie (i wyłącznie te) elementy wymienione w u.o.p., aby
rozwiązania w nich zawarte nie były jedynie fragmentaryczne. Jednocześnie
dzięki wprowadzeniu przez ustawodawcę podstaw uzasadniających zmianę
planów ochrony (przyczyny wymienione w art. 29 ust. 4 u.o.p.) wprowadzona
została możliwość dokonywania w nich zmian.
Przemyślanym działaniem na rzecz ochrony przyrody jest również traktowanie obszarów Natura 2000 jako kompleksów pod względem przyrodniczym,
a w konsekwencji istnieje możliwość opracowania planu ochrony nawet dla
część obszaru Natura 2000. Pozytywnie należy ocenić również ich kompatybilność z planami ochrony ustanowionymi dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego, z planami urządzenia lasu oraz z dokumentami
planistycznymi, co dodatkowo podnosi poziom ochrony. Wskazana kompatybilność ułatwia prowadzenie działalności na obszarach objętych analizowaną formą
ochrony przyrody, w tym także na wiejskich obszarach Natura 2000.
Uregulowania prawne dotyczące podejmowania działalności na wiejskich
obszarach Natura 2000
Chęć podjęcia działalności, w tym także działalności inwestycyjnej, na
wiejskich obszarach Natura 2000 oddziałuje na konieczność przeprowadzania
specjalnych postepowań administracyjnych celem poznania oddziaływania na
obszary Natura 2000. Dotyczy to zarówno działalności w zakresie planowanych
przedsięwzięć, jak i innych planowanych działań na terenach wiejskich.
W odniesieniu do planowanych przedsięwzięć należy wskazać, że na gruncie obowiązujących regulacji prawnych ochrona przyrody na wiejskich obszarach
Natura 2000 nie musi być sprzeczna z realizacją inwestycji. Warto wskazać, że
do inwestycji realizowanych na obszarach wiejskich należą zwłaszcza inwestycje
związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury (w tym inwestycje w energię odnawialną i oszczędzanie energii),
inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa
kulturowego, dziedzictwa przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc
o wysokiej wartości przyrodniczej (w tym dotyczące powiązanych aspektów
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społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej) oraz inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej (w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej
z nimi infrastruktury)30.
Artykuł 33 ust. 3 u.o.p. wprowadza wymóg przeprowadzenia odpowiedniej
oceny oddziaływania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko31. Wskazany wymóg dotyczy planowanych przedsięwzięć, które
mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty lub nie wynikają z tej ochrony.
Na gruncie obecnie obowiązującego porządku prawnego każdorazowo
w ramach oceny oddziaływania na środowisko32 uwzględnia się również oddziaływanie na obszar Natura 200033. Wynika to przede wszystkim z analizy art. 62 ust. 1 uooś
wskazującego kryteria analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia
Materiał źródłowy strony internetowej: https://prow.slaskie.pl/czytaj/podstawowe_uslugi
(dostęp 1.01.2018).
30

31

Tekst jedn. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm., dalej: „uooś”.

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się w ramach postępowań, o których
mowa w art. 61 ust. 1 uooś. W przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowej należy wskazać, że decyzja ta jest wydawana: dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
Dz.U. z 2016 r., poz. 71) oraz dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony w trybie określonym uooś (określonego w § 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Dodatkowo ustawodawca wprowadził zamknięty katalog decyzji realizacyjnych, których uzyskanie musi być poprzedzone uzyskaniem decyzji środowiskowej (gdy decyzja
realizacyjna dotyczy przedsięwzięć, o których mowa powyżej – z § 2 lub § 3 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko). W jego zakres wchodzą decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 1a u.o.o.ś. Należy
zasygnalizować, że decyzji środowiskowej nie uzyskuje się w przypadkach określonych w art. 72
ust. 2, 2a, 2b i 8 u.o.o.ś. (K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Komentarz, Wrocław 2009, s. 161–163; A. Strojczyk, w: Ustawa o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie. Komentarz, red. B. Opaliński, Warszawa 2016, s. 144–146; P. Otawski,
w:Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Komentarz, red. T. Filipowicz,
A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2017, s. 306–312.
32

33
M. Górski, w: Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2018, s. 168; D. Strus,
w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, red. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król,
Szczecin–Łódź–Poznań 2013, s. 427–428.
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na środowisko oraz z analizy elementów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko wymienionych w art. 66 uooś. Ponadto jeżeli z oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 u.o.p.34
W polskim ustawodawstwie wprowadzono również regulacje prawne koncentrujące się na badaniu wpływu na obszary Natura 2000 również dla przedsięwzięć innych niż przedsięwzięcia zawsze lub potencjalnie znacząco oddziałujące
na środowisko. Zgodnie z art. 59 ust. 2 uooś realizacja planowanego przedsięwzięcia, dla którego nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko,
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000 pod warunkiem spełnienia dwóch przesłanek. Po pierwsze, przedsięwzięcie
to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio
związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony. Po drugie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura
2000 został stwierdzony przez rdoś na podstawie art. 97 ust. 1 u.o.o.ś. Specjalna
procedura oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 względem przedsięwzięć
innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko została określona postanowieniami rozdziału 5 działu IV uooś35.
Elementem kończącym tę procedurę oceny oddziaływania na obszar Natura
2000 jest wydanie postanowienia o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. Zgodnie z art. 97 ust. 7 uooś postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie
oddziaływania na obszar Natura 2000 wydaje się w terminie 45 dni, licząc od
34

Przesłanki z art. 34 u.o.p. zostały omówione w dalszej części opracowania.

Szerzej na ten temat: M. Płoszka, w: R. Robaszewska, M. Płoszka, D. Kałuża, P. Wach,
Decyzje środowiskowe, Warszawa 2015, s. 249–264; A. Plucińska-Filipowicz, w: Ustawa o udostępnianiu informacji..., s. 518–559; P. Korzeniowski, Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach
zabudowy przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska z uwzględnieniem problematyki obszaru Natura 2000, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 3, s. 21–26; W. Radecki., Prawna ochrona przyrody w Polsce..., s. 269–270; M. Szalewska, w: Oceny oddziaływania
na środowisko w praktyce, red. B. Rakoczy, Warszawa 2017, s. 81–126; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 r., VII SA/Wa 441/17, LEX
nr 2437938; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2016 r.
II SA/Gd 531/16, LEX nr 2183068; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 marca 2016 r. II OSK 1861/14, LEX nr 2113136; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2016 r., II OSK 3283/14, LEX nr 2169115;
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.,
IV SA/Wa 197/14, LEX nr 1486409.
35
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dnia otrzymania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura
2000. Wymaga ono uzasadnienia oraz wiąże organ wydający decyzję zasadniczą.
W obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 98 ust. 2 uooś, wskazać należy
na dwie sytuacje, których zaistnienie przesądza o tym, że uzgodnienie powinno
zostać dokonane. W pierwszej z nich z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie
oddziaływać na ten obszar. W drugiej natomiast z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, i jednocześnie zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 34 u.o.p. Uzgodnienie zostało natomiast zakazane, jeżeli z oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar i jeżeli nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 34 u.o.p. Wskazać należy, że wydanie postanowienia w przypadku braku dokonania uzgodnienia nie jest wymagane. Organ
wydający końcową decyzję zasadniczą podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie
w postaci wydania decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia (uwzględniającej warunki uzgodnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska)
albo w postaci decyzji odmawiającej zgody na jego realizację.
Przedstawioną procedurę oddziaływania na obszary Natura 2000 cechuje
duża złożoność, wynikająca przede wszystkim z wielu pojawiających się w jej
toku czynności podejmowanych przez różne organy. Wydłużenie procesu inwestycyjnego spowodowane koniecznością przeprowadzania oceny oddziaływania
na obszar Natura 2000 oraz dopuszczenia organizacji ekologicznych do udziału
w takich postępowaniach może w pewnych sytuacjach prowadzić do spowolnienia wzrostu gospodarczego36. W rezultacie zainteresowanie przedsiębiorców
lokowaniem inwestycji i prowadzeniem działalności gospodarczej na wiejskich
obszarach objętych obszarami Natura 2000 może ulec znacznemu zmniejszeniu.
Podmioty te mogą zostać bowiem zniechęcone długotrwałą i skomplikowaną
procedurą. Należy zauważyć, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko będzie niezbędne również w przypadku realizacji przedsięwzięć związanych z utrzymaniem prawidłowej gospodarki wodnej gospodarstw rolnych, co
również stanowi dodatkowe utrudnienie. Dotyczy to zwłaszcza budowy lub konserwacji urządzeń melioracyjnych, jak też urządzeń wodnych zatrzymujących
36
D. Rakowski, Funkcje obszarów chronionych w rozwoju terenów wiejskich, w: Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, red. B. Sawicki, M. Harasimiuk
Warszawa 2014, s. 106–107.
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lub spiętrzających wodę na obszarach Natura 2000. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku przedsięwzięć związanych z produkcją i przetwórstwem spożywczym. Istotnym mankamentem podejmowania przedsięwzięć na obszarach
Natura 2000 jest również, wynikający z konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko, kosztowny obowiązek sporządzenia raportu dotyczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej
przedsięwzięcia przez specjalistę.
Na zakończenie należy zwrócić uwagę także na regulacje prawne dotyczące
podejmowania innych planów lub działań, takich, które nie są reglamentowane
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. W szczególności należy wskazać, że w art. 33 u.o.p.
wyrażona została ogólna zasada, w myśl której zabrania się podejmowania działań
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W konsekwencji trzeba odmówić wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięć, co do których nie udało się
uzyskać pewności, czy nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000. Co istotne, u.o.p. nie wskazuje, że omawianym
zakazem mogą zostać objęte wyłącznie przedsięwzięcia usytuowane w granicach
obszaru Natura 2000. Dlatego też rozważenie oddziaływania jest obowiązkowe
w każdym przypadku37. W związku z tym należy przeanalizować różne rodzaje
działań wywierających negatywny wpływ na środowisko, które ustawodawca
wymienia jedynie przykładowo, wskazując, iż są nimi: pogarszanie stanu siedlisk
przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 2000, negatywny wpływ na gatunki, dla których
ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszanie integralności
obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami38. W rezultacie, co
do zasady, zakazane jest podejmowanie realizacji planu lub działań, mogących
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Dotyczy
37
Jak wskazuje K. Gruszecki, nie oznacza to, że ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
musi być automatycznie przeprowadzona, jednak organ wydający decyzję musi w jej uzasadnieniu
wskazać sam fakt oceniania takiej konieczności (K. Gruszecki, Ograniczenia prawne w realizacji
inwestycji w związku z wyznaczaniem obszarów Natura 2000, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego” 2011, nr 2, s. 40).
38
Por. M. Górski, Zakaz powodowania znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar
Natura 2000, w: Wybrane problemy..., s. 81–92; A. Ogonowska, Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w: Problemy
pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. M. Stahl, P. Korzeniowski,
A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2017, s. 446–453.
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to jednak jedynie negatywnych oddziaływań, których skala oddziaływania uznana
została za znaczącą.
Od reguły dotyczącej zakazu podejmowania działań mogących znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 są pewne wyjątki.
Mianowicie, zgodnie z art. 34 u.o.p., jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub
gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo
regionalny dyrektor ochrony środowiska (na obszarach morskich – dyrektor właściwego urzędu morskiego) może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 200039. W tym
przypadku konieczne jest jednak zapewnienie wykonania kompensacji przyrodniczej
niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów
Natura 2000. Zezwolenie to wydawane jest w tym samym postępowaniu, w którym
dokonuje się ustaleń dotyczących zakazów obowiązujących na obszarach Natura
2000, co uzasadnione jest względami natury procesowej40. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że norma z art. 34 ust. 1 u.o.p. pozwala, w sytuacji
bezspornego przesądzenia w oparciu o art. 33 ust. 1 u.o.p., że dane przedsięwzięcie
znacząco oddziałuje na cele ochrony Natura 2000, przejść do ustalenia przesłanek
pozwalających na wydanie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, które może
negatywnie wpłynąć na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt41.
Co istotne, przypisy u.o.p. zaostrzają warunki zezwolenia, w przypadku gdy
znaczne negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i warunków priorytetowych42.
Wtedy zezwolenie może zostać udzielone wyłącznie w celu ochrony zdrowia
i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego
oraz wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego
(po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej). Co istotne, w przypadku działań
przewidzianych do realizacji w ramach planowanych przedsięwzięć omawiane
zezwolenie zostaje zastąpione decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub
uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
39

W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 240–241.

40

K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 272.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2011 r.,
II OSK 2561/10, LEX nr 992529.
41

42
W. Radecki, Prawna ochrona przyrody w Polsce..., s. 268; idem, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 150.
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Biorąc pod uwagę powyższe, chęć podjęcia na obszarach wiejskich innych
działań niż zamiar realizacji przedsięwzięcia nie powoduje dla podmiotów
żadnych ograniczeń, o ile działania te nie są działaniami mogącymi znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W przeciwnym
razie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, spełnienie powyżej
przedstawionych przesłanek wynikających z art. 34 u.o.p. i tak pozwala organowi
administracji na wydanie zezwolenia na realizację działań, przez co zakaz podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego
powiązania z innymi obszarami, nie ma charakteru bezwzględnego. W związku
z tym nie powinno to nadmiernie zniechęcać do podejmowania różnorodnych
przedsięwzięć.
Uregulowania prawne dotyczące prowadzonej działalności na wiejskich
obszarach Natura 2000
Na terenach wiejskich prowadzona jest różnego rodzaju działalność, w tym
zwłaszcza działalność rolnicza, działalność turystyczna oraz działalność gospodarcza. W związku z tym, że przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są
obszary wiejskie objęte siecią obszarów Natura 2000, należy wskazać, że istotą
utworzenia obszarów Natura 2000 nie jest ich wyłączenie z gospodarczego
i rolniczego wykorzystania ani objęcie ochroną całości przyrody. Założeniem
ustawodawcy tworzącego analizowaną formę ochrony przyrody jest natomiast
wprowadzenie na tych obszarach systemu zakazów administracyjnych, wyłączających lub jedynie ograniczających powszechny porządek prawny43. Jest to
w pełni uzasadnione, gdyż formy ochrony przyrody ustanawia się na obszarach
wyjątkowo cennych przyrodniczo44, aby każdorazowo realizować konkretny cel,
jakim jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz poszczególnych roślin i zwierząt45. W rezultacie wraz z obejmowaniem pewnego obszaru ochroną ustawo43
J. Stelmasiak, D. Lebowa, Obszar specjalny w prawie ochrony przyrody – zagadnienia
ogólne, w: Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, perspektywy, red. D. Kopeć, N. Ratajczyk, Łódź
2008, s. 109–114.
44
M.A. Król, Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura
2000, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000..., s. 691–693.
45

W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 150.
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dawca nadaje temu obszarowi specyficzny reżim prawny. Regulacje prawne
dotyczące wykorzystania instrumentów administracyjnoprawnych, które ograniczają lub reglamentują prawa obywatelskie, znajdują swoje uzasadnienie
zarówno w Konstytucji, jak i innych aktach prawnych.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że skoro w art. 33 u.o.p. wyrażona została ogólna zasada, w myśl której zabrania się podejmowania działań
mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, to prowadzenie takiej
działalności również jest zakazane. Ponadto włączenie do sieci obszarów Natura
2000 obszarów wcześniej nią nieobjętych powoduje konieczność dostosowania
prowadzonej działalności do standardów ochronnych wyznaczonych dla analizowanej formy ochrony przyrody.
Odnosząc się do regulacji prawnych wyznaczających granice dozwolonej
działalności na obszarach Natura 2000, należy wskazać, że zgodnie z art. 36 u.o.p.
na tych obszarach, pod warunkiem braku znacząco negatywnego oddziaływania na
cele ochrony obszaru Natura 2000, nie podlega ograniczeniu działalność związana
z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu oraz działalność gospodarcza, rolna46, leśna, łowiecka i rybacka, a także
amatorski połów ryb. W rezultacie zarówno działalność gospodarcza, jak i rolna
prowadzona na obszarach wiejskich, co do zasady, nie jest ograniczana. Wprowadzenie ograniczenia jest dozwolone jedynie w przypadku znaczącego negatywnego oddziaływania podjętej działalności na obszar Natura 2000. Co istotne,
oddziaływanie musi dotyczyć wyłącznie siedlisk i gatunków, dla ochrony których
wyznaczony został obszar Natura 2000, a nie wszystkich siedlisk i gatunków
danego obszaru47. Pomocne w ich ustaleniu są postanowienia wprowadzonego
planu ochrony. W tym przypadku konieczne jest dostosowanie działalności do
wymogów ochrony obszaru Natura 2000. Dodatkowo, jak już zostało wcześniej
wspomniane, prowadzenie działalności na obszarach Natura 2000 wchodzących
w skład parków narodowych i rezerwatów przyrody jest dozwolone wyłącznie
w zakresie, w jakim nie narusza zakazów obowiązujących na tych obszarach.
Pewne wątpliwości wywołuje wprowadzenie pojęcia działalności rolnej, które nie zostało
zdefiniowane w żadnym akcie prawnym. Nie jest jasne, czy ustawodawcy chodziło o zawężenie
tego pojęcia tak, aby nie obejmowało działalności rybackiej i leśnej. Kwestia ta została pozostawiona ocenie organów administracji publicznej przeprowadzających ocenę oddziaływania na obszar
Natura 2000. Por. M.A. Król, Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach
Natura 2000, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000..., s. 691–693.
46
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W. Radecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 150.
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Warto zwrócić uwagę także na regulacje art. 37 u.o.p., w którym określono
przesłanki upoważniające regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora właściwego urzędu morskiego do wydania decyzji nakazującej, w zależności
od potrzeb, natychmiastowe wstrzymanie lub podjęcie niezbędnych działań zapobiegawczych lub działań naprawczych. Wskazane upoważnienie aktualizuje się w sytuacji prowadzenia działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele
ochrony obszaru Natura 2000 lub obszaru znajdującego się na liście proponowanych
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, bez uzyskania zezwolenia, o którym
mowa w art. 34 u.o.p., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia
z regionalnym dyrektorem ochrony dokonywanego przed uzyskaniem takiej decyzji.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym48 podkreśla się, że decyzja o warunkach
zabudowy nie jest zezwoleniem na podjęcie działań mogących negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, o którym stanowi w art. 37 ust. 1 u.o.p.
Biorąc pod uwagę powyższe, na wiejskich obszarach Natura 2000 z pewnością może być podejmowana działalność w postaci rolnictwa ekologicznego cechująca się prowadzeniem upraw bez stosowania środków chemicznych. Obecnie na
obszarach wiejskich funkcja ekologiczna coraz częściej dominuje nad funkcją produkcyjną49. Warto zwrócić również uwagę na agroturystykę będącą działalnością
często podejmowaną na obszarach wiejskich. Stanowi ona typ turystyki wiejskiej
ściśle powiązany z rolnictwem i funkcjonującym gospodarstwem rolnym. Ten typ
działalności może być podejmowany zarówno przez rolników, przedsiębiorców,
jak i osoby prywatne. Należy zwrócić uwagę również na charakterystyczną dla
chronionych wiejskich obszarów ekoturystykę, czyli turystykę nastawioną na prawidłowy kontakt człowieka z przyrodą.
W literaturze wskazuje się, że sąsiedztwo obszarów Natura 2000 wywiera
pozytywny wpływ na rolników trudniących się rolnictwem ekologicznym,
gospodarstwa agroturystyczne, hotele i restauracje, firmy obsługujące turystów.
W przypadku pozostałych rodzajów działalności oddziaływanie nie wywołuje
pozytywnych efektów, wręcz może prowadzić do zwiększonego bezrobocia oraz
słabego rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Reasumując, należy raz jeszcze podkreślić, że działalność charakterystyczna
dla obszarów wiejskich na obszarach Natura 2000 może być prowadzona bez
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2013 r.,
II OSK 2118/11, LEX nr1312426.
48

49
T. Kurowska, Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach Natura 2000, w: Rozważania o..., red. G. Dobrowolski, Katowice 2018, s. 222.
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ograniczeń, pod warunkiem braku znaczącego negatywnego oddziaływania
na te obszary. W rezultacie nie ulega wątpliwości, że objęcie obszaru wiejskiego obszarem Natura 2000 może spowodować konieczność zmodyfikowania dotychczas prowadzonej działalności. Jak już zostało wyżej wspomniane,
zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu
z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000. W konsekwencji kontynuacja prowadzenia konkretnej
działalności na obszarze objętym obszarem Natura 2000 może nastąpić wyłącznie w sytuacji niewystępowania zagrożenia dla zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt albo niewystępowania w stosunku do nich
istotnego negatywnego oddziaływania50.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę na potencjalne źródła pomocy mające
na celu zrekompensowanie poniesionych strat wynikających z ograniczenia działalności51. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub
rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na
którym nie mają zastosowania programy wsparcia z tytułu obniżenia dochodowości, regionalny dyrektor ochrony środowiska został uprawniony do zawarcia
umowy z właścicielem lub posiadaczem52 obszaru (z wyjątkiem zarządców nieruchomości Skarbu Państwa). Zawiera się w niej wykaz niezbędnych działań,
sposoby i terminy ich wykonania oraz warunki i terminy rozliczenia należności za
wykonane czynności, a także wartość rekompensaty za utracone dochody wynikające z wprowadzonych ograniczeń. Należy zaznaczyć, że przesłanką uzasadniającą
zawarcie takiej umowy jest zakres ograniczeń w wykonywania prawa własności
na terenie obszaru Natura 2000 albo nieskorzystanie z uprawnień przyznanych
właścicielowi na mocy innych przepisów53. Podkreślenia wymaga dobrowolność
zawarcia umowy i możliwość wystąpienia z propozycją jej zawarcia przez każdą
ze stron. Jednak gdy zakres ograniczeń w wykonywaniu prawa własności na
50
M.A. Król, Sytuacja prawna prowadzącego działalność rolniczą na obszarach Natura
2000, w: Problemy wdrażania systemu Natura 2000..., s. 699.
51
Por. A. Niewiadomski, Problematyka prawna rekompensat za ustanowienie form ochrony
przyrody – obszarów Natura 2000 na obszarach wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2014, t. 12,
s. 65–76; A. Niewiadomski, Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój
obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 11, s. 300.
52
Regulacje prawne nie wskazują, że posiadacz musi być posiadaczem samoistnym. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że w przypadku posiadaczy zależnych dopuszczalność
zawarcia analizowanej umowy jest uzależniona od treści umowy, na podstawie której korzystają
oni z nieruchomości (K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 296).
53

K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody..., s. 297.
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obszarze Natura 2000 jest znaczny, wydaje się, że taka umowa powinna zostać
zawarta obligatoryjnie. Na gruncie obowiązujących regulacji prawnych nie określono formy ani czasu obowiązywania umowy. W rezultacie umowa może zostać
zawarta w dowolnej formie na czas określony lub nieokreślony.
W literaturze przedmiotu niejednokrotnie podkreślano, że polskie uregulowania prawne w zakresie zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000 są
niejasne i odbiegające od powszechnie aprobowanych standardów54. Wydaje się
jednak, że duża swoboda w zakresie zasad gospodarowania na obszarach Natura
2000 stanowi przejaw racjonalności prawodawcy, który uwzględnia specyfikę
i wyjątkowość formy ochrony przyrody, jaką są obszary Natura 2000. Elastyczność tej formy ochronnej uwypuklana jest również w literaturze55. Jednocześnie
zauważa się, że motywy utworzenia konkretnych obszarów Natura 2000 są
różne, co znajduje odzwierciedlenie w działalności dopuszczalnej na obszarach
pokrytych tą formą przyrody56.
Brak rozróżnienia sytuacji prawnej obszarów wiejskich względem sytuacji
prawnej innych obszarów również jest uzasadniony, biorąc pod uwagę konieczność równego traktowania wszystkich obszarów cennych przyrodniczo. Przedstawiony reżim prawny inaczej oddziałuje jednak na realizację działalności na
obszarach wiejskich, a inaczej na obszarach niebędących takimi obszarami.
Podsumowanie
Reżim prawny na wiejskich obszarach Natura 2000 wyznaczany jest nie
tylko przez generalny zakaz z art. 33 u.o.p. (zmodyfikowany art. 34 u.o.p.) oraz
zakaz wynikający z art. 36 u.o.p., ale również poprzez uregulowania aktów
w postaci planu ochrony albo planu zadań ochronnych. W rezultacie podejmowana na obszarach wiejskich działalność doznaje różnorodnych ograniczeń. Jednocześnie pokrywanie obszarów wiejskich siecią obszarów Natura 2000 stanowi
dla nich szansę na rozwój w zakresie innych rodzajów działalności, takiej jak
rolnictwo ekologiczne czy agroturystyka.
54
M. Walas, Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w ustawie o ochronie przyrody, w: Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, red. M. Górski, Poznań 2011, s. 443.

A. Habuda, Prawne instrumenty reglamentacji działalności gospodarczej na obszarach
chronionych, w: Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, red. R. Biskup, M. Pyter,
M. Rudnicki, J. Trzewik, Lublin 2014, s. 52.
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Ibidem.
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Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 uwzględniają specyfikę
i wyjątkowość analizowanej formy ochrony przyrody. Pomimo ich elastyczności, która jest większa niż w przypadku reżimów ochronnych obowiązujących
w przypadku innych form ochrony przyrody, mogą one jednak zniechęcać do
podejmowania i prowadzenia działalności na takich terenach.
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Legal limitations of activities undertaken on rural
Natura 2000 areas – selected aspects

Summary
The article attempts to approximate the issue of the functioning of rural areas covered by Natura 2000 network. Rural areas are often covered by various forms of nature
conservation, including the youngest of them – the Natura 2000 network. The Natura
2000 network was created to preserve the heritage our natural continent. The legal regulations shaping the protection regime of Natura 2000 areas will be subjected to scrutiny
in the range of their impact on the various types of activities undertaken in rural areas.
The legal regulations concerning planning acts and their impact on activities undertaken
on rural Natura 2000 areas and legal regulations regarding taking up and conducting
activities in rural Natura 2000 areas will be mainly considered.
Keywords: Nature 2000 areas, rural areas, activities in Nature 2000 areas
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Konsorcjum w prawie zamówień publicznych –
solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich
w postępowaniu i na etapie realizacji umowy

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza problematyki konsorcjum w prawie zamówień publicznych w kontekście solidarności czynnej i biernej konsorcjantów wobec osób trzecich.
Analizie poddano rozmaite koncepcje solidarności znajdujące swoje oparcie w wielu
podstawach prawnych, które w różnym zakresie mogą znaleźć zastosowanie w relacjach między uczestnikami konsorcjum a osobami trzecimi (w tym w szczególności
zamawiającym i podwykonawcami). Przyjęta metoda badawcza uwzględnia zarówno
poglądy doktryny, jak i orzecznictwa i zmierza do wskazania sposobów rozwiązania
rozmaitych problemów związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania powstałe na
skutek wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
W toku rozważań podejmowana jest również próba znalezienia uniwersalnej podstawy solidarności konsorcjantów na gruncie przepisów niezwiązanych ściśle z instytucją
konsorcjum. W związku z ograniczonym zakresem norm kształtujących bezpośrednio
solidarność konsorcjantów poszukiwanie podstawy solidarności w innych przepisach
prawnych wydaje się w pełni uzasadnione.
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Charakter prawny instytucji konsorcjum
Konsorcjum jest formą współpracy opartej na nienazwanej umowie cywilnoprawnej. W ramach tej umowy strony zawiązują stosunek obligacyjny, w granicach którego zobowiązują się do uczestniczenia w konsorcjum i do działania
na jego rzecz w celu realizacji przedsięwzięcia, dla którego umowa konsorcjum
została zawarta1. W doktrynie jako główne cechy konsorcjum wskazuje się m.in.
na celowy i tymczasowy charakter współpracy, brak rozbudowanego aparatu
organizacyjnego oraz brak wspólnego majątku2.
Zawężając rozważania do instytucji konsorcjum w prawie zamówień
publicznych, należy na wstępie zasygnalizować, że chociaż żaden przepis prawa
zamówień publicznych nie odnosi się bezpośrednio do problematyki konsorcjum,
to jednak błędne byłoby założenie, że ustawodawca pozostał obojętny wobec
takiej formy współpracy. Kluczowy w tym zakresie jest art. 23 p.z.p.3, który
dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez
współwykonawców. Zgodnie z nim każda wspólna inicjatywa wykonawców,
podjęta w celu uzyskania zamówienia publicznego, powinna być traktowana na
takich samych zasadach, jak w przypadku wykonawców indywidualnych4. Artykuł 23 p.z.p. nie determinuje formy prawnej, jaką musi przybrać wspólne działanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Mogą
oni zatem ukształtować tę formę w sposób dowolny5. Jednakże w praktyce ramy
prawne działania współwykonawców ograniczają się do umowy konsorcjum lub
umowy spółki cywilnej6.
Wobec uznania konsorcjum za dopuszczalną formę ubiegania się o zamówienie publiczne, konieczne stało się sformułowanie dalszych regulacji stanowiących konsekwencję normy z art. 23 p.z.p. Przejawem tego jest chociażby
obowiązek ustanowienia przez konsorcjantów wspólnego pełnomocnika repreZob. M. Guziński, Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej, Wrocław
2012, s. 83; wyrok SA w Katowicach z 19 lutego 2004 r., sygn. I ACa 885/03, LEX nr 193710.
1

2
Ł. Węgrzynowski, Charakter współuczestnictwa procesowego członków konsorcjum,
„Przegląd Sądowy” 2016, nr 5, s. 33.
3

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

M. Stachowiak, w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 6, red. W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, LEX 2014, art. 23, nt 1.
4

5

Ibidem, nt 2.

A. Chrząszcz, Konsorcjum w zamówieniach publicznych, „Przegląd Prawa Handlowego”
2013, nr 7, s. 41.
6
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zentującego współwykonawców w postępowaniu i przy zawarciu umowy,
a także możliwość żądania przez zamawiającego dostarczenia umowy regulującej współpracę współwykonawców. Z uwagi na przedmiot pracy pogłębiona
analiza obowiązków konsorcjantów na gruncie prawa zamówień publicznych
jest jednak niepotrzebna.
Dla oceny charakteru prawnego konsorcjum kluczowy jest fakt, że umowa
statuująca tę formę współpracy nie tworzy nowego podmiotu w postaci osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
lecz tworzy stosunek zobowiązaniowy kreujący wzajemne prawa i obowiązki
konsorcjantów. Podobnie zatem jak na gruncie przepisów dotyczących spółki
cywilnej, powstanie stosunku prawnego z tytułu umowy konsorcjum przejawia
się m.in. w tym, że podmiotem praw i obowiązków, stroną zawieranych umów,
stroną postępowania sądowego, nie jest konsorcjum jako takie, lecz wszyscy
konsorcjanci. Ponadto co do zasady nieuprawnione jest mówienie o majątku konsorcjum zamiast majątku konsorcjantów7. Przede wszystkim jednak wskazana
zależność prowadzi do tego, że odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą sami
konsorcjanci, a nie powołana przez nich instytucja8.
Problematyka gwarancji wadialnej w kontekście odpowiedzialności
solidarnej za zobowiązanie dotyczące wspólnego mienia
Zgodnie z art. 45 p.z.p. zamawiający może, a w niektórych przypadkach
musi żądać od wykonawców wniesienia wadium. Jedną z dopuszczalnych form
wniesienia wadium jest tzw. gwarancja wadialna, która może przybrać postać
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W tym kontekście powstaje pytanie,
czy dopuszczalne jest wniesienie gwarancji, w której wskazany jest tylko jeden
z członków konsorcjum, czy też niezbędne jest to, by gwarancja była wystawiona
na wszystkich konsorcjantów9.
Z jednej strony mając na względzie, że motywem zawarcia umowy konsorcjum niejednokrotnie jest podział obowiązków, które przy indywidualnym
ubieganiu się o zamówienie publiczne w całości spoczywałyby na wykonawcy,
7

Por. jednak uwagi przedstawione w pkt. 6.

P. Nazaruk, w: Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, red. J. Ciszewski, LexisNexis 2014,
art. 860, nt 1.
8

9
T. Szczurowski, Gwarancja wadialna a konsorcjum, „Przegląd Prawa Handlowego” 2016,
nr 5, s. 22.
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można bronić poglądu, że w odniesieniu do wymogów dotyczących udziału
w postępowaniu (w tym wymogu wniesienia wadium), wystarczające jest, by
tylko jeden z konsorcjantów wykazał ich spełnienie.
Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze, że gwarancja ma służyć
zabezpieczeniu zamawiającego, w którego dobrze pojętym interesie jest to,
by gwarancją byli objęci wszyscy konsorcjanci, a nie tylko jeden z nich. Jest
tak, ponieważ w przypadku gdy umowa nie zostaje zawarta na skutek zaniechania konsorcjanta, który nie przedstawił gwarancji, pozostaje wątpliwość,
czy zamawiający uzyska zaspokojenie z gwarancji przedstawionej przez
innego konsorcjanta10.
Jednoznaczne opowiedzenie się za tezą dopuszczającą lub wykluczającą
możliwość składania gwarancji wadialnej wystawionej na zlecenie tylko jednego z konsorcjantów jest uzależnione przede wszystkim od odpowiedzi na
pytanie, czy w przypadku konsorcjum można mówić o istnieniu wspólnego
mienia. Jest ono bowiem warunkiem zaistnienia odpowiedzialności solidarnej
konsorcjantów na gruncie art. 370 k.c., zgodnie z którym „jeżeli kilka osób
zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie, chyba że umówiono się inaczej”. W literaturze przedmiotu
prezentowane są różne poglądy co do tej kwestii. Leopold Stecki wyklucza
możliwość stosowania normy z art. 370 k.c. do konsorcjum, podnosząc argument, że w ramach konsorcjum nie tylko nie są zaciągane zobowiązania przez
wspólne działanie kilku osób, ale także nie zachodzą sytuacje, w których kilka
osób zaciągałoby zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia11. Podobnego
zdania są także Eugeniusz Kowalewski i Władysław Mogilski, którzy uważają,
że brak wspólnego mienia konsorcjum jest poza dyskusją12.
Inne stanowisko zajął natomiast Tomasz Szczurowski, który zauważył, że
skoro zgodnie z art. 139 p.z.p. do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego13, to uwzględniając z art. 703 § 3 k.c. w zw.
z art. 702 § 3 k.c. należy przyjąć, że konsorcjanci najpóźniej z chwilą podpisania
10

Wyrok KIO z 15 września 2014 r., sygn. KIO 1785/14, LEX nr 1538382.

11

L. Stecki, Konsorcjum, Toruń 1994, s. 352.

E. Kowalewski, W. Mogilski, Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, nr 1, s. 30.
12

13
Por. także art. 14 p.z.p., zgodnie z którym przepisy kodeksu cywilnego stosuje się również
do wszelkich czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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umowy wspólnie nabywają majątkowe prawo podmiotowe, którego treścią jest
roszczenie o zawarcie umowy14. W myśl zaś art. 44 k.c., wspólne mienie obejmuje nie tylko własność, ale także inne prawa majątkowe – a zatem również ww.
prawo konsorcjantów15. Wskazany tok myślenia jest oparty na szerokim rozumieniu pojęcia prawa majątkowego obejmującym nie tylko prawa mające wartość stricte majątkową, ale nawet stany faktyczne, z których wynikają konkretne
uprawnienia lub roszczenia o charakterze majątkowym16. Podobną argumentację
możemy znaleźć również w orzecznictwie. Sąd Okręgowy w Poznaniu, uznając
za dopuszczalne wymienienie w gwarancji tylko jednego konsorcjanta, stwierdził, że złożenie oferty i ubieganie się o zamówienie publiczne wspólnie przez
konsorcjum jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązania dotyczącego
ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 k.c., powodującym powstanie
solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy
o zamówienie publiczne17.
W mojej ocenie powyższe argumenty zakładające istnienie wspólnego mienia konsorcjantów, a w konsekwencji odpowiedzialności solidarnej opartej na
art. 370 k.c., są w pełni przekonujące. W związku z powyższym uzasadnione
jest twierdzenie, że działanie któregokolwiek z konsorcjantów obciąża także
konsorcjanta, na którego zlecenie została wystawiona gwarancja. Pozostaje
jednak pytanie, czy można wymagać od gwaranta, który wystawił gwarancję na
rzecz konkretnego podmiotu, spełnienia świadczenia w związku z działaniem lub
zaniechaniem innej osoby niż ta, na którą została wystawiona gwarancja. Z jednej
strony można argumentować, że odpowiedzialność solidarna za wspólne mienie
została uregulowana ustawowo, a zatem gwarant powinien mieć świadomość, że
osoba, na którą została wystawiona gwarancja, może być odpowiedzialna również na podstawie art. 370 k.c. Z drugiej jednak strony w orzecznictwie KIO
zarysowała się linia orzecznicza, zgodnie z którą od wystawcy gwarancji nie
można żądać rozszerzającej interpretacji wystawionej przez niego gwarancji18.
Podsumowując, mając na względzie powyższe, można stwierdzić, że chociaż wydaje się, iż argumenty systemowe przemawiają za dopuszczalnością
14

T. Szczurowski, op. cit., s. 26.

15

Ibidem, s. 26.

S. Rudnicki, R. Trzaskowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część
Ogólna, red. J. Gudowski, LexisNexis 2014, art. 44, nt 6.
16

17

Wyrok SO w Poznaniu z 12 maja 2006 r., sygn. II CA 489/06, LEX nr 621219.

18

Wyrok KIO z 15 września 2014 r., sygn. KIO 1785/14, LEX nr 1538382.
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wniesienia gwarancji, w której wymieniony jest tylko jeden członek konsorcjum,
to jednak z uwagi na dużą rozbieżność zdań zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, w praktyce z ostrożności wskazane jest rozważenie wniesienia gwarancji
wystawionej na zlecenie wszystkich konsorcjantów.
Solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Solidarność konsorcjum wobec osób trzecich najpełniej objawia się w ustawowej regulacji opartej na art. 141 p.z.p. Zgodnie z nim współwykonawcy,
o których mowa w art. 23 ust. 1 p.z.p., ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Odpowiedzialność na gruncie art. 141 p.z.p. jest przykładem solidarności
biernej i zachodzi tylko po stronie współwykonawców19. Chociaż zamawiający, korzystając ze swojego uprawnienia, może żądać wykonania umowy lub
wniesienia zabezpieczenia łącznie od wszystkich współwykonawców lub od
każdego współwykonawcy z osobna, to analogiczne uprawnienie współwykonawcom nie przysługuje. W konsekwencji, nawet jeśli po stronie zamawiającego
będzie występowało kilka podmiotów, co jest dopuszczalne m.in. na gruncie
art. 16 p.z.p.20, współwykonawcy będą mogli dochodzić swoich roszczeń tylko
na podstawie ogólnych zasad prawa cywilnego. Podobnie wykluczone będzie
dochodzenie przez jednego z konsorcjantów (np. lidera) spełnienia całego świadczenia na jego rzecz – konieczne będzie odrębne pełnomocnictwo od pozostałych
konsorcjantów21. Nie jest oczywiście wykluczone, że zamawiający również będą
odpowiadać solidarnie, ale jest to już uzależnione od klauzuli umownej przewidującej taki rodzaj odpowiedzialności również po ich stronie, co będzie przedmiotem dalszych rozważań22.
W związku z imperatywnym charakterem normy z art. 141 p.z.p. jakiekolwiek ograniczenie lub zmodyfikowanie wskazanych przepisów jest nieP. Granecki, w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, red. P. Granecki, Warszawa 2012, art. 141, nb 2.
19

20
Por. także art. 15f p.z.p. dopuszczający możliwość utworzenia w drodze porozumienia
wspólnego podmiotu z zamawiającymi posiadającymi siedzibę w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
21

Ł. Węgrzynowski, op. cit., s. 30.

22

Por. rozważania przedstawione w pkt. 7.
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dopuszczalne23. Nie oznacza to oczywiście, że współwykonawcy nie mogą
uregulować zasad i stopnia ponoszenia odpowiedzialności w płaszczyźnie stosunków wewnętrznych. Będzie to jednak odnosiło skutek tylko w zakresie ewentualnych roszczeń regresowych.
Solidarna odpowiedzialność współwykonawców powstaje z mocy
samego prawa24. Oznacza to, że nie ma potrzeby, by postanowienia dotyczące
odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia znalazły
się także w SIWZ25.
Skupiając się na zakresie przedmiotowym solidarności wynikającej z art. 141
p.z.p., należy jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że nie obejmuje ona całego spektrum zobowiązań obciążających konsorcjantów, lecz jest ograniczona do dwóch
wyodrębnionych obszarów: wykonywania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia jej należytego wykonywania. Odpowiedzialność solidarna z tego tytułu będzie
miała miejsce tylko na etapie realizacji umowy. Wykorzystując rozumowanie
a contrario, należy uznać, że nieuprawnione jest doszukiwanie się w normie z art.
141 p.z.p. źródła odpowiedzialności również na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, nawet jeśli w ramach tego postępowania są już podejmowane czynności związane z przyszłą umową26. Chociaż w doktrynie można
spotkać głosy podające w wątpliwość dopuszczalność takiego rozumowania27, nie
wydają się one przekonujące. Nie ma bowiem żadnych podstaw wynikających
z wykładni funkcjonalnej lub systemowej, które pozwalałyby zanegować zasadność posłużenia się argumentem a contrario. Co prawda KIO w wyroku z 31
marca 2008 roku uznała, że współwykonawcy odpowiadają solidarnie także za
sam fakt niezawarcia umowy28, jednakże w doktrynie powyższe orzeczenie słusznie zostało poddane krytyce. Bez wątpienia takie stanowisko zaprezentowane
przez KIO było nieuprawnionym rozszerzeniem granic solidarności zakreślonych
przez art. 141 p.z.p. i w związku z tym zasługuje na polemikę29. Ponadto warto
23
P. Pełczyński, w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 3, red. S. Babiarz, LexisNexis 2013, art. 141, nt 10.
24

prawnej.

W myśl art. 369 k.c. zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub z czynności

25

P. Granecki, w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. P. Granecki, art. 141, nb 1.

26

T. Szczurowski, op. cit., s. 24.

27

Ibidem, s. 24.

28

Wyrok KIO z 31 marca 2008 r., sygn. KIO/UZP 223/08; KIO/UZP 231/08, LEX nr 395947.

29

P. Banasik, Wykonawcy..., nt 5.
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zauważyć, że zgodnie z wyżej zarysowanym tokiem rozumowania, całkowicie
irrelewantna będzie także kwestia odpowiedzialności deliktowej współwykonawców30. Wynika to z faktu, że nawet jeśli odpowiedzialność deliktowa zaktualizowałaby się w ramach realizacji zamówienia publicznego, to popełnienie
deliktu nigdy nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako wykonywanie lub
niewykonywanie umowy.
Analizując solidarność w zakresie zobowiązań wynikających z umowy,
należy zauważyć, że konsorcjanci odpowiadają solidarnie w zakresie wszystkich
postanowień umownych, aż do całkowitego wypełnienia obowiązków z nich
wynikających31. Szczególnym zagadnieniem w obrębie solidarnej odpowiedzialności z tytułu wykonywania umowy jest odpowiedzialność względem innych
podmiotów niż zamawiający. Skoro ustawa nie określa zakresu podmiotowego
odpowiedzialności z art. 141 p.z.p., należy przyjąć, że odpowiedzialność ta przynajmniej potencjalnie istnieje wobec wszystkich osób trzecich.
W praktyce odpowiedzialność wykonawców na podstawie art. 141 p.z.p.
wobec innych podmiotów niż zamawiający w szczególności dotyczy podwykonawców. Zagadnienie to może być oceniane na wielu płaszczyznach. Przede
wszystkim nasuwa się pytanie, jak kształtuje się odpowiedzialność tych konsorcjantów, którzy nie zawierali żadnych umów o podwykonawstwo. Zgodnie
z art. 6471 § 2 k.c. do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane
z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Mimo rozbieżności w doktrynie wydaje się, że ta zgoda jest nie tylko warunkiem zaistnienia odpowiedzialności inwestora, ale nawet warunkiem skuteczności samej umowy zawartej między
wykonawcą a podwykonawcą32. Nie ma natomiast żadnych regulacji, które
uzależniałyby ważność umowy zawartej przez jednego ze współwykonawców
z podwykonawcą od zgody pozostałych współwykonawców33.
W związku z powyższym można sobie wyobrazić sytuację, w której podwykonawca korzystając z dobrodziejstwa solidarnej odpowiedzialności inwestora
i wykonawcy, zwróci się o spełnienie świadczenia bezpośrednio do inwestora,
30

L. Stecki, op. cit., s. 349.

J. Nowicki, w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. A. Bazan, J. Nowicki,
art. 141, nt 3.
31
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W. Białończyk, Odpowiedzialność w umowach o roboty budowlane, „Przegląd Sądowy”
2003, nr 10, s. 27; P. Drapała, Umowa o roboty budowlane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003,
nr 8, s. 11–15; J. Strzępka, Umowa o roboty budowlane, w: System Prawa Prywatnego, red. Z. Rad
wański, t. VII, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 478.
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Wyrok SN z 17 września 2008, sygn. III CSK 119/08, LEX nr 513248.
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który następnie, korzystając z art. 141 p.z.p., będzie żądał zwrotu wyłożonej
kwoty nie od współwykonawcy, będącego stroną umowy o podwykonawstwo,
lecz od pozostałych konsorcjantów. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem takie
działanie jest w pełni uprawnione, co zostało potwierdzone przez SN w wyroku
z 17 września 2008 roku, w którym stwierdzono, że „jeżeli jeden ze współwykonawców umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarł
umowę z podwykonawcą, któremu nie zapłacił wynagrodzenia, to odpowiedzialność współwykonawców w stosunku do inwestora spełniającego to świadczenie
na rzecz podwykonawcy jest solidarna”34.
Kolejnym interesującym zagadnieniem dotyczącym podwykonawców
jest kwestia ich odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania.
Zasadne wydaje się pytanie, czy zakres odpowiedzialności z art. 141 p.z.p. rozciąga się tylko na współwykonawców, czy także na podwykonawców, których
zobowiązanie stanowi przecież integralną część ostatecznego projektu, który ma
być zrealizowany w ramach umowy o zamówienie publiczne zawartej między
współwykonawcami a zamawiającym. Biorąc jednak pod uwagę treść art. 141
p.z.p., explicite odnoszącego się wyłącznie do wykonawców, należy uznać, że
brak jest podstaw do tego, by rozciągnąć odpowiedzialność solidarną także na
podwykonawców35. Nie znaczy to jednak, że interesy zamawiającego nie są
chronione w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że wykonawca odpowiada za
działania podwykonawcy na gruncie art. 474 k.c., przewidującego odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie jest wykonywane, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania jest
powierzane36.
Solidarność na gruncie przepisów o spółce cywilnej
Zgodnie z tym, co zostało przedstawione na wstępie rozważań, konsorcjum
nie jest jedyną dopuszczalną formą współpracy w prawie zamówień publicznych.
Artykuł 23 § 1 p.z.p. w żadnej mierze nie narzuca formy współpracy podmiotów
gospodarczych. Na gruncie art. 23 § 4 p.z.p. wymagane jest jednak, by ta współpraca była oparta na umowie, która na żądanie zamawiającego musi mu zostać
34

Wyrok SN z 17 września 2008 r. sygn. III CSK 119/08, LEX nr 513248.
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P. Granecki, w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. P. Granecki, art. 141, nb 2.
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okazana. Lege non distinguente może być to zarówno umowa konsorcjum, jak
i umowa spółki cywilnej, a nawet jakakolwiek inna umowa, w ramach której
współwykonawcy określą ramy współpracy, nie tworząc przy tym odrębnego
podmiotu prawa37.
Podobieństwa między umową konsorcjum a umową spółki cywilnej są uderzające. Zarówno jedna, jak i druga umowa kreuje jedynie stosunek obligacyjny,
przy zachowaniu odrębności podmiotowej stron zawierających umowę. Przede
wszystkim jednak co do zasady zarówno konsorcjum, jak i spółka cywilna są
powoływane dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego38. Przez wzgląd na
zarysowane podobieństwa w doktrynie często pojawiają się głosy, że konsorcjum należy utożsamiać ze spółką cywilną. Tytułem przykładu wskazane jest
powołanie się na stanowisko Stanisława Włodyki, który określa konsorcjum jako
wzbogaconą umowę spółki cywilnej39, oraz stanowisko Leopolda Steckiego,
który chociaż dostrzega różnice miedzy tymi dwiema instytucjami, zasadniczo
definiuje konsorcjum jako nietypową formę spółki40.
W utrwalonym orzecznictwie i literaturze przedmiotu można też spotkać
bardziej umiarkowane stanowiska. Odnosząc się do zależności występujących
między instytucją konsorcjum a instytucją spółki cywilnej, wypada powołać
się na postanowienie Sądu Najwyższego z 6 marca 2015 roku, w którym SN
pozostając sceptycznym wobec utożsamiania konsorcjum ze spółką cywilną,
zauważył, że konsorcjum zasadniczo nie działa w formie spółki cywilnej, chyba
że w zgodny sposób tak zostało ono ukształtowane. Bez względu jednak na wolę
stron muszą być w takim przypadku spełnione wymogi konstrukcyjne wyznaczające treść stosunku prawnego spółki cywilnej, tj. przedsiębiorstwo, majątek
wspólny, a także więzi organizacyjne i majątkowe wspólników41. Sceptyczny
pozostaje także Joachim Hilla. Autor ten akcentując zasadę swobody umów,
podkreśla, że spośród wszystkich umów, w ramach których powstaje konsor37

Np. spółki prawa handlowego.

W stosunku do spółki cywilnej wynika to bezpośrednio z art. 860 k.c., natomiast w stosunku do konsorcjum można spotkać poglądy utożsamiające tę instytucje z dążeniem do osiągnięcia określonego celu gospodarczego (por. m.in. Ł. Węgrzynowski, op. cit., s. 33; Ł. Laszczyński,
Spółka cywilna jako wykonawca, „Przegląd Publiczny” 2008, nr 1 s. 56–58) oraz do osiągnięcia
jakiegokolwiek celu – niekoniecznie o charakterze gospodarczym (por. m.in. S. Babiarz, w: Prawo
zamówień publicznych. Komentarz, red. S. Babiarz, art. 23, nt 3; A. Cempura, A. Kasolik, Metodyka
sporządzania umów gospodarczych, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 654).
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S. Włodyka, Strategiczne umowy przedsiębiorców, Warszawa 2000, s. 259.

40

L. Stecki, op. cit., s. 140–141.
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Postanowienie SN z 6 marca 2015 r., sygn. III CZP 113/14, LEX nr 1733674.
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cjum, umowami spółki będą tylko te z nich, które mają cechy przewidziane
w przepisach art. 860 i nast. k.c42. Ponadto należy ponownie przywołać rozważania L. Steckiego, który chociaż jest bliski identyfikowaniu konsorcjum ze
swoistą formą spółki cywilnej, to przestrzega jednak przed pochopnym transferem odpowiedzialności z art. 864 k.c. na grunt konsorcjum, przedstawiając
doniosłe argumenty jurydyczne w tym zakresie43. Przede wszystkim autor
wskazuje na fakt, że podmioty tworzące konsorcjum są połączone zdecydowanie luźniejszym węzłem prawnym niż wspólnicy spółki cywilnej, a solidarna
odpowiedzialność wspólników jest oparta na istnieniu majątku wspólnego,
który nie powstaje w przypadku konsorcjum44. W podobnym tonie wypowiada
się Aneta Chrząszcz, która dochodzi do wniosku, że skoro nie ma precyzyjnych kryteriów pozwalających na dokonanie dystynkcji między tymi dwiema
instytucjami, to niemożliwe jest jednoznaczne określenie sytuacji, kiedy umowa
konsorcjum jest rodzajem spółki cywilnej, a kiedy jest po prostu odrębną nienazwaną umową wyłącznie zbliżoną w swojej konstrukcji do umowy spółki45.
Podsumowując, należy zgodzić się z ogólną konstatacją poczynioną przez SN
w wyroku z 20 listopada 2014 roku, zgodnie z którym nie można stawiać znaku
równości pomiędzy spółką cywilną a konsorcjum46. W związku z powyższym
„umowa konsorcjum może stanowić podtyp spółki cywilnej, być spółką cywilną
albo mieć samodzielny charakter, jeżeli nie ma podstaw do ustalenia, że występują w niej istotne cechy spółki cywilnej”47.
Zarysowane powyżej rozważania dotyczące relacji między umową konsorcjum a umową spółki cywilnej są niezmiernie istotne z punktu widzenia solidarności konsorcjum wobec osób trzecich. Należy mieć bowiem na uwadze, że skoro
umowa spółki cywilnej jest umową nazwaną48, to jeśli uznamy, że zawarta przez
strony umowa konsorcjum odpowiada cechom spółki cywilnej, to w stosunku
do współwykonawców znajdą zastosowanie nie tylko przepisy ogólne prawa
zobowiązań, ale także przepisy szczegółowe dotyczące umowy spółki cywilnej
(w tym art. 864 k.c. przewidujący, że za zobowiązania spółki wszyscy wspólnicy
42

J. Hilla, Prawne problemy funkcjonowania konsorcjum, „Radca Prawny” 2005, nr 5, s. 3.
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L. Stecki, op. cit., s. 350.
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Ibidem, s. 350.
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A. Chrząszcz, op. cit., s. 43.
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Wyrok SN z 20 listopada 2014 r. sygn. V CSK 177/14, LEX nr 1544407.
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Wyrok SA w Warszawie z 8 czerwca 2016 r. sygn. VI ACa 651/15, LEX nr 2081562.
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odpowiadają solidarnie). W zależności natomiast od stopnia podobieństwa wskazane przepisy będą stosowane bezpośrednio lub per analogiam49.
Przyjęcie solidarnej odpowiedzialności z art. 864 k.c. w stosunku do konsorcjum może rodzić poważne skutki prawne. Reżim odpowiedzialności z art.
864 k.c. tylko na pierwszy rzut oka może wydawać się zbieżny z odpowiedzialnością z art. 141 p.z.p. Należy zwrócić uwagę, że o ile odpowiedzialność solidarna na gruncie prawa zamówień publicznych jest ograniczona do określonych
obszarów50, to odpowiedzialność solidarna wspólników obejmuje wszystkie
zobowiązania spółki. Oczywiście w związku z brakiem odrębnej podmiotowości prawnej sformułowanie „zobowiązania spółki” jest pewnym uproszczeniem,
które kryje za sobą zobowiązania zaciągnięte przez wspólników w ramach działalności spółki51. W związku z powyższym w przypadku uznania konsorcjum
za spółkę cywilną, wszystkie czynności prawne dokonywane przez współwykonawców będą kwalifikowane jako dokonywane przez wspólników spółki
cywilnej. W konsekwencji odpowiedzialność solidarna oparta na art. 864 k.c.
potencjalnie będzie mogła obejmować praktycznie wszystkie aspekty związane
z zamówieniami publicznymi. Zaciąganie zobowiązań przez współwykonawców
wobec osób trzecich może bowiem następować zarówno na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji umowy.
Solidarność czynna konsorcjantów
Interesy współwykonawców realizujących zamówienie nie są chronione
w takim samym stopniu, jak interesy zamawiającego. W przeciwieństwie do solidarności biernej współwykonawców ich solidarność czynna nie znajduje odrębnego uregulowania w żadnym akcie normatywnym. Należy zauważyć, że ani na
gruncie art. 141 p.z.p., ani przy stosowaniu przepisów właściwych dla spółki
cywilnej nie powstaje uprawnienie do żądania przez każdego z konsorcjantów
spełnienia całości świadczenia do jego rąk przez zamawiającego.
W zakresie art. 141 p.z.p niedopuszczalność doszukiwania się uprawnienia, o którym mowa powyżej, wynika z jednoznacznej treści przepisu,
wykluczającej istnienie jakiejkolwiek luki prawnej, która ewentualnie pozwo49

A. Chrząszcz, op. cit., s. 43.
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liłaby na stosowanie ostrożnej analogii dopuszczającej przyjęcie solidarności
czynnej52. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 18 lutego
2009 roku, zauważając, że „art. 141 p.z.p. przesądza wyłącznie o solidarności biernej wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, nie rodzi
jednak skutku w postaci solidarności czynnej po ich stronie, czyli możliwości
solidarnego domagania się wynagrodzenia od zamawiającego. Do powstania
tego typu solidarności potrzebny byłby wyraźny zapis ustawy, a art. 141 p.z.p.
odnosi się wyłącznie do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy
i wniesienia zabezpieczenia”53.
W przypadku stosowania przepisów właściwych dla spółki cywilnej na
pierwszy rzut oka sytuacja często nie jest taka oczywista i zdarza się, że sądy
ulegają pokusie przypisywania wspólnikom uprawnień wierzycieli solidarnych54.
Jest to jednak całkowicie nieuzasadnione. W wyroku z 7 września 2010 roku Sąd
Apelacyjny w Łodzi explicite stwierdził, że z samego faktu istnienia solidarności
biernej wspólników spółki cywilnej nie można wywodzić solidarności czynnej
między nimi55. Trafną uwagę w tym zakresie poczynił Edward Gniewiek, który
krytykując zarówno solidarne zasądzanie świadczenia (ze względu na brak ustawowego uregulowania przewidującego solidarność czynną), jak i rozdzielanie
zasądzanego świadczenia na poszczególnych wspólników (przez wzgląd na
istotę wspólności łącznej przewidującej jej „bezudziałowy” charakter) zauważył,
że jedyną poprawną formułą, która może być zastosowana przez sąd, jest zasądzenie należnego świadczenia „na rzecz powodów”56.
Nie oznacza to, że w żadnym wypadku nie jest możliwe, by uprawnienia
z tytułu solidarności czynnej przysługiwały konsorcjantom, niemniej jednak
w tym zakresie wchodzą w grę jedynie przepisy ogólne, oparte przede wszystkim
na art. 369 k.c. Jest to dopuszczalne z tego względu, że przepisy prawa zamówień
publicznych w żadnej mierze nie wyłączają możliwości stosowania przepisów
kodeksu cywilnego do umów zawieranych w trybie przewidzianym dla zamówień publicznych57. W myśl powyższego przepisu źródłem solidarności może
52
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być ustawa lub czynność prawna. Skoro zatem ustawa w żadnym wypadku nie
statuuje takiego uprawnienia, należy się skupić na solidarności czynnej konsorcjantów powstałej na skutek zgodnej woli stron.
Mając na względzie zasadę swobody umów i ograniczeń wynikających z art.
3531 k.c., uzasadnione jest twierdzenie, że nie ma żadnych przeszkód, by kwestię
solidarności czynnej konsorcjantów uregulować zarówno na etapie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji umowy. Wątpliwości może budzić co najwyżej kwestia umownego uregulowania solidarności
czynnej konsorcjantów jeszcze na etapie samego postępowania, gdy nie została
zawarta umowa o wykonanie zamówienia. Trzeba jednak dopuścić taką możliwość, biorąc pod uwagę, że już na tym etapie mogą powstać rozmaite roszczenia
wzajemne wynikające chociażby z ewentualnych umów ramowych czy odpowiedzialności wynikającej z prowadzenia negocjacji w naruszeniem dobrych
obyczajów (tzw. culpa in contrahendo)58.
Umowne uregulowanie solidarności czynnej konsorcjantów może być
uzasadnione z wielu powodów. Przykładowo strony mogą dążyć do wyeksponowania roli lidera konsorcjum i scedowania na niego praw i obowiązków również w zakresie dochodzenia wierzytelności konsorcjum. W takiej sytuacji lider
konsorcjum korzystając z uprawnienia do żądania całej wierzytelności związanej
z realizacją zamówienia publicznego, ściąga na siebie również szereg obowiązków związanych z rozdysponowaniem uzyskanej sumy także na pozostałych
konsorcjantów, zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie konsorcjum.
Innym przykładem jest sytuacja, gdy jeden z konsorcjantów jest dłużnikiem
wobec zamawiającego ze spornej wierzytelności wynikającej z innego tytułu
prawnego niż stosunek związany z zamówieniem publicznym. W takim przypadku zastrzeżenie solidarności czynnej może zapobiegać wysunięciu zarzutu
potrącenia przez zamawiającego względem konsorcjanta-dłużnika. Będzie
to możliwe, jeśli tylko taki zarzut zostanie uprzedzony przez wystosowanie
powództwa o zapłatę przez innego konsorcjanta korzystającego z walorów instytucji solidarności. Dzięki temu konsorcjant zobowiązany ze spornej wierzytelności otrzyma należną mu część zapłaty bezpośrednio od konsorcjanta, który
wytoczył powództwo, a na zamawiającym będzie ciążyć obowiązek dochodzenia
jego zdaniem należnego mu świadczenia z innego tytułu prawnego w odrębnym
postępowaniu sądowym. Gdyby nie zastrzeżona solidarność czynna zamawia58
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jący mógłby z łatwością wysunąć zarzut potrącenia w stosunku do części wierzytelności przypadającej na konkretnego konsorcjanta i to właśnie ten konsorcjant
musiałby podjąć odpowiednie kroki prawne w celu wykazania braku podstawy
prawnej zarzutu potrącenia i związanego z nim roszczenia zamawiającego.
Rozmaite skutki prawne wynikające z zastosowania instytucji solidarności
czynnej konsorcjantów niejednokrotnie mogą być równie doniosłe, jak te wynikające z ich solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania. Niemniej jednak
zgodnie z tym, co zostało podkreślone powyżej, należy pamiętać, że w związku
z nieistnieniem odrębnej podstawy kontraktowej punktem wyjścia jest podział
wierzytelności konsorcjantów na gruncie art. 379 k.c. lub zasądzenie jej do
majątku wspólnego na podstawie przepisów o spółce cywilnej59.
Podsumowanie
W związku ze stale wzrastającym znaczeniem regulacji prawnych w obszarze prawa zamówień publicznych, obejmujących nie tylko procedurę udzielania
zamówień, ale także zawierania i realizacji umów w tym zakresie, przedstawiona
w niniejszej pracy problematyka dotycząca solidarności czynnej i biernej konsorcjantów wobec osób trzecich ma walor niezwykle praktyczny.
Nie ulega wątpliwości, że przy zamówieniach publicznych o znacznej wartości, których realizacja wymaga posiadania odpowiednich zasobów
finansowych, kadrowych czy technicznych, podmioty wspólnie ubiegające się
o udzielenie zamówienia będą w zdecydowanie lepszej pozycji niż podmioty
ubiegające się samodzielnie. Ze względu na różnicę potencjałów, w praktyce
w zdecydowanej większości przypadków realizacja zamówienia będzie powierzana podmiotom ze sobą współpracującym. Właśnie dlatego niebywale istotne
staje się kompleksowe uregulowanie kwestii odpowiedzialności solidarnej podmiotów wspólnie realizujących zamówienie publiczne. Jeśli bowiem dochodzi
do wyboru oferty konsorcjum, to w zdecydowanej większości przypadków nie
chodzi o drobne umowy, lecz o poważne inwestycje, w ramach których wartość zamówienia przekracza często miliony złotych. Przy takich inwestycjach
znaczne ryzyko ekonomiczne obciąża nie tylko zamawiającego, ale także osoby
trzecie, z którymi współwykonawcy wchodzą w stosunki cywilnoprawne przy
realizacji kontraktu.
59

A. Pyrzyńska, w: Kodeks cywilny..., red. A. Kidyba, art. 379, nt 2.
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Obecny model oparty głównie na art. 141 p.z.p. realizuje funkcję ochronną
jedynie w ograniczonym zakresie. Poszukiwanie podstaw odpowiedzialności
solidarnej konsorcjantów w innych reżimach prawnych, zgodnie z tym co zostało
przedstawione w toku rozważań, również nie jest w pełni satysfakcjonujące i niekiedy budzi poważne wątpliwości. Namysłu wymaga także kwestia ustawowego
uregulowania solidarności czynnej konsorcjantów. Pozostawienie tej kwestii
tylko w obszarze potencjalnych postanowień umownych w mojej ocenie nie jest
wystarczające. W związku z powyższym wskazane jest dalsze zgłębianie zarysowanej tematyki i formułowanie propozycji de lege ferenda dotyczących zmian
w zakresie solidarności konsorcjantów.
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CONSORTIUM IN THE PROVISIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT
LAW – JOINT AND SEVERAL LIABILITY – IN THE PROCUREMENT
PROCEDURE AND PERFORMANCE OF THE CONTRACT

Summary
The main purpose of the article is an analysis of the consortium in the provisions
of the public procurement law in terms of joint and several liability. There are many
conceptions of the examined issue which are reflected in various legal acts. The method
of research is based on both doctrine of law and judicature. The aim is to find problems
and provide solutions regarded with liability on the ground of the public procurement
law in case of joint venture of the consortium members. In further parts of the study, the
attempt to find an universal basis of the joint and several liability of the members of consortium is carried out in terms of provisions that are not associated with the institution
of the consortium. Due to the lack of respective legal norms in this matter, seeking the
basis of the joint and several liability in various legal acts is fully reasoned.
Keywords: consortium, public procurement law, joint and several liability, bid bond,
civil law partnership
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Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia
zapomnianym i prawo do przenoszenia danych na
gruncie RODO

Streszczenie
Nie ulega wątpliwości, że ochrona danych osobowych jest fundamentem demokracji. Ustawodawca powinien bardzo precyzyjnie wskazać standardy ich przetwarzania.
Rozwój technologiczny, cyfryzacja i informatyzacja systemów wymusiły przyjmowanie
właściwych regulacji, dotyczących posługiwania się danymi osobowymi na odległość,
tzn. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto w celu ujednolicenia
przepisów krajów członkowskich Unii Europejskiej stworzono tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)1, stanowiące ramy prawidłowego funkcjonowania przepisów prawnych w całej Unii Europejskiej w kwestii posługiwania się
danymi osobowymi swoich obywateli.
Celem artykułu jest wskazanie zmian prawnych, wynikających zarówno z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jak i ustawy o ochronie danych osobowych2,
ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, których dane dotyczą. W pierwszej części pracy skoncentrowano się na kwestii przetwarzania danych osobowych i zakresie
*
mgr Dominika Skoczylas, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
adres e-mail: dominika.skoczylas@usz.edu.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119.
1

2

Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000.
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obowiązków administratorów danych. Administratorzy są bowiem wspólnie z inspektorami ochrony danych odpowiedzialni za rejestrowanie czynności przetwarzania danych,
w tym bieżącą kontrolę i reagowanie na sytuacje ich nieprawidłowego przetwarzania.
W drugiej przedstawiono takie zasady, jak prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do
przenoszenia danych osobowych. Metody badawcze obejmują analizę aktów prawnych
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: administratorzy danych osobowych, ochrona a przetwarzanie danych
osobowych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych

Wprowadzenie
Prawo do ochrony danych osobowych stanowi fundamentalne, a zarazem
osobiste prawo każdej jednostki do decydowania o tym, w jakim zakresie, przez
kogo i jak długo będą przetwarzane jej dane osobowe. Podstawy tej ochrony
zostały sformułowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej3. W art. 51 ustawy
zasadniczej wskazano m.in. prawo do nieujawniania danych osobowych, jeżeli
nie jest to wprost wymagane przez ustawę, prawo dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych, możliwość sprostowania, usunięcia informacji nieprawdziwych czy zebranych w nieprawidłowy sposób. Ponadto uwidoczniono
również rolę władzy publicznej, która powinna gromadzić wyłącznie te dane
osobowe swoich obywateli, które są niezbędne do wykonywania przez nią obowiązków wynikających z władztwa administracyjnego w demokratycznym państwie prawnym. Charakter treści przepisów prawnych zawartych w Konstytucji,
co oczywiste, musi mieć pełne odzwierciedlenie w przepisach rangi ustawowej.
Potrzeba zmiany prawa nie wynikała zatem z braku regulacji, ale z konieczności zorganizowania jednolitych standardów przetwarzania danych osobowych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Zadanie to
odnosi się do określenia takich norm prawnych, z których treści wynikałoby
wprost prawo każdej jednostki do weryfikowania dotyczących jej danych osobowych , w szczególności tych udostępnianych na rzecz organów administracji
publicznej. Komisja Europejska dokonując analizy procedury ochrony danych
osobowych, zaproponowała pewne przekształcenie prawa wspólnotowego, ze
3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z późn. zm.), dalej: Konstytucja.
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względu na czynniki natury gospodarczej, prawnej, społecznej i technologicznej.
Wiele z nich znalazło się w motywach do preambuły ogólnego rozporządzenia
ochrony danych osobowych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: integrację społeczno-gospodarczą, związaną z transgranicznym przepływem danych
(motyw 5 preambuły), postęp technologiczny i globalizację oraz masowe przekazywanie danych w wymiarze globalnym (motyw 6 preambuły) czy funkcjonowanie tzw. e-administracji4. Istotnym aspektem jest również usunięcie niepewności
organów odnośnie do stosowania wykładni prawa (harmonizacja przepisów)
w kwestii naruszenia ochrony danych, w celu zapewnienia równorzędnego
poziomu ochrony danych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Rzeczpospolita Polska jako członek Unii Europejskiej ma obowiązek stosować prawo unijne w krajowym porządku prawnym. Skądinąd najbardziej
trafnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian w materii
ochrony danych osobowych jest informatyzacja systemów i potrzeby komunikacji elektronicznej. Zarządzanie danymi osobowymi znajduje zastosowanie
w tzw. zinformatyzowanych systemach świadczenia usług publicznych realizowanych przez organy administracyjne. Nierzadki brak kompatybilności między
systemami, przy jednoczesnym rozwoju sieci informacyjno-komunikacyjnych,
stał się wyznacznikiem reformy w zakresie danych osobowych. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz
zwiększenie transparentności dokonywanych działań5. Narzędzia wykorzystywane przez administratorów będące elementem ciągłego przekazywania informacji na masową skalę, niekoniecznie w jasnym i wiadomym celu, powinny być
wyeliminowane. Kontrola przetwarzania i wykorzystywania danych napotyka na
liczne problemy identyfikacyjne użytkowników tych informacji i sposobu udostępniania (zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne). Tę sytuację mają
zdecydowanie poprawić mechanizmy ochrony danych ustanowione w rozporządzeniu unijnym.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza pewien
dualizm. Z jednej strony zawiera poszerzony katalog praw osób, których dane
dotyczą, z drugiej wskazuje obowiązki administratorów danych osobowych,
na których spoczywa wiele obowiązków, w tym informacyjnych czy zabezpieczających. Warto wspomnieć również o Prezesie Urzędu Ochrony Danych
4

A. Krasuski, Ochrona danych osobowych na podstawie RODO, Warszawa, 2018, s. 17–18.

K. Jastrzębska, Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych, Warszawa 2018, s. 35–37.
5
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Osobowych, tj. o organie nadzorczym, pełniącym funkcje z zakresu władztwa
administracyjnego. Władztwo to wyraża się w autorytatywności działań (reprezentowanie państwa i działanie na jego rachunek), imperatywności (wywieranie
bezpośredniego lub pośredniego skutku pod postacią odpowiedniego zachowania
się przez podmioty korzystające z danych osobowych), wykorzystywania odpowiednich środków administracyjnych w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem (omnipotencja i dyskrecjonalność działań)6.
Organy nadzorcze, zgodnie z rozporządzeniem, są niezależne względem
innych organów oraz posiadają własne zasoby kadrowe, finansowe i organizacyjne. Co ważne, ich podstawowym zadaniem jest monitorowanie prawidłowości
przetwarzania danych osobowych (w bardzo szerokim zakresie, m.in.: podejmują działania w zakresie upowszechniania wiedzy o prawach przysługujących
jednostce w zakresie ochrony danych jej dotyczących, zajmują się doradztwem
w konstruowaniu aktów prawnych przez władzę ustawodawczą, czy współpracują z administratorami danych osobowych), a także rozpatrywanie skarg czy
prowadzenie wewnętrznego rejestru naruszeń prawa7.
Na uwagę zasługuje również relacja pomiędzy administratorem danych
osobowych (względnie inspektorem ochrony danych) a osobami, których dane
dotyczą. Wiele uprawnień przysługujących jednostce odzwierciedla prymat praw
podmiotowych, które powinny pozostawać pod szczególną ochroną podmiotów
wykorzystujących te dane osobowe. Oprócz takich uprawnień, jak możliwość
aktualizacji, uzupełnienia czy sprostowania danych, określono wymogi prawa
do bycia zapomnianym czy przenoszenia danych. Szczególną ochroną objęty
został wizerunek twarzy i dane dotyczące zdrowia. Z kolei administratorzy
powinni prowadzić bieżącą dokumentację, tzw. rejestry czynności przetwarzania
danych osobowych, a także każdorazowo uwzględniać prawa jednostek w kwestii dalszego przetwarzania danych. Co więcej, kryterium, na podstawie którego
przyjęto procedury posługiwania się danymi, odnosi się do zasad wynikających
wprost z RODO. W art. 5 określono, że dane osobowe muszą być przetwarzane
zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i transparentny, przy ograniczeniu celu ich
zbierania i wykorzystywania (wyraźny, konkretny), minimalizacji danych oraz
prawidłowości udostępniania. Podkreślono także aspekt integralności i poufności
6

M. Krawczyk, Podstawy władztwa administracyjnego, Warszawa 2016, s. 105–110.

U. Góral, P. Makowski, Niezależne organy nadzorcze, w: RODO, ogólne rozporządzenie
o ochronie danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa, 2018, s. 911–912,
933–934.
7

Przetwarzanie danych osobowych a prawo do bycia zapomnianym...

91

danych. Relatywnie za wszystkie operacje przeprowadzane na danych odpowiedzialny jest ich administrator, o czym stanowi tzw. zasada rozliczalności8.
Warto przeanalizować zatem nie tylko sposób przetwarzania danych osobowych przez administratorów, ale również usprawnienia podmiotowe osób,
których dane znajdują się w rejestrach czy zbiorach, w szczególności tych gromadzonych w systemach teleinformatycznych.
Przetwarzanie danych osobowych. Prawa osób, których dane dotyczą,
a obowiązki administratorów
Zważywszy na informatyzację życia zarówno publicznego, jak i prywatnego, która wiąże się z udostępnianiem informacji na masową skalę, ochrona
danych osobowych nakłada wiele obowiązków na administratorów danych. Stąd
też intensyfikacja działań na polu zmian regulacji prawnych przyjętych przez
organy krajowe i międzynarodowe, dotyczących danych osobowych. Starannie
elementy tej materii uregulowała Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie
osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu 28 stycznia 1981 roku. Główne obszary w zakresie danych
osobowych odnoszą się do prawa poszanowania prywatności każdej jednostki,
w związku z przetwarzaniem informacji o osobie w sposób automatyczny. Konwencja ustaliła pewien porządek posługiwania się danymi osobowymi, uregulowała m.in.: zasady udostępniania, rodzaje (w tym szczególne kategorie danych),
podstawowe uprawnienia podmiotów i organów9. Treść tego aktu miała niewątpliwie ogromny wpływ na rozszerzenie zakresu ochrony danych osobowych,
a tym samym na późniejsze ustawodawstwo unijne, w tym unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
Istota zmian polega na dopasowaniu uregulowań prawnych do zmieniającego się rynku usług, wykorzystywania urządzeń komunikacji elektronicznej
w każdej dziedzinie życia, uogólniając z pojęciem globalizacji. Informatyzacja
wiąże się nie tylko z łatwością wykonywania pewnych czynności, np. wysłania
deklaracji podatkowej przez Internet, ale również z gromadzeniem danych osobowych w Internecie. Tutaj najważniejszym zagadnieniem wydaje się bezpieM. Mędrala-Natkaniec, Jakie zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników
wprowadza RODO?, Warszawa 2018, s. 3–4.
8

9
K. Celarek, Prawo informacyjne. Problem badawczy teorii prawa administracyjnego,
Warszawa 2013, s. 256–258.
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czeństwo informacji systemowych. Po drugie zaś istnieje potrzeba harmonizacji
prawa w materii ochrony danych osobowych w sposób kompletny, zapewniający
możliwie jak najszerszy przepływ informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu
jednolitego poziomu ich ochrony. Ujednolicenie prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej ma na celu powszechną akceptację ich przestrzegania
w ramach harmonizacji systemowej10.
W unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych na pierwszy plan
wysuwają się dwie kwestie. Mianowicie wskazano w nim definicję przetwarzania danych, a także określono standardy (zasady) prawidłowego przetwarzania
danych. Odnośnie do samego przetwarzania, katalog ten został rozszerzony
o nowe operacje, jakie można dokonywać na danych osobowych. Dodano m.in.
takie czynności, jak: organizowanie, porządkowanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez np. przesyłanie, dopasowywanie, ograniczenie, usuwanie, niszczenie. Podkreślono również, że samo
przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany lub niezautomatyzowany11.
Biorąc pod uwagę fakt, że dane osobowe ulegają przetwarzaniu nie tylko
w systemach tradycyjnych, ale również elektronicznych, rozporządzenie unijne
rozszerza katalog danych osobowych zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, określając je jako identyfikatory bądź czynniki wspomagające identyfikację. Do takich identyfikatorów, oprócz imienia i nazwiska,
numerów identyfikacyjnych, danych o lokalizacji czy czynników dotyczących
tożsamości osoby fizycznej (np. fizycznych, genetycznych, ekonomicznych, kulturowych), zaliczono także identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP czy
pliki cookies, generowane chociażby przez aplikacje systemowe12.
Obowiązki administratorów i prawa osób, których dane osobowe dotyczą,
są ściśle związane z zasadami ochrony danych osobowych. Standardy, zgodnie
z którym mają być przetwarzane dane osobowe, to:
– legalność, przejrzystość i rzetelność, tzn. przetwarzanie zgodnie z prawem,
dostępność informacji o posługiwaniu się danymi i przekazywanie ich w sposób jasny, zrozumiały dla osób, których one dotyczą,
– ograniczenie celu, tzn. zbierane w konkretnych i wyraźnych oraz prawnie
uzasadnionych celach (a contrario – nieprzetwarzane niezgodnie z celem),
A. Krasuski, Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy, Warszawa 2012, s. 205–207.
10

11

Art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

12

Art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
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–

minimalizacja danych – przetwarzanie adekwatne do celów (równowaga
między uprawnieniami osoby a interesami administratora),
– prawidłowość – poprawność danych, czyli ich bieżąca aktualizacja, sprostowanie, usuwanie,
– ograniczenie przechowywania – okres przechowywania danych ograniczony
do minimum,
– integralność i poufność – zabezpieczenie danych przed ich niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, utratą o charakterze przypadkowym, zniszczeniem czy uszkodzeniem,
– rozliczalność administratora danych za prawidłową ochronę danych osobowych13.
Administrator, którym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny,
jednostka czy inny podmiot, może samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem określać cel oraz sposób przetwarzania danych14. Wpływ zasad na
prawidłowość procedur w zakresie ochrony danych osobowych odzwierciedla
podstawowe zadania administratorów, które można podzielić na trzy zasadnicze zadania. W pierwszej kolejności są to obowiązki informacyjne. Dzięki nim
osoba ma prawo do uzyskania informacji o tym, jak dane są przechowywane,
kim jest administrator danych, jaki jest cel, podstawa prawna i czas ich przetwarzania, a także o przysługujących mu prawach (dostępu, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, sprzeciwu), charakterze przetwarzania danych (dobrowolne,
wynikające z ustawy, umowy) oraz ewentualnych sankcjach wynikających z ich
niepodania15. Funkcja informacyjna daje osobie, której dane dotyczą, możliwość
sprawdzenia, czy administrator ma odpowiednie predyspozycje, aby zarządzać
jej danymi osobowymi.
Do obowiązków administratora danych należą te, które są bezpośrednio
związane z wykorzystywaniem danych osobowych. Oprócz takich czynności,
jak sprostowanie, uzupełnienie czy ograniczenie przetwarzania danych, a także
rozpatrzenie sprzeciwu wniesionego przed podmiot wobec dalszego posługiwania się jej danymi osobowymi, priorytetowym staje się zadanie rejestrowania
czynności przetwarzania. Każdy administrator danych musi bowiem prowadzić
13
D. Lubasz, RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi, Warszawa 2018, s. 26–28.
14

Art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

J. Łuczak, Prawa osoby, której dane dotyczą, w: RODO, ogólne rozporządzenie...,
s. 479–482.
15
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bieżącą rejestrację wszystkich działań polegających na użyciu danych osobowych. Prowadzona dokumentacja stanowi podstawowy dowód na to, w jaki sposób administrator zarządza danymi osobowymi, a przede wszystkim na to, czy
ochronę danych można uznać za kompletną i prawidłową. W rejestrze powinny
się znaleźć takie informacje, jak: imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe
administratora, współadministratorów, inspektora ochrony danych, cel przetwarzania, wskazanie osób, których dane dotyczą, i ich potencjalnych odbiorców,
rodzaj danych osobowych i ewentualny czas ich usunięcia, informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej, opis
środków zapewniających bezpieczeństwo danych16.
Ponadto, ze względu na zagrożenia obejmujące przetwarzanie danych w systemach teleinformatycznych, na administratorze ciążą również tzw. obowiązki zabezpieczające. Komunikacja elektroniczna stanowi bowiem źródło wielu problemów
w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, związanych chociażby z uzyskaniem dostępu przez osoby nieuprawnione (naruszenie zasady poufności), wprowadzaniem zmian (ryzyko naruszalności informacji) czy modyfikowaniem ich w celu
podważenia ich prawdziwości (brak autentyczności)17. Nie dziwi więc, że administrator wraz z podmiotem przetwarzającym dane powinni zastosować takie środki
techniczne, rzeczowe i organizacyjne, które uniemożliwią lub w jak największym
stopniu utrudnią niewłaściwe posługiwanie się danymi osobowymi czy ich wykorzystywanie przez osoby nieuprawnione. Wszystkie te narzędzia muszą uwzględnić
stopień wystąpienia ewentualnego ryzyka. Toteż oprócz takich zabiegów, jak pseudonimizacja czy szyfrowanie danych, zwraca się uwagę na zachowanie standardów
poufności, integralności czy dostępności przetwarzania danych w systemach skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych czy oceny skutków ochrony18.
Obejmująca te działania polityka bezpieczeństwa pozostaje pod stałą kontrolą organów nadzorczych, m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pomoc w przypadku czynności przetwarzania danych osobowych zapewnia tzw.
inspektor ochrony danych osobowych (który zastąpił administratora bezpieczeństwa informacji), pełniący rolę doradczą, informacyjną i monitorującą. Co warte
podkreślenia, jest on niezależny w swoich działaniach od administratorów, ale
wspomaga ich w różnego typu czynnościach, np. wykonawczych (chociażby
16

Art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla
obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009, s. 171–172.
17

18

Art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
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w prowadzeniu rejestrów). Współpracuje także z organami nadzorczymi i służy
pomocą podmiotom, których dane dotyczą19.
Wszystkie te zmiany konkretyzują czynności związane z przetwarzaniem
danych osobowych, wprowadzając regulacje mające przede wszystkim na celu
skuteczniejszą ochronę informacji. Nakładają tym samym obowiązki, których
realizacja obciąża głównie administratorów i podmioty przetwarzające dane
osobowe.
Przypadek prawa do bycia zapomnianym i prawa do przenoszenia
danych osobowych
Katalog praw przysługujących osobie fizycznej w związku z przetwarzaniem danych osobowych jej dotyczących jest bardzo szeroki. Oprócz uprawnień
informacyjnych, związanych z dostępem do danych, obejmujących możliwość
aktualizacji, sprostowania czy uzupełnienia informacji, warto zwrócić uwagę na
szczególne przypadki, takie jak: prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych osobowych.
Zaczynając od pierwszego z nich, czyli prawa do bycia zapomnianym, należy
zaznaczyć, że jest to jedno z nowych uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych. Sprowadza się ono do pozbycia informacji z rejestrów/zbiorów w dwojaki sposób. Może polegać na skierowaniu przez podmiot, którego one dotyczą,
żądania usunięcia danych bezpośrednio przez administratora albo tego, aby administrator poinformował inne podmioty, którym te dane udostępnił, o pożądanym,
natychmiastowym usunięciu tych danych. Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych wskazuje przesłanki, dzięki którym realizacja tego uprawnienia może mieć miejsce. Prawo do bycia zapomnianym przysługuje w następujących przypadkach: dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla
których je gromadzono, jeżeli zgoda na ich dalsze udostępnianie zostanie wycofana (a nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania), gdy zgłoszono sprzeciw
wobec przetwarzania, związany z działaniami marketingowymi czy ze szczególną
sytuacją podmiotu, kiedy dane były wykorzystywane niezgodnie z prawem lub
jeśli informacje muszą być usunięte ze względu na to, że administrator zrealizował
obowiązki wynikające z prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego20.
19

D. Lubasz, RODO. Zmiany w zakresie ochrony..., s. 90–91.

20

P. Litwiński, Przewodnik po RODO dla adwokatów, Kraków 2018, s. 28–29.
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Warto zaznaczyć, że prawo do bycia zapomnianym nie działa wstecz. Oznacza to, że jeżeli osoba, której dane dotyczą, zażąda usunięcia pewnej informacji, to takie żądanie ma skutek prawny dopiero z momentem złożenia przez nią
oświadczenia woli o wskazanej treści. Prawo do bycia zapomnianym nie rodzi
zatem ewentualnych sankcji za wcześniejsze posługiwanie się danymi osobowymi o tyle, o ile wcześniej było ono legalnym działaniem administratora. Należy
przypomnieć, że administrator powinien sam zaprzestać dalszego rozpowszechniania danych osobowych, ale również poinformować innych administratorów
o wniesieniu żądania usunięcia danych. Biorąc pod uwagę, że dane te mogły
zostać udostępnione przez komunikatory elektroniczne, spoczywa na nim obowiązek usunięcia linków, odnośników do informacji o osobie, ewentualnych kopii.
Zadanie to wydaje się nad wyraz istotne, gdy dotyczy informacji ujawnionych
w sieci przez dzieci (np. do rejestracji na portalu społecznościowym). Tutaj prawo
do bycia zapomnianym przysługuje zarówno dorosłemu, jak i osobie nieletniej21.
Co do zasady na każdorazowe żądanie podmiotu administrator powinien
usunąć dane osobowe. Istnieje jednak kilka kategorii spraw, kiedy to prawo do
bycia zapomnianym nie ma zastosowania. Otóż uprawnienie osoby nie działa,
gdy przetwarzanie danych dotyczy wolności wypowiedzi i informacji, jest wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przez interes publiczny
w zakresie zdrowia publicznego, cele archiwalne, statystyczne, badania naukowe
lub historyczne oraz kiedy ma zastosowanie przepis prawa, który wymaga przetwarzania określonej danej osobowej22. Stwierdzenie, że prawo do bycia zapomnianym to prawo osobiste, jest niezaprzeczalne, jednak nie może być uznane
za niepodważalne. Ponadto prawo do bycia zapomnianym umożliwia skuteczną
ochronę danych osobowych, podkreślając znaczenie prawa do prywatności jako
dobra osobistego przysługującego każdemu człowiekowi. Dobra osobiste, takie
jak zdrowie, nazwisko, pseudonim czy wizerunek, chronione przepisami prawa
cywilnego23, na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych uzyskały
dodatkową ochronę prawną.
Kolejnym z uprawnień osoby, której dane dotyczą, jest prawo do przenoszenia danych. Widocznym zamierzeniem ustawodawcy wydaje się zwiększenie
21
M. Czerniawski, Sprostowanie i usuwanie danych, w: RODO, ogólne rozporządzenie...,
s. 526–528.
22

Art. 17 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Art 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z. 2018 r., poz. 1025,
1104, 1629).
23
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automatyzacji przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych. Obieg
dokumentów elektronicznych wymaga dostosowania elementów technicznych
i prawnych. Stąd też automatyczne przekazywanie danych powinno czynić
zadość integralności dokumentów i danych, zabezpieczać przed nieuprawnionym
działaniem polegającym na zmianie danych czy ich nieuprawnionym wykorzystywaniem, zapewniać kontrolę dostępu do informacji, identyfikować ich użytkowników oraz umożliwiać przekazywanie danych do innych systemów, a tym
samym do innych administratorów24.
Przeniesienie danych ma zastosowanie, jeżeli przetwarzanie następuje na
podstawie zgody czy wynika z wykonania umowy oraz gdy odbywa się w sposób zautomatyzowany. W innym przypadku czynność ta nie może mieć miejsca.
Samo uprawnienie obejmuje natomiast możliwość otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym, posiadającym odpowiednią strukturę formacie,
zapewniającym maszynowy odczyt25. Źródłem danych osobowych jest osoba
fizyczna, której one dotyczą, zatem możliwość przeniesienia warunkuje prawo
przesyłania informacji pozostałym administratorom, bez uszczerbku dla tego,
który otrzymał je jako pierwszy. Przeniesienie danych związane jest z usprawnieniem przekazu informacji w sieci internetowej. Jednocześnie musi być ono
zgodne z podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w szczególności ze standardami rzetelności i przejrzystości. Rozporządzenie wprowadza
również pewne obowiązki z zakresu technicznej obsługi systemów, bowiem uzależnia powodzenie przenoszenia danych od warunków i możliwości technicznych systemów teleinformatycznych, tym samym wymaga od administratorów
zapewnienia właściwej interoperacyjności przesyłowej26.
Podsumowanie
Wprowadzenie zmian w materii danych osobowych ma usprawnić, a zarazem wzmocnić funkcję ochronną prawodawstwa Unii Europejskiej i krajowych
regulacji prawnych w przypadku przetwarzania. Harmonizacja przepisów związana jest przede wszystkim ze wzrostem przekazywania informacji przy uży24
J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009,
s. 350–351.
25

Art. 20 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

26

A. Krasuski, Ochrona danych osobowych..., s. 259–260, 262–263.
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ciu środków komunikacji elektronicznej. Rejestrowanie czynności w systemach
zinformatyzowanych ma bowiem zastosowanie nie tylko ze względu na kwestie
społeczne, ale również administracyjne, gospodarcze czy finansowe. Dlatego tak
wiele obowiązków nałożono na administratorów. Ich działania obejmują identyfikację rodzaju przetwarzanych informacji, określenie podstawy prawnej ich
wykorzystywania, w tym polityki bezpieczeństwa i oceny jej skutków, a także
maksymalizację uprawnień osoby fizycznej.
Zadania o charakterze informacyjnym, dotyczące udostępniania czy bezpieczeństwa danych osobowych, są ściśle związane z uprawnieniami osób, których
dane dotyczą. Ogólne rozporządzenie unijne wskazuje przesłanki prawa do bycia
zapomnianym i przenoszenia danych. Czynności te zapewniają jednostce kontrolę
nad przetwarzaniem danych osobowych, umożliwiając żądanie ich usunięcia czy
przekazywania w sposób zautomatyzowany pozostałym administratorom. Z tego
też prawa wynika ewentualność szybkiego reagowania na sytuacje zagrażające
prawidłowemu przetwarzaniu informacji oraz analizy celowości dalszego posługiwania się danymi osobowymi. Oprócz funkcji kontrolnej występuje zatem rola
kierownicza, zarządcza.
W przypadku analizy powstałych zmian należy nie tylko odwołać się
do charakterystyki przetwarzania danych wynikających z RODO, jak i nowej
ustawy o ochronie danych osobowych. Ważne okaże się przede wszystkim to,
w jaki sposób przepisy prawa będą wpływały na działania faktyczne osób,
organów odpowiedzialnych za ich zastosowanie. Opisy prawa do bycia zapomnianym i przenoszenia danych, których istota została szczególnie podkreślona
przez ustawodawcę unijnego, wydają się doskonałymi przykładami do przeprowadzenia wykładni co do celowości wdrożenia nowych przepisów. Zmiany te,
chociażby ze względu na sam cel ich ustanowienia i potrzebę ochrony danych
na takim samym poziomie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, należy
ocenić pozytywnie.
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PROCESSING OF PERSONAL DATA AND LAW TO BE FORGETTING
AND RIGHT TO TRANSFER DATA BY RODO

Summary
There is no doubt that the issue of personal data protection constitutes the basis of
the democracy. Legislator, should very much precisely indicate standards of processing
them. The technological development, the digitization and the computerization of systems, forced the alteration in the scope into accepting relevant regulations, concerning
using with personal data from a distance, i.e. using electronic communication means.
Moreover, to the purpose of the unification of provisions of member states of the European Union, a so-called general regulation on the protection of personal data was created
(RODO), constituting the framework of correct functioning of provisions of law in the
entire European Union, on the question of using personal data of its citizens.
The purpose of the article is to indicate legal changes resulting both from the regulation on the protection of personal data, and the act on personal data protection, with particular reference on the rights of persons which data concerns. The first part of the work is
concentrating on the issue of processing personal details and the scope of responsibilities
of data administrators. The administrators are in cooperation with data protection supervisors, responsible for registering the data processing activities, including current control
and response to situations of incorrect processing. In second, will be introduced, such
principles as: right to be forgotten and the right to the transfer operation of personal data.
Research methods contain legal acts together with publications in the field.
Keywords: personal data administrators, protection and processing of personal data, the
right to be forgotten, the right to data transfer
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XV Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych
„Czerpiemy z dziedzictwa – idziemy w przyszłość”
Szczecin, 8–9 czerwca 2017 ROKU

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
od 1985 roku wchodzi w skład uniwersyteckiego systemu biblioteczno-informacyjnego. Jednak początki jej istnienia sięgają roku 1982, zatem w 2017 roku
obchodziła jubileusz 35-lecia pracy na rzecz środowiska akademickiego i ogółu
mieszkańców Szczecina. W 2017 roku przypadała również setna rocznica działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – organizacji, w której działalności
uczestniczy znacząca część zespołu Biblioteki WPiA US. W tych okolicznościach w dniach 8–9 czerwca 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja
Polskich Bibliotek Prawniczych „Czerpiemy z dziedzictwa – idziemy w przyszłość”, będąca piętnastym, jubileuszowym spotkaniem kierowników polskich
bibliotek prawniczych.
Jak co roku w konferencji wzięli udział przedstawiciele większości bibliotek gromadzących literaturę prawniczą w Polsce oraz sponsorzy. Do Szczecina
przybyło łącznie czterdzieści osób. Obrady, odbywające się w budynku Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego, usytuowanym w bliskim
sąsiedztwie siedziby Wydziału Prawa i Administracji US, zostały otwarte przez
dyrektor Biblioteki Głównej US mgr inż. starszego kustosza dyplomowanego
Mirosławę Różycką oraz przez prodziekana ds. organizacji i rozwoju WPiA US
* mgr Iwona Sagan, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: i.sagan@bg.szczecin.pl
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dr. hab. Marka Andrzejewskiego prof. US. W czasie obrad wysłuchano sześciu
referatów i trzy prezentacje sponsorów.
Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, dziekan Wydziału Prawa i Administracji US w latach 1989–
1996, osoba niezwykle zasłużona dla Biblioteki naszego Wydziału. W swoim
wystąpieniu prof. Ziemianin nakreślił początki i rozwój naszej Biblioteki na tle
działalności Wydziału Prawa i Administracji US.
Coroczne spotkania kierowników polskich bibliotek prawniczych to jeden
z elementów wieloletniej współpracy tych ośrodków. O tej współpracy w sposób niezwykle ciekawy opowiedziała mgr Danuta Gburska, kierownik Biblioteki
WPiA Uniwersytetu Śląskiego.
Historię działalności zachodniopomorskiego Okręgu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich przybliżyła uczestnikom mgr Cecylia Judek, sekretarz
naukowy Książnicy Pomorskiej oraz wieloletnia przewodnicząca Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Z dużym zainteresowaniem został przyjęty referat mgr Lidii Lewickiej,
reprezentującej Bibliotekę WPiA US, w którym zaprezentowana została twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji prawnej, na tle szeroko podejmowanych działań w tym zakresie. W ścisłej korespondencji z tym referatem
pozostawała prezentacja przedstawiona przez Larysę Klejnowską i Sarę Smyczek
reprezentujące Fundację Court Watch Polska. Prelegentki pokrótce nakreśliły
ramy działalność Fundacji oraz ideę ruchu Court Watch, który sprawuje kontrolę
społeczną nad pracą sądów i wymiaru sprawiedliwości. Skupiły się natomiast na
jednym z edukacyjnych elementów działalności Fundacji, tj. rozpowszechnianiu
gry „Prawopolis”, m.in. poprzez warsztaty prowadzone w szkołach. Wspomniana
gra jest pierwsza grą planszową w Polsce o tematyce prawnej. Gracze wcielają
się w role początkujących prawników starających się wygrać swoje pierwsze
sprawy. Niezbędne do tego jest posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania. Kompetencje te gracze mogą nabyć właśnie podczas
gry. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zmierzenia się z takim wyzwaniem.
Kilka tur zostało rozegranych podczas kolacji kończącej pierwszy dzień obrad.
Kolejny referat mgr Lidii Lewickiej dotyczył możliwości rozwoju zawodowego bibliotekarzy, jakie dają wyjazdy szkoleniowe w ramach programu
Erasmus. Prelegentka dwukrotnie uczestniczyła w tego typu wyjazdach. W tym
czasie praktykowała w bibliotekach norweskich, tj. w Bibliotece Uniwersytetu
NTNU w Trondheim oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stφren, których
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sposób funkcjonowania omówiła w swoim wystąpieniu. Podzieliła się również
poczynionymi obserwacjami i spostrzeżeniami.
Uczestnicy konferencji wysłuchali również prezentacji sponsorów, tj. wydawnictw i firm Wolters Kluwer, C.H. Beck, EBSCO, Jacek Lewinson, których
przedstawiciele zapoznali słuchaczy ze swoimi nowymi produktami.
Swego rodzaju tradycją podczas tego typu spotkań jest zwiedzanie miejscowych bibliotek (o czym mówiła m.in. w swoim referacie mgr Danuta Gburska).
Uczestnicy szczecińskiej konferencji mieli możliwość zwiedzenia Książnicy
Pomorskiej i zapoznania się z przeróżnymi cymeliami i ciekawostkami na co
dzień niedostępnymi dla czytelników.
Konferencja skupiała się przede wszystkim wokół problematyki bibliotekarskiej, jednak jej celem było również przedstawienie uczestnikom walorów
Szczecina. Nasi goście zwiedzali Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum
Dialogu Przełomy oraz Bazylikę Archikatedralną św. Jakuba Apostoła wraz
z tarasem widokowym. Podczas wizyty w „Przełomach” mieliśmy okazję nie
tylko zobaczyć wystawę, po której oprowadzała nas jej kustosz Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, ale również porozmawiać z projektantem budynku muzeum architektem Robertem Koniecznym. Wywiązała się kilkunastominutowa dyskusja,
podczas której bibliotekarze dopytywali autora projektu o przesłanki i znaczenie
nietuzinkowej formy architektonicznej budynku. Natomiast wizyta w Bazylice
wzbogaciła zwiedzających o zaskakującą wiedzę. Przewodnik Dorian Sierek
zwracał uwagę nie tylko na zabytki sztuki sakralnej, ale również na szczegóły
i rozwiązania techniczne zastosowane w budynku. Goście mogli również wysłuchać króciutkiego koncertu organowego. Całości wrażeń dopełniła panorama
miasta, którą można było podziwiać z katedralnego tarasu widokowego.
Jak co roku w kuluarach obrad toczyły się burzliwe rozmowy, te bardziej
i mniej zawodowe. Po raz kolejny konferencja przyczyniła się do integracji środowiska – po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Biblioteki Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Sądząc po
sygnałach, które docierały do organizatorów, konferencja spełniła oczekiwania
uczestników.
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Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 roku. W jego skład weszły
dwie jednostki organizacyjne: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie oraz
Wydział Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej. W Wyższej Szkole Pedagogicznej
działało Studium Administracyjne, na bazie którego powstał Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Po pewnym czasie Instytut ten przekształcony
został w Wydział Prawa i Administracji. W latach 1989–1996 byłem dziekanem tego
Wydziału. Natomiast wcześniej pełniłem funkcję zastępcy kierownika Instytutu.
Na początku było bardzo trudno. Instytut Prawa i Administracji nie miał
bowiem ani swojej siedziby, ani stałej kadry naukowej, ani rozwiniętej odpowiednio biblioteki. Zajęcia dydaktyczne prowadzone były w baraku przy ul. Tarczyńskiego, należącym do Wydziału Humanistycznego. Nauczaniem studentów
zajmowali się głównie przedstawiciele praktyki prawniczej (sędziowie, radcowie
prawni, adwokaci). Biblioteka nie zaspokajała potrzeb pracowników i studentów,
byli więc zmuszeni do korzystania z bibliotek innych ośrodków naukowych.
Warunki lokalowe Instytutu Prawa i Administracji uległy pewnej poprawie
dopiero wtedy, gdy został on przeniesiony do nowo wybudowanego baraku przy ul.
Łukasińskiego. Jednakże istotna zmiana w tym zakresie nastąpiła dopiero po uzyskaniu przez Wydział Prawa i Administracji budynku przy ul. Narutowicza, w którym wcześniej mieściły się koszary wojskowe. Poprawiły się w sposób odczuwalny
warunku studiowania i pracy, biblioteka zaś otrzymała odpowiednią siedzibę, ulokowana została mianowicie na parterze budynku oraz w jego piwnicach.
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W miarę upływu czasu zmieniała się także sytuacja kadrowa Wydziału
Prawa i Administracji. Przedstawiciele praktyki prawniczej, którzy prowadzili
zajęcia dydaktyczne, zastępowani byli sukcesywnie profesorami dojeżdżającymi
z innych ośrodków naukowych, w tym zwłaszcza z Poznania i Wrocławia. Po
kilku latach Wydział Prawa i Administracji stał się w pełni samodzielnym ośrodkiem naukowym, mającym zarówno uprawnienia do nadawania stopnia doktora
nauk prawnych, jak i doktora habilitowanego.
W utrzymaniu odpowiedniego poziomu pracy naukowej i dydaktycznej istotną rolę odegrała biblioteka wydziałowa. Jej księgozbiór gromadzony
był w dwojaki sposób. Książki wydane w latach poprzedzających powstanie
Wydziału Prawa i Administracji pochodziły z darów innych instytucji naukowych
oraz z darów osób fizycznych (sędziów, adwokatów, pracowników uczelni). Na
przykład prof. dr hab. Ludwik Bar z Instytutu Nauk Prawnych PAN podarował
Wydziałowi Prawa w Szczecinie całą swoją bibliotekę prawniczą. Nowe wydawnictwa zaś nabywane były przez bibliotekę ze środków finansowych Uniwersytetu. Obecnie Wydział Prawa i Administracji ma już bogate zbiory i dobrze
wyposażoną w sprzęt elektroniczny czytelnię. Ze zbiorów tych korzystają nie
tylko studenci i pracownicy Wydziału, lecz także osoby postronne.
Znakomity rozwój biblioteki wydziałowej jest przede wszystkim dziełem
jej byłych i obecnych pracowników, którym należą się słowa uznania – w szczególności zaś Danucie Rejmer, przez wiele lat dzielnie kierującej biblioteką i dbającej o jej rozwój.
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Podejmując pracę w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Filii
Uniwersytetu Jagiellońskiego i kontynuując w Bibliotece WPiA Uniwersytetu
Śląskiego, odczuwałam potrzebę kontaktów, współpracy, pomocy i wymiany
doświadczeń nie tylko z czytelnikami Biblioteki, ale i z bibliotekarzami innych
bibliotek naukowych. Spotkania w ramach sieci bibliotek UŚ, z bibliotekarzami
w czasie zakupów w księgarniach, na targach książki, Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie pozwalały na krótką wymianę myśli i doświadczeń
z pracy, podzielenia się informacjami o nabytkach, oczekiwaniami i problemami
czytelników, ale nie były wystarczające.
Bibliotekarze odczuwali potrzebę kontaktów i współpracy bibliotek o tym
samym zakresie gromadzenia zbiorów. Okazało się, że te odczucia podzielają
także bibliotekarze bibliotek prawniczych.
Biblioteki prawnicze należą do bibliotek specjalnych ze względu na ograniczony zakres tematyczny ich zbiorów. Stanowią także najczęściej organiczną
część instytucji, której służą jako zaplecze i warsztat naukowy. W szkołach wyższych należą jeszcze do systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, który
może być zdecentralizowany lub scentralizowany. Ich wiek i wielkość jest różna,
ale rola i zadania są podobne. Mają także specyficzną grupę czytelników – pracowników naukowych, prawników i przyszłych prawników, czyli studentów.
Oczywiście do tych bibliotek zaglądają także prawnicy praktycy i niepraw* mgr Danuta Gburska, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,
adres e-mail: danuta.gburska@us.edu.pl
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nicy, którzy mają problemy z prawem lub pragnący poznać je bliżej. Biblioteki
prawnicze to przede wszystkim biblioteki uniwersyteckich wydziałów prawa,
Biblioteka Sejmowa, Biblioteka Instytutu Nauk Prawnych PAN, Biblioteka Sądu
Najwyższego i biblioteki sądów i prokuratur, a także biblioteki kancelarii.
Wielkość księgozbiorów bibliotek prawniczych jest różna – do największych należą biblioteki wydziałowe we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach,
Warszawie i Krakowie, a także Biblioteka Sejmowa i Biblioteka INP PAN.
Czytelnicy (i to nie tylko historycy prawa) poszukują w nich publikacji bieżących, ale także archiwalnych. Próby integracji bibliotek były podejmowane
wiele razy. W listopadzie 1966 roku w INP PAN w Warszawie odbyła się konferencja przedstawicieli bibliotek gromadzących zbiory prawne. W jej wyniku
postanowiono zainicjować współpracę w skali krajowej pomiędzy tymi bibliotekami przez opracowanie Informatora o bibliotekach gromadzących zbiory
prawne. Opracowania Informatora podjęła się Biblioteka INP PAN. Informator został wydany w 1969 roku przez Henryka Wisnera, pod redakcją Wandy
Tekli Zawilińskiej.
Formalny impuls do współpracy bibliotek naukowych dała uchwała
nr 35 Rady Ministrów z 12 lutego 1971 roku w sprawie rozwoju informacji
naukowej, technicznej i ekonomicznej (MP 1971, nr 14, poz. 104), która nakładała na biblioteki obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej w ramach
krajowego systemu informacyjnego. Wtedy z inicjatywą współpracy między
bibliotekami prawniczymi wystąpiła mgr Wanda Tekla Zawilińska – kierownik
Biblioteki INP PAN. Inicjatywa ta dotyczyła stworzenia projektu schematu klasyfikacji dla bibliotek gromadzących zbiory prawne, ponieważ UKD nie odpowiadała ze względów ideologicznych potrzebom bibliotek, była przestarzała i nie
była oparta na marksistowskiej klasyfikacji nauk (!). Nowy projekt opracowano
po konsultacjach merytorycznych z pracownikami naukowymi INP PAN. Oparto
go na marksistowskiej klasyfikacji nauk. W poszczególnych działach-gałęziach
prawo rozdzielono na prawo państwa socjalistycznego, stosując radziecką klasyfikację z 1965 roku, oraz na prawo państwa kapitalistycznego i krajów niżej
rozwiniętych gospodarczo, należących do świata kapitalistycznego, które oparto
na UKD. Projekt został rozesłany do konsultacji do pracowników naukowych,
bibliotek wydziałowych uniwersytetów oraz bibliotek resortowych. Odbyło się
kilka spotkań – konferencji, na których poddano projekt druzgocącej krytyce.
W rezultacie powstawały nowe wersje coraz bardziej szczegółowe, w których
zrezygnowano z podziału prawa na prawo państwa socjalistycznego i kapitali-
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stycznego. Schemat był tworzony nie tylko dla bibliotecznych katalogów, ale
także dla bibliografii prawniczej.
Po Bibliotece INP PAN inicjatywę współpracy podjęła Biblioteka Sejmowa,
której rola znacznie wzrosła po zmianach władz państwowych na początku
1971 roku. Wzrost liczby etatów z 17 do 27 w 1974 roku pozwolił podjąć nowe
wyzwania i zadania. W Bibliotece została zatrudniona m.in. prof. Janina Zakrzewska, która już wcześniej w INP PAN przewodniczyła pracom nad schematem
klasyfikacji rzeczowej i pomagała tworzyć nowoczesny system biblioteczno-informacyjny dla potrzeb Sejmu. Kontakty z bibliotekami prawniczymi powierzono natomiast mgr Teresie Koperskiej.
W 1974 roku utworzono nowy dział dokumentacji parlamentarnej, a nawet
podjęto wstępne prace nad koncepcją automatyzacji czynności bibliotecznych
i stworzeniem systemu informatycznego dla potrzeb Sejmu. Planowano rozwój
funkcji BS tak, aby stała się Centralnym Ośrodkiem Informacji Legislacyjnej.
Zarządzeniem nr 1 Ministrów Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki oraz sekretarza naukowego PAN z 26 kwietnia 1979 roku w sprawie
ustalania zasad i planu specjalizacji zbiorów bibliotecznych oraz wyznaczenia
bibliotek centralnych bibliotece przyznano status Centralnej Biblioteki Legislacyjnej, nakładający w teorii obowiązki w zakresie gromadzenia i opracowania
zbiorów. W celu realizacji tej koncepcji została powołana Pracownia Informatyki
wyposażona w komputer ODRA. Obok rejestru aktów normatywnych elementem
systemu miał być Centralny Katalog Literatury Prawniczej, obejmujący informacje o wydawnictwach zwartych, ciągłych i urzędowych z dziedziny prawa
w zbiorach BS oraz 17 innych bibliotek prawniczych (w tym 8 bibliotek uniwersyteckich wydziałów prawa). Biblioteki wydziałowe przesyłały do Ośrodka
na kartach formatu A4 rekordy nowych nabytków – przede wszystkim zagranicznych. Przy ogromnych problemach z brakiem możliwości zakupu zachodniej literatury prawniczej uznano, że szybka i pełna informacja o niej w naszych
zbiorach jest pierwszorzędną sprawą.
W latach 80. kryzys, ale przede wszystkim postęp techniki komputerowej doprowadziły do całkowitej dezaktualizacji i zaniechania wcześniejszych
założeń. Postęp technologiczny, komputeryzacja, zmiany systemowe spowodowały, że inne ośrodki i instytucje podjęły nowe zadania i wyzwania stojące
przed bibliotekami. Wcześniejsze spotkania owocowały jednak znajomościami
pomiędzy bibliotekarzami bibliotek prawniczych, które przetrwały mimo
zmian pokoleniowych.
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W maju 2002 roku na zaproszenie kierownika Biblioteki Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janusza Bylińskiego doszło do spotkania trzech kierowników bibliotek prawniczych – Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
i Uniwersytetu Śląskiego – które zapoczątkowało późniejsze spotkania kierowników wydziałowych bibliotek prawniczych. W spotkaniu tym uczestniczyła
Bożena Górna – ówczesna zastępczyni kierownika BWPAiE, która w rok później
przejęła inicjatywę i przewodniczy jej nadal. Dnia 16 czerwca 2003 roku zorganizowała pierwsze spotkanie kierowników bibliotek prawniczych, które przyczyniło się do stałej współpracy kierowników bibliotek prawniczych. W spotkaniu
wzięło udział 7 kierowników bibliotek wydziałowych.
Jest już tradycją, że co roku impreza ta organizowana jest przez inną bibliotekę. Z roku na rok w spotkaniach bierze udział coraz więcej osób, nie tylko kierowników, ale także 2–3 bibliotekarzy – reprezentantów zaproszonych bibliotek
oraz wszyscy bibliotekarze, dziekan lub prodziekan z wydziału pełniącego rolę
gospodarza. Ponieważ tematów do rozmów nigdy nam nie brakuje, ostatnio staramy się ustalać temat główny. Spotkania, zwiedzanie i imprezy towarzyszące
trwają do późnych godzin nocnych.
Z czasem grono osób biorących udział w spotkaniach rozszerzyło się o przedstawicieli z kolejnych bibliotek – Biblioteki Sejmowej, Biblioteki INP PAN, Biblioteki Kancelarii Hogan Lovell i Kancelarii Prawnej Domański, Zakrzewski, Palinka,
a także bibliotek szkół prywatnych (Akademii im. Koźmińskiego i Uczelni Łazarskiego, które chcą czerpać z dorobku i rozwiązań wypracowanych w trakcie zjazdów).
Od lat w spotkaniach kierowników uczestniczą także przedstawiciele prawniczego
rynku wydawniczego, którzy włączają się do dyskusji nad kształtem nowoczesnej
biblioteki prawniczej. Jednocześnie wydawcy i dystrybutorzy publikacji otrzymują
uwagi na temat oferowanych przez nich usług i produktów (np. wprowadzenie kursu
e-learningu do bazy Legalis, rozszerzenie oferty wydawniczej na smartfony1).
Dotychczas zorganizowano 14 zjazdów, a ostatnie, jubileuszowe, odbyło się
w 2017 roku Szczecinie (już po raz drugi). Podczas tych nieformalnych zjazdów
bibliotekarze mieli możliwość odwiedzenia bibliotek we Wrocławiu, Słubicach,
Frankfurcie nad Odrą, Berlinie, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu,
Lublinie, Opolu i powtórnie we Wrocławiu, Słubicach, Toruniu, Katowicach, Warszawie, Toruniu.
1
Współpraca z innymi bibliotekami, http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=136# (dostęp 15.05.2017).
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Charakter spotkań ewoluował. Jednym z celów tych zebrań jest zawiązanie bardziej formalnej współpracy środowiska bibliotekarzy bibliotek prawniczych, wspólne rozwiązywanie problemów, wymiana doświadczeń i stworzenie
strategii radzenia sobie z rozmaitymi sytuacjami kryzysowymi, z jakimi na co
dzień borykają się pracownicy książnic. Tematyka pierwszych spotkań koncentrowała się wokół spraw bieżących, dotyczyła przede wszystkim księgozbioru, ponieważ od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku każdy
z kierowników borykał się z różnymi problemami związanymi z racjonalnym
gromadzeniem księgozbioru (dezorganizacja rynku wydawniczego, przyrost
polskiej literatury prawniczej, wysokie ceny). Otwarcie na świat i Europę
spowodowało, że należało również w większym stopniu gromadzić wydawnictwa zagraniczne, które stały się niezbędne nie tylko dla komparatystyki,
ale w nowej politycznej rzeczywistości pomogły znaleźć rozwiązania prawne,
które można byłoby przenieść na grunt polski. Należało odpowiednio koordynować zakupy i ustalić zasady, które dałyby oszczędności i lepszy dostęp do
literatury zagranicznej. Wymagało to lepszej znajomości księgozbiorów innych
bibliotek, by kupując nowe książki i czasopisma, nie dublować tytułów, co na
początku komputeryzacji bibliotek i tworzeniu katalogów online było bardzo
trudne. Kwestie te były szczególnie istotne w odniesieniu do literatury zagranicznej, jak i wymiany wydawnictw uczelnianych, darów czy dubletów, a także
wypożyczeń międzybibliotecznych.
Podczas spotkań niejednokrotnie dyskutowano również na temat różnych
możliwości korzystania z zasobów wirtualnych (np. Wirtualnej Biblioteki Prawniczej dostępnej pod adresem: http://vifa-recht.de/)2 i włączenia się w ich tworzenie. Za istotne zadania bibliotek prawniczych uznano też zacieśnienie współpracy
międzyinstytucjonalnej, tak aby zaspokoić potrzeby czytelników. Podejmowane
podczas spotkań tematy stały się przyczynkiem do kolejnych dyskusji nad rolą
i miejscem bibliotek wydziałowych i instytutowych na współczesnych wydziałach uczelni wyższych. Kwestią wspólną była i jest też budowa nowych budynków wydziałów prawa i bibliotek. Spotkania służą wymianie doświadczeń
związanych z adaptacją lokali i przeprowadzkami do nowych pomieszczeń.
W ostatnich latach wybudowano nowe wydziały, a w nich biblioteki wydziałowe
we Wrocławiu, Katowicach, Toruniu, Warszawie, Łodzi, zaś w Gdańsku, Byd2
Drugie Spotkanie Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych,i http://biblioteka.prawo.
uni.wroc.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=19&Itemid=184 (dostęp
15.05.2017).http
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goszczy, Olsztynie i Rzeszowie biblioteki główne. Z największymi problemami
lokalowymi boryka się Biblioteka INP PAN i Biblioteka WPiA UAM, która jednak w najbliższym czasie przeniesie się już do nowego gmachu.
W 2006 roku na spotkaniu w Katowicach postanowiono opracować wspólną
listę czasopism zagranicznych, zgromadzonych i prenumerowanych w poszczególnych bibliotekach. Pod koniec września 2006 roku powstał taki wykaz, który
dostępny jest na stronie WWW inicjatora spotkań3. Wykaz ten corocznie powinien być aktualizowany. Planuje się wzbogacenie wykazu o prezentację zasobów
bibliotek wielkich kancelarii prawniczych, które posiadają bardzo ciekawe zbiory.
Opracowano także przewodnik po współpracujących z sobą bibliotekach prawniczych. Z czasem formuła spotkań warsztatowo-dyskusyjnych wyczerpała się,
a spotkania przybrały bardziej charakter konferencji naukowych lub fachowych,
podczas których można poznać specyfikę pracy bibliotek prawniczych. O swojej
pracy opowiadają sami bibliotekarze, jak też zaproszeni goście, np. prezentując
informacje na temat Zbiorów cyfrowych w bibliotekach prawniczych (Wrocław
2011), Kultury w bibliotekach prawniczych (Toruń 2012), czy roli i znaczeniu
książnic (Biblioteka się liczy, Lublin 2013; Książka i biblioteka wczoraj i dziś,
Katowice 2014).
Czasami termin organizacji spotkania zbiegał się z inną konferencją, w której uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć, np. w 2005 roku podczas trzeciego
spotkania w Szczecinie bibliotekarze uczestniczyli w konferencji Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce, a w 2016 roku w XIV Ogólnopolskiej
Konferencji Polskich Bibliotek Prawniczych Biblioteka prawnicza jako warsztat
pracy prawnika – badacza – naukowca (Warszawa, 22–23 września 2016 r.)4.
Pokłosiem spotkań kierowników, poza ustaleniami i wymianą informacji,
są także publikacje poświęcone ocenie i kierunkom podejmowanej współpracy,
które przygotowują uczestnicy zjazdów5.. Bezpośrednie kontakty osobiste
bibliotekarzy mają także na celu na celu skrócenie czasu dostarczania przesyłek wypożyczalni międzybibliotecznej. Przykładem dobrej współpracy może
3

Współpraca z innymi bibliotekami...

M. Gapińska, XIV Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Prawniczych „Biblioteka
prawnicza jako warsztat pracy prawnika – badacza – naukowca” (Warszawa, 22–23 września
2016 r.), „Nowa Biblioteka” 2017, nr 1, s. 167–170.
4

E. Gaca, Współpraca bibliotek prawniczych w Polsce, „Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego” 2012, 2013, R. 9, s. 75–86
D. Gburska, Spotkania kierowników bibliotek prawniczych, „Bibliotheca Nostra. Śląski.
Kwartalnik Naukowy” 2014, nr 2 (36), s. 160–164.
5

Współpraca bibliotek prawniczych

117

być wypożyczanie międzybiblioteczne pomiędzy bibliotekami wydziałowymi
we Wrocławiu i Katowicach. Współpracę nawiązano po tym, jak jeden z czytelników znalazł w potrzebnym mu artykule z czasopisma „Studia Iuridica
Silesiana” niezadrukowane strony. Bardzo zależało mu na szybkim dotarciu
do reszty artykułu. Krótka telefoniczna prośba z BWPEiA z Wrocławia skierowana do kierowniczki współpracującej biblioteki w Katowicach spowodowała,
że brakujący tekst za pomocą faksu znalazł się po 15 minutach we Wrocławiu.
Dzisiaj mając do dyspozycji skanery, nie ma żadnych problemów z przesyłaniem potrzebnych informacji.
Na spotkaniach poruszano też problemy z udostępnianiem starych zbiorów.
Część z nich jest w złym stanie lub uszkodzona. Zrodził się pomysł skanowania
tych „białych kruków” do biblioteki cyfrowej. Kilka dni po spotkaniu podjęto
odpowiednie działania i zeskanowano pierwszą z książek Kodeks Napoleona
z 1810 roku, który był często wykorzystywany przez czytelników (dostępny na
stronie www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/documetadata?id+6697&from+pubstats). Obecnie setki tytułów prawniczych możemy znaleźć w bibliotekach
cyfrowych.
Kontakty jednak przede wszystkim miały doprowadzić do zawiązania
konsorcjum bibliotek prawniczych, które pozwoliłoby na stworzenie pola do
rozmów i negocjowania korzystniejszych cen, warunków umów i licencji baz
danych i innych elektronicznych źródeł informacji naukowej, a także ubieganie
się w MEN o dotacje na bazy i prenumeratę czasopism zagranicznych.
Do tej pory nie udało nam się uporać z problemami formalnymi (przepisy
prawne, statuty poszczególnych uczelni, samodzielność lub podwójne podporządkowanie), mimo pełnego poparcia ze strony dziekanów wydziałów. Nie
oznacza to, że nie występujemy wspólnie i nie przekazujemy naszych uwag (czasem bardzo krytycznych i blokujących zakup) koncernom wydawniczym, szczególnie dotyczy to wydawców elektronicznych baz prawniczych. W ostatnich
dniach przekazano nam komunikat ze spotkania dziekanów wydziałów prawa
w Szczecinie, na którym dziekani postanowili utworzyć konsorcjum, którego
wykonawcami będą biblioteki. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie wszystkie formalne i organizacyjne problemy zostaną zakończone pomyślnie.
Spotkania pozwalają nam poznać nie tylko bibliotekarzy i biblioteki prawnicze, ale przy okazji i inne biblioteki w poszczególnych miastach. Dzięki Grażynie Twardak, która kiedyś pracowała w Staatsbibliothek w Berlinie, zostaliśmy
wspaniale przyjęci i oprowadzeni po tej bibliotece, a także Bibliotece Bundestagu
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i Bibliotece Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Kontakty wtedy
nawiązane owocują do dzisiaj.
Przed nami wiele nowych wyzwań i zadań, które niesie m.in. deregulacja
zawodu i troska o miejsce bibliotek w ustawie o szkolnictwie wyższym i statutach uczelni. Zmęczeni czasem codziennymi problemami naszych bibliotek,
przekonujemy się, że inni mają te same trudności i radości. Jednak po 15 latach
możemy powiedzieć, że po spotkaniach wracamy do swoich bibliotek naładowani nową pozytywną energią dającą siły na pokonywanie codziennych, bibliotecznych problemów.
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Ludzie książki Pomorza Zachodniego.
Z działalności zachodniopomorskiego Okręgu
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wprowadzenie
Zalążkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jednej z najstarszych
organizacji zawodowych w Polsce, była powstała w trakcie trwania I wojny światowej Komisja Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej, powołana w Warszawie w 1915 roku. Dwa lata później członkowie Komisji założyli w październiku
1917 roku Związek Bibliotekarzy Polskich, skupiający bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książek, a pierwszym przewodniczącym Związku został Ignacy
Tadeusz Baranowski, historyk, dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Za
główne zadania ZBP uznał ochronę warunków pracy bibliotekarzy, podnoszenie
wiedzy zawodowej, czuwanie nad prawidłowym rozwojem bibliotek i archiwów,
ujednolicenie prac bibliotecznych i bibliograficznych, prowadzonych w bibliotekach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Związek w sposób znaczący
ożywił działalność. W 1927 roku Związek, reprezentując polskich bibliotekarzy,
zgłosił swój akces do tworzonej w Edynburgu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA – The International Federation
* mgr Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy Pomorskiej, adres e-mail: c.judek@ksiaznica.szczecin.pl
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of Library Associations and Institutions), uzyskując status członka założyciela.
Podczas wojny, w warunkach konspiracyjnych, bibliotekarze nie tylko starali się
chronić zasoby polskich bibliotek, ale także przygotowywali założenia ustawy
o bibliotekach (Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad
zbiorami bibliotecznymi). Po II wojnie światowej, w 1946 roku, do Związku
Bibliotekarzy Polskich dołączyli archiwiści, tworząc wspólny Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, który działał do 1953 roku. W dniach 19–20
grudnia Krajowy Zjazd Bibliotekarzy podjął decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „organizacji społecznej o charakterze fachowym
i naukowym, skupiającej w swoich szeregach pracowników bibliotek oraz osoby
związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa”.
Po zakończeniu wojny i przejęciu Pomorza Zachodniego przez polskie władze w 1945 roku zaczęły w szybkim tempie powstawać polskie instytucje kulturalne, w tym biblioteki. W dniu 12 lipca 1945 roku rozpoczęła pracę Biblioteka
Miejska w Szczecinie. W powstających w regionie bibliotekach potrzebne były
wykwalifikowane kadry, których – wskutek strat wojennych – brakowało. Nieodzowne były kursy i szkolenia. Stanisław Siadkowski, organizator i pierwszy
dyrektor szczecińskiej Biblioteki Miejskiej, uznał, że można je zorganizować,
korzystając z pomocy powstałego po wojnie Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, kontynuatora przedwojennego Związku Bibliotekarzy Polskich.
W dniu 26 września 1946 roku na zebraniu założycielskim powołano w Szczecinie koło ZBiAP, a jego przewodniczącym został Bolesław Tuhan-Taurogiński,
kierownik Archiwum Państwowego w Szczecinie, a także delegat do Wojewódzkiej Rady Narodowej. Uczestnicy spotkania za najważniejsze zadania uznali:
szkolenie zawodowe, współpracę międzybiblioteczną oraz zabiegi o przyznanie bibliotekarzom i archiwistom dodatku naukowego1. Aktywnym członkiem
ZBiAP w tym okresie była m.in. Maria Salomea Wielopolska, organizatorka
i kierowniczka biblioteki Akademii Handlowej w Szczecinie, utworzonej w 1946
roku jako filia Akademii Handlowej w Poznaniu.
Nowo powstałe Koło ZBiAP rozpoczęło ożywioną działalność, organizując
przede wszystkim prelekcje, kursy oraz szkolenia, a także angażując się w różne
inne działania bibliotek. Uznając sprawę uzyskania przez pracowników biblio1
Pełna listę uczestników założycielskiego spotkania podał Stanisław Siadkowski (inicjator
założenia Koła ZBiAP, a od 1953 r. aktywny działacz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich) w artykule: Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w regionie szczecińskim (1946–1985),
w: Bibliotekarstwo na Pomorzu Szczecińskim 1945–1985. Materiały z konferencji, red. T. Jasińska,
W. Michnal, Szczecin 1986, s. 206.
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tek uprawnień zawodowych za kwestię priorytetową, zorganizowali – za zgodą
Zarządu Głównego ZBiAP – Kurs Kwalifikacyjny, obejmujący 75 godzin wykładów i trwający od 19 października 1950 roku do 15 kwietnia 1951 roku. Jednym
z jego słuchaczy był dr Stanisław Telega, który zachował w swoim archiwum2
zaświadczenie z ukończenia kursu. Dzięki temu dokumentowi wiemy, że kurs,
którego program zatwierdziło Ministerstwo Oświaty, obejmował następujące
przedmioty: zagadnienia ideologiczne i planu 6-letniego, katalogi, rozwój i organizacja bibliotek i czytelnictwa (historia książki i bibliotek), prawo biblioteczne,
informatoria, administracja bibliotek. W komisji egzaminacyjnej uczestniczyła,
oprócz przedstawicieli miejscowego środowiska bibliotekarskiego, Irena Gawinkowa, delegat Zarządu Głównego ZBiAP. Doktor Stanisław Telega, wówczas
wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, rok później
w 1952 roku wydał nakładem Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich
dwa skrypty przygotowane dla słuchaczy Korespondencyjnego Kursu Bibliotekarskiego: „Pedagogika biblioteczna” (skrypt nr 13) oraz „Współzawodnictwo
pracy w bibliotekarstwie” (skrypt nr 18).
Czwartki i środy bibliotekarskie
Od początku istnienia fachowej organizacji bibliotekarskiej na Pomorzu
Zachodnim niezwykle aktywna była działalność szkoleniowo-organizacyjna.
Niektóre z seminariów szkoleniowych organizowane były wspólnie z okręgiem
koszalińskim, m.in. w 1960 roku, kiedy trwały obchody XV-lecia bibliotek
regionu. W środowisku szczecińskim popularny stał się cykl czwartkowych
spotkań informacyjno-szkoleniowych z udziałem prelegentów miejscowych
i przyjezdnych, które organizowane były w różnych placówkach, co – jak pisał
Stanisław Siadkowski – „pozwoliło na zapoznanie się z różnymi warsztatami
pracy, nawiązanie kontaktów osobistych, wysłuchanie wypowiedzi różnych,
często znaczących autorytetów, zobaczenie efektów praktycznych rozwiązań,
lub zastosowań”3. W latach 1960–1980 odbyło się ponad 100 spotkań, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem środowiska. W burzliwym okresie lat
80., kiedy także wewnątrz SBP dochodziło do rozliczeń, podziałów i przerzedzenia szeregów, przerwano organizację „czwartków bibliotekarskich”.
2
Archiwum to znajduje się obecnie w zbiorach Sekcji Rękopisów Działu Zbiorów
Specjalnych Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.
3

S. Siadkowski, op. cit., s. 209.
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Po latach przerwy, nawiązując do tradycji spotkań czwartkowych, z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP, Koło SBP nr 1 w Książnicy Pomorskiej wraz z Działem Regionalnym Książnicy Pomorskiej zainaugurowało 11 maja 2016 roku cykl
spotkań pod wspólnym tytułem: „Środy bibliotekarskie”. Zgodnie z założeniem
mają mieć one charakter międzypokoleniowy i dokumentować pamięć o pracy
biblioteki i ludzi, którzy ją tworzyli. Każde spotkanie z założenia będzie miało
swego bohatera lub temat przewodni. Pierwsze (11.05.2016) poświęcone zostało
dr. Stanisławowi Badoniowi (1926–1997), który był pierwszym dyrektorem
(1955–1974) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (obecna
nazwa: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica), przewodniczącym Zarządu
Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1956–1975, przewodniczącym Zarządu Głównego SBP (1969–1972), działającym na rzecz upowszechniania czytelnictwa, ochrony piśmiennictwa polskiego, budowania dobrej marki
zachodniopomorskiego bibliotekarstwa oraz rozwoju Pomorza Zachodniego.
Bohaterką drugiej środy (14.09.2016) była Krystyna Łyczywek (ur. 1910),
uczestniczka powstania warszawskiego, założycielka wypożyczalni książek
„Logos”, jednej z pierwszych w polskim Szczecinie. Pani Krystyna, mimo sędziwego wieku, przybyła na spotkanie, podczas którego dzieliła się wspomnieniami
z pionierskich lat Szczecina.
W ramach trzeciej środy (14.12.2016) odbyło się spotkanie z Leokadią
Zwilnian Grabowską, liczącą ponad 90 lat nestorką szczecińskiego bibliotekarstwa, bibliotekarką Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach
1960–1981, organizatorką m.in. Gabinetu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w WiMBP w Szczecinie. Pani Leokadia, przez wiele lat zajmująca się społecznie
sprawami bytowymi zatrudnionych w WiMBP pracowników, także na emeryturze (mimo swej niepełnosprawności ruchowej) integruje środowisko seniorów.
Kolejne spotkanie (14.06.2017) nosiło tytuł „Stanisław Krzywicki – od
WiMBP do Książnicy Pomorskiej”. Wieloletni dyrektor (najpierw Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, potem Książnicy Szczecińskiej, a od 3
października 1994 r. – Książnicy Pomorskiej) opowiadał o rozwoju biblioteki,
wdrażaniu nowoczesnych technologii, budowaniu prestiżu instytucji i tworzeniu
z oddanych pracy bibliotekarzy zespołu. Spotkanie, podobnie jak inne z tego
cyklu, stało się spontaniczną i przebiegającą w wesołym nastroju serdeczną rozmową o minionych latach wspólnej pracy.
Piąta środa bibliotekarska (18.10.2017) poświęcona była działalności
instrukcyjno-metodycznej w bibliotekach publicznych ziemi szczecińskiej.
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Głównymi koryfeuszami spotkania byli dr Władysław Michnal, wieloletni kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego, oraz prof. dr hab. Tadeusz Białecki,
ongiś instruktor w tymże dziale. Szczególnie interesujące i ważne dokumentacyjnie okazały się fotografie z lat 60. XX wieku, autorstwa prof. Białeckiego, które
zachowały się w profesorskim archiwum. Były one komentowane i dopełniane
wspomnieniami dawnych pracowników Działu: Urszuli Kaźmierskiej, Atomiry
Kubisy, Teresy Biedrzyńskiej, Wiesławy Dziechciowskiej. Wspomnieniom przysłuchiwali się pracownicy Książnicy Pomorskiej, w tym obecni instruktorzy
Działu Instrukcyjno-Metodycznego.
Współpraca z redakcją Słownika pracowników książki polskiej
Idea słownika biograficznego prezentującego dorobek bibliotekarzy,
bibliofilów, drukarzy, edytorów, księgarzy, ilustratorów książek zrodziła się
w latach 40. XX wieku. Pierwszy tom Słownika pracowników książki polskiej
pod redakcją Ireny Treichel (1918–1987) ukazał się nakładem Państwowego
Wydawnictwa Naukowego w grudniu 1972 roku (na zamknięcie Międzynarodowego Roku Książki). Irena Treichel, uczennica Heleny Radlińskiej,
Jana Muszkowskiego i Heleny Więckowskiej, a więc autorytetów polskiego
bibliotekoznawstwa, poświęciła słownikowi czterdzieści lat życia, w tym
przeszło ćwierć wieku jako redaktor naczelny. Zatrudniona w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, kontynuowała dzieło Adama Łysakowskiego, który,
będąc dyrektorem Państwowego Instytutu Książki w Łodzi, rozpoczął pracę
nad słownikiem. W pracach nad nim uczestniczyli ponadto m.in. Wiesław
Mincer, Ksawery Świerkowski, Witold Pawlikowski. Dzięki ich pracy został
wydany w 1958 roku Słownik biograficzny pracowników książki polskiej.
Zeszyt próbny.
Po publikacji w 1972 roku pierwszego tomu słownika, który objął około
3 tysięcy biogramów, kontynuowano prace nad jego suplementem. Ukazał się
on (bez numeracji) w styczniu 1986 roku ponownie pod redakcją Ireny Treichel i ponownie nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego.
Kolejny tom Słownika pracowników książki polskiej ukazał się jako jego
Suplement II w roku 2000 pod redakcją Hanny Tadeusiewicz z udziałem Bogumiła Karkowskiego. I dopiero w tym tomie opublikowany został pierwszy biogram bibliotekarza z Pomorza Zachodniego. Był nim biogram dr. Stanisława
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Badonia, przygotowany przez redakcję słownika4. Natomiast w Suplemencie III
do słownika5 ukazało się już 27 biogramów zasłużonych bibliotekarzy z naszego
regionu: Anny Beaty Chodorowskiej-Gorzelniaskiej (autorka biogramu: Cecylia Judek), Ryszarda Dżamana (autorka: Cecylia Judek), Jana Frankowskiego
(autorka: Halina Filip), Jolanty Goc (autorka: Mirosława Różycka), Aleksandry
Gustołek (autorki: Anna Bąkowska, Urszula Pleskacz), Józefa Hebala (autorka:
Cecylia Judek), Jana Karakulskiego (autorka: Cecylia Judek), Stanisławy Karczewskiej (autorki: Cecylia Judek, Anna Nowakowska), Danuty Marii Kelch
(autorki: Cecylia Judek, Anna Lewicka), Marii Krogulskiej (autorka: Cecylia
Judek), Ryszarda Majorka (autorka: Regina Bogacka), Tadeusza Malinowskiego
(autorka: Cecylia Judek), Tadeusza Marksa (autorka: Cecylia Judek), Stanisława Niśkiewicza (autorka: Cecylia Judek), Marii Pileckiej (autorka: Regina
Bogacka), Danuty Przemienieckiej (autorka: Regina Bogacka), Jadwigi Rynkiewicz (autorka: Cecylia Judek), Stanisława Siadkowskiego (autorka: Sylwia
Wróblewska), Magdaleny Śliwki (autorzy: Cecylia Judek, Stanisław Krzywicki),
Stanisława Telegi (autorka: Cecylia Judek), Marii Salomei Wielopolskiej (autorki:
Teresa Jasińska, Anna Łozowska, Cecylia Judek), Franciszka Wójcika (autorki:
Zofia Pilarz, Cecylia Judek), Jana Zarańskiego (autorka: Cecylia Judek), Jana
Zdulecznego (autor: Stanisław Maruszczak), Krystyny Zgrzebnickiej (autorka:
Regina Bogacka), Bożeny Zielińskiej (autorka: Cecylia Judek), Heleny Żak
(autorka: Cecylia Judek).
W Suplemencie IV Słownika pracowników książki polskiej6 opublikowano
kolejnych 17 biogramów bibliotekarzy z Pomorza Zachodniego, takich jak: Tadeusz Biernacki (autorka: Cecylia Judek), Anna Chylińska (autorka: Cecylia Judek),
Jan Isadzik-Płacewicz (autorka: Cecylia Judek), Bonifacja Jaworska (autorka:
Cecylia Judek), Jadwiga Karpowicz (autorka: Zofia Eckert), Janina Kostulska
(autorki: Cecylia Judek, Teresa Ludwikowska), Jadwiga Lesiak (autorka: Cecylia Judek), Zofia Lewandowska (autorki: Cecylia Judek, Teresa Ludwikowska),
Janina Molska (autorka: Cecylia Judek), Edward Molski (autorka: Cecylia
Judek), Nieściór Józef (autor: Stanisław Maruszczak), Urszula Barbara Szajko
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, pod red. H. Tadeusiewicz z udziałem
B. Karkowskiego został wydany w serii: Nauka–Dydaktyka–Praktyka w Wydawnictwie SBP,
Warszawa 2000, biogram Stanisława Badonia na s. 15–16.
4

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III, pod red. H. Tadeusiewicz został
wydany w serii: Nauka–Dydaktyka–Praktyka w Wydawnictwie SBP, Warszawa 2010.
5

6
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV, pod red. M. Rzadkowolskiej został
wydany w serii Nauka–Dydaktyka–Praktyka w Wydawnictwie SBP, Warszawa 2010.
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(autorzy: Cecylia Judek, Stanisław Maruszczak), Maria Wrzesień (autor: Władysław Michnal), Władysława Zaremba (autorka: Cecylia Judek).
Wypada odnotować, że w niektórych tomach z serii „Bibliotekarze polscy we
wspomnieniach współczesnych”, wydawanych przez Wydawnictwo SBP, opublikowane zostały obszerne omówienia działalności kilku bibliotekarzy Pomorza Zachodniego. W tomie pt. „Bibliotekarze bibliotek specjalnych” (Warszawa
2007) ukazał się artykuł Marii Doty-Kurzaj „Tadeusz Biernacki (1917–1994) –
organizator bibliotek kolejowych w okręgu szczecińskim”. W tomie pt. „Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy” (Warszawa 2015) ukazał się artykuł Cecylii
Judek pt. „Bonifacja Jaworska (1926–2010)”.
Sympozja Ludzie książki Pomorza Zachodniego (2013–2017)
Zachodniopomorski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we
współpracy z dyrekcją Książnicy Pomorskiej w Szczecinie organizuje od
2013 roku cykl sympozjów Ludzie książki Pomorza Zachodniego. Cykl jest
poświęcony upamiętnieniu osób uczestniczących w wydawaniu, obrocie oraz
upowszechnianiu książek i czasopism, osób promujących czytelnictwo i rozwój
bibliotek na Pomorzu Zachodnim, związanych z bibliotekarstwem, bibliotekoznawstwem i informatologią. Preferowana tematyka wystąpień to:
– zasłużeni bibliotekarze wszystkich rodzajów bibliotek, ich życie, praca i osiągnięcia,
– organizatorzy działalności wydawniczej w regionie,
– pozainstytucjonalni animatorzy upowszechniania książek i czytelnictwa,
– twórcy i właściciele kolekcji bibliofilskich,
– księgoznawcy i księgarze,
– antykwariusze.
Sympozja odbywają się corocznie w maju podczas trwania kolejnych edycji
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Teksty wygłoszonych referatów i komunikatów publikowane są na łamach kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”. Podczas pięciu edycji sympozjów w latach 2013–2017 wygłoszono 46
referatów i komunikatów.
Pierwsze sympozjum (14.05.2013) poświęcone było w dużej mierze
ludziom tworzącym podwaliny bibliotekarstwa i czytelnictwa w polskim Szczecinie. Zasługi Jerzego Brinkena, założyciela pierwszej prywatnej wypożyczalni
książek w polskim Szczecinie, przedstawiła dr Agnieszka Borysowska, natomiast

126

Cecylia Judek

o założonej w 1945 roku Wypożyczalni „Logos” Krystyny Łyczywek mówiła
Cecylia Judek. Przemysław Garlicki przypomniał działalność Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie oraz jej kierowniczkę Marię Quirini.
Referat poświęcony pracownikom biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie (w latach 1945–2009) wygłosiła Marta Kurzyńska z Biblioteki Muzeum
Narodowego w Szczecinie, a sylwetkę Danuty Marii Hepke-Kelch, zasłużonej
kierowniczki Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, zaprezentowała Anna Kościuczuk z tejże biblioteki. Renata Lis z Biblioteki Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przedstawiła referat Włodzimierz Świderski jako zasłużony bibliotekarz. Szczecińskiego antykwariusza Jana
Maziakowskiego przypomniał w swym wystąpieniu ks. dr Jan Mazur, wieloletni
duszpasterz środowisk twórczych, laureat „Exlibrisu Książnicy Pomorskiej”.
W programie pierwszego sympozjum w bloku wystąpień poświęconych
działalności wydawniczej Barbara Arsoba-Haddaji omówiła działalność wydawniczą i okołowydawniczą prowadzonego przez siebie Wydawnictwa „Barbara”
w Szczecinie, Wydawnictwu „Glob” w Szczecinie poświęciła swój referat
Jolanta Liskowacka (Książnica Pomorska), a Marta Kostecka (Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie) omówiła pracę wydawnictwa Triglav, niedawno
założonego w Szczecinie przez Igora Górewicza. Podczas drugiej edycji sympozjum (14.05.2014) przedstawiona została działalność Leona Królaka i Spółdzielni
Wydawniczej „Polskie Pismo i Książka” (Urszula Wenta z Książnicy Pomorskiej), Oficyny Archiwum Państwowego w Szczecinie „Dokument” (dr Janina
Kosman z Archiwum Państwowego w Szczecinie) oraz Wydawnictwa „Kurtiak
i Ley” (Aleksandra Panek z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej). Kolejny referent Andrzej Puławski (Książnica Stargardzka) przedstawił działalność wydawniczą Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Sylwetkom zasłużonych bibliotekarzy
poświęcili swe wystąpienia: Anna Kościuczuk (referat o Zofii Gołofit-Sobackiej),
Małgorzata Bartosik (Dr Erwin Ackerknecht), Alicja Łojko (Urszula Barbara
Szajko – współczesna kobieta renesansu), Cecylia Judek (Maria Salomea Wielopolska – bibliotekarka, pisarka, filmowiec), Krzysztof Szypowski (Bibliotekarze
Collegium i Gimnazjum Petera Gröninga w Stargardzie).
Podczas trzeciego sympozjum Ludzie książki Pomorza Zachodniego
(14.05.2015) kontynuowano prezentację wydawnictw. Działalność wydawniczą szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (2005–2015) omówił
Paweł Knap. Krystyna Wajda zaprezentowała Wydawnictwo „KryWaj” w Koszalinie. Imponującą aktywność szczecińskiego Wydawnictwa Forma przedstawiła
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Jolanta Liskowacka. Przyczynkiem do dyskusji nad dziejami szczecińskiego
drukarstwa w wiekach XVI–XVIII było wystąpienie Alicji Łojko pt. Czarna
sztuka w rękach kobiet. Sylwetkę Edwarda Szczęsnego – księgarza i kronikarza
przedstawiła Aleksandra Skiba z Książnicy Pomorskiej, a kolejnych zasłużonych
bibliotekarzy oraz osoby zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa przedstawiły:
Marta Kurzyńska (Otto Kunkel – animator bibliotek muzealnych Provinz Pommern), Maria Nowicka (Maria Boniecka – redaktorka szczecińskiego tygodnika
„Ziemia i Morze”), Justyna Kowalska (Anny Chylińskiej droga ze Lwowa do
Szczecina), Anna Kościuczuk, Izabela Szczyż (Teresa Antoniewicz, zasłużona
bibliotekarka ziemi choszczeńskiej).
Podczas czwartego sympozjum (12.05.2016) sylwetkę Józefa Kijowskiego,
pierwszego szczecińskiego antykwariusza, przedstawiła Maria Nowicka. Życie
i działalność Mathausa Heinricha Liebeherra, naukowca i bibliofila zaprezentowała Aleksandra Skiba. Aleksandrowi Majorkowi, zasłużonemu dla koszalińskiego bibliotekarstwa, poświęciła swe wystąpienie Anna Kwiatkowska. Halina
Filip, autorka monografii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima
w Kołobrzegu, odnalazła w bibliotecznych archiwaliach materiały o Helenie
Mieczkowskiej (1906–1994), członkini kołobrzeskiego Koła Przyjaciół Biblioteki, aktywnie współpracującej ze środowiskiem osób niewidomych. Środowisku
księgarzy poświęcone było wystąpienie Marii Jaremek (Sekcja seniorów przy
Kole SBP nr 1 w Szczecinie), która mówiła o szczecińskich księgarzach, pracownikach Państwowego Przedsiębiorstwa „Dom Książki”. Tematyką księgarską
zajęła się też Anna Kościuczuk z Choszczna, która przedstawiła aktywność małżeństwa choszczeńskich księgarzy, Marii i Tomasza Mińskich. Jubileusz 60-lecia
wydawania „Materiałów Zachodniopomorskich”, rocznika naukowego Muzeum
Narodowego w Szczecinie (1956–2016) stał się pretekstem, by przedstawić ludzi
w służbie nauki Pomorza Zachodniego, co uczyniła w swym wystąpieniu Marta
Kurzyńska. Maria Jarmoszko-Pożdał z Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Ińsku
przedstawiła bogato udokumentowaną drogę życiową Florii Jamroży, pierwszej
bibliotekarki w polskim Ińsku. Działalność bibliotekarską środowiska akademickiego zaprezentowała Cecylia Judek, pokazując pełne wielu pasji życie Sylwii
Wróblewskiej, wicedyrektorki Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej.
W programie piątej edycji sympozjum Ludzie książki Pomorza Zachodniego
(15.05.2017) dominowały dokumentalno-biograficzne omówienia znanych, mniej
znanych, czasem zapomnianych bibliotekarzy ziemi szczecińskiej i koszalińskiej.
Urszula Wenta przypomniała działalność bibliotekarską, naukową i publicystyczną
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Stanisława Telegi, Cecylia Judek – prace bibliograficzne i aktywność społeczną
Ewy Gos, Anna Kościuczuk zaprezentowała sylwetkę Barbary Wojnowskiej,
zasłużonej bibliotekarki ziemi choszczeńskiej, Kazimiera Fecak – Teresy Wójcik, nowogardzkiej bibliotekarki z powołania. Doktor Łukasz Trzeciak z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, przedstawił postać Marii
Pileckiej (1899–1991), niezwykle zasłużonej dla koszalińskiego bibliotekarstwa
siostry legendarnego rotmistrza Witolda Pileckiego. Beata Śpiechowicz z Książnicy Stargardzkiej po iście detektywistycznych poszukiwaniach zrekonstruowała
biogram Bronisława Konickiego, zasłużonego dyrektora swej biblioteki. W referacie Grzegorza Piskorza z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej
przedstawione zostały bibliotekarskie, literackie i dziennikarskie wątki w życiu
zawodowym Ryszarda Dżamana. Nieco odmienny charakter miało wystąpienie
Marty Kurzyńskiej, poświęcone działalności kluboksięgarni Małgorzaty Narożnej
FIKA w Muzeum Narodowym w Szczecinie i formom jej pracy z najmłodszymi
czytelnikami. Z kolei Izabela Strzelecka z Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej przeniosła uczestników w nieco odległą przeszłość, przedstawiając pomorskie akcenty w biografii kartografa, a także bibliofila Heinricha Berghausa.
Zaletą wielu referatów jest dokumentacja życia ich bohaterów, wykorzystująca rodzinne archiwa. Istotny jest fakt, że powstają one podczas wielokrotnych
odwiedzin i rozmów z seniorami lub ich rodzinami. Wystąpieniom referentów
bardzo często towarzyszą prezentacje multimedialne, bazujące na nieznanych
fotografiach i dokumentach wydobytych z rodzinnych szuflad. Proces przygotowania wystąpień staje się więc procesem budowania ciepłych relacji między
seniorami a czynnymi zawodowo bibliotekarzami, co stanowi dodatkową wartość omawianego cyklu sympozjów.
Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego dla „Bibliotekarza Roku Województwa
Zachodniopomorskiego”
Idea zorganizowania konkursu promującego najbardziej aktywnych, kreatywnych bibliotekarzy Pomorza Zachodniego za dokonania w danym roku była jednym
z pierwszych moich pomysłów, który zrodził się po wyrażeniu zgody na przyjęcie
funkcji przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP w 2005 roku. Konkurs miał jednocześnie upowszechniać rzetelną wiedzę o nowoczesnym bibliotekarstwie, programach rozwoju bibliotek, akcjach upowszechniania czytelnictwa, wdrażaniu
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nowych technologii w automatyzację procesów bibliotecznych, codziennej pracy
bibliotek, działających w różnych środowiskach i różnych sieciach: publicznych,
szkolnych, akademickich. Po kilkuletnich staraniach uzyskano w 2009 roku zgodę
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na obecnie obowiązującą formę
i regulamin Konkursu. Z inicjatywy Zarządu Okręgu SBP patronem Konkursu
został dr Stanisław Badoń (1926–1997), który w latach 1955–1974 był wybitnym, wizjonerskim dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Szczecinie i który, dzięki dokonaniom kierowanej przez siebie biblioteki, zdobył
dla WiMBP w Szczecinie przywilej egzemplarza obowiązkowego i status biblioteki naukowej. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań, m.in. wolnego dostępu do
zbiorów, pozyskanie wykwalifikowanych kadr, wprowadzenie do struktury biblioteki nowych agend (dział zbiorów specjalnych, pracownia bibliografii), założenie
fachowego czasopisma zbudowało dobry wizerunek szczecińskiego bibliotekarstwa. Od 1974 roku aż do emerytury kierował Biblioteką Główną Politechniki
Poznańskiej, wprowadzając w niej nowoczesną strukturę oraz komputeryzację prac
bibliotecznych. Na patronat uzyskano zgodę jego żony Marii Badoń.
Zgodnie z regulaminem Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla „Bibliotekarza Roku
Województwa Zachodniopomorskiego” wnioski konkursowe nadsyłają koła
i oddziały SBP, dyrekcje bibliotek, a także organizatorzy bibliotek. Są one analizowane przez Kapitułę Konkursu, która wyłania w tajnym głosowaniu Bibliotekarza Roku oraz przyznaje 4 wyróżnienia. W I edycji Konkursu Bibliotekarzem
Roku 2009 naszego województwa została Danuta Baran z Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie. Wyróżnienia otrzymali:
Anna Lewicka (Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie), Dariusz Kiełtyka (Biblioteka Publiczna w Gryfinie), Danuta Rembowska
(Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela) i Małgorzata Bartosik (Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie).
W II edycji Konkursu tytuł Bibliotekarza Roku 2010 otrzymała Małgorzata Wojtaluk7 z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gala Anonima w Kołobrzegu. Wyróżnienia otrzymały: dr Agnieszka Borysowska (Książnica Pomorska
Małgorzata Wojtaluk zmarła nagle w 2016 r. w wieku 46 lat. Podczas 23 lat pracy w bibliotekach większość swoich działań adresowała do dzieci i młodzieży, działała aktywnie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Za zaangażowanie, propagowanie czytelnictwa, organizację
wielu spotkań i imprez dla dzieci otrzymała liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Srebrną Odznakę
Gryfa Zachodniopomorskiego, statuetkę Kołobrzeskiego Mikołajka od dziennikarzy, a także listy
gratulacyjne i podziękowania, m.in. za cykl zajęć dla przedszkolaków „Spotkania z literaturą” czy
„Bajkowe poranki”.
7
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im. Stanisława Staszica w Szczecinie), Anna Styrska (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach), Anita Cieślak (Miejska Biblioteka Publiczna im.
Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach), Jadwiga Wysokińska (Koszalińska
Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela).
W III edycji Konkursu Bibliotekarzem Roku 2011 została Danuta Krajewska
z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela (kierownik Filii
nr 11). Wyróżnione zostały: Bożena Pilczuk (Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie), Halina Kluczewska (Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie), Salomea Barwikowska (Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Trzebiatowie) oraz Edyta Robakowska-Iwaniec
(Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Sianowie).
W IV edycji Konkursu tytuł Bibliotekarza Roku 2012 otrzymała Andżelika
Gałecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach. Wyróżnienia otrzymały: Agata Michalska (Książnica Pomorska im.
Stanisława Staszica w Szczecinie), Maria Chmielewska (Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach), Anna Burda (Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Załuskiego w Gryficach), Regina Budrewicz (Biblioteka Publiczna w Drawnie).
W V edycji Konkursu Bibliotekarzem Roku 2013 została Anna Lewicka,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie. Wyróżnienia otrzymały: Bożena Pilczuk, (Książnica Pomorska), Renata
Kasprzak (Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach), dr Janina
Kosman (Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie), Marta Kostecka
(Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie).
W VI edycji Konkursu Bibliotekarzem Roku 2014 została Monika Kwaśniak, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej im.
Stanisława Staszica w Szczecinie. Wyróżnienia otrzymały: Anna Leszczyńska
(Gminna Biblioteka Publiczna w Marianowie), Ewa Zajkowska (Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Choszcznie ), Anna Korosteńska (Książnica Stargardzka).
W VII edycji Konkursu Bibliotekarzem Roku 2015 została Mirosława
Różycka, wicedyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wyróżnienia otrzymały: Halina Filip (Miejska Biblioteka Publiczna im. Gala
Anonima w Kołobrzegu) i Elżbieta Niechwiadowicz (Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Świdwinie).
W VIII edycji Konkursu tytuł Bibliotekarza Roku 2016 Województwa
Zachodniopomorskiego otrzymały ex aequo: Małgorzata Zychowicz, starszy
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kustosz, kierownik Działu Promocji Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im.
Joachima Lelewela w Koszalinie, oraz dr Agnieszka Borysowska, kustosz dyplomowany, pracownica Sekcji Rękopisów Działu Zbiorów Specjalnych w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Kapituła nominowała też
do etapu centralnego VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bibliotekarz Roku”
Małgorzatę Zychowicz z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie. Wyróżnienia otrzymały: Anita Jurewicz, starszy kustosz,
dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila
Norwida w Goleniowie, Katarzyna Zwierzewicz, kustosz, pracownica Czytelni
Pomorzoznawczej Działu Regionalnego w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie oraz Celina Pytlik, bibliotekarz (Gminna Biblioteka
Publiczna w Brzeżnie filia w Słonowicach).
Corocznie nadesłane wnioski analizuje kapituła, której członkami, zgodnie
z regulaminem Konkursu, są: przedstawiciel Zarządu Okręgu SBP (od początku
istnienia Konkursu Zarząd Okręgu SBP reprezentowała Cecylia Judek, inicjatorka
Konkursu i w latach 2005–2017 przewodnicząca Zarządu Okręgu), przedstawiciel
Dyrekcji Książnicy Pomorskiej, reprezentant Zachodniopomorskiego Porozumienia
Bibliotek, przedstawiciel Koła SBP Bibliotek Naukowych Szczecina oraz przedstawiciel Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego (od wielu lat do prac w Kapitule delegowana jest pani Angelika Rotkiewicz).
Należy podkreślić, że laureaci okręgowego etapu, począwszy od II edycji,
są kandydatami do tytułu Ogólnopolskiego Bibliotekarza Roku (konkurs organizowany przez Zarząd Główny SBP jest o jeden rok młodszy od organizowanego w naszym województwie). Fundatorem Nagrody im. Stanisława Badonia
dla Bibliotekarza Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyróżnień dla
czterech bibliotekarzy jest corocznie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczystość wręczenia nagród połączona jest z wojewódzką inauguracją
Tygodnia Bibliotek. Warto dodać, że dla uczczenia zasług i dorobku patrona konkursu, dr. Stanisława Badonia, Zarząd Okręgu podjął zabiegi o nadanie jednej
z ulic Szczecina imienia Stanisława Badonia. Propozycja ta została włączona do
banku nazw, istniejącego przy jednej z komisji Rady Miasta w Szczecinie i czeka
na stosowną lokalizację. Imię Stanisława Badonia, zgodnie z decyzją Dyrekcji
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, otrzymała jedna z czytelni Działu Regionalnego Książnicy. W uroczystości uświetniającej jubileusz 110 lat działalności
szczecińskiej biblioteki publicznej 5 października 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele rodziny patrona.
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Spośród wielu kierunków działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Pomorzu Zachodnim warto przypomnieć też prowadzoną od wielu lat
akcję wprowadzania w obieg czytelniczy używanych książek, przekazywanych
w darze przez mieszkańców regionu, po selekcjach prywatnych bibliotek. Jest to
rezultat prowadzonej od dawna akcji informacyjnej. Przeczytane, niepotrzebne,
zapomniane książki na organizowanych kiermaszach otrzymują kolejną szansę
na spotkanie swego kolejnego czytelnika, a bibliotekarze – nadzieję, że wprowadzając w obieg czytelniczy używane książki, ocalą od wycięcia kilka drzew,
a przede wszystkim poprawią niskie statystyki czytelnictwa w Polsce.
Kiermasze „Książka za złotówkę”, „Poczęstuj się książką”, „Pociąg do
książki, książka do pociągu” (organizowane na dworcach kolejowych), „Promujemy książki na promie” (organizowane w Świnoujściu) i inne stały się częścią
każdorocznego programu działalności SBP.
W roku jubileuszu 100-lecia SBP zrodził się nowy pomysł. Inauguracja
pozytywistycznej akcji „Poczekalnia/poczytalnia. Czekając, czytajmy!” nastąpiła
w trakcie trwania Kongresu Bibliotek Pomorza Zachodniego 21 czerwca 2017
roku. Aby ułatwić potencjalnym czytelnikom kontakt z książką i sprawić, by czytanie stało się jedną ze zwykłych codziennych czynności, z pozyskanych darów
tworzone są niewielkie nietypowe czytelnie. Powstają one w przychodniach,
salonach fryzjerskich, u kosmetyczki, w urzędach. Wszędzie tam, gdzie przychodzi czekać nieco dłużej. Wtedy można te wolne, a czasem bardzo denerwujące
chwile czekania wykorzystać na czytanie, zaś czytaną książkę każdy będzie mógł
wziąć i dokończyć jej czytanie w domu. Następnie może ją pożyczyć innym czytelnikom (krewnym, sąsiadom, znajomym), ewentualnie odnieść, niekoniecznie
do tej samej poczytalni. W każdej poczekalnianej biblioteczce znajduje się informacja: „Z tej półki proszę wybrać sobie dowolną książkę i zabrać ją do domu.
Po przeczytaniu można ją zostawić w kolejnej dowolnej Poczytalni. Nie traćmy
czasu: czekając, czytajmy!”8. Autorka referatu ma nadzieję, że to hasło stanie się
dewizą każdego z nas.

8
Wykaz pierwszych zorganizowanych poczytalni dostępny on-line: https://infoludek.pl/
kultura/trwa-akcja-poczekalnia-poczytalnia-czekajac-czytajmy (dostęp 1.12.2017).
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Zmiany infrastruktury i księgozbioru Biblioteki
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego1

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
na początku swego istnienia mieściła się w prowizorycznym budynku przy ul.
Łukasińskiego 43, w trzech pomieszczeniach o łącznej powierzchni 90 m2. Największe z nich (53 m2) zajmowała czytelnia. Magazyn miał powierzchnię 24,7
m2, a pracownia – 10,8 m2. Czytelnicy mieli do dyspozycji trzynaście miejsc do
pracy indywidualnej. Początkowo była to powierzchnia wystarczająca. W 1987
roku przeprowadzono remont pomieszczeń biblioteki, podczas którego kosztem
czytelni, wygospodarowano miejsce na dodatkowe regały, potrzebne do rozmieszczenia wciąż napływających wydawnictw ciągłych.
Po przekształceniu dotychczasowego Instytutu Prawa i Administracji
w 1988 roku w Wydział Prawa i Administracji Biblioteka stała się automatycznie biblioteką wydziałową. Zmiany organizacyjne nie przyniosły niestety zmian
lokalizacji. Stanowiło to ogromny problem, gdyż ciągły rozwój biblioteki, napływ
zbiorów, powodował brak miejsca i narastające problemy lokalowe.
W maju 1990 roku Wydział Prawa i Administracji otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej pokoszarowy budynek przy ulicy Narutowicza 17a,
*
mgr Magdalena Kosmalska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: m.kosmalska@bg.szczecin.pl
1
Tekst powstał na podstawie publikacji M. Kosmalskiej, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji, w: Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985–2015), red.
M. Różycka, Szczecin 2015, s. 126–133.
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który wymagał gruntownego remontu. W nowej lokalizacji Biblioteka rozpoczęła działalność 16 listopada 1990 roku. Przyznano jej powierzchnię 406 m2.
Czytelnia dla studentów miała powierzchnię 100 m2, z 34 miejscami do pracy
indywidualnej, czytelnia dla pracowników naukowych 50 m2 i dwanaście miejsc
do pracy indywidualnej, natomiast magazyny – 270 m2. W jednym z magazynów
usytuowano pracownię dla kardy naukowej.
W 1999 roku dokonano reorganizacji rozmieszczenia księgozbioru. Zmieniono przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Magazyn czasopism przeniesiono do pomieszczeń piwnicznych, inaczej podzielono księgozbiór podręczny.
Dzięki temu mimo niezmienionej powierzchni ogólnej uzyskano większą
powierzchnię dla czytelników.
W 2000 roku uzyskano dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 40 m2, przeznaczone na nowo utworzony Ośrodek Informacji Naukowej. Usytuowany był
poza biblioteką, w pomieszczeniach na parterze Wydziału Prawa i Administracji.
Trzy lata później w pomieszczeniach Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji przeprowadzono gruntowny remont. Dzięki pracom budowlanym powierzchnia
biblioteki wzrosła o 100 m2 i wynosiła łącznie 520 m2. Wsparcie finansowe władz
Wydziału umożliwiło przygotowanie w uzyskanym dodatkowo pomieszczeniu
czytelni multimedialnej. Biblioteka po remoncie udostępniała czytelnię książek
z 25 miejscami do pracy, czytelnię czasopism z 40 miejscami oraz czytelnię multimedialną z 37 stanowiskami komputerowymi. Posiadała również dwa dodatkowe
pomieszczenia, tzw. recepcję oraz zaplecze. Były to wydzielone pięćdziesięciometrowe pomieszczenia. W recepcji umieszczono katalogi kartkowe oraz księgozbiór
podręczny skupiający wydawnictwa encyklopedyczne, leksykony wiedzy ogólnej
oraz słowniki językowe. Zaplecze pełniło podwójną funkcję: magazynu i pracowni.
Obecnie struktura i sytuacja lokalowa Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji jest taka sama. Dzięki dążeniu kierownictwa i pracowników biblioteki,
przy wydatnym wsparciu finansowym Wydziału, przeprowadzono konieczne
remonty powierzchni magazynowych i wymieniono okna. Zwiększyło to komfort
pracy studentów, pracowników naukowych, jak również samych bibliotekarzy.
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji gromadzi księgozbiór pod
kątem potrzeb naukowo-dydaktycznych studentów i pracowników naukowych
Wydziału. Zakres tematyczny zbiorów obejmuje prawo i nauki pokrewne.
Z chwilą powołania Uniwersytetu Szczecińskiego zbiory biblioteki wynosiły
łącznie 3912 woluminów. W ich skład wchodziły wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz zbiory specjalne: prace magisterskie i dyplomowe.
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W latach osiemdziesiątych XX wieku księgozbiór biblioteki był sukcesywnie uzupełniany poprzez zakup na rynku wydawniczym i antykwarycznym.
Gromadzenie zbiorów odbywało się głównie na podstawie „Zapowiedzi Wydawniczych”, „Przewodnika Bibliograficznego”, ofert poszczególnych wydawnictw
oraz dezyderat czytelników. Ważnym źródłem uzupełniania zbiorów były dary
od pracowników naukowych i instytucji, m.in. Instytutu Zachodniopomorskiego.
Dzięki ścisłej współpracy z innymi bibliotekami udało się skompletować wiele
wydawnictw uczelnianych, przykładowo z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
czy Uniwersytetu Wrocławskiego. Z powodu braku miejsca magazynowego
w 1989 roku ograniczono zakup do najważniejszych pozycji, a nawet rezygnowano z darów. W tym czasie zbiory narastały o około 1500 woluminów rocznie.
Po przeniesieniu do nowej lokalizacji przy ul. Narutowicza możliwe było
zintensyfikowanie starań nad skompletowaniem i rozwinięciem księgozbioru
biblioteki. W 1990 roku zbiory liczyły już 8100 woluminów, w tym wydawnictwa zwarte – 4265, wydawnictwa ciągłe – 2367, prace magisterskie – 755, prace
dyplomowe – 584 oraz depozyt z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego – 93 woluminy.
W latach dziewięćdziesiątych przyrost księgozbioru utrzymywał się na
stałym poziomie i wynosił około 2000 woluminów rocznie. W związku z komputeryzacją biblioteki do zbiorów zaliczyć należy także dyskietki komputerowe
zawierające elektroniczne bazy danych. Początkowo w 1994 roku ich liczba wynosiła 103 sztuki, by w następnych latach wzrosnąć do około trzystu. Od 1995 roku
przestały napływać do biblioteki prace magisterskie, które zgodnie z ustaleniem
Rady Wydziału od tego roku miały być przechowywane w katedrach. Zgromadzone przez bibliotekę prace magisterskie mogły być udostępniane na podstawie
pisemnej zgody promotora i autora. Prenumerata czasopism w tych latach wynosiła 120 tytułów czasopism, w tym siedem tytułów czasopism obcojęzycznych.
Od 2000 roku biblioteka ściśle współpracuje z wydawnictwem prawniczym
Lexis Nexis oraz C.H. Beck. Dzięki temu przekazywano bibliotece nieodpłatnie jeden
egzemplarz każdego ukazującego się tytułu. Nowości były prezentowane w gablotach, a następnie przechodziły na własność biblioteki. W ten sposób Biblioteka
Wydziału Prawa i Administracji zyskała bogaty księgozbiór literatury prawniczej.
Ważnym sposobem gromadzenia księgozbioru był nadal napływ darów.
Dzięki staraniom ówczesnego kierownika biblioteki mgr Danuty Rejmer-Brody
uzupełniono wydawnictwa seryjne z wydziałów prawa różnych uczelni instytucji prawniczych. Podjęto ścisłą współpracę z bibliotekami prawniczymi z całej
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Polski, co skutkowało znacznymi wpływami darów z tych instytucji, a także
wymianą publikacji.
Utworzenie w 2009 roku wypożyczalni, w ramach struktury biblioteki,
wymusiło zakup nowego księgozbioru, głównie podręczników i skryptów dla
studentów, źródeł oraz wzorów pism. Każdy z tytułów został zakupiony w większej liczbie egzemplarzy. Z chwilą utworzenia wypożyczalni było to 260 woluminów, które zostały zainwentaryzowane w odrębnym inwentarzu.
Obecnie księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji wynosi
w czytelni około 23 tysięcy woluminów wydawnictw zwartych, ponad 8500 woluminów wydawnictw ciągłych oraz około 2000 woluminów wydawnictw zwartych
wypożyczalni. Prenumerata czasopism utrzymuje się na stałym poziomie około
160 tytułów, w tym dziesięć tytułów wydawnictw obcojęzycznych. Prenumerata
jest finansowana ze środków Biblioteki Głównej US, natomiast zakup wydawnictw
zwartych odbywa się przy większościowym udziale Wydziału i jest prowadzony
w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi. Są to publikacje niezbędne do
prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz potrzebne do pracy naukowej.
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji US wciąż się rozwija. Napływają kolejne dary, dokonuje się zakupu nowego księgozbioru. Zaczyna brakować
zatem miejsca magazynowego. W najbliższej przyszłości konieczne będzie podjęcie kroków zapewniających miejsce na nowy księgozbiór.
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Twórczość dla dzieci i młodzieży służąca edukacji
prawnej na tle szeroko podejmowanych działań
w tym zakresie

Celem referatu jest przedstawienie zagadnień dotyczących edukacji prawnej
dzieci i młodzieży w Polsce, realizowanej za pomocą literatury dla dzieci, na tle
szeroko pojętych działań edukacyjnych w tym zakresie. Na wstępie warto zauważyć, że pod pojęciem edukacji prawnej dzieci i młodzieży rozumiem zarówno
jednorazowe, jak i długotrwałe objęte jakimś programem działania mające na
celu kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw respektu i szacunku wobec
gwarantowanych przepisami praw wszystkich ludzi na każdym etapie ich życia
i rozwoju, przekazywanie w przystępny sposób wiedzy o prawach wszystkich
ludzi z uwzględnieniem praw dziecka oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej
różnych dziedzin prawa1, terminologii prawnej, zawodów prawniczych i instytucji, które stanowią prawo oraz stoją na straży przestrzegania jego przepisów. Zdefiniowane powyżej zagadnienie omówione zostanie w odniesieniu do programów
edukacji szkolnej, poradników wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, materiałów tworzonych przez środowiska prawnicze na potrzeby edukacji
prawnej dzieci i młodzieży, a także poprzez analizę twórczości dla dzieci traktującej o zagadnieniach prawnych.
mgr Lidia Lewicka, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: ekolidka@wp.pl
*

1
Np. prawo o ruchu drogowym, prawo cywilne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo
umów itd.
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W artykule Anny Dudak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie czytamy:
Świadomość prawna obywateli powinna być jednym z wyznaczników
prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa otwartego, w którym akceptowana jest odrębność, możliwość realizowania celów stawianych sobie
przez jednostki, rozwiązywania problemów i dążenia do samorealizacji.
Podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej służy edukacja prawna, polegająca przede wszystkim na dostarczaniu wiedzy o prawach i obowiązkach
obywateli, na kształtowaniu umiejętności sporządzania dokumentów wykorzystywanych w procesach sądowych oraz nawyków korzystania z pomocy
instytucji świadczących usługi prawne. Podnoszenie wiedzy z zakresu
prawa oraz umiejętności korzystania z pomocy prawnej jest jednym z istotnych aspektów w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu2.

Dalej cytowana autorka pisze:
W celu podnoszenia poziomu świadomości prawnej obywateli
konieczne jest rozbudzenie i umacnianie edukacji prawnej poprzez
dostarczanie wiedzy o prawach i obowiązkach, możliwościach rozwiązań w sytuacjach konfliktowych zgodnie z zasadami prawa, etapach procedur sądowych, sposobach opracowania pism sądowych wymaganych
w procesach sądowych, a zwiększających szansę na pozytywne rozwiązanie
problemów3.

W 2009 roku powstał Instytut Prawa i Społeczeństwa (w skrócie INPRIS),
w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania nad prawem, nowoczesnymi
regulacjami oraz innowacyjnymi metodami edukacji prawnej. W Internecie opublikowany został raport z 2012 roku dotyczący badania zrealizowanego dzięki
dotacji z Instytutu Spraw Publicznych w ramach programu Obywatel i Prawo VI
finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, poświęconego
stanowi i perspektywom edukacji prawnej w Polsce. Książka autorstwa Dagmary
A. Dudak, Istota i znaczenie edukacji prawnej w kształtowaniu społeczeństwa otwartego,
„Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2, s. 65, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1705 (dostęp 22.05.2017).
2

3

Ibidem, s. 67.
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Woźniakowskiej-Fajst przy współpracy Moniki Stec i Joanny Śliwy nosi tytuł
Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery4. Czytamy w niej, że:
Przez edukację prawną należy rozumieć wszelkiego rodzaju inicjatywy adresowane do różnych grup społecznych, mające na celu podniesienie wiedzy i świadomości prawnej. Edukacja prawna może być prowadzona
za pomocą wydawnictw (podręczniki, broszury), szkoleń adresowanych do
konkretnych grup odbiorców i działań, które mają na celu szkolenia „kaskadowe” (szkolenia nauczycieli i edukatorów wraz z dostarczaniem im narzędzi
koniecznych do prowadzenia zajęć w postaci np. scenariuszy lekcji czy filmów edukacyjnych). Celem edukacji prawnej jest przekazanie podstawowej
wiedzy z zakresu prawa. Istotne jest, by słuchacze poznali zasady funkcjonowania prawa i porządku prawnego. Istotne jest też kształtowanie pewnych
postaw, takich jak świadomość swoich praw, upominanie się o nie i działanie zgodnie z prawem. Bardzo ważne są zawsze umiejętności praktyczne.
W rezultacie słuchacz musi znać podstawowe zasady i wiedzieć, jak i gdzie
może pogłębić swoją wiedzę, gdy stanie się to konieczne5.

Autorka cytowanego raportu stwierdza, iż edukacja prawna powinna mieć miejsce na wszystkich etapach edukacji szkolnej, zaczynając od przedszkoli.
Od wielu lat można obserwować w Polsce działania edukacyjne, wpisujące się
w ogólnoświatowy trend, skierowane do najmłodszych odbiorców, m.in. w takich
dziedzinach, jak ekonomia6, medycyna7, nauki techniczne8 czy języki obce9. Na
uwagę w tym kontekście zasługuje również interdyscyplinarna inicjatywa zapo4
D. Woźniakowska-Fajst, Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, Warszawa 2012,
http://Raport_Edukacja_prawna _obywateli.pdf (dostęp 22.05.2017).
5

Ibidem, s. 11.

Zob. ofertę Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, www.uniwersytet-dzieciecy.pl
(dostęp 22.05.2017).
6

7
Zob. http://malymedyk.ump.edu.pl; www.ump.edu.pl/dydaktyka/maly-medyk; www.pum.
edu.pl/dum (dostęp 22.05.2017).

Zob. http://dutek.pl; http://szkoly.szczecin.pl/news/407; http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-studia-dla-dzieci-ruszyly-zapisy,2766382,art,t,id,tm.html (dostęp 22.05.2017).
8

9
Zob. https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=F5CE974AF43A412799D1793463
E8F12C; https://pe.szczecin.pl/chapter_201199.asp?soid=E187645A03D34FAAA677D9892C2E
6247; http://szczecin.naszemiasto.pl/artykul/szczecin-ruszyl-uniwersytet-dzieciecy-maly-poliglotazdjecia,2793654,artgal,t,id,tm.html?sesja_gratka=c1728041afb09e39c539fd8ed4228c8d (dostęp
22.05.2017).
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czątkowana w 2007 roku pod nazwą „Uniwersytet Dzieci”10. Do wspomnianych
działań na przestrzeni kilku ostatnich lat dołączają dynamicznie rozwijające się
inicjatywy z zakresu edukacji prawnej dzieci i młodzieży. Na wiele aspektów
tego zagadnienia zwraca uwagę m.in. sędzia (obecnie w stanie spoczynku) Anna
Maria Wesołowska, która stała się postacią bardzo w Polsce rozpoznawalną dzięki
udziałowi w programie jednej ze stacji telewizyjnych. Jest ona również inicjatorką
udziału młodzieży w rozprawach sądowych. W wywiadzie zamieszczonym w tegorocznym majowym numerze miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych
„In Gremio” podkreśla ona, iż „Nie da się zbudować demokracji bez społeczeństwa
obywatelskiego, a z kolei społeczeństwa obywatelskiego nie ma bez społeczeństwa świadomego”11. Dalej przywołuje formy edukacji, takie jak skrzynki korczakowskie12, kąciki prawne czy lekcje wychowawcze przeprowadzane w sądach,
i zachęca do tworzenia „kącików prawnych” w przedszkolach i szkołach. Sędzia
opowiada też o prowadzonych przez siebie spotkaniach edukacyjnych np. z młodzieżą gimnazjalną czy przedszkolakami. Omawiając specyfikę czasów, w których
żyjemy, kiedy młodzieży i dorosłym często zacierają się granice między dobrem
a złem, upatruje nadziei w przedszkolakach13, które mocno wierzą w sprawiedliwy
świat. Dlatego właśnie tak ważna jest edukacja prawna od najmłodszych lat. Sędzia
jest też autorką książki pt. Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny, która:
przybliża młodzieży, rodzicom i nauczycielom problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych. Autorka wybrała
czyny, które najbardziej bulwersują i wzmagają poczucie zagrożenia. W 100
felietonach przedstawia sytuacje, w których nastolatki popełniają przestępstwa lub czyny niedozwolone, często nie zdając sobie z tego sprawy. Autorka
ukazuje ich przyczyny i konsekwencje, aby sprowokować do dyskusji i działania. Bowiem to od rodziców, opiekunów, sąsiadów, szkoły i społeczeństwa
zależy, czy młodych na ławie oskarżonych będzie przybywać, czy ubywać.
Książka pomoże uświadomić młodzieży, że wiele problemów można rozwiązać bez wchodzenia w konflikt z prawem14.
10

Zob. https://uniwersytetdzieci.pl (dostęp 22.05.2017).

Dlaczego edukacja prawna jest tak ważna? Wywiad z Sędzią Anną Marią Wesołowską,
„In Gremio” 2017, nr 109, s. 18.
11

12

www.zs.waw.pl/105/pedagog-szkolny/133-skrzynka-korczakowska (dostęp 27.05.2017).

13

Dlaczego edukacja prawna jest tak ważna?..., s. 19.

14

www.poltext.pl/b1596-bezpieczenstwo-mlodziezy.htm (dostęp 22.05.2017).
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Przedstawione w książce sytuacje dotyczą spraw, w których orzekała autorka.
Opisane historie sędzia Wesołowska wykorzystuje w spotkaniach edukacyjnych
z dziećmi i młodzieżą.
W kontekście edukacji prawnej młodzieży należy zauważyć, iż na stałe
w kalendarz działań edukacyjnych szkół wpisały się spotkania społeczności
szkolnej z funkcjonariuszami Policji lub Straży Miejskiej. Dla szesnastolatków są
to zajęcia uświadamiające im ich status prawny i zakres odpowiedzialności karnej
w przypadku popełnienia przestępstw lub czynów niedozwolonych. Zagadnienia
z zakresu wiedzy prawnej są też od roku szkolnego 2012/2013 obecne w podstawie
programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Z racji tego, iż edukacja prawna
jest częścią edukacji obywatelskiej15, warto w tym miejscu zauważyć również stworzony w ramach projektu „MIŚ.COM – Młody i Świadomy – Cenny Obywatel
Małopolski” słownik edukacji obywatelskiej pt. Vademecum młodego obywatela16,
przybliżający hasła (ponad 20) obejmujące ważne zagadnienia z zakresu budowania
społeczeństwa obywatelskiego. W 2015 roku ukazały się nakładem Ministerstwa
Sprawiedliwości, w ramach dofinansowanego z funduszy norweskich i środków krajowych projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, broszury
edukacyjne Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży gimnazjalnej17
oraz Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży ponadgimnazjalnej18.
O wadze problemu edukacji prawnej świadczy również ustanowienie z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Dnia Edukacji Prawnej,
który po raz pierwszy obchodzono 15 marca 2017 roku. Z założenia wydarzenie
ma mieć charakter cykliczny i promować wszelkie działania stowarzyszenia oraz
środowiska prawniczego związane z szeroko pojętą edukacją prawną. Sędzia
Marta Kożuchowska-Warywoda pisze:
Młodzi ludzie posiadający wiedzę prawniczą z całą pewnością aktywnie
zaangażują się w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Wykształcony,
młody człowiek jest bardziej twórczy, kreatywny i świadomy otaczającego go
15
Por. D. Woźniakowska-Fajst, Edukacja prawna – możliwości, szanse, bariery, Warszawa
2012, s. 11, http://Raport_Edukacja_prawna _obywateli.pdf (dostęp 27.05.2017).
16
Vademecum młodego obywatela: słownik edukacji obywatelskiej, red. A. Karwińska, Kraków 2014.

N. Radosh, M. Łakomecki, Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży gimnazjalnej, Poznań 2015.
17

18
N. Radosh, M. Łakomecki, Przychodzi uczeń do prawnika... część dla młodzieży ponadgimnazjalnej, Poznań 2015.

142

Lidia Lewicka

świata. Znajomość podstawowych mechanizmów związanych z funkcjonowaniem
machiny wymiaru sprawiedliwości pozwala również uniknąć wielu kłopotów.
Jedną z podstawowych spraw jest utrwalenie u młodych ludzi nawyku odbierania
korespondencji sądowej. (...) Kolejną istotną kwestią jest uświadomienie młodzieży, jak ważne jest czytanie dokumentów i umów przed ich podpisaniem. Także
znajomość przepisów dotyczących praw autorskich, ochrony wizerunku czy nawet
posiadania narkotyków może uchronić w przyszłości od poważnych problemów19.

Z cytowanego artykułu można się również dowiedzieć o zaangażowaniu edukacyjnym sędziów, od lat prowadzących w szkołach zajęcia popularyzujące wiedzę
o prawie czy zapraszających uczniów na rozprawy w charakterze publiczności.
Oddział Śląskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA przy współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Oddziałem Śląskiej Krajowej
Izby Doradców Podatkowych, Polską Izbą Ubezpieczeń i Krajową Radą Notarialną, zainicjował powstanie podręcznika zatytułowanego Apteczka prawna –
Lex bez łez. Atrakcyjna szata graficzna jest dziełem studentów Akademii Sztuk
Pięknych w Katowicach. Z wykorzystaniem Apteczki prawnej prowadzone są
przez oddziały stowarzyszenia liczne zajęcia w szkołach ponadpodstawowych,
a uczestnicy tych spotkań otrzymują w prezencie egzemplarze podręcznika.
W Białymstoku doszło zaś do podpisania porozumienia oddziału stowarzyszenia
z Prezydentem Miasta w sprawie przeprowadzenia pilotażowego projektu „Edukacja prawna młodzieży w Białymstoku”, w który zaangażowanych jest 14 sędziów
Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku, prowadzących zajęcia
w sześciu szkołach ponadpodstawowych. Na apel sędzi Marty KożuchowskiejWarywody odpowiedzieli też np. sędziowie Sądu Rejonowego w Gryfinie
w Zachodniopomorskiem, którzy w ramach obchodów Dnia Edukacji Prawnej,
15 marca 2017 roku, przeprowadzili zajęcia z młodzieżą z klas maturalnych dwóch
gryfińskich liceów ogólnokształcących. W przeprowadzenie zajęć z młodzieżą
zaangażowała się również Fundacja Court Watch Polska, której wolontariuszka
zaznajamiała młodzież z edukacyjną grą planszową o tematyce prawnej Prawopolis. W tym miejscu warto przybliżyć ideę wspomnianej gry, która:
jest symulacją zawodu adwokata w przystępnej, prostej i emocjonującej formie. Każdy z graczy wciela się w początkującego prawnika, a jego
19
M. Kożuchowska-Warywoda, Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2017, „In Gremio”
2017, nr 106, s. 6.
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zadaniem jest analizowanie realnych sytuacji pod względem prawnym oraz
odpowiadanie na pytania quizowe z różnych gałęzi prawa. Gra prezentuje
podstawowe terminy związane z prawem i sądami20.

Dalej czytamy, że
Uczniowie podzieleni na trzy lub czteroosobowe grupy rywalizowali
ze sobą, wcielając się w role adwokatów, mających do poprowadzenia jedną
z wybranych przez siebie, a opisanych na specjalnych kartach – aktach spraw,
przy czym pierwsza część gry sprawdzała wiadomości o praktycznych aspektach prawa, druga zaś związana była z odpowiednim dobraniem żetonów
przypisanych sprawom karnym, rodzinnym, cywilnym bądź konsumenckim
do wybranej i prowadzonej przez gracza sprawy21.

Wspomniana Fundacja Court Watch Polska jest również inicjatorem Programu Edukacji Prawnej „Szkolny Paragraf”.
Celem programu jest realne dotarcie do młodych ludzi z przekazem,
który zwiększy ich świadomość prawną oraz ukształtuje postawy, które
charakteryzować powinny dojrzałych obywateli, zainteresowanych życiem
publicznym. Kluczowe jest sformułowanie „realne dotarcie”, ponieważ
dotychczasowe doświadczenia Fundacji pokazują, że młodzież szkolna (czyli
podstawowa grupa docelowa projektu) coraz mniej interesuje się klasycznymi
wykładami, prelekcjami czy pogadankami. Są to formy kształcenia, które nie
wymagają zaangażowania ze strony uczniów, nie wzbudzają wystarczającego
zainteresowania, a przez to – nie są efektywne. Działania w ramach programu
Szkolny Paragraf zostały zaplanowane tak, aby młodzież – poprzez włączenie
się w przekaz – faktycznie zainteresowała się jego sednem i uwzględniła go
w swoich dalszych poczynaniach i decyzjach życiowych. (...) W projekcie
wykorzystywane są dwa narzędzia edukacyjne: symulacje rozpraw sądowych i gra planszowa Prawopolis. Podczas symulacji jedynie rola sędziego
jest pełniona przez wolontariusza Fundacji, natomiast w role pozostałych
uczestników procesu (świadków, oskarżonego, ławników) wcielają się
uczniowie. Umożliwia to młodym ludziom zapoznanie się z praktycznymi
20

S. Smyczek, Edukacja prawna przez zabawę, „In Gremio” 2017, nr 108, s. 9.

21

M. Roguski, Edukacja prawna – jak się to robi w Gryfinie, „In Gremio” 2017, nr 108, s. 7.
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kwestiami dotyczącymi uczestnictwa w rozprawie (np. obowiązku zeznawania prawdy przez świadka) bez faktycznego ponoszenia konsekwencji ich
nieznajomości22.

Wspomniane powyżej inicjatywy z zakresu edukacji prawnej pokazują wielość propozycji i dynamiczny rozwój działań podejmowanych głównie na rzecz
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jak zatem przedstawia
się kwestia edukacji prawnej w odniesieniu do najmłodszych dzieci, uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych? Czy w realizacji tego typu działań
przychodzi z pomocą literatura dziecięca? Wspomniana wcześniej sędzia Anna
Maria Wesołowska prowadzi zajęcia edukacyjne w zakresie prawa z przedszkolakami. Odbywają się również spotkania dzieci z funkcjonariuszami Policji,
którzy prowadzą w szkołach podstawowych i przedszkolach zajęcia z zakresu
prawa o ruchu drogowym. Z kolei uczniowie czwartych klas szkół podstawowych w ramach przedmiotu zajęcia techniczne są przygotowywani do zdania
egzaminu na kartę rowerową. Przyszli rowerzyści uczą się zasad ruchu drogowego i poznają znaki drogowe.
Omawiając bardziej szczegółowo i chronologicznie zagadnienie edukacji
prawnej dzieci, należy przywołać fakt uchwalenia dwóch ważnych dokumentów porządkujących prawa człowieka i prawa dziecka. 10 grudnia 1948 roku
w Paryżu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Powszechną Deklarację Praw
Człowieka23. W 2008 roku obchodzono 60. rocznicę tego ważnego wydarzenia.
W 2009 roku ukazały się dwie książki dla dzieci, przybliżające najmłodszym
odbiorcom prawa człowieka. Pierwsza z nich, wydana przez National Geographic pierwotnie w języku angielskim, w polskiej edycji nosi tytuł Każdy człowiek
ma prawa. Ilustrowana Deklaracja Praw Człowieka dla dzieci24. Bogato ilustrowana, często bardzo sugestywnymi fotografiami, książka podzielona jest na krótkie rozdziały prezentujące poszczególne prawa człowieka zawarte w deklaracji.
Na treść książki składają się również, inspirowane treścią Deklaracji, krótkie
22

S. Smyczek, op. cit., s. 9

„W momencie powstania deklaracja była jedynie standardem – jako rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie tworzyła prawa międzynarodowego ani nie miała wiążącego charakteru.
W obecnej chwili większość prawników zajmujących się prawem międzynarodowym uważa ją za
prawo zwyczajowe, z czego wnioskują oni jej powszechne obowiązywanie. Na bazie Deklaracji
w 1966 roku uchwalono Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka”, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Powszechna_deklaracja_praw_cz%C5%82owieka (dostęp 24.05.2017).
23

24

wa 2009.

Każdy człowiek ma prawa. Ilustrowana Deklaracja Praw Człowieka dla Dzieci, Warsza-
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prace uczniów – członków internetowej społeczności edukacyjnego portalu ePals,
którzy uczestniczyli w pisemnym konkursie zorganizowanym przez National
Geographic. Na końcu książki zamieszczono pełny tekst Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka. Omawiana pozycja jest owocem współpracy stowarzyszenia
The Elders oraz wspomnianych National Geographic i ePals Global Community.
Kolejna książka nosi tytuł Wszyscy ludzie rodzą się wolni. Ilustrowana
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka25. Wydało ją wydawnictwo Arkady we
współpracy z Amnesty International. Pozycja jest bardzo bogato ilustrowana i tak
jak poprzednia zawiera w skondensowanej formie sedno treści poszczególnych
zapisów Deklaracji. Na końcu książki przytoczone zostały wszystkie artykuły
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Kolejny ważny dokument to przyjęta 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o Prawach Dziecka26.
Dokument ten jest największym dotychczasowym osiągnięciem społeczności międzynarodowej w zakresie ochrony praw dziecka, stanowi bowiem
aksjologiczną i normatywną podstawę działań na rzecz dzieci zarówno na
szczeblu globalnym i regionalnym, jak też narodowym i lokalnym. Konwencja wyznacza uniwersalne normy prawne ochrony dzieci przed zaniedbaniem,
złym traktowaniem i wyzyskiem, jednocześnie dając dzieciom gwarancje
podstawowych praw człowieka. Ustala w sposób kompleksowy status prawny
i społeczny dziecka (osoby do lat 18) w oparciu o dotychczasowe regulacje
międzynarodowe, a także nowe koncepcje wychowawcze i idee dotyczące
traktowania dzieci i młodzieży27.

Warto wymienić jeszcze cztery książki przybliżające dzieciom zawartość
tego dokumentu. Pierwsza z nich to wydana w 2007 roku Mam prawo! Czyli
Wszyscy ludzie rodzą się wolni. Ilustrowana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
Warszawa 2009.
25

26
„Warto podkreślić, że uchwalenie Konwencji jest istotnym osiągnięciem Polski w zakresie
ochrony praw dziecka. Polska w 1978 roku zaproponowała bowiem Komisji Praw Człowieka ONZ
uchwalenie konwencji i złożyła jej projekt później modyfikowany. Niemniej jednak projekt złożony
przez Polskę był podstawą wszystkich prac nad uzgodnieniem ostatecznego tekstu Konwencji. Konwencja o Prawach Dziecka weszła w życie w 1990 roku z chwilą ratyfikowania jej przez 20 państw.
Nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Do 2002 roku ratyfikowały ją 192 państwa,
żadna inna deklaracja nie ma tylu ratyfikacji. Polska ratyfikowała ją w 1991 roku”. O ewolucji praw
przyznawanych dziecku, oprac. M. Talarczyk, 28 grudzień 2004 rok, http://raf-an.nazwa.pl/sp32/
szklarski/images/stories/dokumenty/pedagog/ewolucja_praw_dziecka.pdf (dostęp 23.05.2017).
27

O ewolucji praw przyznawanych dziecku...
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nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka a nie macie kogo
spytać autorstwa Grzegorza Kasdepkego28. Fabuła oparta jest na wydarzeniach
rozgrywających się w szkolnym teatrze amatorskim Konewka, którego aktorzy
pod okiem nauczycielki świetlicy szkolnej, pani Eli, przygotowują się do wystawienia przedstawienia prezentującego artykuły Konwencji. Treść poszczególnych rozdziałów i wydarzenia, w których uczestniczą mali aktorzy, nawiązują
w praktyce do scenki przygotowywanej przez dzieci z teatru Konewka, a tym
samym konkretnego artykułu Konwencji.
Kolejna książka to wydana w 2014 roku pozycja Moje prawa – ważna
sprawa! autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej29. W krótkich opowiadaniach autorki starają się pokazać dzieciom, ale też opiekującym się
nimi dorosłym, do czego może w realnym życiu doprowadzić nieprzestrzeganie
praw dzieci. W jednym z opowiadań autorki w bardzo przystępny sposób przedstawiły również trudny temat, jakim jest wykorzystywanie seksualne dzieci30
i prawo każdego dziecka do nietykalności cielesnej. Każdy rozdział poprzedzony
jest stroną z ilustracją i cytatem odwołującym się do treści konkretnego, przywołanego artykułu Konwencji o Prawach Dziecka.
Następna, wydana w 2015 roku pozycja 12 ważnych praw. Polscy autorzy
o prawach dzieci31 stanowi zbiór opowiadań różnych polskich twórców literatury
dziecięcej. Na ostatniej stronie okładki książki wymienione zostały omawiane
w niej prawa:
Ważne prawa: prawo do równouprawnienia, prawo do utrzymywania
kontaktu z rodzicami, prawo do wyrażania swoich poglądów, opinii i emocji, prawo do prywatności, prawo do informacji, prawo do życia bez przemocy, prawo do adopcji, prawo do opieki lekarskiej, prawo do właściwych
warunków i godnego życia, prawo do nauki, prawo do odpoczynku, prawo do
ochrony przed wyzyskiem32.

G. Kasdepke, Mam prawo! Czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach
dziecka a nie macie kogo spytać, Warszawa 2007.
28

29

A. Czerwińska-Rydel, R. Piątkowska, Moje prawa – ważna sprawa!, Łódź 2014.

Temat ten w książce G. Kasdepkego jest w zasadzie tylko zasygnalizowany, a w innych
książkach, do których dotarłam, właściwie nie występuje.
30

31

12 ważnych praw. Polscy autorzy o prawach dzieci, Poznań 2015.

32

Ibidem, zewnętrzna ostatnia strona okładki.
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Ostatnią książką z tej grupy jest napisana przez Joannę Krzyżanek publikacja Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli prawa małych i dużych33. Ukazała się ona
w 2015 roku pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Na końcu
książki zostały spisane omawiane w niej „prawa małych i dużych”:
Każdy mały i duży człowiek ma prawo do imienia, nazwiska i obywatelstwa, (...) prawo do tajemnic i marzeń. (...) prawo do zabawy. (...)
prawo do odpoczynku. (...) prawo do emocji. (...) prawo do życia bez przemocy. (...) prawo do własnego zdania. (...) prawo do opieki lekarskiej. (...)
prawo do jedzenia. (...) prawo do nauki34.

Tematykę praw dziecka i sposób reagowania na niepokojące z punktu widzenia dzieci sytuacje porusza też od lat dwutygodnik dla dzieci „Świerszczyk”35.
Wymienione powyżej wydawnictwa nawiązują do dwóch powszechnie
znanych ważnych dokumentów regulujących prawa człowieka w ogóle i prawa
szczególnej grupy każdego społeczeństwa, jaką stanowią dzieci. W ciągu dalszych rozważań przedstawiona zostanie edukacja prawna realizowana za pomocą
literatury dziecięcej, w odniesieniu do prawa stanowionego przez powołane do
tego organy państwa, regulującego funkcjonowanie społeczeństw i jednostek we
wszystkich praktycznie dziedzinach życia.
Od wielu lat bardzo licznie w literaturze dla dzieci reprezentowane są
książki traktujące o zagadnieniach z zakresu prawa o ruchu drogowym. Warto
wymienić chociażby takie pozycje, jak: Spójrz w lewo, spójrz w prawo: historyjki
o ruchu drogowym36; Jak przechodzić przez ulicę?37; Kolorowy Kodeks Drogowy
dla dzieci38; Moja Karta Rowerowa39; Stop czyli jak bezpiecznie poruszać się
po drogach: pierwszy przewodnik dla dzieci40; Bezpieczni na drodze: historia
33

J. Krzyżanek, Dzieciaki z ulicy Tulipanowej czyli prawa małych i dużych, Kielce 2015.

34

Ibidem, s. 212–213.

Por. „Świerszczyk” 1999, nr 6; 2000, nr 18; 2000, nr 20; 2000, nr 22; 2001, nr 17; 2002,
nr 17; 2005, nr 3.
35

36

K. Schupp, Spójrz w lewo, spójrz w prawo: historyjki o ruchu drogowym, Kielce 2002.

37

E. Zubrzycka, Jak przechodzić przez ulicę?, Sopot 2008.

38

Kolorowy Kodeks Drogowy dla dzieci, Warszawa 2009.

39

Moja karta rowerowa, Toruń 2009.

A. Biosca, Stop czyli jak bezpiecznie poruszać się po drogach: pierwszy poradnik dla
dzieci, Zielona Góra 2012.
40
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interaktywna z praktycznymi informacjami41. Na kanwie wspomnianej już wcześniej zależności, mianowicie, że edukacja prawna występuje łącznie z edukacją
obywatelską, do literatury dziecięcej edukującej w zakresie prawa można też
zaliczyć wydaną w 2008 roku książkę autorstwa Tomasza Nowaka Trudne słowa
– prosta sprawa czyli o Senacie prawie wszystko42.
W 2011 roku została wydana książka sędzi Krystyny Sapiehy Dzieciom
wyjawię co piszczy... w prawie43, której ukazaniu towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Podkreślano, iż jest to pierwsza w Polsce książka o prawie
dla dzieci44. Mając na względzie przytoczone powyżej wydawnictwa, można
nie zgodzić się z takim stanowiskiem. Jednak po zapoznaniu się z treścią wierszy zamieszczonych w omawianej książce trudno odmówić racji stwierdzeniom
o pierwszeństwie tej pozycji w odniesieniu do zagadnień kompleksowo i szeroko
pojmowanej edukacji prawnej dzieci45. Warto przytoczyć niektóre tytuły wierszy,
by przybliżyć poruszane w nich zagadnienia: W normie o normie; Czy prawnicy
są dzicy?; Wyliczę zawody prawnicze; Ich Eminencje łacińskie Sentencje; Czego
w prawie szuka... luka?; Ach, odwiedzamy sądowy gmach; Czy przypadkiem
zostaje się świadkiem?; Czy biegły może być uległy?; Zadanie Łucji: zajrzeć do
Konstytucji; Brawa dla twórców prawa. Wydawnictwo to zostało zrecenzowane
przez sędzię Annę Marię Wesołowską, która podkreśla, iż autorce udało się:
chwilami dowcipnie, chwilami poważnie poprowadzić nas przez zawiłości tematyki prawnej, która nie jest już zarezerwowana tylko dla dorosłych.
(...) Każdy wiersz, definiując istotne pojęcia z dziedziny prawa, może być
kanwą osobnej lekcji wychowawczej. To pierwsze kroki do kształtowania
świadomości prawnej małych obywateli, a tym samym państwa prawa46.
Ch. Wißkirchen, Bezpieczni na drodze: historia interaktywna z praktycznymi informacjami, Bielsko-Biała 2015.
41

42

T. Nowak, Trudne słowa – prosta sprawa czyli o Senacie prawie wszystko, Warszawa

43

K. Sapieha, Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie, Łódź 2011.

2008.

Por. www.dzienniklodzki.pl/artykul/370385,w-lodzi-powstala-pierwsza-ksiazka-o-prawie,
id,t.html (dostęp 17.03.2017); http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/488201,dzieciom-wyjawieco-piszczy-w-prawie-ksiazka-prawnicza-dla-dzieci.html (dostęp 17.03.2017).
44

45
Bardzo szczegółowo książka ta została omówiona w artykule D. Jagodzińskiej, Szerzenie świadomości prawnej wśród najmłodszych na podstawie książki Dzieciom wyjawię co piszczy... w prawie Krystyny Sapiehy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2015,
nr 3347.
46

K. Sapieha, op. cit., ostatnia strona okładki.
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Kolejna zasługująca na uwagę w kontekście omawianego zagadnienia inicjatywa to zapoczątkowana w 2016 roku przez kancelarię PragmatIQ z Poznania
akcja służąca edukacji prawnej realizowanej przy pomocy serii książek Prawie
bajki. W 2016 roku ukazała się książka Jakuba Skworza Nieznajomość prawa
szkodzi47, której bohater Oskar osobiście przekonuje się o prawdziwości tej znanej sentencji. Dzięki opowiadaniu o chłopcu dokonującym bez zgody rodziców
zakupu konsoli do gier za pośrednictwem Internetu czytelnik dowiaduje się, na co
należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów oraz gdzie należy szukać pomocy
w razie kłopotów natury prawnej. Książka w prostych słowach zaznajamia czytelnika z terminami: prawnik, kredyt, odsetki, rata, ustawa, egzekucja (w znaczeniu
egzekucji komorniczej), komornik, kancelaria, mecenas oraz przytacza w oryginalnym brzmieniu treść sentencji pochodzącej ze starożytnego prawa rzymskiego
Ignorantia iuris nocet. Terminy wplecione są w treść książki i oznaczone odsyłaczem w postaci gwiazdki. Na tej samej stronie w wyróżnionej graficznie ramce
znajduje się wyjaśnienie niezrozumiałego terminu. W maju 2017 roku ukazała
się druga książka z tej serii, tego samego autora Twarde prawo, ale prawo48. Czytelnik poznaje Emilkę Ostrowską i jej rodziców. Kolegą Emilki jest występujący
w poprzedniej książce Oskar. Tym razem kłopotów swoim rodzicom przysparza
Emilka, która za namową Oskara zjeżdża brawurowo z górki na rowerze, niszcząc sankami bardzo drogi samochód, który – jak się zresztą okazuje – parkował w niedozwolonym miejscu. Uważający się wyłącznie za poszkodowanego
właściciel drogiego samochodu zapłacił mandat za niewłaściwe parkowanie,
a rodzicom dziewczynki udało się ostatecznie szczęśliwie uniknąć ponoszenia
wysokich kosztów naprawy uszkodzonego samochodu dzięki posiadanej polisie
ubezpieczeniowej. Książka przybliża czytelnikowi następujące terminy: broker
(w odniesieniu do ubezpieczeń), polisa ubezpieczeniowa, sędzia, stan spoczynku,
mandat, punkty karne, dowód rejestracyjny, znieważenie funkcjonariusza publicznego, groźby karalne, rozwiązać sprawę polubownie, aplikantka, ubezpieczenie
OC w życiu prywatnym, likwidacja szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe, bezszkodowość oraz przytacza w oryginalnym brzmieniu treść sentencji pochodzącej
ze starożytnego prawa rzymskiego Dura lex, sed lex.
W Internecie dostępna jest strona www.prawiebajki.pl, za pośrednictwem
której można zapoznać się z ideą działań edukacyjnych zainicjowanych przez
poznańską kancelarię PragmatIQ oraz przyłączyć się do nich. Chętnym do współ47

J. Skworz, Nieznajomość prawa szkodzi, Poznań 2016.

48

J. Skworz, Twarde prawo, ale prawo, Poznań 2017.
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pracy przesyłany jest w promocyjnej cenie egzemplarz książki oraz materiały do
przeprowadzenia zajęć z uczniami na podstawie książek z serii Prawie bajki.
W filiach miejskiej biblioteki publicznej w Poznaniu oraz szkołach odbywają się
również spotkania autorskie z Jakubem Skworzem. Opisywane przedsięwzięcie
ma również swój profil na Facebooku.
Ostatnią wartą przypomnienia inicjatywą z zakresu edukacji prawnej jest
Fundacja „Było Sobie Prawo.pl”, której współzałożycielem jest mecenas Robert
Dopierała, na co dzień pracujący w kancelarii w Gliwicach. Fundacja ma również
swój profil na Facebooku i to właśnie tam mają być publikowane pisane przez
mecenasa Dopierałę wiersze dla dzieci nastawione na edukację prawną.
Omówione w referacie przykłady przekonują, iż osoby zajmujące się edukacją prawną dzieci i młodzieży mają do dyspozycji bardzo szeroki wachlarz
pomocy edukacyjnych. Szczególnie przydatne są tworzone przez pisarzy książeczki dla najmłodszych odbiorców o tematyce prawnej, które w przystępny
sposób przybliżają dzieciom nawet bardzo skomplikowane zagadnienia. Pisane
często przez pracowników wymiaru sprawiedliwości, a więc osoby ze wszech
miar kompetentne, wprowadzają najmłodszych w skomplikowany świat prawa,
którego znajomość jest bardzo potrzebna.
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Wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus
jako możliwość rozwoju zawodowego bibliotekarza

W dniach 21–25 października 2013 roku przebywałam na szkoleniu
w ramach programu Erasmus w Bibliotece Uniwersytetu NTNU w Trondheim
w Norwegii. Trondheim to jedno z większych norweskich miast, położone na
licznych wzgórzach, w miejscu, gdzie rzeka Nidelva spotyka fiord Trondhejmsfiorden. Na powierzchni 342 kilometrów kwadratowych mieszka około 180
tysięcy ludności.
Trondheim nazywane jest miastem studenckim. Większość studentów zdobywa wiedzę na Uniwersytecie NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet – Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii). Jest to druga co do
wielkości tego typu uczelnia w Norwegii. Uniwersytet powstał w 1996 roku,
w wyniku połączenia pięciu działających w mieście odrębnych instytucji: Norweskiego Instytutu Technologii powstałego w 1910 roku, Kolegium Nauk Humanistycznych, Muzeum Historii Naturalnej, Wydziału Medycznego w Trondheim
oraz Szkoły Muzycznej w Trondheim. Na Uniwersytecie NTNU w 2013 roku
wiedzę zdobywało około 23 000 studentów.
Sieć biblioteczna Uniwersytetu NTNU w Trondheim tworzona jest przez
Bibliotekę Główną Technologiczną, mieszczącą się w budynku rektoratu uczelni,
10 bibliotek wydziałowych oraz położony w innej dzielnicy miasta centralny
magazyn zbiorów (Dora). Biblioteka Główna i cztery biblioteki wydziałowe to
* mgr Lidia Lewicka, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, adres e-mail: ekolidka@wp.pl
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duże samodzielne biblioteki, udostępniające zbiory na miejscu i wypożyczające
książki na zewnątrz. Kolejne biblioteki wydziałowe to mniejsze filie, działające
jako czytelnie wydziałowe. W Bibliotece zatrudnionych jest 120 pracowników
(90 kobiet i 30 mężczyzn), z czego 24 to bibliotekarze naukowi (dyplomowani),
45 bibliotekarzy i 51 osób pozostałego personelu. Biblioteki są otwarte od poniedziałku do soboty (w piątki i soboty w krótszym wymiarze czasu). Według danych
za 2012 rok w bibliotece znajduje się ogółem 2 100 000 książek i periodyków,
423 000 fotografii, 33 000 map, 32 000 kolekcji muzycznych, 300 000 książek
elektronicznych, 12 000 czasopism elektronicznych, 253 bazy elektroniczne,
w tym 144 pełnotekstowe bazy danych. Biblioteka ma dostęp do około 600 referencyjnych baz danych. Obecnie od kilku lat sukcesywnie zwiększa się udział
w gromadzonych zbiorach pozycji elektronicznych. Tradycyjne wydawnictwa
książkowe stanowią zaledwie kilka procent rocznych nabytków.
Pierwszy dzień wyjazdu szkoleniowego spędziłam w Bibliotece Głównej Technologicznej, drugi dzień w Bibliotece Nauk Przyrodniczych, trzeci
w Bibliotece Wydziału Architektury i Sztuki Współczesnej, czwarty w Bibliotece
Dragvoll, czyli Bibliotece Wydziału Humanistycznego, natomiast piaty dzień
w Bibliotece Archeologicznej Gunnerusa. W zasobach tej ostatniej znajduje się
ogromny zbiór fotografii rodzinnych. Biblioteka ta jest swego rodzaju archiwum
pomocnym osobom chcącym odtworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny.
Są tu pozycje książkowe, w których można znaleźć choćby kilkuzdaniową
wzmiankę na temat najmniejszych osad i jednostek terytorialnych na obszarze
Norwegii. W tych wzmiankach są odnotowane nazwy historyczne danego miejsca, data powstania pierwszych zabudowań i inne istotne informacje o danym
miejscu. W bibliotece znajduje się rękopis hymnu narodowego Norwegii. Jest to
najstarsza biblioteka naukowa w Norwegii, a ufundował ją w 1768 roku Johan
Ernst Gunnerus. Pozwolono mi wejść do pamiętającej początki istnienia biblioteki sali posiedzeń Królewskiego Norweskiego Towarzystwa Nauk, którego jednym z założycieli był Gunnerus. W sali znajduje się autentyczne wyposażenie
z tamtej epoki, które stanowi długi stół, krzesła, regały i zabytkowe książki. Tak
namacalne obcowanie z historią zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
W pierwszym dniu mojej wizyty dyrektorka Biblioteki przedstawiła mi ogólną
prezentację dotyczącą biblioteki Uniwersytetu NTNU. W każdej z kolejnych
bibliotek oddelegowani pracownicy zapoznawali mnie z jej specyfiką. O swojej
pracy opowiedziały mi też panie z działu bibliometrii. Zapoznano mnie z niektórymi możliwościami systemu bibliotecznego. Warto w tym miejscu nadmienić, iż
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wszystkie biblioteki naukowe w Norwegii pracują w oparciu o jeden elektroniczny
system biblioteczny BIBSYS. System ten ma ciekawą funkcję, dzięki której użytkownik będący w trakcie zamawiania książki, klikając na odnalezioną konkretną
pozycję, ma wyświetlony podgląd układu pomieszczeń biblioteki i układu regałów, z zaznaczeniem miejsca gdzie znajduje się poszukiwana przez niego książka,
a nawet wskazaniem konkretnej półki. Udostępnianie zbiorów odbywa się głównie na zasadzie wolnego dostępu do półek. Dotyczy to tak książek, jak i czasopism. Zbiory są ułożone na regałach z wykorzystaniem Uniwersalnej Klasyfikacji
Dziesiętnej. Z magazynów, na zamówienie, udostępniane są pozycje bardzo stare
i dzieła o znacznej wartości. Wszystkie pozycje są zamawiane wyłącznie drogą
elektroniczną. Oprócz standardowej obsługi przy ladzie bibliotecznej, biblioteki
wyposażone są w stanowiska do samodzielnego wypożyczania książek przez
użytkowników. Zabezpieczeniem przed kradzieżami zasobów bibliotecznych są
elektroniczne bramki usytuowane przy drzwiach głównego wejścia. W Bibliotece
Dragvoll jest też stanowisko, przy którym czytelnicy mogą dokonać samodzielnego zwrotu wypożyczonych książek. Otrzymują wydruk potwierdzający zwrot
książek, a te z kolei przy pomocy specjalnej taśmy złożonej z rolek są sortowane
i wrzucane do kontenerów z odpowiednim oznaczeniem działu według systemu
UKD. Następnie książki są roznoszone na poszczególne półki.
Architektura bibliotek zaskakuje rozmachem przestrzennym i dużym doświetleniem pomieszczeń światłem dziennym. Oprócz wielkopowierzchniowych okien
charakterystyczne są przeszklone dachy budynków (np. Biblioteka Wydziału Nauk
Przyrodniczych oraz Biblioteka Dragvoll). We wszystkich zwiedzanych przeze
mnie bibliotekach, oprócz Biblioteki Gunnerusa, gdzie jest tradycyjny podział
na wypożyczalnię książek i czytelnię, przykuwa uwagę wielofunkcyjność przestrzenna. Nie ma osobnej czytelni książek, czytelni czasopism i osobnej wypożyczalni. Regały ze zbiorami, do których użytkownicy mają wolny dostęp, znajdują
się obok stolików wyposażonych w gniazda elektryczne (co umożliwia użytkownikowi pracę z własnym laptopem) i stanowisk komputerowych. W Bibliotece
Wydziału Architektury podobały mi się pojedyncze miejsca do pracy własnej,
wydzielone w ciągu regałów bibliotecznych, na końcu ciągu przy ścianie, gdzie
była możliwość podłączenia do prądu np. laptopa. W przestrzeni bibliotecznej
wyodrębnione są też kąciki z wygodnymi sofami. Zauważyłam, że studenci czują
się w pomieszczeniach bibliotecznych bardzo swobodnie i nie był odosobniony
widok studenta leżącego wygodnie na sofie z czasopismem w ręku. W Bibliotece
Wydziału Humanistycznego (Dragvoll) wydzielona jest też przestrzeń absolutnej
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ciszy, w której obowiązuje zakaz używania komputerów czy laptopów, aby stukaniem w klawisze podczas pisania nie powodować hałasu i nie przeszkadzać
w pracy innym czytelnikom. W jednym z ogromnych pomieszczeń biblioteki
znajdują się stoliki samojezdne, które studenci mogą sobie łączyć w przeróżnych
konfiguracjach, jeśli jest potrzeba pracy grupowej nad jakimś zagadnieniem. Istnieje też możliwość korzystania z pokojów pracy. Pomieszczenia te cieszą się tak
wielkim zainteresowaniem, że prowadzone są rezerwacje na konkretne godziny.
Warto też wspomnieć o ciekawostce, jaką jest istnienie odrębnej poczty
bibliotecznej. Za jej pośrednictwem realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne między bibliotekami wydziałowymi Uniwersytetu NTNU oraz między
bibliotekami różnych uczelni, a także bibliotekami innych sieci na terenie całej
Norwegii. Równolegle, jeśli zajdzie taka potrzeba, korzysta się też z usług tradycyjnej poczty państwowej.
W ciągu tych pięciu dni norweskie bibliotekarki zapoznawały mnie ze swoją
zawodową codziennością, ja natomiast w każdej bibliotece przedstawiałam prezentację multimedialną, by przybliżyć im Szczecin, Uniwersytet Szczeciński,
Bibliotekę Główną US i system biblioteczny KOHA oraz Bibliotekę Wydziału
Prawa i Administracji US, w której obecnie pracuję. Oprócz zdobycia nowych
doświadczeń miałam też okazję podnieść swoje umiejętności językowe, gdyż
komunikacja odbywała się w języku angielskim.
Relacja z wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do Støren w roku
akademickim 2015/2016
W dniach 22–26 sierpnia 2016 roku miałam możliwość realizować swój
kolejny wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+. Tym razem udałam
się do miejskiej i publicznej biblioteki, pełniącej równocześnie funkcję biblioteki
szkolnej Midtre Gauldal Folkebibliotek w Støren w Norwegii.
Støren to liczące około 3500 mieszkańców miasteczko, położone około 50
km od Trondheim, otoczone górskimi szczytami. Jest to stolica gminy (komuny)
Midtre Gauldal. Cała gmina liczy ok. 6000 mieszkańców. Støren to centrum
administracyjno-oświatowo-kulturalno-handlowe dla pobliskich miejscowości.
Biblioteka jest częścią Centrum Kultury, w którym mieszczą się też:
– gimnazjum (Ungdomsskole),
– liceum (Videregoendeskole),
– szkoła zawodowa (odpowiednik szkół zasadniczych w Polsce),
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– sala koncertowa ze sceną i ekranem kinowym,
– obiekty sportowe: basen pływacki, hala sportowa,
– szkoła języka i życia (Voksenopplæring ) dla dorosłych imigrantów i uchodźców.
Ciekawostką jest fakt, iż Midtre Gauldal Kommune to rodzinne strony Marit
Bjørgen, która chodziła do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej właśnie
w Støren.
Pierwsza biblioteka w Støren powstała w 1859 roku, zaś Midtre Gauldal
Folkebibliotek w obecnej siedzibie funkcjonuje od 2010 roku. Pomieszczenia
biblioteczne zajmują dwa poziomy: parter i piętro, a ich łączna powierzchnia to
ok. 800 metrów kwadratowych. Placówka pełni rolę biblioteki miejskiej publicznej i szkolnej. Oprócz gimnazjalistów, licealistów, uczniów szkoły zawodowej
oraz dorosłych mieszkańców miasta i okolic, przychodzą tu również dzieci
z przedszkola (od 2.–3. roku życia) i szkoły podstawowej. Uczniowie szkoły
podstawowej, którzy przybyli do Norwegii z innych krajów, mają możliwość
wypożyczenia książek w swoich ojczystych językach. W Norwegii podręczniki
szkolne na wszystkich etapach edukacji są finansowane przez państwo. Biblioteka z racji swego umiejscowienia na terenie użytkowanym przez gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne zajmuje się dodatkowo przechowywaniem podręczników szkolnych, ich dystrybucją na początku roku szkolnego i odzyskiwaniem
po zakończeniu roku nauki. Podręczniki te nie widnieją na stanie majątkowym
biblioteki i są kupowane ze środków finansowych szkoły.
W bibliotece pracują trzy osoby: kierownik zatrudniony na cały etat i dwóch
pracowników zatrudnionych na 20% etatu. W czwartki na dwie godziny (17–19),
w ramach aktywizacji, przychodzi do pracy osoba z lekkim upośledzeniem umysłowym i wykonuje na zapleczu zadania przydzielone przez kierownika biblioteki. Biblioteka jest otwarta tylko w dni powszednie, od poniedziałku do piątku,
w poniedziałki i piątki od 9 do 14, we wtorki od 9 do 14 i od 16 do 19, natomiast
w środy i czwartki od 9 do 14 i od 17 do 19.
Zakup i pozyskiwanie książek, źródła finansowania
Biblioteka otrzymuje od gminy roczny budżet na zakup książek i materiałów
bibliotecznych. Jest to ok. 150 000 koron norweskich (NOK). Cena jednej książki
w Norwegii to ok. 300–400 NOK. Za pieniądze pozyskane z gminy kierowniczka
biblioteki kupuje książki tradycyjne (literaturę piękną i fachową dla dorosłych
i dzieci), książki mówione, filmy na DVD, czasopisma i gazety codzienne. Książki
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są też kupowane odgórnie przez Departament Kultury Norwegii (odpowiednik
polskiego Ministerstwa Kultury). Zakup ten to ok. 40% rocznych nabytków. Na
stronie internetowej departamentu w zakładce kultur fond bøker (książki fundowane przez departament) kierowniczka biblioteki może sprawdzić, jakie pozycje
książkowe w danym roku otrzyma. Nie wie jednak, kiedy to nastąpi. W sytuacji,
gdy jakaś pozycja jest bardzo potrzebna czytelnikowi, biblioteka gminna zakupuje
ją z własnych środków i w ten sposób, po otrzymaniu w terminie późniejszym
ministerialnego przydziału, tworzą się dublety. Co jakiś czas dublety i książki,
które już nie są żywe w obiegu czytelniczym, wykłada się w specjalnych skrzyniach, do zabrania gratis przez zainteresowanych czytelników. Część księgozbioru
stanowi depozyt z biblioteki wojewódzkiej. Kolejnym źródłem pozyskiwania
księgozbioru jest Daichmanske Biblioteket w Oslo. Jest to biblioteka wielojęzykowa, która udostępnia rotacyjnie w depozyt innym norweskim bibliotekom
literaturę w językach narodowych imigrantów i uchodźców przybywających do
Norwegii. Jest w niej również pokaźny zbiór literatury w języku polskim i co jakiś
czas trafiają z niej do biblioteki w Støren książki polskie, z których korzystają
mieszkający obecnie w Norwegii Polacy (dzieci i dorośli).
Magazynowanie zbiorów
Biblioteka posiada jeden niewielki magazyn, w którym znajdują się cztery
regały jezdne o wysokości ok. 3 metrów. Magazynowane są tylko 2 tytuły czasopism, a reszta po zakończeniu roku kalendarzowego jest oddawana na makulaturę.
W magazynie przechowywana jest także niewielka kolekcja książek wydanych
m.in. w XIX wieku.
Opracowanie zbiorów
W Norwegii istnieje Centralny Katalog – BIBBI (odpowiednik polskiego
katalogu NUKAT). W Oslo ma siedzibę Biblioteksentralen. Nie jest to biblioteka,
ale instytucja, która opracowuje i tworzy centralny katalog z opisami bibliograficznymi. Kiedyś była to część Biblioteki Narodowej Norwegii, obecnie zaś są to
dwie niezależne jednostki. Biblioteksentralen przygotowuje katalog elektroniczny
BIBBI, z którego po wniesieniu opłaty rocznej korzystać mogą wszystkie biblioteki
w Norwegii. Przez kilka pierwszych lat funkcjonowania Biblioteksentralen korzy-
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stanie z bazy opisów było bezpłatne. Teraz, przy konieczności płacenia, niektóre
biblioteki (m.in. uczelniane) same tworzą opisy do swoich katalogów elektronicznych. Biblioteka w Støren płaci za korzystanie z BIBBI około 12 000 NOK (koron
norweskich) rocznie. Z tego katalogu ściąga się opisy bibliograficzne dla książek
przychodzących do biblioteki w Støren. Biblioteka Narodowa Norwegii również
kupuje opisy bibliograficzne od Biblioteksentralen. W momencie przybycia nowej
książki do biblioteki wpisuje się ją do akcesji (prowadzonej w formie tradycyjnej, a nie elektronicznej), opis bibliograficzny ściąga się z BIBBI, dopisując dział,
gdzie książka będzie się znajdowała (półki wirtualne). Następnie nakleja się kod
kreskowy i aktywuje go przez odczytanie czytnikiem. Przy wprowadzaniu wielu
egzemplarzy tego samego tytułu przy tytule w systemie wpisuje się ilość egzemplarzy, wczytuje czytnikiem kod kreskowy z pierwszego egzemplarza i wszystkie
kolejne rejestruje się automatycznie. Wystarczy tylko sprawdzić, czy ostatni numer
inwentarzowy jest zgodny ze stanem faktycznym. Książka jest dostępna dla czytelników jeszcze tego samego dnia, którego dotarła od sprzedawcy do biblioteki.
W Midtre Gauldal Folkebibliotek prowadzony jest inwentarz książek
i innych materiałów bibliotecznych wyłącznie w formie elektronicznej. Ubytkować można książkę, która przez minimum pięć lat służyła czytelnikom. W praktyce wymóg ten nie zawsze jest respektowany.
Udostępnianie zbiorów
Wszystkie materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece są dostępne dla
czytelników i można wypożyczać je na zewnątrz. Książki, czasopisma, książki
mówione i filmy DVD wypożycza się na 4 tygodnie, z możliwością przedłużenia
terminu wypożyczenia o kolejne 4 tygodnie. Do każdego wypożyczanego egzemplarza bibliotekarz wkłada niewielką kartkę „przypominajkę” z zapisanym terminem zwrotu, godzinami otwarcia biblioteki (inne w czasie roku szkolnego i podczas
wakacji), danymi teleadresowymi oraz wysokością opłat za nieterminowy zwrot.
Osobne „przypominajki” są wkładane do książek, które cieszą się dużą popularnością wśród wypożyczających. Informują one w sympatyczny sposób o tym, że jest
kolejka oczekujących na daną pozycję i należy ją zwrócić tak szybko, jak będzie to
możliwe. Midtre Gauldal Folkebibliotek dla starszych czytelników, niekorzystających z Internetu, stosuje specjalne karty pocztowe, by poinformować, że książka,
na którą czekają, jest już dostępna w bibliotece. O możliwości odbioru zamówionej
przez czytelnika książki informuje się również przy pomocy wiadomości SMS.
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W przypadku braku potrzebnej czytelnikowi książki w bibliotece w Støren
zamawia się ją w innej bibliotece i za pomocą działającej w Norwegii specjalnej
bibliotecznej poczty (dostarcza materiały biblioteczne i odbiera te już zwrócone
dwa razy w tygodniu) trafia ona najpierw do biblioteki, a następnie do czytelnika.
Ciekawostką jest to, iż na podstawie karty bibliotecznej wyrobionej w jakiejkolwiek bibliotece gminnej można korzystać ze wszystkich bibliotek gminnych na
terenie całej Norwegii. Jednak formalności związane np. z przedłużeniem terminu zwrotu trzeba załatwiać indywidualnie, elektronicznie, logując się do konta
czytelnika ze strony internetowej danej biblioteki, z której jest książka.
Biblioteka miejscem spotkań dla uchodźców i imigrantów
W Midtre Gauldal Folkebibliotek co dwa tygodnie odbywają się spotkania
organizowane przez pracownika gminy, zajmującego się integracją obcokrajowców ze społecznością lokalną, tzw. Språkkafe (kawiarenka językowa). Podczas
tych spotkań, przy kawie i drobnych słodkościach, uczestnicy pogłębiają znajomość języka norweskiego, poznają kultury i zwyczaje innych krajów i ich mieszkańców oraz zwyczaje i tradycje norweskie.
Statystyka
31 grudnia 2015 roku Midtre Gauldal Folkebibliotek w Støren posiadała na
stanie 24 301 egzemplarzy materiałów bibliotecznych. Nowych wpływów było
1667 egzemplarzy. W bibliotece nie zabezpiecza się zbiorów paskami magnetycznymi, nie ma też bramki zabezpieczającej przed wynoszeniem zbiorów z biblioteki i zliczającej odwiedzających. Dzienne odwiedziny liczy się tradycyjnie przez
stawianie kresek na rubrykowanej kartce papieru (jedna kreska = jeden odwiedzający). W okresie 22–25 sierpnia 2016 (4 dni) bibliotekę odwiedzało średnio
69 osób dziennie. Natomiast ok. 10–12 osób tygodniowo wypożycza czasopisma.
Moje doświadczenia
Podczas mojego pobytu pomagałam w porządkowaniu dokumentów
poświadczających wypożyczenie podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych. Oklejałam kodami kreskowymi i przygotowy-
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wałam do udostępnienia podręczniki. Poznawałam różne możliwości systemu
bibliotecznego Mikromarc 3. Zdobywałam informacje dotyczące funkcjonowania Midtre Gauldal Folkebibliotek i bibliotek w Norwegii w ogóle. Przygotowywałam też do ubytkowania książki, które udało mi się pozyskać dla Biblioteki
Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Książki te będą służyły
studentom skandynawistyki, kierunku rozwijanego na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Szczecińskiego. Przygotowywałam również – we współpracy z kierowniczką Midtre Gauldal Folkebibliotek – polsko-angielsko-norweski słownik
terminologii związanej z biblioteką i książką (ok. 255 haseł). Miałam również
przyjemność przekazać pracownikom goszczącej mnie placówki informacje
dotyczące sieci bibliotecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, systemu bibliotecznego KOHA i mojego miasta – Szczecina.
Zaobserwowałam, iż bibliotekarz jest przyjacielem użytkowników biblioteki. Większość ludzi funkcjonuje, zwłaszcza z panią kierownik, ale i z całym
personelem, jak starzy, dobrzy znajomi. Natomiast mój pobyt traktowany był
jako wydarzenie społeczne. Pani kierownik przedstawiała mnie wielu użytkownikom i wyjaśniała cel mojego pobytu, który oceniam jako ważne i bardzo miłe
doświadczenie na mojej dotychczasowej ścieżce zawodowego rozwoju.

