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O ODMIENNYM UREGULOWANIU WAD OŚWIADCZEŃ WOLI 
ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA WOBEC OGÓLNEJ REGULACJI 

KODEKSU CYWILNEGO 

Streszczenie

Celem opracowania jest ukazanie regulacji wad oświadczeń woli zawarcia małżeństwa 
w porównaniu z ogólną regulacją kodeksową z art. 82–88 kodeksu cywilnego w aspek-
cie zakresu poszczególnych wad, a także uzasadnienia istniejących rozbieżności. W pra-
cy zastosowano dogmatyczno-prawną metodę badań polegającą na analizie przepisów 
prawnych, w tym zwłaszcza kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilne-
go, orzecznictwa, a także stanowisk wyrażonych w literaturze. Pomocniczo skorzystano 
z metody prawnoporównawczej oraz historycznej.
Badania wykazały, że ograniczenie katalogu wad oświadczeń woli w art. 15¹ kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, a także określenie zakresu poszczególnych wad, jest uza-
sadnione istotą małżeństwa jako związku trwałego. Zatem brak spójności tychże regu-
lacji jest zabiegiem trafnym, realizującym zasadę trwałości małżeństwa. Wyrażono jed-
nak ocenę, że regulacja niektórych wad oświadczenia woli zawarcia małżeństwa jest za 
wąska, stąd warto kontynuować dyskusję nad zmianą art. 15¹ § 1 k.r.o. W szczególności 
trafny jest postulat de lege ferenda poszerzenia zakresu wady oświadczenia woli z art. 
15¹ § 1 pkt 1 k.r.o. o wadę braku swobody oświadczenia o zawarciu małżeństwa oraz 
postulat poszerzenia zakres błędu z art. 15¹ § 1 pkt 2 k.r.o także o błąd co do tożsamości 
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cywilnej. Nie znajduje z kolei uzasadnienia rozszerzenie katalogu wad oświadczeń woli 
z art. 15¹ § 1 k.r.o. o pozorność. 

Słowa kluczowe: zawarcie małżeństwa, wady oświadczenia woli, małżeństwo

Wprowadzenie

Wady oświadczenia woli są to określone w ustawie i ujęte w pewne typy niepra-
widłowości powstałe przy podejmowaniu decyzji (aktu woli) lub towarzyszące 
przejawowi woli (oświadczeniu), które powodują, że oświadczenie woli jako 
wadliwe jest lub może być pozbawione prawnej skuteczności1. Unormowania 
k.c. regulujące wady oświadczenia woli, zawarte w art. 82–88, mają zastosowa-
nie do wszystkich czynności prawnych z zakresu prawa cywilnego z wyjątkiem 
tych, których skutki zostały uregulowane odmiennie przepisami szczególnymi. 
Lex specialis w stosunku do regulacji ogólnej stanowi art. 15¹ k.r.o., który 
przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa z uwagi na zaistnienie wad 
oświadczenia woli2. Odnosi się on zarówno do zawarcia małżeństwa cywilnego 
(art. 1 § 1 k.r.o.), jak i zawarcia małżeństwa podlegającego prawu wewnętrz-
nemu kościoła lub innego związku wyznaniowego ze skutkami w sferze prawa 
cywilnego (art. 1 § 2 k.r.o.), z tymże wadliwe może być oświadczenie woli jed-
noczesnego zawarcia małżeństwa cywilnego, a nie oświadczenie o zawarciu mał-
żeństwa wyznaniowego3.

Katalog wad oświadczenia woli z art. 15¹ k.r.o., a także ich ujęcie norma-
tywne, w tym zakres poszczególnych wad, odbiega od regulacji k.c. z art. 82–88. 
Zgodnie z art. 15¹ § 1 k.r.o. małżeństwo może być bowiem unieważnione, jeżeli 
oświadczenie o jego zawarciu zostało złożone przez osobę, która z jakichkolwiek 
powodów znajdowała się: w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, 

1 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 
2018, s. 385.

2 Szczególna regulacja wad oświadczenia woli z art. 15¹ k.r.o. stanowi wyraz koncepcji, 
że zawarcie małżeństwa jest czynnością prawną, choć w swoisty sposób ukształtowaną. Jest ona 
dyskusyjna, albowiem niektórzy autorzy nie kwalifikują czynności z zakresu prawa rodzinnego 
jako czynności prawnych – zob. A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Wrocław 1982, s. 175–188 
i lit. tam podana.

3 Zob. M. Domański, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadza-
jące KRO, red. K. Osajda, Warszawa 2015, s. 151.
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pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezpraw-
nej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że 
składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie 
grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Przez brak wyraźnego odesłania do 
art. 88–82 k.c. regulacja ogólna nie może być stosowana, nawet odpowiednio4.

W niniejszym opracowaniu przeanalizowana zostanie problematyka 
odmiennej regulacji wad oświadczeń woli zawarcia małżeństwa w stosunku 
do ogólnej regulacji z art. 82–88 k.c. w aspekcie zakresu poszczególnych wad, 
a także uzasadnienia istniejących rozbieżności5. 

Odmienne uregulowanie wad oświadczeń woli w art. 15¹ § 1 k.r.o. – 
zagadnienie ogólne

Na początku rozważań warto podjąć próbę uzasadnienia zastosowanej przez 
ustawodawcę konstrukcji, w której tak istotnie zawężono zakres wady oświad-
czeń woli z art. 15¹ § 1 k.r.o. w stosunku do regulacji ogólnej z art. 82–88 k.c. 
Niewątpliwie wyjaśnienia dla istniejących rozwiązań prawych należy doszuki-
wać się w istocie instytucji małżeństwa.

Zasadą, którą można wyprowadzić z art. 18 Konstytucji RP6, a także z regu-
lacji k.r.o., jest bowiem zasada ochrony małżeństwa jako związku trwałego7. 
Małżeństwo jest prawnie ukształtowane jako instytucja stabilna, co wiąże się 
z funkcją, jaką pełni w społeczeństwie. Dotyczy ono bowiem jednej z najbar-
dziej osobistych sfer życia ludzkiego, a jego zawarcie określa sytuację prawną 
danej jednostki, m.in. poprzez stworzenie nowego stanu cywilnego żony i męża, 
a także dlatego, że małżeństwo jest zaczynem podstawowej komórki społecz-
nej – rodziny8. Szczególna ochrona małżeństwa stwarza konieczność stabilizacji 
stanów chronionych, w przeciwnym razie nierzadko byłaby bezcelowa. Zatem 

4 J. Gajda, w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyń-
ski, Warszawa 2014, s. 184.

5 W artykule pominięto zagadnienia dotyczące rozbieżności co do sankcji, które pomimo 
że stanowią interesujące zagadnienia badawcze, wykraczają poza zamierzony zakres opracowania.

6 Tak m.in. S. Kalus, Konstytucyjne źródła zasad polskiego prawa rodzinnego, w: Prawo 
a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze 2003, s. 107.

7 Zasada trwałości małżeństwa jest wyróżniana przez wielu autorów – m.in. J. Ignatowicz, 
M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 102.

8 Por. K.Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 148.
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skoro z unormowań prawnych można wywieść zasadę trwałości małżeństwa, 
to na tle innych norm prawnych należy jej nadać ponadprzeciętną doniosłość 
aksjologiczną, funkcjonalną i hierarchiczną9. W konsekwencji, z uwagi na to, 
że zasada trwałości małżeństwa wyraża istotną wartość, która leżała u podstaw 
wprowadzenia przez ustawodawcę danych unormowań, to wykładnia tychże 
przepisów prawnych powinna odbywać się z jej uwzględnieniem.

Zaprezentowane uzasadnienie regulacji wad oświadczenia woli w k.r.o. 
dodatkowo wspiera analiza historyczna. Instytucję wad oświadczenia woli przy 
zawarciu małżeństwa wprowadzono bowiem do k.r.o. dopiero nowelą z dnia 
24 lipca 1998 roku10, a więc przed 20 laty11. W okresie od wejścia w życie k.r.o., 
w związku z brakiem możliwości zastosowania ogólnej regulacji kodeksowej, 
wadliwie zawarte małżeństwo mogło być rozwiązane jedynie przez rozwód, 
odrzucano bowiem możliwość stosowania analogii do art. 82–88 k.c.12 W tym 
aspekcie widoczny jest zamysł ustawodawcy, aby jedynie szczególne okoliczno-
ści skutkowały zniweczeniem tego związku. Nawiązując do istoty małżeństwa 
jako związku trwałego, należy podkreślić, iż narzędzia prawne wpływające na 
podważenie jego bytu powinny być przez ustawodawcę ograniczane i przyzna-
wane z rozwagą, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. 

Nie można jednocześnie pominąć faktu, że od dłuższego czasu, wobec 
braku regulacji wad oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa, toczyła się 
w nauce dyskusja nad koniecznością ich uwzględnienia13. Trafnie akcentowano, 
że brak regulacji wad oświadczenia woli w k.r.o. w pewien sposób godzi w zasadę 
trwałości małżeństwa, albowiem więcej małżeństw jest rozwiązywanych przez 
rozwód14. Wprowadzenie omawianej regulacji musiało jednak harmonizować 

9 Por. L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawnych oraz generalnych klau-
zul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, 
vol. LX, nr 1, s. 83.

10 Dz.U. z 1998 r., nr 117, poz. 757.
11 Wady oświadczenia woli były znane wcześniej obowiązującym regulacjom, m.in. w art. 

5 dekretu z 25 września 1945 r. wskazuje się, że związek małżeński jest ważnie zawarty, jeżeli 
oświadczenia małżonków o wstąpieniu w związek małżeński wolne są od wad i złożone zostały 
w sposób prawnie przewidziany. Wad oświadczeń woli nie zawierał już kodeks rodzinny z 1950 r.

12 Zob. orzeczenie SN z 8 października 1952 r., C 1809/51, NP 1953, nr 6, s. 56.
13 Zob. na ten temat K. Pietrzykowski, Wpływ wad oświadczenia woli nupturientów na 

ważność małżeństwa, „Studia Prawnicze” 1980, nr 2, s. 132–136 i lit. tam wskazana. Autor m.in. 
postulował de lege ferenda wprowadzenie takiej regulacji – s. 153.

14 Zob. J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, 
Warszawa–Łódź 1985, s. 140.
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z istotą małżeństwa i podstawowymi zasadami prawa małżeńskiego, stąd uzasad-
nione było odejście od modelowej konstrukcji z art. 82–88 k.c.

Wobec powyższego należy przyjąć, po pierwsze, że uregulowanie wad 
oświadczenia woli w k.r.o. jest uzasadnione prewencyjną funkcją tejże instytu-
cji15. Po drugie, że istota małżeństwa i jego funkcja w społeczeństwie uzasad-
nia ograniczenie zakresu wad oświadczeń woli w stosunku do ogólnej regulacji 
kodeksowej. Zaprezentowane tezy nie wykluczają zasadności przeprowadzenia 
pogłębionej analizy wad oświadczenia woli z art. 15¹ § 1 k.r.o., w porównaniu 
z regulacją kodeksową, w tym oceny poszczególnych rozwiązań szczegółowych, 
która zostanie poniżej dokonana.

Brak świadomości

Pierwszą wadą oświadczenia woli, określoną w art. 15¹ § 1 pkt 1 k.r.o., jest brak 
świadomości16. Za wadliwe uznaje się złożenie oświadczenia woli zawarcia 
związku małżeńskiego przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajduje się 
w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. W rozumieniu przepisu brak 
świadomości dotyczy zatem oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa, a tym 
samym nie odnosi się dokonywania czynności formalno-porządkowych, poprze-
dzających zawarcie małżeństwa, a także udzielenia pełnomocnictwa do zawar-
cia małżeństwa. W tym drugim przypadku mocodawca może jednak powołać 
się na nieważność pełnomocnictwa na podstawie ogólnej regulacji kodeksowej. 
Nawiązując do art. 82 k.c., należy zwrócić uwagę na odmienność modelowej 
konstrukcji omawianej wady oświadczenia woli, gdzie za wadliwy uznaje się 
zarówno stan wyłączający świadome i swobodne powzięcie decyzji, lecz także 
wyrażenie woli. 

Analizując etap podejmowania decyzji, można zauważyć, że konstrukcja 
zastosowana w k.r.o., w której nieświadome bądź nieswobodne podjęcie decy-
zji jest prawnie irrelewantne, jest konstrukcją trafną. Istnieją bowiem skuteczne 
prawne narzędzia, które mają na celu zapobieżenie decyzjom podjętym w takim 

15 Ibidem, s. 166.
16 Sankcją ustanowioną wobec zaistnienia wad określonych w art. 15¹ k.r.o. jest możliwość 

unieważnienia małżeństwa, tym samym trafne jest stanowisko SN, iż nie można żądać ustalenia 
nieistnienia tak zawartego małżeństwa, z powołaniem się na niezłożenie oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński z powodu pozostawania w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli 
(art. 151 § 1 pkt 1 k.r.o.) – wyrok SN z 22 lutego 2012 r., IV CSK 240/11, LEX nr 1217052.
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stanie co do wstąpienia w związek małżeński i które należy uznać za wystarcza-
jące. Są to zwłaszcza narzędzia uregulowane w art. 4 k.r.o., który wprowadza 
1-miesięczny okres wyczekiwania na zawarcie małżeństwa, ponadto art. 12 k.r.o., 
kwalifikujący chorobę psychiczną i niedorozwój umysłowy jako przeszkodę 
małżeńską17. Dodatkowo warto zauważyć, że okoliczność braku świadomości 
czy swobody przy podejmowaniu decyzji mogłaby być nierzadko nadużywana 
przez strony chcące uwolnić się od skutków prawnych zawartego małżeństwa. 
Następujący po etapie decyzyjnym etap wyrażania woli niewątpliwie weryfikuje 
prawidłowość tego pierwszego.

W świetle art. 15¹ § 1 k.r.o. brak świadomości jest prawnie doniosły na eta-
pie składania oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa, tj. oświadczenia przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego bądź w obecności duchownego. Przyczyna 
braku świadomości nie została przez ustawodawcę oznaczona, a zatem może być 
to każda przyczyna, choćby ta wynikająca ze stanu chorobowego danej osoby, 
np. demencji starczej, jak i powstała z uwagi na użycie pewnych substancji, np. 
leków, alkoholu czy środków odurzających. W świetle badanej regulacji bez zna-
czenia jest też wina bądź przyczynienie się do powstania stanu braku świado-
mości po stronie składającego oświadczenie woli, a także okoliczność, czy stan 
wyłączający świadomość jest stanem tymczasowym, czy trwałym18. Spełnienie 
przesłanek z art. 12 k.r.o. wyłącza jednak konieczność zastosowania art. 151 § 1 
pkt 1 k.r.o. – podstawą unieważnienia małżeństwa jest w takim przypadku prze-
szkoda istnienia choroby psychicznej bądź niedorozwoju umysłowego. W kon-
sekwencji nie jest konieczne ustalanie, czy w chwili składania oświadczenia 
składająca je osoba działała w stanie wyłączenia świadomości19.

Na gruncie art. 15¹ § 1 k.r.o. pojawiają się wątpliwości, czy brak kwalifikacji 
nieswobodnego wyrażenia woli jako wadliwego jest zabiegiem uzasadnionym. 
Cecha „świadomości” ma w istocie inne znaczenie niż cecha „swobodności”, co 
potwierdza chociażby użycie ich obu w art. 82 k.c. Pominięcie wady braku swo-
body w k.r.o. jest istotne, gdyż nie zawsze stan wywołujący swobodne wyrażenie 

17 Zob. m.in. T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego, „Państwo i Prawo” 1999, 
nr 1, s. 30.

18 Zob. M. Domański w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzają-
ce KRO…, s. 152.

19 Tak m.in. W. Borysiak, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, 
Warszawa 2014, s. 167.
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woli wyłącza świadome wyrażenie woli20. Świadomość, oznaczająca „zdawa-
nie sobie z czegoś sprawy”21, przesądza bowiem o złożeniu oświadczenia woli 
z pełnym rozeznaniem co do jego konsekwencji prawnych. Swobodność z kolei 
gwarantuje złożenie oświadczenia woli w sposób nieskrępowany, bez koniecz-
ności ulegania jakimkolwiek ograniczeniom22. Trafnie zauważa się, że w świe-
tle art.15¹ § 1 pkt.1 k.r.o. wyrażenie woli zawarcia małżeństwa w stanie głodu 
narkotycznego (stan wyłączający swobodne oświadczenie woli) nie musiałoby 
uzasadniać unieważnienia małżeństwa (bo nie zawsze wyłączałoby świadome 
oświadczenie woli). Z kolei art. 82 k.c. przewidywałby sankcję nieważności dla 
tak złożonego oświadczenia23.

Analizując powyższe zagadnienie, warto podzielić stanowisko, że ogra-
niczenie wady oświadczenia woli tylko do braku świadomości przy składaniu 
oświadczenia o zawarciu małżeństwa jest konstrukcją dyskusyjną24. Budzi ona 
zastrzeżenia w związku z postanowieniami Konwencji nowojorskiej w sprawie 
zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji 
małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 roku25, 
której Polska jest stroną. W świetle art. 1 tej konwencji zgoda na zawarcie mał-
żeństwa powinna być pełna i swobodna. Zatem poszerzenie zakresu wady także 
o cechę „braku swobody” jest uzasadnione, zarówno w odniesieniu do ogólnej 
regulacji kodeksowej z art. 82 k.c., która stanowi konstrukcję modelową, jak do 
zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego. Trudno znaleźć argu-
menty uzasadniające pominięcie wady „braku swobody” przy dokonywaniu 
nawet tej szczególnej czynności prawnej, jaką jest zawarcie małżeństwa. W tym 
przypadku związek małżeński powstaje na skutek oświadczenia woli złożo-
nego przez osobę skrępowaną w swym postepowaniu, której zachowanie, będąc 
ograniczone czynnikami zewnętrznymi bądź wewnętrznymi, doprowadziło do 
złożenia oświadczenia woli w sposób zdecydowanie nieprawidłowy. Zasada 

20 Zob. M. Balwicka-Szczyrba, Wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa oraz 
zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika na tle problematyki migracji zarobkowej, w: Prawnoro-
dzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane zagadnienia, red. S.L. Stadniczeń-
ko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Opole 2009, s. 91.

21 Słownik języka polskiego PWN, t. R–Z, red. M. Szymczak, Warszawa 1999, s. 426.
22 Por. definicję „swobody” – ibidem, s. 350.
23 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2004, s. 104.
24 Tak m.in. ibidem.
25 Dz.U. z 1965 r., nr 9, poz. 53. Polska ratyfikowała konwencję w 1964 r.
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trwałości małżeństwa nie powinna usprawiedliwiać istnienia związków powsta-
łych w takich okolicznościach.

Błąd

W świetle art. 15¹ § 1 pkt 2 k.r.o. małżeństwo może być unieważnione, jeżeli 
oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone pod wpływem 
błędu co do tożsamości drugiej osoby. Jednocześnie k.r.o. nie wprowadza szcze-
gólnej regulacji podstępu jako błędu kwalifikowanego. 

W nawiązaniu do zasad ogólnych pojęcie błędu może być rozumiane na 
wiele sposobów, przy czym nie każdy błąd jest doniosły w świetle obowiązu-
jącego prawa. Kodeks cywilny w art. 84 odróżnia błąd co do treści czynności 
prawnej od błędu niedotyczącego treści czynności prawnej, uznając ten drugi 
rodzaj błędu za prawnie obojętny26. Gdy błąd został złożony innej osobie, a czyn-
ność była odpłatna, to musiał zostać wywołany przez adresata czynności, chociaż 
w sposób niezawiniony, lub adresat o błędzie wiedział albo mógł go z łatwością 
zauważyć. Ustawa wymaga także, by błąd był istotny obiektywnie, tak by żaden 
człowiek rozsądny nie złożył oświadczenia woli tej treści, znając prawdziwy stan 
rzeczy27.

Analiza błędu przy zawieraniu małżeństwa nasuwa uzasadnione wątpliwo-
ści dotyczące zakresu tego pojęcia. Błąd co do osoby możemy pojmować jako 
błąd co do tożsamości cywilnej, jak i błąd co do tożsamości fizycznej28. Z błędem 
do tożsamości fizycznej mielibyśmy do czynienia w przypadku zawarcia małżeń-
stwa z bliźniakiem nupturienta lub w przypadku zawierania małżeństwa przez 
pełnomocnika z osobą o tym samym imieniu i nazwisku co w pełnomocnictwie29. 
Z kolei błąd co do tożsamości cywilnej dotyczy cech osobistych nupturienta 
należących do jego stanu cywilnego lub osobistego. Niezależnie od powyższego 

26 Ustawodawca bierze go pod uwagę przy testamencie (art. 945 § 1 k.c.) oraz w przypadku 
podstępu (art. 86 k.c.).

27 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op.cit., s. 309–310.
28 Szeroko rodzaje błędów przy zawarciu małżeństwa omawia K. Pietrzykowski, w: Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 224–226.
29 Zob. J. Preussner-Zamorska, Wady oświadczenia woli na gruncie prawa rodzinnego 

(ocena aktualnego stanu prawnego i wnioski de lege ferenda), w: Problemy kodyfikacji prawa 
cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Radwańskiego, 
red. S. Sołtysiński, Poznań 1990, s. 543–544.
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można wyróżnić błąd co do właściwości drugiej osoby, który dotyczy jakiegoś jej 
przymiotu, w tym orientacji seksualnej, zdolności pożycia płciowego czy uzależ-
nienia od środków odurzających jednego z nupturientów.

W nauce przeważa zapatrywanie, że ustawodawca w art. 15¹ § 1 pkt 2 k.r.o. 
odnosi się jedynie do błędu co do tożsamości drugiej osoby30. Skoro „tożsamość” 
oznacza bycie tym samym, identycznym31, błąd jest rozumiany bardzo wąsko. 
W powyższym rozumieniu błąd z art. 15¹ k.r.o. nie obejmuje więc mylnego 
wyobrażenia o stanie cywilnym i osobistym32, a tym bardziej o innych cechach, 
takich jak zdolność współżycia płciowego, homoseksualizm czy brak patolo-
gicznych obciążeń genetycznych33, co traktować należy jedynie jako przyczyny 
rozkładu pożycia małżeńskiego, będące podstawą rozwodu. Dominuje pogląd, 
że brakuje możliwości szerszej wykładni przepisu, chociaż w nauce wyrażono 
mniejszościowe głosy odmienne34. 

Biorąc pod uwagę postanowienia art. 1 wspomnianej konwencji nowojor-
skiej, w który mówi o pełnej i swobodnie wyrażonej zgodzie na zawarcie mał-
żeństwa, widoczne jest, że regulacja z k.r.o. nie wyczerpuje jej postanowień. 
Zdecydowanie szersze ujęcie błędu jako wady oświadczenia woli wynika rów-
nież z analizy regulacji prawnych państw obcych35. Między innymi błąd co do 
osoby, jak również co przymiotu osoby, stanowi wadę oświadczenia woli zawar-
cia małżeństwa w prawie francuskim (art. 180 zd. 2 BGB). Podobnie w pra-
wie szwajcarskim wadą oświadczenia woli jest zarówno błąd co do osoby, jak 
i umyślny błąd co do istotnych przymiotów osoby, nadto zawarcie małżeństwa 
w przypadku braku takiego zamiaru36. 

30 Tak m.in. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Zakamycze 2003, s. 112; M. Balwicka-
-Szczyrba, op.cit., s. 93.

31 Słownik języka polskiego PWN…, s. 481.
32 Zob. m.in. H. Haak, Nowelizacja prawa rodzinnego, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 33, 

s. 158.
33 Zob. m.in. T. Smyczyński, Nowelizacja…, s. 31.
34 M.in. J. Gajda jako błąd co do tożsamości fizycznej rozumie także błąd co do stanu cy-

wilnego – J. Gajda, w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze…, s. 186. 
35 Argumenty prawnoporównawcze szeroko analizuje M. Nesterowicz, Błąd co do osoby 

jako przyczyna unieważnienia małżeństwa (uwagi de lege ferenda), „Państwo i Prawo 2009, nr 4, 
s. 20 i n.

36 Ibidem, s. 22, 26.
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Szerokie postrzeganie błędu wynika także z analizy przepisów prawa 
kanonicznego37. W celach porównawczych warto zaakcentować, iż możliwość 
stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego na skutek błędu jest jedną 
z najczęściej stosowanych podstaw orzeczeń sądów kościelnych38. W kodek-
sie prawa kanonicznego przewidziane są następujące rodzaje błędu: błąd co do 
osoby (kan. 1097 § 1); błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2); błąd co do 
przymiotu osoby skutkiem podstępu (kan. 1099); błąd prawny co do jedności, 
nierozerwalności, godności sakramentalnej małżeństwa (kan. 1098). Małżeństwo 
zawarte pod wpływem błędu co do osoby jest nieważne, wymaga się przy tym, 
aby błąd był obiektywny, istotny i dotyczył osoby poślubionej39. Z kolei zawarcie 
małżeństwa pod wpływem błędu co do przymiotu osoby poślubionej (przykła-
dowo: narodowości, stanu cywilnego, wykonywanego zawodu) nie wpływa na 
jego nieważność, chyba że przymiot ten jest wymagany wprost i w sposób zasad-
niczy (kan. 1097 § 2)40. Trzecim rodzajem błędu w k.p.kan. jest podstęp, który 
skutkuje nieważnością małżeństwa, gdy dotyczy przymiotu strony mogącego ze 
swej natury poważnie zakłócić współżycie małżeńskie (np. niepłodności). Cel 
podstępu stanowi bowiem wyłudzenie zgody małżeńskiej41. Ostatni rodzaj błędu, 
co do jedności, nierozerwalności i godności związku małżeńskiego, stanowi 
o nieważności związku małżeńskiego wtedy, gdy determinuje wolę składającego 
oświadczenie42.

Mając na uwadze zaprezentowane powyżej wątpliwości co do wykładni 
przepisu art. 15¹ § 1 pkt 2 k.r.o., a także argumenty prawnoporównawcze, należy 
zauważyć, że w nauce wyrażony został trafny postulat dotyczący poszerzenia 
zakresu błędu jako przesłanki unieważnienia małżeństwa43. Warto go poprzeć, 
ograniczając jednak propozycję zmiany legislacyjnej do ściśle oznaczonego 
spektrum. Aby interes nupturientów był należycie chroniony, błąd przy składaniu 

37 Szerzej na temat błędu w prawie kanonicznym zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według 
kodeksu Jana Pawła II. Tom III. Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996, s. 160.

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Zob. W. Góralski, Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 k.p.kan.), „Ius matrimoniale”  

1994, nr 4, s. 48–49.
41 W. Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000, s. 98.
42 Ibidem, s. 98.
43 Tak m.in. T. Sokołowski, Zawarcie małżeństwa przez chorego na ciężką chorobę za-

kaźną, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, t. X, s. 16; M. Nesterowicz, op.cit., s. 30.
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oświadczeń woli zawarcia małżeństwa jako wada oświadczenia woli powinien 
dotyczyć zarówno tożsamości fizycznej, jak i tożsamości cywilnej, a więc także 
cech osobistych nupturienta należących do jego stanu cywilnego lub osobi-
stego. Wątpliwości budziłoby jednak w mojej ocenie poszerzenie zakresu błędu 
także o błąd co do właściwości, albowiem w praktyce mógłby on być naduży-
wany przez strony niezadowolone z małżeństwa44. Właściwością jest bowiem 
cecha charakterystyczna dla danej osoby lub rzeczy45. Takie rozumienie pojęcia 
mogłoby prowadzić do zjawisk niepożądanych, a zwłaszcza prób unieważnienia 
małżeństwa z uwagi na błąd co do istotnych cech charakteru, wymaganych przez 
jedną stronę, których, wbrew zapewnieniom, zabrakło u drugiej. 

Groźba

W świetle art. 15¹ § 1 pkt 3 k.r.o. małżeństwo może być unieważnione pod wpły-
wem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności 
wynika, że składający oświadczenie mógłby się obawiać, że jemu samemu lub 
innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste. Groźba, o której mowa 
w art. 15¹ § 1 pkt 3, występuje wówczas, gdy zagrożenie i jego urzeczywistnienie 
zależy od grożącego. O bezprawności świadczy z kolei okoliczność, że godzi 
ona w obowiązujące prawo i zasady współżycia społecznego46. Groźba musi być 
przy tym poważna, a także uzasadniona. Trafnie przyjmuje się, że przy ocenie, 
czy groźba jest poważna, należy badać okoliczności zarówno subiektywne, jak 
i obiektywne, a zwłaszcza wiek i stan psychiczny sprawcy, lecz także charakter 
grożącego niebezpieczeństwa47. Do uznania, że dane oświadczenie woli złożone 
zostało pod wpływem groźby bezprawnej, nie jest z kolei konieczne, by grożący 

44 Na problem ten zwraca uwagę m.in. J. Strzebińczyk, wskazując, że jeżeli dopuszczona 
zostanie możliwość powoływania się na błąd co do właściwości danej osoby, to za taką można 
byłoby próbować uznać np. stan zdrowia – J. Strzebińczyk, op.cit., s. 115.

45 Słownik języka polskiego PWN…, s. 682.
46 Por. wyrok SN z 19 marca 2002 r., I CKN 1134/99, LEX nr 53282, w którym wskazano, 

iż groźba polega na sprzecznym z prawem działaniu grożącego lub wykorzystaniu działania for-
malnie zgodnego z prawem do osiągnięcia celu, dla którego prawo to nie przysługuje.

47 M. Domański, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające 
KRO…, s. 157.
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żądał wprost złożenia tego oświadczenia woli, wystarczy, że dla uniknięcia skut-
ków groźby było konieczne jego złożenie48.

Porównując wadę oświadczenia woli w postaci groźby z art. 15¹ § 1 pkt 3 
k.r.o. do wady z art. 87 k.c., można zaobserwować, że te regulacje cechuje 
duże podobieństwo. Słusznie zauważa się więc, że dopuszczalne jest czerpa-
nie, w odniesieniu do kwestii szczególnych, z dorobku doktryny dotyczącego 
art. 87 k.c.49 O groźbie w k.c. możemy mówić wtedy, gdy jedna osoba w celu 
zmuszenia innej do złożenia oświadczenia woli zapowiada użycie środków, 
które sprowadzą niekorzystne konsekwencje dla tej osoby lub osoby trzeciej. 
Przesłanką normatywną groźby z art. 87 k.c. jest bezprawność oraz to, że musi 
ona uzasadniać obawę, iż jej samej lub drugiej osobie grozi niebezpieczeństwo, 
tj. groźba musi być poważna. Różnica pomiędzy groźbą na ogólnych zasadach 
kodeksowych a groźbą z art. 15¹ k.r.o. polega na tym, że według art. 87 k.c. 
prawnie doniosłe jest niebezpieczeństwo zarówno osobiste, jak i majątkowe, 
a w art. 15¹ § 1 pkt 3 k.r.o. mowa jest jedynie o niebezpieczeństwie osobistym. 

Tak określony zakres groźby, odnoszącej się jedynie do niebezpieczeństwa 
osobistego, może budzić pewne wątpliwości, albowiem zdarzają się przypadki, 
gdy związek małżeński zostanie zawarty ze względu na obawę, nawet poważną, 
lecz uwarunkowaną ekonomicznie. W przypadku szczególnej czynności prawnej, 
jaką jest zawarcie małżeństwa, obawa tej natury jest jednak prawnie obojętna. 
Jest to uzasadnione istotą małżeństwa, którego zawarcie skutkuje powstaniem 
więzi osobistych zdecydowanie przeważających nad więzami majątkowymi. 
W zakresie wady oświadczenia woli, jaką jest groźba, przewidzianą w k.r.o. kon-
strukcję należy uznać zatem za trafną.

Problematyka braku wady pozorności zawarcia małżeństwa

W art. 15¹ k.r.o. pominięto pozorność jako wadę oświadczenia woli, tym samym 
zawarcie małżeństwa dla pozoru nie skutkuje de lege lata możliwością jego 
unieważnienia. Brak jest także uzasadnienia dla stosowania analogii do art. 83 
k.c., albowiem trudno dopatrywać się w tym wypadku luki prawnej50. W nauce 

48 Zob. orzeczenie SN z 15 października 1946 r., C III 597/46, OSN 1947, nr 3, poz. 48.
49 Tak m.in. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 53.
50 Zob. K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykow-

ski, s. 229. 
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pojawiają się głosy za dopuszczeniem stosowania wady pozorności przy zawar-
ciu małżeństwa, jednakże są to zapatrywania mniejszościowe51 i słusznie kry-
tykowane52. Przemawiającym za tym argumentem nie może być powołanie się 
na zawarcie pozornych małżeństw, o których mowa w ustawie z 12 grudnia 
2013 roku53 o cudzoziemcach, z uwagi na odmienność jej celu i funkcji regulacji 
zawartej w normie z art. 169 tejże ustawy, która została wprowadzona, aby prze-
ciwdziałać nadużywaniu prawa w uzyskiwaniu zezwoleń pobytowych54.

Należy zauważyć, że konstrukcja pozorności, w kształcie z art. 83 k.c., nie 
pasuje w istocie do swoistej czynności prawnej, jaką jest zawarcie małżeństwa. 
Po pierwsze dlatego, że modelowa konstrukcja pozorności dotyczy czynności 
dwustronnych, a zawarcie małżeństwa polega na złożeniu oświadczeń woli przez 
strony wobec kierownika USC czy w obecności duchownego. Zatem udział 
czynnika oficjalnego wyłącza możliwość zaistnienia tej wady, albowiem zawar-
cie małżeństwa nie stanowi „czystej” konstrukcji dwustronnej. Po drugie zawar-
cie małżeństwa wywołuje skutki prawne nie tylko pomiędzy stronami – skutki 
te mają szerszy zakres, w stosunku do państwa i całego społeczeństwa. Z uwagi 
na to, że nie jest wyłączną sprawą małżonków charakter związku między nimi, 
ukryta wiążąca ich umowa nie powinna mieć prawnego znaczenia55. Po trzecie 
należy przyjmować, że brak woli złożenia oświadczenia woli o zawarciu mał-
żeństwa skutkuje złożeniem oświadczeń nie na serio, co z kolei sprawia, że nie 
doszło w ogólne do zawarcia małżeństwa i uzasadnione jest w takim przypadku 
uznanie małżeństwa za nieistniejące (matrimonium non existens). Rozstrzygnię-
cie tego zagadnienia nakazuje więc przejść na inną płaszczyznę, tj. płaszczyznę 
istnienia bądź nieistnienia małżeństwa, a nie jego ewentualnego unieważniania 
jako wadliwego.

Z uwagi na powyższe argumenty brak w art. 15¹ k.r.o. pozorności jako wady 
oświadczenia woli należy uznać za działanie zamierzone ustawodawcy. Z kolei 
regulacja ogólna z art. 83 k.c. nie może mieć w tym przypadku zastosowania 

51 Tak m.in. A. Kozaczka, Wady oświadczenia konsensu z art. 1 kodeksu rodzinnego a nie-
ważność małżeństwa, „Nowe Prawo” 1957, nr 9, s. 53. 

52 Zob. K. Pietrzykowski, op.cit., s. 149 i lit. tam wskazana.
53 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2094. 
54 Zob. wyrok NSA w Warszawie z 19 października 2016 r., II OSK 2628/15,  

LEX nr 2169082. Rozważania na ten temat prowadzi E. Lewandowska, Pozorność oświadczenia 
woli. Studium cywilnoprawne, Olsztyn 2018, s. 202 i n.

55 K. Pietrzykowski, op.cit., s. 149.
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nawet odpowiedniego56. Uregulowanie tej wady wywołałoby niewątpliwie liczne 
problemy praktyczne, albowiem wiele niezadowolonych małżonków mogłoby 
próbować wywodzić, że ich małżeństwo zawarto w wyniku złożenia oświad-
czeń pozornych57. Jej pominięcie jest uzasadnione w świetle zasady trwałości 
małżeństwa.

Wnioski

Nowela z 24 lipca 1998 roku wprowadziła do k.r.o. możliwość unieważnienia 
małżeństwa w wypadku wystąpienia wad oświadczenia woli. Pomimo upływu 
ponad 20 lat od dokonanej nowelizacji regulacja za art. 15¹ § 1 k.r.o. przysparza 
nadal wątpliwości w zakresie wykładni poszczególnych przepisów, zwłaszcza 
z uwagi na odmienny zakres unormowania tychże wad w stosunku do ogólnej 
regulacji kodeksowej z art. 82–88 k.c.

Rozważania przeprowadzone w niniejszym artykule pozwalają uznać, 
że ograniczenie katalogu wad oświadczeń woli, a także odmienne określenie 
zakresu poszczególnych wad, jest uzasadnione charakterem instytucji małżeń-
stwa jako związku trwałego. Istota małżeństwa i jego funkcja w społeczeństwie 
uzasadniają zatem brak spójności analizowanych unormowań.

Przedstawiona teza nie wpływa na wyrażoną w niniejszym opracowaniu 
ocenę, iż regulacja niektórych wad oświadczenia woli zawarcia małżeństwa 
jest za wąska, stąd warto kontynuować dyskusję nad zmianą art. 15¹ § 1 k.r.o. 
W szczególności trafny jest postulat de lege ferenda poszerzenia zakresu wady 
oświadczenia woli z art. 15¹ § 1 pkt 1 k.r.o. o wadę braku swobody oświadcze-
nia o zawarciu małżeństwa oraz postulat poszerzenia zakresu błędu z art. 15¹ 
§ 1 pkt 2 k.r.o także o błąd co do tożsamości cywilnej. Powyższa modyfikacja 
wskazanych wad w sposób pełniejszy chroniłaby nupturientów przed skutkami 
oświadczeń woli złożonych w sposób nieprawidłowy.

Nie znajduje z kolei uzasadnienia rozszerzenie katalogu wad oświadczeń 
woli z art. 15¹ § 1 k.r.o. o pozorność. Wada pozorności, w kształcie z art. 83 k.c., 
nie pasuje bowiem w swej istocie do swoistej czynności prawnej, jaką jest zawar-
cie małżeństwa, chociażby dlatego że udział czynnika oficjalnego wyklucza 

56 Zob. J. Gajda, w: System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze…, s. 184.
57 Już w uzasadnieniu projektu prawa małżeńskiego z 1929 r. zauważono, że „jest zjawi-

skiem powszechnym, że powody, oparte na wadach, są zmyślone” – cyt. za A. Kozaczka, op.cit., 
s. 53. Na problem nadużywania tej konstrukcji zwraca uwagę też J. Strzebińczyk, op.cit., s. 112.
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modelową konstrukcję czynności prawnej dwustronnej. Należy przyjmować, iż 
brak woli złożenia oświadczenia woli o zawarciu małżeństwa skutkuje złożeniem 
oświadczeń nie na serio, a zatem w tych wypadkach nie dochodzi w ogóle do 
zawarcia małżeństwa (matrimonium non existens).

Literatura

Balwicka-Szczyrba M., Wady oświadczenia woli przy zawarciu małżeństwa oraz za-
warcie małżeństwa przez pełnomocnika na tle problematyki migracji zarobkowej, 
w: Prawnorodzinne i społeczne konsekwencje migracji zarobkowej. Wybrane za-
gadnienia, red. S.L. Stadniczeńko, M. Gołowkin-Hudała, A. Wilk, Opole 2009.

Góralski W., Błąd co do przymiotu osoby (kan. 1097 § 2 k.p.kan.), „Ius matrimoniale” 
1994, nr 4.

Góralski W., Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000.
Haak H., Nowelizacja prawa rodzinnego, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 33.
Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
Kalus S., Konstytucyjne źródła zasad polskiego prawa rodzinnego, w: Prawo a warto-

ści. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Zakamycze 2003.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, red. K. Osajda,  

Warszawa 2015.
Kozaczka A., Wady oświadczenia konsensu z art. 1 kodeksu rodzinnego a nieważność 

małżeństwa. „Nowe Prawo” 1957, nr 9.
Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawnych oraz generalnych klauzul 

odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skło-
dowska” 2013, vol. LX, nr 1.

Lewandowska E., Pozorność oświadczenia woli. Studium cywilnoprawne, Olsztyn 2018.
Nesterowicz M., Błąd co do osoby jako przyczyna unieważnienia małżeństwa (uwagi de 

lege ferenda), „Państwo i Prawo” 2009, nr 4.
Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Tom III. Prawo małżeń-

skie, Olsztyn 1996.
Piasecki K., Prawo małżeńskie, Warszawa 2011.
Pietrzykowski K., Wpływ wad oświadczenia woli nupturientów na ważność małżeństwa, 

„Studia Prawnicze” 1980, nr 2.



20 Małgorzata Balwicka-Szczyrba

Preussner-Zamorska J., Wady oświadczenia woli na gruncie prawa rodzinnego (ocena 
aktualnego stanu prawnego i wnioski de lege ferenda), w: Problemy kodyfikacji 
prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbi-
gniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.

Słownik języka polskiego PWN, t. R–Z, red. M. Szymczak, Warszawa 1999.
Smyczyński T., Nowelizacja prawa małżeńskiego, „Państwo i Prawo” 1999, nr 1.
Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009.
Sokołowski T., Zawarcie małżeństwa przez chorego na ciężką chorobę zakaźną, „Gdań-

skie Studia Prawnicze” 2003, nr X.
Strzebińczyk J., Prawo rodzinne, Zakamycze 2003.
System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warsza-

wa 2014.
System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J.S. Piątowski, Warszawa–Łódź 1985.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 

2018.
Zielonacki A., Zawarcie małżeństwa, Wrocław 1982. 

Orzecznictwo

Orzeczenie SN z 15 października 1946 r., C III 597/46, OSN 1947, nr 3, poz. 48.
Orzeczenie SN z 8 października 1952 r., C 1809/51, NP 1953, nr 6.
Wyrok NSA w Warszawie z 19 października 2016 r., II OSK 2628/15, LEX nr 2169082.
Wyrok SN z 19 marca 2002 r., I CKN 1134/99, LEX nr 53282.
Wyrok SN z 22 lutego 2012 r., IV CSK 240/11, LEX nr 1217052.



21O odmiennym uregulowaniu wad oświadczeń woli…

SEPARATE REGULATIONS ON DEFECTS OF A DECLARATION  
OF INTENT TO ENTER INTO MARRIAGE, AS DISTINCT FROM  

THE GENERAL PROVISIONS OF THE POLISH CIVIL CODE

Summary

The aim of this paper was to present regulations on defects of a declaration of intent to 
enter into marriage and compare them with regulations set out in Articles 82–88 of PCC 
with respect to the scope of the individual defects of a declaration of intent and the ways 
in which the resulting inconsistencies can be justified.
The paper uses a method of research based on legal doctrine, involving an analysis of 
legal provisions, especially those set out in the Polish Family and Guardianship Code, 
the Polish Civil Code, case law and the literature. Methods based on comparative law 
and the history of law were used as a secondary measure.
The research has shown that a limitation of the catalogue of defects of a declaration of 
intent as set out in Article 15¹ of PFGC and the definition of the scope of the individual 
defects is justified by the nature of marriage as a lasting relationship. The inconsisten-
cies between these regulations are therefore a deliberate step to implement the principle 
of permanence of marriage. However, the opinion expressed in this paper is that some 
of the defects of a declaration of intent to enter into marriage are regulated too narrowly, 
which is why the debate over amendments to Article 15¹ § 1 of PFGC is well worth con-
tinuing. Especially relevant here is the de lege ferenda postulate to extend the scope of 
a defect of a declaration of intent set out in Article 15¹ § 1 section 1 of PFGC with the 
defect of no freedom to declare intent to enter into marriage, as well as the postulate to 
extend the scope of error set out in Article 15¹ § 1 section 2 of PFGC to include error as 
to civil identity. However, no reasons could be found to extend the catalogue of defects 
of a declaration of intent set out in 15¹ § 1 of PFGC to include ‘ostensible nature’.

Keywords: entry into marriage, defects of a declaration of intent, marriage
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Summary

The distribution of property in society is a fundament of communist ideology, which in 
Czechoslovakia was regulated by two Civil Codes. In the process of reforming the entire 
legal system, the purpose of both codes was, besides property regulation, also to trans-
form the perception of the importance of ownership in society and to change the way 
people think about the role of property. In order to achieve this, the communist legisla-
tion introduced brand new property-rights institutions, which were supposed to replace 
ownership – in particular, the so-called ‘use’ (užívání) of property. The ultimate goal of 
the communist property reform, however, became so-called socialist ownership, which 
corresponded to the requirements of communist ideology and which existed in public 
and individual form.
This article presents the various types of ownership regulated in the Czechoslovak Civil 
Codes in the years 1948–1989. It also draws attention to some of the pitfalls of applying 
different forms of property in legal practice, particularly as regards land. It also points 
out the difference between the political demands placed on property law legislation and 
the economic reality of the day, which, among other things, contributed to the gradual 
weakening of the confidence in the Communist Party of Czechoslovakia and eventually 
led to the fall of the whole regime.
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Ownership of the means of production as well as consumer goods is one of the key 
issues of communist ideology, which aims to build a centralised economic system 
that would enable a new model of the social and economic order. The social role 
of property and ownership was seen by Marxist-Leninist ideology as one of the 
main elements in the process of transforming the capitalist society into a social-
ist and subsequently a communist society. The role of law has been reduced to 
a mere tool to achieve these ideologically motivated political-economic goals.

The new legal concept of property law and particularly ownership was, 
therefore, one of the main characteristics of the law during the communist era in 
Czechoslovakia. The new understanding of ownership was based on the objec-
tives of the communist movement and the Soviet political and economic model.1 

The traditional civil law concept of ownership based on Roman law was 
repeatedly criticised by the communist ideologists due to its individualistic char-
acter as well as its close connection to the free-market economy. This was against 
the collectivistic objective aiming to build a perfectly equal society. Private own-
ership was seen as a result of a broader concept of private law that was introduced 
by Roman law. Lenin, therefore, stated: ‘We do not accept anything which is 
private. For us is everything which regards the economy always public, never 
private’2 This is why also the Czechoslovak Civil Codes of 1950 and 1964 were 
not considered codes of private law, on the contrary, one of the main objectives of 
these civil codes was to eliminate the traditional distinction between private and 
public law since all communist law was officially regarded as public law.3

The new socialist society was, therefore, to be built on the new principles 
by limiting individual ownership and reshaping the society according to the com-
munist doctrine. As for property, this meant, among other things, that the people 
were to be discouraged from accumulating property and motivated into chang-
ing their ‘property habits’, as it was described by various legal scholars of that 

1 V. Knapp, Vlastnictví v lidové demokracii, Praha 1952, p. 9.
2 V.I. Lenin, On the Responsibilities of the People’s Commissariat of Justice in Conditions 

of the New Economic Policy – a letter to the People’s Commisariat of Justice, see: A. Bosiacki, Ro-
man Law in Totalitarian Systems: Soviet Union, Italy and Germany – Case Study, in: Au delà fron-
tières, melanges de droit Romain offert à Witold Wolodkiewicz, Warsaw 2000, vol. 1, pp. 131–138.

3 P. Bělovský, Občanské právo, in: M. Bobek, P. Molek, V. Šimíček, Komunistické právo 
v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví, Brno 2009, pp. 425–462.
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time.4 This is why in the later period of development of socialist law, especially 
in the 1960s, the opinion of Soviet specialists, according to which the temporary 
use of property (in the form of lending or lease) is economically and politically 
more efficient than ownership, prevailed. Officially, the so-called ‘personal use’ 
(osobní užívání) was declared to be a higher economic form of the disposal of 
property. The General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union 
N. Khrushchev expressed the thought during his meeting with representatives of 
French syndicates that in order to meet the demand of the people for automobiles, 
the industry could produce ten times fewer automobiles when lending to people 
than selling them directly to them.5 As a paradox, new free-market economic 
models of the 21st century follow a similar idea, as seen by the growing demand 
for property-sharing (cars, bicycles, etc). However, in contrast to the communist 
ideology, this trend is spontaneous and based on real demand from consumers.

Two Civil Codes

Shortly after the communist takeover in February 1948, a new Czechoslovak 
constitution was adopted (already in May 1948), which openly expressed the 
‘decision to build a people’s democracy’ and proclaimed the determination to 
take the path to socialism. As part of the initiated reform of the entire legal order, 
a new Civil Code was adopted in 1950, based on the recently adopted constitu-
tion. The Civil Code of 1950 (‘CC1950’) was an ideologically influenced statute 
that, among other things, was supposed to contribute to the process of changing 
the property habits of the people in order to prepare the ground for socialism. 
CC1950 was officially proclaimed as ‘the people’s code’, a code for the modern 
era, while at the same time the Austrian Civil Code (ABGB) that it was to replace 
was depicted as a symbol of the past. 

The subsequent development of the society in the 1950s could be character-
ised as the conservative period of the communist regime. Inspired by the Soviet 
Union, many people opposing the communist regime were imprisoned or even 
executed. Most private property was confiscated. As a result, the enthusiasm of 
the Communist Party supporters for building a state providing equal opportuni-

4 F. Dvonč, J. Štěpina, Návrh nového občanského zákonníka – zákonníka socialistickej 
spoločnosti, „Právny obzor” 1963, No. 3, p. 161.

5 N.S. Khrushchev, Moskovskaia Pravda, April 2, 1960; F. Dvonč, J. Štěpina, op.cit., p. 162.
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ties for all, typical of the beginning of the 1950s, slowly cooled down with the 
end of the decade. The improving post-war economy began to stagnate and this 
resulted in a crisis in the beginning of the 1960s. As a paradox, this happened at 
a time when, according to the predictions of the communist ideologists, the pro-
ductivity of industry should have increased five times compared to the beginning 
of the 1950s and socialism should have been achieved.6 

Instead of openly facing the economic crisis, the Communist Party decided 
to proclaim that all the objectives of the socialist economy had been reached, 
the foundations of socialism constructed and that the next generation of Czecho-
slovak citizens would live in communism.7 Further steps were made in socialist 
legislation to intensify the ideological contents of the key statutes. Considerable 
amendments were made to the criminal code and new statutes enforcing the 
socialist regime were promulgated, namely the statute on the state prosecution 
and a new statute on the state police. All these changes were based on the new 
constitution of 1960, which changed the name of the Czechoslovak Republic to 
the Czechoslovak Socialist Republic and proclaimed the leading role of the Com-
munist Party in state affairs.

Based on the provisions of the new constitution, a new Civil Code was intro-
duced in 1964 (‘CC1964’). It was aimed at continuing the transformation process 
initiated by CC1950 and to make the next step – it was to ‘prepare society for 
a life in communism,’ which was regarded as the final stage of the transformation 
process by the communist ideologists. This is why compared to the previous code 
CC1964 was considerably more radical. With the intention to eliminate what was 
left of the ABGB in the CC1950, the authors of the new code invented new legal 
institutes that were to replace the traditional ones. Some of the fundamental civil 
law institutes derived from the Roman law tradition, such as possession, prescrip-
tion, servitudes, and to some extent also contracts (!) were abolished. They were 
replaced by the ideologically acceptable new institutions named ‘personal use’ 
(osobní užívání – to replace possession and servitudes) and ‘services’ (služby – to 
replace contracts). The traditional legal entities were replaced by socialist organi-
sations (socialistické organizace).

6 M. Barnovský, K niektorým otázkam spoločenského vývoja Československa v šesť-
desiatych rokoch, “Dějiny socialistického Československa” 1989, No. 10, p. 16.

7 This was officially declared by Czechoslovak President Antonín Novotný at the meeting 
of the Soviet Communist Party in 1961. A similar declaration had been expressed already at the 
meeting of the Czechoslovak Communist Party in 1958.
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The primary task of the new code was to transform the common way of 
life and to change the way people think about property. Its purpose, therefore, 
remained the same as with CC1950, only the process achieving it was intensi-
fied, regardless of the fact that the social analysis of the effects of CC1950 on 
the Czechoslovak population had shown that it had failed in this role. CC1964 
contained a preamble openly declaring the main objective to ‘lead the society 
into communism.’ Apart from that, it proclaimed the close connection between 
the law and the state-planned economy and the principal role of the socialist 
organisations (socialistické organizace) that were established in order to ‘meet 
all the demands of the citizens,’ but in fact were to strengthen the centralisation 
of the economy. Officially, every person could enjoy the services provided by 
the socialist organisations to the extent he or she ‘contributed to the process of 
constructing communism.’ 

In general, all the contents of CC1964 were built on a utopian vision, ignor-
ing the real situation in society. The mistake of this approach was proven by the 
freedom movement in 1968, suppressed by an invasion by military troops of the 
Warsaw pact in August of the same year. This is why CC1964 was significantly 
amended in 1982. Most of the traditional institutions were reintroduced, namely 
possession and servitudes. Services, however, remained dominant over contracts. 
Regardless of these partial changes, the character of the whole law remained the 
same.

At the time of the fall of the communist regime in 1989, this code was 
still in effect. One of the main tasks of the democratic legislation was to prepare 
a new code that would suit the democratic society and the market economy. The 
intensive need for a new code, however, resulted in 1991 in a temporary solution 
that brought only an amendment of CC1964. At the same time, the preparation 
of a whole new code, which was expected to take more time, was initiated in the 
beginning of the 1990s. However, only in 2012, some 23 years after the fall of 
the communist regime in Czechoslovakia, was the amended CC1964 replaced by 
a new civil code that returned to the traditional civil law. 

Types of property ownership in the socialist Civil Codes

Under the influence of the state ideology, the traditional institutions of property 
law also obtained new contents. The socialist law treated ownership as a collec-
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tive institution, emphasizing its economic character: ‘Ownership becomes social, 
it becomes a productive relationship of the people determined by the new eco-
nomic and social structure on the socialist basis’.8

The socialist understanding of ownership was derived from the Czechoslo-
vak constitution of 1948 and subsequently from CC1950, which introduced the 
primary division of ownership into three specific forms: socialist ownership, per-
sonal ownership, and private ownership. 

Socialist ownership

Socialist ownership (socialistické vlastnictví) was a collective form of ownership 
established as an institution by the intensive process of nationalisation and sup-
ported by the centrally planned economy. Socialist ownership became a part of 
the newly introduced concept of civil law and at the same time a counter-balance 
to the traditional concept of ownership.9 It was proclaimed to be a progressive 
form of ownership since the traditional Roman law-based type of ownership was 
not suitable for the socialist society and was also considered obsolete. The legis-
lative commentary to CC1950 presented socialist ownership as the shield against 
the exploitation of workers and it was to provide ‘constant growth of wealth of 
the workers’.

Socialist ownership should not be, however, understood as equivalent to 
state ownership.10 Apart from state property, the object of socialist ownership 
was also the property of cooperatives and property in personal ownership that had 
also a socialist character. 

According to the official ideology, property in socialist ownership did not 
belong to the state but to the workers. In practice, however, it was the state that 
disposed of so-called socialist state property and this is why the state had pro-
claimed itself the representative of the working class. The ownership of state 
property, so-called national property (národní majetek), was exercised by the 
state either directly (this was state socialist ownership – státní socialistické vlast-
nictví) or indirectly using the authorities assigned for the administration of the 

8 The Legislative Commentary to CC1950, intro., art. 7.
9 A.V. Venědiktov, Státní socialistické vlastnictví, Praha 1950, p. 357.
10 P. Bělovský, Instituty občanského práva 1950–1982, in: Dějiny československého práva 

1945–1989, ed. J. Kuklík, Praha 2011, pp. 352–354; A.V. Karass, Obsah práva státního socialistic-
kého vlastnictví, “Sovětskoje gosudarstvo i pravo” 1949, No. 7.
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national and community companies (i.e., the socialist legal persons – socialis-
tické právnické osoby) later called the socialist organisations.11 These subjects 
were entitled to obtain socialist property in order to provide services to the public 
through so-called ‘permanent use’ (trvalé užívání). 

In order to ensure that socialist property (i.e., national property) was not 
used for individual benefit, CC1950 restricted the transfer of socialist ownership. 
This was to prevent the transfer of socialist property to individuals. The products 
of socialist industry could be transferred to personal ownership (osobní vlast-
nictví) only if they were part of the socialist production designated for personal 
consumption. 

CC1964 continued to distinguish the types of ownership introduced by 
the constitution of 1948 and CC1950. Unlike CC1950, the 1964 code does not 
define socialist ownership (it does, however, give a general definition of owner-
ship, see above). It is, however, mentioned by the enacting clause of the code: 
‘the constantly developing social production based on the property in socialist 
ownership is the source of meeting the demands of the citizens; every person is 
obliged to develop, strengthen and protect this property.’ Socialist ownership 
remained part of the Civil Code until the democratic reform of the law after the 
revolution of 1989.

Technically, the treatment of socialist ownership by both Civil Codes was 
very poor. There are many unclear provisions that cause considerable confusion 
about which property may be in socialist ownership and which would be in per-
sonal or private ownership. One of the most significant problems was the ques-
tion of ownership of land.

Socialist ownership of the cooperatives

A specific form of socialist ownership was the ownership of ‘people’s coopera-
tives’, or cooperative ownership (družstevní vlastnictví).12 The constitution of 
1948 presented a definition of these cooperatives: ‘the people’s cooperatives are 
the unions of the workers associated for the purpose of a common activity aimed 
to increase the living standard of its members and all the working people, but not 

11 V. Knapp, Operativní správa národního majetku národními podniky, in: K. Petržalka, 
Z. Isaakovič Škundin, K otázkám nového občanského práva. Praha 1950, p. 15 ssq.

12 P. Bělovský, Instituty..., pp. 354–356.
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to achieve the highest possible profit from the invested capital’.13 The ownership 
of land other than ‘people’s cooperatives’ was not considered socialist owner-
ship. This regarded particularly the so-called ‘private-capital cooperatives’ that 
had operated on the territory of Czechoslovakia since the 1920s. However, in 
the beginning of the process of the socialist transformation, even the people’s 
cooperatives did not meet the standards required by the Communist Party and 
the socialist jurisprudence. The proper socialist cooperatives as defined by the 
constitution were to be established later with the achievement of a higher level of 
nationalisation and collectivisation.14

Cooperative ownership was thus regarded as a form of collective owner-
ship, in the same way as state ownership (unlike personal and private ownership). 
Cooperative ownership was nevertheless considered to be a kind of ownership 
inferior to state ownership. On the scale of the ownership hierarchy, it was there-
fore placed between state and private ownership and it was this position that 
determined its limits. In practice, this meant that property capable of being exclu-
sively the object of state ownership was excluded from cooperative ownership, 
while property capable of being in private ownership was also capable of being 
in the ownership of the cooperatives. 

CC1964 followed the concept of CC1950 regarding cooperative owner-
ship. However, at the time when CC1964 came into effect, the process of col-
lectivisation had made considerable progress and thus the role of the cooperatives 
was accentuated in the new code. Formally, they were placed among the newly 
introduced socialist organisations. Apart from the agriculture sector, they played 
a major role, especially in housing. 

CC1964 contained very detailed regulation of the use of apartments and 
land and at the same time introduced a new institution of cooperative apartments 
(družstevní byty). The very detailed treatment of the legal relationships among 
the members of apartment cooperatives reflected the newly emerging phenom-
ena of collective use of apartment buildings. The legal regulation of the use of 
apartments and apartment cooperatives exceeded the measure of detail of any 
other institution contained in CC1964. While the traditional institutions of pos-
session or prescription, reintroduced after the amendment of 1982, were treated 
in one single article, housing was treated in 69 articles in the code. Likewise, 

13 The Czechoslovak Constitution of 1948, art. 157.
14 V. Knapp, Vlastnictví v naší společnosti, “Právník” 1949, No. 7–8, p. 308.
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after the amendment of CC1964 in 1982, servitudes were treated in two articles 
and the regulation of housing became even more detailed. One of the first things 
that can be observed in CC1964 is, therefore, the significant disproportion in the 
regulation of various civil law institutions. This, however, demonstrated the level 
of importance considered by the authors of the communist Civil Code regard-
ing various social topics. The priorities in treating civil law institutions were 
expressed in accordance with the legislative strategy of the Communist Party. 

Personal ownership

Personal ownership (osobní vlastnictví) under CC1950 does not pertain directly 
to the category of socialist ownership.15 Also, CC1964 does not explicitly men-
tion personal ownership as a socialist type of ownership. Nevertheless, both codes 
recognised the socialist character of personal ownership and placed it in contrast 
to private ownership (soukromé vlastnictví, see below). 

Personal ownership was, along with non-socialist private ownership, a form 
of individual ownership recognised by the communist legislation and jurispru-
dence. Both forms of individual ownership were tolerated side by side with 
socialist ownership, which was the only form of ownership to really meet the 
ideological standards set by the communist regime. Although personal ownership 
was in substance contrary to communist principles refusing the individualistic 
character of the law, it was accepted by the communist legislation. The incor-
poration of personal ownership into civil law was, therefore, accompanied by 
a strict limitation of the property capable of becoming an object of this form of 
ownership.

The new legal concept of ownership constructed by the communist ideolo-
gists never went so far as to limit the ownership of consumer goods. Consumer 
products along with personal things were the only possible objects of personal 
ownership. All other things (except for some immovables) were allowed to be 
only in the socialist ownership belonging to all the citizens.16

In the beginning of the 1950s, personal ownership, just as with socialist 
ownership, was only starting to function in terms of the constitution of 1948 
as well as in terms of the plans of the Communist Party. Accordingly, CC1950 

15 P. Bělovský, Instituty..., pp. 356–360.
16 K. Plank, Osobné vlastnictvo, “Právny obzor” 1952, p. 418.
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presented only a brief description of personal ownership.17 The further text of 
the code does not explicitly distinguish between personal ownership and private 
ownership. This flaw, which made it difficult to determine the exact limits of 
personal ownership, was, however, subject to severe criticism in the official law 
journals of that time.

The group of things that could become an object of personal ownership and 
thus personal property was strictly limited. Personal ownership was primarily 
restricted to personal things, consumer products, and personal savings. It was 
thus the character of the thing that determined the character of ownership. This 
meant that if the consumer product turned into a means of production, the charac-
ter of ownership of the thing changed accordingly.

In comparison to the later development of civil law in the 1960s, the regula-
tion of personal ownership established by CC1950 was considerably more liberal. 
Unlike CC1964, the first socialist Civil Code allowed the personal ownership of 
land. The personal ownership of land was in CC1964 replaced with ‘the personal 
use of land.’ Both codes, however, allowed also the personal ownership of ‘fam-
ily houses.’ 

A family house in the socialist civil law became a technical term. CC1950 
introduced it as one of the possible objects of personal property. The economic 
character of this kind of object and its placement among the things excluded 
from socialist property raised many legal questions. This resulted later in the 
significantly more detailed treatment of the family house as an object of personal 
ownership in the Civil Code of 1964. The individual ownership of things whose 
price would exceed the value of consumer products was seen as something that 
could threaten the socialist environment. Yet, since it was absurd even for com-
munist jurisprudence to consider a family house property belonging to the whole 
society, it was therefore accepted to consider it again personal property. 

In contrast to the previous Code of 1950, however, the authors of CC1964 
decided to present a definition of a family house: ‘The family house is a residen-
tial building in which at least two-thirds of the floor surface is used for living 
space. The number of rooms in the family house cannot exceed five, not including 
the kitchen. This number can be greater only if the total area of the floor surface 
of the building does not exceed 120 square metres’.18

17 CC1950, art. 105.
18 CC1964, art. 128.



33Ownership and Property in Communist Civil Codes of Czechoslovakia

The personal ownership of family houses was limited not only by the area 
of the building but by quantity. Art. 129 of CC1964 fixed the number of family 
houses allowed to be owned by a person to one single house.

The personal ownership of land was allowed only by CC1950. This fact, 
however, was not explicitly stated by the text of the code but had to be traced by 
legal interpretation. CC1964, which was to provide a transition to communism, 
excluded land from personal ownership and made it an object of socialist prop-
erty only. The persons were nevertheless even under CC1964 allowed to use land 
for their personal benefit. From the legal point of view, however, the persons were 
entitled to do this not by ownership of land but by a newly introduced instrument 
named ‘the personal use of land’ (osobní užívání pozemku).19

Although personal use was introduced as an innovation of CC1964, it had 
its roots already in CC1950, which came up with an instrument called ‘the per-
manent use’ (trvalé užívání).20 The permanent use of land was to be constituted 
in favour of socialist legal persons. The lack of any further treatment of this insti-
tution by CC1950 made it, however, unclear in its contents. Only art. 158 of 
CC1950 states that socialist legal persons do not need any consent to construct 
a building on land in permanent use. 

CC1964 followed the treatment of personal ownership in the sense of the 
communist constitution of 1960, which was supposed to provide the legal basis 
for life in the new communist society. As a consequence, the treatment of per-
sonal ownership by CC1964 became more detailed, on the one hand, and more 
restrictive as to the objects capable of being in personal ownership, on the other. 
While CC1950 treats personal ownership (and personal property) in one single 
article, CC1964 devoted to this type of ownership one whole chapter containing 
ten articles. In CC1964, personal ownership was mentioned already in the pream-
ble to the code as an important means of meeting the demands of the citizens. The 
same characteristic is given once again further in the text of the code, which dem-
onstrates the ideological purpose of the statement. The legislative commentary to 
CC1964 defines personal ownership by three main attributes: 1. the indivisible 
connection to socialist ownership, 2. the honesty of the source of personal owner-
ship, 3. the consumer character.21

19 V. Fábry, Osobní užívání půdy, “Právnické štúdie” 1964, No. 2.
20 CC1950, art. 103.
21 V. Knapp; K. Plank et al., Učebnice československého občanského práva, vol. II, Praha 

1965, p. 26.
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Concerning immovables, CC1964 introduced a radically new perspective 
towards the disposal of land. If CC1950 implicitly allowed the personal owner-
ship of land (i.e., construction and agricultural land), then CC1964 completely 
restricted the ownership of any land. This was in accordance with the officially 
proclaimed ideological statements of the Communist Party because land was 
considered a means of production. Although CC1964 did not again exclude land 
from personal ownership explicitly, the text regarding the disposal of land implies 
that land can be an object exclusively of socialist ownership. Just as with family 
houses, personal ownership of land was replaced with the newly introduced insti-
tution of ‘the personal use of land’ (derived from the already mentioned ‘perma-
nent use of land’). The word ‘land’ in this case regarded only construction land; 
the personal use of agricultural land was not possible and could be, therefore, an 
object of socialist ownership only. 

The ban on the personal ownership of land was related to the main ideo-
logical proclamation in the preamble to CC1964: ‘the land belongs to those who 
work on it’, mentioned already in the constitution of 1948. In practice, this meant 
that the land belongs to the working class as a whole and cannot be an object of 
individual ownership. 22

The objective of the ban on the personal ownership of land and its replace-
ment with the more restrictive ‘personal use’ was to provide control over the 
disposal of land. According to the new legal concept of ownership introduced by 
CC1964, socialist property formally belonged to all people. In practice, however, 
the administration of it was carried out by state officials. This provided an easier 
position in the realisation of state-directed construction projects (roads, parking 
lots, etc.). The state authorities did not have to communicate with the owners of 
the relevant land in order to expropriate the property. 

Personal use was not provided to individuals free of charge and the fee was 
determined by state legislation. The distribution of land for personal use was per-
formed by the state administration. The land ascribed for personal use remained 
in socialist ownership (administered again by the state) and, therefore, could not 
be transferred by the person entitled to it for personal use. On the other hand, the 
institution of personal use bore certain signs of the iura in rem which brought it 
very close to regular ownership. The duration of personal use was not limited by 

22 K. Eliáš, Právo osobního užívání pozemku, “Socialistická zákonnost” 1983, p. 242.
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the life of the entitled person but succeeded to his/her heirs. Also, the protection 
of personal use was very similar to the protection of personal ownership. 

CC1964 proclaimed that the protection of personal ownership is provided 
only to those owners who acquired it from an honest source.23 This meant that the 
acquirer’s knowledge of the quality of the source was irrelevant. In case a person 
acquired it in good faith yet from a thief, possession acquired this way was not 
entitled to protection since the source was not honest. The socialist organisations 
were assumed to be always an honest source. 

Private ownership

Private ownership (soukromé vlastnictví) was regarded by the communist doc-
trine as a relic of capitalism that was to be temporarily tolerated and accepted 
within the communist legal system.24 This is why unlike personal ownership, pri-
vate ownership was not seen as an institution of the socialist law system. On the 
other hand, just as with personal ownership, private ownership was also a form of 
individual ownership, which was recognised by the law as a regulated alternative 
to the socialist common ownership.

In 1950, when CC1950 was promulgated, the process of collectivisation and 
nationalisation had only commenced. Even though the war had inflicted severe 
damage to the property of most of the people, still many of them owned a sig-
nificant amount of property (land, cattle, buildings, personal savings, etc.). This 
was considered by the growing Communist Party as a remnant of the bourgeois 
society.

The contents of the Civil Code, therefore, had to reflect this situation despite 
the political or ideological objectives. Private property was declared a tempo-
rary phenomenon, tolerated by the communist legislation until the transformation 
process was finished.25 The socialist environment and society were expected to 
spontaneously eliminate the needs of the citizens for private ownership since all 
their demands were to be furnished by the socialist property and by the socialist 
organisations. The Communist Party had to face the fact that in the beginning of 
the 1950s, the citizens were not yet prepared to reject the traditional individual 

23 CC1964, art. 125.
24 P. Bělovský, Instituty..., pp. 360–362.
25 V. Knapp, Hlavní zásady československého socialistického občanského práva, Praha 

1958, p. 358.
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forms of ownership. The transformation into socialism and subsequently into 
communism had to be regarded as a gradual process. Personal ownership was to 
slowly replace private ownership, which would consequently be followed by the 
elimination of all individual property in the communist society.26 

The contents of CC1950 reflects the situation faced by the Communist Party. 
Private ownership was, therefore, not made inferior to the socialist personal 
ownership. It was quite the contrary. Many of the civil law principles regarding 
personal ownership were equally applicable to private ownership (as the acquisi-
tion of ownership, the common ownership, the protection of ownership). The 
distinction between the various types of ownership established by the constitu-
tion of 1948 was nevertheless subsequently not treated clearly and accurately 
by CC1950. This resulted, on the one hand, in much legal confusion and many 
conflicts. On the other hand, this proved that the motivation for drawing a strict 
line between socialist and non-socialist ownership was not as strong as could be 
expected.

The process of nationalisation was an inseparable part of the communist 
planned transformation of Czechoslovak society. It was, however, started even 
before the constitution of the communist government in 1948. Based on decrees 
by the president, n.100-103/1945, some companies in light and heavy industry 
were nationalised already in 1945. These were followed in the same year by insur-
ance companies and banks. In 1948, general nationalisation had hit all companies 
with a number of employees exceeding 50. The process subsequently affected all 
construction companies, travel agencies, and spa companies. The gradual process 
of nationalisation of the Czechoslovak industry was in 1947 and 1948 finalised 
by large-scale land reform.

Business undertakings were allowed by the constitution of 1948, which 
declared in its art. 151 that: ‘a business undertaking is either public (performed 
by the state), cooperative or private’. As for a private business undertaking, the 
constitution explicitly tolerates the existence of companies and enterprises with 
a number of employees not exceeding 50. Accordingly, the declaration of the 
constitution in 1948 was reflected by CC1950. The legislative commentary nev-
ertheless states that exploitation is still a common phenomenon represented by 

26 Z. Kratochvíl, Předmět a systém socialistického práva občanského, “Právník” 1962,  
No. 1, p. 32; V. Čížkovská, Osobní vlastnictví a jeho úprava v evropských socialistických právních 
řádech, “Acta Universitatis Carolinae – Iuridica” 1974, No. 3, p. 178.
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‘rural rich men’ (the so-called ‘kulaks’). It is, therefore, only a matter of time and 
agricultural strategy before they are eliminated, adds the legislative commentary. 

For the purpose of farming and private agricultural activities, CC1950 
allowed the private ownership of agricultural land. This was nevertheless allowed 
only in the limits set by the constitution of 1948, which restricted the private 
ownership of agricultural land to 50 acres. The recognition of minor farming was 
in its roots inspired by the same source, which affected the whole concept of the 
Czechoslovak Civil Code of 1950, from the Soviet civil law. In practice, how-
ever, all private business or farming activities were unwelcome, and, therefore, 
rather tolerated than supported.

With the introduction of CC1964, the approach of the state legislator towards 
private property, as well as towards all private activities of people, drifted and 
became more conservative. Still, even in the beginning of 1960, neither state 
legislation nor the official ideology managed to eliminate all undertakings. For 
this reason, CC1964 had to again contain the treatment of private ownership. 
This is, however, understood as the result of a political compromise. Despite the 
economic crisis at the end of 1950, President Novotný officially declared in 1958 
that the construction of a socialist society had finished and that all the precondi-
tions necessary for the process that would lead the society into communism were 
fulfilled. Communism was officially expected to be reached in the beginning of 
the 1980s. Instead of liberalising the society, which would prevent the further 
deterioration of the economy, the state legislator decided to reinforce the mecha-
nisms securing the socialist regime. The consequence of this approach can be 
seen in the contents of CC1964, as described above.

The proclamation of President Novotný, which ignored all economic indica-
tors and blindly followed the ideological plans of the Communist Party, resulted 
in the slow deterioration of the economy and consequently, the living standards 
of the people. From the present perspective, this proclamation can be viewed as 
one of the elements that contributed to the formation of the dissident movement 
and later to the democratic revolution in 1989.
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Summary

Art. 48 of the Constitution of the Russian Federation guarantees everyone the right to 
qualified legal assistance. The question of the means and methods it should be provided 
with has been debated between lawyers for a long time. A number of scientists talk 
about the need for legislative consolidation of the ‘advocate monopoly’. Others consider 
it appropriate to license the legal services market. These disputes remain relevant today.
However, in 2019, Russia has undergone a reform of procedural law, which lawyers have 
called a ‘process revolution.’ Many rules of procedural codes have undergone major 
changes.
In particular, as a result of the reform, the requirements for persons who may act as rep-
resentatives in civil matters have been substantially changed.
In the framework of this article, an attempt is made to analyse the reform of the institu-
tion of representation. Based on a systematic analysis of procedural legislation and law 
enforcement practice, the author comes to the conclusion that legislative consolidation 
of the need for higher legal education for representatives can be called one of the positive 
aspects of the reform.
This article provides an analysis of the development trends of the institution of repre-
sentation in the historical aspect. The author concludes that it is maintaining logical and 
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consistent movement along the path of becoming an‘advocate monopoly’ in Russia. It 
seems that subject to its competent and phased introduction, as well as the reform of the 
corps of the bar itself, not only by increasing its number but above all by increasing the 
professionalism of its members, it can and should become an effective tool in the civil 
process.

Keywords: civil procedure, representation, professional legal assistance, higher legal 
education

Current trends in the development of the institution of representation in 
the civil process of Russia

The discussion on the feasibility of establishing professional representation has 
been conducted in Russia for many years. The need for a professional qualifica-
tion in relation to procedural representatives in the arbitration process was also 
discussed by V.F. Yakovlev and A.A. Ivanov. The comprehensive concept of pro-
fessional representation in the Russian civil process was developed in 2004 in the 
doctoral dissertation by E.V. Tarlo.1

If we analyse the ways of reforming the legislation in relation to the issue 
under consideration, it should be remembered that the first attempt to establish 
an‘advocate monopoly’ in the arbitration process was made in the Arbitration 
Procedure Code of the Russian Federation in 2002. The legislator limited the 
list of possible representatives of the organisation: such could be its head and 
employees, or advocates. Interestingly, such restrictions concerned organisations, 
while the right to choose a representative in relation to individual entrepreneurs 
was not limited in any way.

However, already in 2004 this rule was declared unconstitutional. In the 
literature, the legal position of the Constitutional Court is assessed differently. 
Many scientists believe that, within the framework of this decision, the court 
recognised as unacceptable the existence of restrictions on subjects of represen-
tation in general. Such an interpretation does not seem completely objective. An 
analysis of the judgment allows us to conclude that the Constitutional Court does 

1 See more: E.G. Tarlo, Problemy professional’nogo predstavitel’stva v sudoproizvodstve 
Rossii [Problems of professional representation in the legal proceedings of Russia], avtoref.dis. … 
d-ra yurid. nauk. M., 2004.
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not speak about the ‘unconstitutionality’ of the ‘advocate monopoly’ as suchbut 
only about a violation of Art. 19 of the Constitution of the Russian Federation in 
connection with discrimination of subjects depending on the method of organis-
ing entrepreneurial activity: restrictions apply only to organisations and only to 
the arbitration process.

Thus, the legislative consolidation of the complex restrictions on the right to 
choose a representative for all participants in the civil process is unlikely to be in 
any conflict with the Constitution of the Russian Federation.

In recent years, the discussion about the need for an‘advocate monopoly’ in 
Russia has become more visible. After approval of the state ‘Justice’ programme,2 
taking into account the consolidation of the provisions on the need for a twofold 
increase in the lawyer corps, the prospect of introducing a single lawyer’s status 
for all players in the legal services market seemed quite real. However, the fur-
ther development of events went in a slightly different direction. The deadlines 
for submitting to the Government of the Russian Federation the Federal Law on 
Professional Legal Aid, aimed at optimising the procedure for admission to the 
lawyer profession and standardising the market for professional legal assistance, 
have been repeatedly postponed.

On 24 October 2017, the Ministry of Justice published the Concept of Regu-
lation of the Legal Services Market (Professional Legal Aid Market)3 for general 
discussion. This Concept suggested the following stages of reforming the institu-
tion of representation: 
1. 2018 – the introduction of access to the institution by lawyers of commer-

ciallegal forms.
2. 2019 – adoption of regulations on a simplified procedure for joining the bar.
3. 2020–2022 – admission to the legal profession of persons interested in this. 
4. from 1 January 2023, judicial representation in all instances and in all types 

of cases can only be carried out by lawyers. 

2 See more: Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15.04.2014, No. 312 ‘Ob utverzhdenii gosu-
darstvennoj programmy Rossijskoj Federacii “Yusticiya”’ [Decree of the Government of the Rus-
sian Federation of 15 April 2014, No. 312 ‘On approval of the state programme of the Russian 
Federation “Justice”’].

3 Proekt Rasporyazheniya Pravitel’stva RF ‘Koncepciya regulirovaniya rynka professio-
nal’noj yuridicheskoj pomoshchi’, podgotovlen Minyustom Rossii [The draft Government Order 
of the Russian Federation ‘The Concept of Regulation of the Professional Legal Aid Market’, pre-
pared by the Ministry of Justice of Russia].
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The proposed reform method has been actively criticised by the legal 
community. In particular, the possibility of obtaining the status of a lawyer in 
a simplified manner was assessed extremely negatively, since such an approach 
nullifies the proclaimed goal of the reform – ensuring the right to qualified legal 
assistance.

The adoption of the Federal Law of 28 November 2018, No. 451, suspended 
the active discussion that unfolded around the ways of reforming the institution 
of representation, establishing not professional, but educational qualifications in 
relation to the subjects of representation.

It seems that the legislative consolidation of the need for higher legal educa-
tion for representatives can be called one of the positive aspects of the reform. 
A similar approach has already been tested under the Code of Administrative Pro-
cedure of the Russian Federation and demonstrated its viability and effectiveness. 
In the context of the discussion about reform of the legal services market and the 
advisability of the ‘advocate monopoly’ in the civil process, the establishment of 
an educational qualification seems to be a less radical measure. This approach 
obviously does not entail restrictions on the principles of dispositiveness and 
accessibility of judicial protection, or mean the need for a sharp increase in the 
body of lawyers, nor is it likely to lead to a significant increase in the cost of 
legal services. At the same time, it seems that the requirement for higher legal 
education among representatives will contribute to the realisation of the right to 
qualified legal assistance guaranteed by Art. 48 of the Constitution of the Russian 
Federation.

It seems logical and reasonable that the norms on an academic degree in 
a legal speciality appear as an alternative to higher legal education.

It should be noted that if in the arbitration and administrative process the 
requirement for a legal education extends to all levels of the judicial system, 
then according to the new version of Art. 49 of the Civil Procedure Code of 
the Russian Federation, the requirement of higher legal education or degree in 
a legal speciality does not apply to cases considered by district courts. Thus, in 
accordance with the new provisions of the procedural legislation of the Russian 
Federation, a representative who does not have higher legal education will no 
longer be able to be a representative in courts above the district level, in particular 
in courts of appeal and cassation. If we apply these rules to the average case relat-
ing to the jurisdiction of the district court, then we get a rather strange situation. 
A representative who does not have higher legal education in a civil case that was 
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examined at the first instance in a district court will no longer be able to be a rep-
resentative in the same case when considering an appeal. Taking into account the 
old Russian proverb ‘they don’t change horses at the crossing,’ it is not clear why 
the principal who chose the representative and thanks to this representative won 
the case in the court of the first instance should suddenly be required to change 
this representative in case of an appeal against the decision.

So, the final version of Art. 49 Code of Civil Procedure of the Russian Fed-
eration raises a number of quite logical questions:
1. Why does the educational qualification impede the exercise of the right to 

judicial protection at the level of access to the court of first instance but does 
not prevent it at the level of the court of appeal and cassation?

2. Why does the educational qualification impede the exercise of the right to 
judicial protection in the framework of the civil process but not interfere in 
the framework of the arbitration process, as well as in the consideration of 
administrative cases under the rules of the CAS of the Russian Federation?

3. What is the ratio of these restrictions in the civil process with the idea of 
unification of the civil and arbitration process?

4. Finally, an equally important issue is the need to guarantee not only the right 
to judicial protectionbut also the right to qualified legal assistance. Obvi-
ously one of the standards for the provision of qualified legal assistance is 
that a representative has a legal education. So, why does this standard begin 
to be respected only from the appeal court?
Based on the foregoing, the approach chosen by the legislator cannot be 

considered successful. Moreover, returning to the decision of the Constitutional 
Court, an analysis of which was given at the beginning of the article, it seems that 
such selective restrictions on a representative in the civil process can again be 
recognised as certain discrimination, which is in contradiction with the constitu-
tional provisions of the Russian Federation.

The new edition of the procedural law contains a number of well-founded 
exceptions to the requirement that a representative has higher legal education. In 
particular, the need to comply with educational qualifications does not apply to:
– patent attorneys for disputes related to the legal protection of the results of 

intellectual activity and means of individualisation,
– arbitration managers in the performance of their duties in a bankruptcy case,
– trade unions, their organisations, associations representing in court the in-

terests of persons who are members of trade unions in disputes related to the 
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violation or contest of rights, freedoms and legitimate interests in the field of 
labour (service) relations and other relations directly related to them.
The specified list is not exhaustive, other cases may be provided for by 

federal law.
It should be noted that the new version of the law leaves unresolved the 

issue of the possibility of technical actions (for example, submitting and receiv-
ing documents in court) by persons who do not have a legal education. A literal 
interpretation of the law suggests that this is not possible. However, it is obvious 
that such an approach will create many unnecessary difficulties in practice.

In the original version of the bill for such purposes, it was supposed to intro-
duce a new figure into the civil process – the ‘attorney.’ It can be assumed that the 
idea has roots in the French doctrine where the division of legal aid providers into 
lawyers and attorneys existed until 31 December 1971. The expediency of the 
emergence of the status of ‘attorney’ in the Russian civil process was subjected to 
extensive criticism from the legal community. As rightly noted by V.P. Kudryav-
tseva, ‘it is not clear what material legal relations serve as the content of the attor-
ney’s introduced procedural status and why the existing procedural figures are 
not suitable’.4 In addition, a number of questions were also raised by the norma-
tive regulation of the new procedural figure. In particular, having empowered the 
attorney with the authority to receive judicial notices and calls, the legislator did 
not make corresponding changes to the relevant articles on the proper notification 
of persons involved in the case. Subject to extensive discussion and amendments 
to the second reading, these provisions were deleted. 

Summing up, we note that the proposed way of reforming the institution of 
representation as a whole can be a good basis for the establishment of the ‘advo-
cate monopoly’ in Russian Federation. It seems that subject to its competent and 
phased introduction, as well as the reform of the corps of the bar itself, not only 
by increasing its number but above all by increasing the professionalism of its 
members, it can become an effective tool in the civil process.

4 V.P. Kudryavceva, Status poverennogo v grazhdanskom i administrativnom sudoproi-
zvodstve [V.P. Kudryavtseva, Attorney status in civil and administrative proceedings] “Arbitra zhnyj 
i grazhdanskij process” 2017, No. 12, p. 23.
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The expenses of representative services in the civil process in Russia 

As already noted, the introduction of the ‘advocate monopoly’ in the Russian civil 
process can lead to a significant increase in the cost of paying for the services of 
a representative. In this regard, it seems necessary to analyse the mechanism of 
formation of these costs and methods for their compensation.

A lawyer’s fee is one of the essential conditions of a legal aid agreement. 
Today, most common in the Russian Federation is the system of fixed tariffs for 
the provision of legal services, as well as a mixed-fee payment system: fixed-fee 
rates for each authority plus the total fee in the form of a percentage of the col-
lected funds (‘success fee’).

The practice of including the conditions of the ‘success fee’ has been wide-
spread in Russia for a long time. However, in 1999, the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation spoke out negatively about the possibility of 
classifying the ‘success fee’ as legal costs.5 At the same time, the Supreme Arbi-
tration Court did not indicate that the condition of the contract for the provision of 
legal services, making the amount of the payment for services dependent on the 
court decision to be taken in the future, should it be recognised as invalid (void), 
contrary to the requirement of the law. The information letter only notes that the 
contractor’s claim for remuneration is not subject to satisfaction if the plaintiff 
substantiates this claim by the condition of the contract, making the amount of 
payment for services dependent on the decision of the court or state body that will 
be adopted in the future.

Accordingly, if the obligation to pay the ‘success fee’ is fulfilled voluntar-
ily, then it is valid. If it is not voluntarily executed, then it cannot be claimed 
through the court. Later, when considering the admissibility of such practice in 
Russia, the Constitutional Courtcame to the conclusion that lawyers are forbid-
den to conclude agreements containing a condition about a fee, the size of which 

5 See more: Informacionnoe pis’mo Prezidiuma Vysshego Arbitrazhnogo Suda RF ot 
29.09.1999, No. 48 ‘O nekotoryh voprosah sudebnoj praktiki, voznikayushchih pri rassmotrenii 
sporov, svyazannyh s dogovorami na okazanie pravovyh uslug’ [Information Letter No. 48 of the 
Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated 29 September 1999 
‘On Certain Issues of Judicial Practice Arising in the Consideration of Disputes Relating to Legal 
Services Agreements’].
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depends on a future court decision.6 The court found that in this case, not only are 
the actions of the performer subject to payment but also the specific result for the 
achievement of which the corresponding contract is concluded, namely, the court 
ruling in favour of the applicant. Meanwhile, a court decision cannot be the object 
of anyone’s civil rights (Article 128 of the Civil Code of the Russian Federation) 
or the subject of any civil law agreement (Article 432 of the Civil Code of the 
Russian Federation).

At present, an approach that can be considered relatively established in judi-
cial practice is one in which, when a customer refuses to pay a fee, the courts do 
not recognise the right to enforce the contract.

The ‘success fee’ paid in most cases is not recoverable from the losing party 
in order to reimburse legal expenses since this contingent consideration does 
not imply that the representatives take any additional actions, provide additional 
services, or otherwise provide another consideration within the framework of 
the legal aid contract, so it is essentially that this reward is a kind of bonus for 
representatives. The amount of the specified premium depends on the agree-
ment reached by the parties to the legal services agreement. The result of such 
an agreement between the client and the representative (‘success fee’) cannot be 
recovered as legal costs from the procedural opponent of the client, which is not 
a party to this agreement.

Moreover in a number of precedents, if the amount was paid by the customer 
voluntarily, the courts satisfy the demand for its return as unjust enrichment.

However, in some judicial acts, the opposite approach is also encoun-
tered. So, in 2012, the Moscow Arbitration Court recovered from a defendant 
expenses for the services of the representative of the plaintiff in the amount of 
USD 121,264.09 and RUB 28,880,657.79. It is interesting that the remuneration 
for the lawyers in this case consisted of two parts: a fixed fee for representing 
the interests of the client in the relevant instance and a percentage of the amount 
recovered in favour of the plaintiff. To justify the admissibility and reasonable-

6 Postanovlenie Konstitucionnogo Suda RF ot 23.01.2007 No. 1-P ‘Po delu o proverke 
konstitucionnosti polozhenij punkta 1 stat’i 779 i punkta 1 stat’i 781 Grazhdanskogo kodeksa Ros-
sijskoj Federacii v svyazi s zhalobami obshchestva s ogranichennoj otvetstvennost’yu ‘Agentstvo 
korporativnoj bezopasnosti’ i grazhdanina V.V. Makeeva’ [Decree of the Constitutional Court of the 
Russian Federation of 23 January 2007, No. 1-P ‘On the case on the verification of the constitutio-
nality of the provisions of paragraph 1 of Article 779 and paragraph 1 of Article 781 of the Civil 
Code of the Russian Federation in connection with complaints of the limited liability company’ 
Corporate Security Agency and V.V. Makeev].
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ness of such a ‘success fee’ the court made the following calculation. It estab-
lished the total number of hours spent by lawyers to provide services to their 
client in the framework of the case. The court multiplied the resulting figure by 
the hourly wage rates set by the relevant law office. At the same time, the amount 
of ‘mixed’ remuneration only slightly exceeded the amount of the fee that law-
yers would have received if fixed hourly rates were applied.

The above arguments allowed the arbitral tribunal to recover the claimed 
‘success fee’ in full. It should be noted that in a subsequent court of appeal, the 
amount recovered was reduced to USD 46,264.09 and RUB 28,880,657.79. 
However, the fact of the possibility of collecting a ‘success fee’ by the courts of 
higher instances was not refuted.

The possibility of collecting a certain percentage of the principal’s eco-
nomic effect as a lawyer’s fee is also seen in a number of other judicial acts of 
arbitration practice. In accordance with art. 100 Code of Civil Procedure of the 
Russian Federation, part 2 of art. 110 Code of Arbitration Procedure of the Rus-
sian Federation, art. 112 of the Code of Administrative Procedure of the Russian 
Federation, the costs of paying for the services of a representative incurred by 
a person in whose favour the judicial act was passed are recovered by the court 
from another person participating in the case, within reasonable limits. Proce-
dural law provides two ways of reimbursing the costs of representative services:
– simplified procedure, when the issue of recovering such expenses is resolved 

simultaneously with the court decision and the corresponding conclusion is 
included in the final court decision,

– general procedure, when this issue is decided in a separate court session, the 
results are documented in a separate judicial act.
After the adoption of the final judicial act in the case, the person participat-

ing in the case is entitled to apply to the court with a statement on the issue of 
legal costs incurred in connection with consideration of the case, the reimburse-
ment of which was not announced during its consideration. The term for handling 
such a statement is three months. 

When considering the application on the issue of legal costs, the court also 
resolves the distribution of legal costs associated with the consideration of this 
application. With this in mind, the relevant application filed after a ruling on the 
issue of legal costs is not subject to acceptance for production and consideration 
by the court. The procedural legislation does not provide for payment by the state 
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duty of an application for reimbursement of expenses for the services of a repre-
sentative since it is not an independent claim.

In order to recover costs for the representative’s services from the opposite 
side, the court must establish a set of legal facts.

The first comprises the presence and amount of real costs for the payment of 
representative services. To confirm the existence of expenses incurred to pay for 
services and their amounts, the winning party may submit:
– a contract for the provision of legal services or a contract of commission,
– acts on the provision of legal services (performance of work),
– invoices for payment of legal services rendered (work performed),
– payment orders with a note from the bank on the transfer of funds to pay for 

the representative’s services (work), an extract from the bank confirming the 
write-off or crediting of the payment amount under the contract and other 
duly executed documents confirming the payment of funds.
Controversial in judicial practice is the question of the possibility of con-

firming the costs of paying for a representative’s services with a handwritten 
receipt. Obviously, in relation to a lawyer, this method of fixing the receipt of 
funds is not permissible, since in accordance with part 6 of art. 25 of the Federal 
Law On Lawyers ‘Activity and Advocacy in the Russian Federation ‘the remu-
neration paid to the advocate by the principal is subject to obligatory payment to 
the cashier of the lawyer’s workplace’. However, in the case of the provision of 
legal services by persons who do not have the status of a lawyer, a handwritten 
receipt from a representative may be recognised by the court as an appropriate 
document confirming the transfer of money.

The requirement of cash for court expenses is well-established both in pro-
cedural science and in judicial practice. However, there is an alternative point 
of view, according to which the reality of court costs is determined through the 
inevitability and the onset of all conditions for their payment. Moreover, the fact 
of spending money does not matter. This approach is followed, in particular, by 
the European Court of Human Rights (ECtHR). So, in one of the decisions, the 
arguments of the Russian Federation that the legal costs of the representative 
do not meet the reality criterion and are probabilistic in the future were rejected 
because all the conditions for the payment of the representative’s remunera-
tion provided for in the agreement have come about. According to the ECtHR, 
a respectable and law-abiding citizen will necessarily pay remuneration to his 
representative, as required by the contract, and accordingly, to discuss the likeli-
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hood of paying remuneration means to question the integrity of the citizen, which 
is unacceptable.

The second one comprises the objections of the losing party against the 
amount claimed for reimbursement of the services of a representative, or the 
apparent excessiveness of such expenses.

The Constitutional Court of the Russian Federation has repeatedly spoken 
out on the inadmissibility of arbitrary reduction of reimbursement of expenses for 
the services of a representative. The issuance of a reasoned decision to change the 
amount recovered in reimbursement of the relevant costs is permissible only if 
the other party raises objections and presents evidence of the excessiveness of the 
costs recovered from it. However, in accordance with para. 11 of the Resolution 
of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 21 June 2016, 
if the amount of the legal costs claimed for compensation is clearly unreasonable 
(excessive), the court has the right to reduce the amount of compensated legal 
costs on its own initiative. The literature notes that the court’s right to discretion 
to reduce the cost of legal expenses at its discretion is an exception to the general 
principle of adversarial and equal rights, in fact, entrusting the court with the role 
of investigator and attorney of the losing party. It seems that the exercise of this 
authority should not be generally accepted. Essentially, we should only talk about 
cases where the person from whom the compensation of legal costs is recovered 
cannot present his objections for physical or intellectual reasons.7

The third comprises the reasonableness of the cost of paying for the services 
of a representative. Obviously the category of ‘rationality’ is a value concept. 
In resolving this issue, the court should consider a number of criteria. The main 
ones are indicated in para. 3 of the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation dated 21 January 2016, No. 1,‘On some issues 
of the application of legislation on reimbursement of costs associated with the 
consideration of the case’, as well as the information letter of the Presidium of 
the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of 13 August 2004, 
No. 82,‘On some issues of the application of the Arbitration Procedure Code of 
the Russian Federation’. In particular, they should include the number of claims, 
the amounts of the claims, the complexity of the case, the total services provided 

7 See more.: E.S. Razd’yakonov, I.N. Tarasov, S.A. Halatov, Aktual’nye voprosy vozme-
shcheniya sudebnyh izderzhek: kommentarij k Postanovleniyu Plenuma Verhovnogo Suda RF 
[E.S. Razdyakonov, I.N. Tarasov, S.A. Khalatov, Actual issues of reimbursement of legal costs: 
commentary on the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation], 
“Vestnik ekonomicheskogo pravosudiya Rossijskoj Federacii” 2016, No. 4.
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by the representative, the time required to prepare the procedural documents, the 
duration of the case, and other circumstances.

The reasonableness of the legal costs of paying for the services of a rep-
resentative cannot be justified by the fame of the representative of the person 
participating in the case.

It should be noted that the representative’s expenses necessary for the ful-
filment of his obligation to provide legal services, for example, expenses for 
acquaintance with the case materials, for the use of the internet, for mobile com-
munications, for sending documents, are not subject to additional compensation 
by the other party to the dispute, since according to rule 309.2 of the Civil Code 
of the Russian Federation, such expenses, as a general rule, are included in the 
price of the services provided.

So, the analysis has shown that the consistent development of the institu-
tion of representation in the Russian civil process is on the path to becoming 
an‘advocate monopoly’. Of course, this may cause an increase in the cost of 
representative services. However, the professionalism of the representative is 
a prerequisite for victory in court. And in this case, all expenses incurred can be 
recovered from the losing side.
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WPŁYW ZMIAN POLSKIEGO PRAWA WYBORCZEGO  
W 2018 ROKU NA PROCES PRZYGOTOWANIA 

I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW

Streszczenie

Celem pracy było wyjaśnienie istoty reformy polskiego prawa wyborczego, która miała 
miejsce w 2018 roku. Zmiany badano z perspektywy ich wpływu na proces organizacji 
i przygotowania wyborów. W związku z tym do analizy wybrano cztery kluczowe ele-
menty reformy, takie jak: zmiany instytucjonalne w odniesieniu do komisarzy i urzędni-
ków wyborczych, zmiana pozycji jednostek samorządu terytorialnego w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu wyborów, transmisja z prac komisji obwodowych oraz obsada perso-
nalna tychże komisji. Podstawową metodą badawczą była analiza aktów prawnych oraz 
wywiady eksperckie. 
W tekście wskazano szereg problemów i uchybień związanych z implementacją reformy. 
Stwierdzono, że nie ma obecnie w Polsce instytucji posiadających zasoby pozwalające 
na przejęcie od jednostek samorządów terytorialnych zadań z zakresu przygotowania 
i organizacji wyborów. Wykazano, że wiele zamierzonych celów reformy nie zostało 
zrealizowanych, czy to na skutek nowelizacji w okresie przedwyborczym, czy wykładni 
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nakierowanej na utrzymanie faktycznego status quo mimo zmian prawnych. W naj-
większym stopniu widać to ostatnie zjawisko w instytucji urzędnika wyborczego.

Słowa kluczowe: wybory samorządowe, prawo wyborcze, kodeks wyborczy, urzędnik 
wyborczy

Wprowadzenie

Celem niniejszego tekstu jest zbadanie zmian w polskim prawie wyborczym, 
które zostały przyjęte przed wyborami samorządowymi 2018 roku w trakcie 
prac Sejmu VIII kadencji. Kluczowe założenia nowelizacji kodeksu wyborczego 
(KWyb) zostały zawarte w ustawie z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funk-
cjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych1. Pod tytułowym 
pojęciem procesu przygotowania i organizacji wyborów rozumie się tutaj szereg 
czynności o charakterze organizacyjnym i technicznym wykonywanych przez 
instytucje państwowe i samorządowe. Podstawowym celem niniejszej pracy, 
poza opisem i wyjaśnieniem wybranych aspektów powyższych zmian, jest także 
wskazanie, że adaptacja do zmian prawnych może nie być relacją jednostronną, 
ale w pewnym stopniu jest oparta na mechanizmie sprzężenia zwrotnego. Auto-
rzy mają tutaj na myśli dalsze nowelizacje aktów prawnych, zarówno poziomu 
ustawowego, jak i aktów wykonawczych, wynikające z problemów z implemen-
tacją wcześniejszych zmian prawnych, ale co szczególnie interesujące – w pew-
nym stopniu także zmiany wykładni przepisów. Badaniu poddane zostały takie 
elementy reformy, jak: zmiany instytucjonalne w odniesieniu do komisarzy 
i urzędników wyborczych, zmiana pozycji jednostek samorządu terytorialnego 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów, kwestia transmisji z prac komisji 
obwodowych oraz obsada personalna tychże komisji.

1 Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, 
Dz.U. z 2018 r., poz. 130. Ustawa obok zmian prawa wyborczego obejmowała jeszcze rozwiązania, 
które miały na celu zwiększenie udziału obywateli w administrowaniu daną jednostką samorządu 
terytorialnego przez powiększenie ich uprawnień partycypacyjnych. Szerzej zob. M. Pszczyński, 
P. Sobczyk, Nowelizacja przepisów samorządowych i wyborczych – aspekty prawne i praktyczne 
istotne dla jednostek samorządu gminnego, „Ekspertyzy i opracowania NIST” 2018, nr 38, s. 1–12.
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Proces przygotowania i organizacji wyborów, którego zarys określony jest 
w KWyb, to wielkie przedsięwzięcie i wyzwanie dla szeroko rozumianej admi-
nistracji wyborczej. W mieście wielkości Szczecina angażowało przy dualnej 
strukturze komisji obwodowych około 4 tysiące osób jako członków, do tego 
należy dodać co najmniej setki osób, które wspierają proces wyborczy w różnych 
rolach – poprzez obsługę informatyczną, przygotowanie lokalu, transport kart czy 
zapewnienie bezpieczeństwa itp. Łączna liczba osób zaangażowanych w organi-
zację wyborów 2018 roku w całym kraju mogła sięgać nawet 500 tys. osób.

Geneza reformy prawa wyborczego

Dyskurs reformy prawa wyborczego zintensyfikował się w Polsce po wyborach 
samorządowych w 2014 roku z dwóch podstawowych przyczyn. Pierwsza to 
wyjątkowo wysoki odsetek głosów oddanych na Polskie Stronnictwo Ludowe 
(PSL) w tych wyborach, w porównaniu do wskazań wszystkich przedwyborczych 
sondaży, a także wysoka liczba głosów nieważnych. Wynikało to w powszechnej 
opinii, potwierdzonej później przez badaczy2, z budowy karty do głosowania, 
która na mocy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej3 przyjęła formę zszytej 
broszury, gdzie na każdej ze stron wydrukowana była lista kandydatów innego 
komitetu wyborczego. Nie wyróżniono w broszurze stron pełniących funkcje 
okładki, strony tytułowej ani spisu treści. Jako ze numer 1 dla swojej listy wylo-
sowało PSL, to na pierwszej stronie broszury znajdowała się lista komitetu tej 
partii. Liczba głosów nieważnych według rodzaju wyborów wyniosła: w skali 
całego kraju we wszystkich wyborach samorządowych – 9,76%, w wyborach do 
rad gmin i miast na prawach powiatów – 5,16%, w wyborach do rad powiatów – 
16,67%, w wyborach do sejmików województw aż 17,47%4. Tak wysoki odsetek 
głosów nieważnych w połączeniu z faktem, że na protokołach głosowania obwo-
dowych komisji wyborczych (OKW) nie wskazywano przyczyny nieważności 

2 J. Flis, Efekt książeczki, w: Co się stało 15 listopada? Wybory samorządowe 2014, red. 
J. Flis et al., Warszawa 2015, s. 41–52.

3 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart 
do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wy-
borach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, M.P. 2014, poz. 734.

4 Co ciekawe, poprawną informację o rzeczywistym odsetku głosów nieważnych w wy-
borach do sejmiku opublikowano dopiero w marcu kolejnego roku. Wcześniej PKW ogłosiło na 
konferencji inną wartość – 17,93%.
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głosu, przyczynił się do spadku zaufania obywateli do instytucji wyborczych5. 
Aż 22% Polaków stwierdziło, że wyniki wyborów ogłoszone w 2014 roku przez 
Państwowa Komisję Wyborczą (PKW) są niewiarygodne6.

Drugi aspekt kontrowersji wyborczych miał związek z działalnością Kra-
jowego Biura Wyborczego (KBW), które na potrzeby wyborów samorządowych 
stworzyło nowy elektroniczny system wsparcia wyborów. System miał być 
wykorzystywany do wielu czynności, w tym czynności zasadniczych z punktu 
widzenia ustalenia wyników wyborów, tj. wprowadzania danych o wynikach 
głosowania, drukowania projektów zestawień i protokołów (wymaga to także 
wyznaczania wyników wyborów) czy przesyłania zatwierdzonych protokołów 
do systemu centralnego7. Program informatyczny kluczowy dla przeprowadze-
nia wyborów, jak stwierdzono w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby 
Kontroli8, zawierał tak wiele krytycznych błędów, że sprawne przeprowadze-
nie elekcji było niemożliwe9. Chaos i paraliż organizacyjny, jaki zapanował 
od szczebla obwodowych komisji wyborczych do samej Państwowej Komisji 
Wyborczej, przedłużający się czas ustalenia wyników głosowania, niezgodno-
ści w protokołach wykazywane później także podczas kontroli sądowej oraz 
liczne głosy krytyczne ze strony opinii publicznej spowodowały podanie się do 
dymisji całego składu PKW oraz szefa KBW. Skutkiem była także nowelizacja 

5 Problem głosów nieważnych nie powinien być jednak demonizowany ani traktowa-
ny jako obiektywny wskaźnik skali nieprawidłowości wyborczych, a taka praktyka ma miejsce 
w Polsce w ostatnich latach. W świetle badań przyczyn tego typu zjawiska należy szukać raczej 
w technice konstrukcji karty wyborczej, kwalifikacji wyborców czy ewentualnie zjawisku głosów 
protestów. W polskim przypadku, na co wskazuje bardzo wysoki udział kart pustych (bez krzy-
żyka) wśród głosów nieważnych, należy uwzględnić specyfikę wyborów samorządowych, gdzie 
otrzymuje się 3 lub 4 karty do głosowania, mimo że zainteresowanie wyborcy dotyczyć może tylko 
np. 1 czy 2 wyborów o najbardziej lokalnym charakterze. Odsetek głosów nieważnych w wyborach 
sejmikowych zawsze był najwyższy ze wszystkich typów wyborów powszechnych w Polsce. Zob. 
szerzej A. Gendźwiłł et al., Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania 
z wyborów do sejmików województw, Warszawa 2016.

6 B. Roguska, Zaufanie do procedur wyborczych. Komunikat z badań nr 174/2014, War-
szawa 2014.

7 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 22 września 2014 r. w sprawie określenia 
warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powia-
tów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast, M.P. 2014, poz. 903.

8 Wystąpienie pokontrolne Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nr KBF 4114-004-01/201, 
I/14/006.

9 NIK o kontroli Krajowego Biura Wyborczego, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-kontro-
li-krajowego-biura-wyborczego.html (dostęp 30.10.2019).
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KWyb z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego10. Większość 
ówczesnych zmian miała charakter techniczny, w opinii autorów bez wielkiego 
znaczenia dla usprawnienia procesu wyborczego, zaś dla wyborców najbardziej 
widoczną zmianą było wprowadzenie wielkokubaturowych przezroczystych urn 
wyborczych według jednolitego wzoru na terenie całej Polski11. 

Po wygranych wyborach parlamentarnych większość sejmową oraz senacką 
uzyskała partia Prawo i Sprawiedliwość, która za cel stawiała sobie dokonanie 
wielu reform instytucjonalnych. Zmiana prawa wyborczego nie była zaskocze-
niem12, chociażby w związku z wcześniejszym wskazywaniem przez liderów 
partii wielu nieprawidłowości w organizacji wyborów, włącznie z postulatem 
powtórzenia wyborów samorządowych z 2014 roku13. Poselski projekt ustawy 

10 Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1043.

11 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn 
wyborczych, M.P. 2016, poz. 312. W związku z tym, że urna wykonana jest z przezroczystego two-
rzywa, a wrzucona karta z zakreślonym głosem mogła się ułożyć, ukazując innym osobom treść de-
cyzji wyborczej, powstały wątpliwości co do zachowania tajności aktu głosowania. W pierwotnym 
projekcie nowelizacji KWyb złożonej w 2017 r. określono, że obwodowa komisja wyborcza razem 
z kartą do głosowania wydaje wyborcy kopertę na kartę do głosowania i w niej należy wrzucić swój 
głos. W trakcie dyskusji nad projektem ustawy ostatnie zrezygnowano z tego pomysłu, przenosząc 
po części obowiązek dochowania tajności na wyborcę poprzez umieszczenie przepisu art. 52 § 6: 
„Wyborca wrzuca kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu lokalu wybor-
czego, w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna”.

12 Jednakże zarówno w programie Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r. „Zdrowie. Rodzina. 
Praca”, jak i materiałach programowych pn. „Myśląc Polska” z Konwencji Programowej Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, która odbyła się w Katowicach w dniach 3–5 lip-
ca 2015 r., nie ma żadnych odniesień do zmiany prawa wyborczego ani chociażby negatywnej 
diagnozy istniejącego w tym obszarze stanu prawnego, co zaskakuje, zwłaszcza gdy pod uwagę 
wziąć znaczną objętość i szczegółowość obu dokumentów: http://pis.org.pl/dokumenty (dostęp 
30.10.2019).

13 W uzasadnieniu złożonego poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych znalazł się taki fragment (s. 5–6): „Bezprecedensowość wybo-
rów samorządowych 2014 roku można sprowadzić do skandalu, który zszokował opinią publiczną. 
W XXI wieku, w dużym kraju położonym w środku Europy, z powodu awarii systemu informa-
tycznego, przez prawie 2 tygodnie od dnia wyborów nie mogliśmy poznać oficjalnych wyników 
wyborów. Ogłoszone po tym czasie wyniki do sejmików wojewódzkich i rad powiatów ujawniły, 
że co piąty wyborca oddał głos nieważny, a w niektórych okręgach liczba głosów nieważnych 
sięgała 40%. Wytłumaczenie takiego stanu rzeczy może mieć dwojaki charakter. Po pierwsze, jest 
on wynikiem niedopełnienia obowiązków przez centralny organ wyborczy, czyli ówczesną Pań-
stwową Komisję Wyborczą. Wybór wykonawcy systemu informatycznego oraz brak wyciągnię-
cia wniosków z wyborów samorządowych na Mazowszu w 2010 roku w zakresie formy karty do 
głosowania wskazują na to w sposób nie budzący wątpliwości. Fakt, że co piąty wyborca oddał 
głos nieważny, jest sytuacją zupełnie nieprawidłową i wskazuje co najmniej na popełnienie przez 
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o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
złożono w Sejmie 10 listopada 2017 roku, a 24 listopada 2017 roku odbyło się 
pierwsze czytanie projektu ustawy14. Na tym samym posiedzeniu Sejm powołał 
Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wybor-
czego, która w ciągu ledwie trzech tygodni do 13 grudnia 2017 roku odbyła osiem 
posiedzeń, a ostatecznie ustawę przyjęto 11 stycznia 2018 roku. Warto zwrócić 

PKW błędu przy określeniu formy karty do głosowania. Błędy takie mogły mieć istotny wpływ na 
wynik wyborczy i w ostatecznym rezultacie najprawdopodobniej doprowadzić do jego zafałszowa-
nia, poprzez doprowadzenie do sytuacji, w których oficjalnie ogłoszony wynik nie odzwierciedla 
woli wyborców. Po drugie, analiza procedur wyborczych przeprowadzonych jesienią 2014 roku 
nie pozwala wykluczać świadomych działań na rzecz wyniku jednych komitetów wyborczych i na 
szkodę innych komitetów, co mogło odbywać się przy wykorzystaniu mało precyzyjnych zapisów 
Kodeksu wyborczego. Otwartą kwestią pozostaje pytanie o skalę takich działań, niemniej w szere-
gu przypadków udokumentowano je i wskazano jako podstawę zgłaszanych do sądów protestów 
wyborczych. Suma takich fałszerstw faktycznie mogła również wpłynąć w istotny sposób na wynik 
wyborczy. Niezależnie od tego w jakim stopniu skandal wyborczy w wyborach samorządowych 
w 2014 roku był wynikiem błędów w ich przygotowaniu, czy też świadomych działań, wniosek 
powinien być jednoznaczny. Należy zmienić prawo wyborcze w ten sposób, aby maksymalnie 
wyeliminować możliwość nieprawidłowości i fałszerstw w procedurach wyborczych. Postawa po-
przedniej większości sejmowej, która w głosowaniach odrzuciła propozycje ówczesnej opozycji 
zmierzające w tym kierunku, jest uzasadnieniem podjęcia niniejszej inicjatywy”, http://orka.sejm.
gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5D147A5D7E8FEE04C1257E0C00434FD6/%24File/3248-uzasadnienie.
docx (dostęp 30.10.2019).

14 W odniesieniu do Kodeksu wyborczego, jak wskazano w uzasadnieniu, zmiany dotyczy-
ły takich kwestii, jak: zniesienie wyborów dwudniowych, zniesienie głosowania korespondencyj-
nego, zabezpieczenia w odniesieniu do zmian obwodów wyborczych oraz ułatwienie dostępności 
lokali wyborczych wyborcom, forma kart do głosowania, obecność członków komisji w trakcie 
głosowania oraz podczas liczenia głosów, zmiany przepisów dotyczących rejestracji czynności ob-
wodowej komisji wyborczej w dniu głosowania przez mężów zaufania, brak potwierdzenia ode-
brania karty przez głosującego, transmisja lub rejestracja z lokalu wyborczego w dniu głosowania, 
sposób liczenia głosów, opakowania zbiorcze – zabezpieczenie kart do głosowania, określenie pro-
tokołu „papierowego” jako podstawy wprowadzania danych do systemu informatycznego, dostęp 
do kopii protokołów wyborczych, transport protokołu do komisji wyższego stopnia, utworzenie 
nowych organów wyborczych – wojewódzkiego i powiatowego komisarza wyborczego, mężowie 
zaufania, zmiany dotyczące pozycji prawnej członków obwodowych komisji wyborczych, dodat-
kowe wyposażenie techniczne lokalu wyborczego, sprawdzanie kart do głosowania i innych do-
kumentów z wyborów, skład Państwowej Komisji Wyborczej, informowanie o sposobie głosowa-
nia, bezpieczeństwo systemu informatycznego, kworum przy uchwałach PKW, skarga na uchwały 
PKW, wydzielenie w ramach obwodowych komisji wyborczych obwodowej komisji wyborczej ds. 
przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników 
głosowania w obwodzie, zmiany dotyczące terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, za-
rządzenie terminu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zmiany dotyczące 
wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zmiany w systemie wyborów do rady gminy, 
zmiana liczby wybieranych radnych rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa, ilość (sic!) 
kandydatów na liście w wyborach do rady gminy i rady powiatu, wymogi dotyczące listy poparcia 
oraz liczba podpisów na liście poparcia w wyborach do rady gminy, urzędnicy wyborczy. 
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uwagę, że Senat był aktywnym uczestnikiem procedury legislacyjnej i wniósł 
kilka istotnych poprawek, które skorygowały niektóre kontrowersyjne rozwiąza-
nia i co szczególnie istotne – zostały przez Sejm przyjęte. W pierwszym rzędzie 
należy tu wymienić wprowadzenie, a raczej częściowe przywrócenie możliwo-
ści głosowania korespondencyjnego, która przysługiwała w zmienionej ustawie 
wyłącznie osobom niepełnosprawnym, a pisząc precyzyjniej – osobom o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy 
z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych15. Motywacją dla pierwotnej likwidacji instytucji 
głosowania korespondencyjnego, jak to wyrażono w uzasadnieniu projektu, 
było stwierdzenie, że głosowanie korespondencyjne w istotny sposób zwiększa 
ryzyko nieprawidłowości, a udział w wyborach osób, które z powodów od siebie 
niezależnych nie mogą udać się do lokalu wyborczego, zostałby zagwarantowany 
poprzez instytucję głosowania przez pełnomocnika16. Senat uznał jednak – jak 
wyrażono to w uzasadnieniu uchwały – że „wzgląd na rzetelność wyborów musi 
ustąpić trosce o możliwość oddania głosu przez osoby niepełnosprawne”17. 
Senat przyznał także PKW możliwość poinformowania ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych o posiadaniu uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów na 
komisarzy wyborczych, co rodzi obowiązek wskazania przez ministra nowych 
kandydatów.

W trakcie prac nad ustawą najwięcej dyskusji wzbudził jednak przepis, 
w którym stwierdzono, że nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta (odpo-
wiednio burmistrza i prezydenta) w danej gminie osoba, która została uprzednio 
dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie. Ostatecznie ograniczenie zostało 
wprowadzone, ale w istotnie zmodyfikowanej formie, ponieważ powyższy prze-
pis nie dotyczył wyborów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

15 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.

16 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5D147A5D7E8FEE04C1257E0C00434FD6/%24Fi-
le/3248-uzasadnienie.docx (dostęp 30.10.2019).

17 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjo-
nowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/
pl/senatuchwaly/3496/plik/696uch.pdf (dostęp 30.10.2019).
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Zmiany wprowadzone przez nowelizację KWyb można na pewnym pozio-
mie uogólnienia określić jako dwojakie: związane ze zwiększeniem transpa-
rentności procesu wyborczego, w szczególności w zakresie prac w komisjach 
obwodowych, oraz zmiany struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za reali-
zację wyborów, co zostanie szerzej opisane w dalszej części tekstu. Można było 
dostrzec stopniowe odejście od sędziowskiego modelu administracji wyborczej. 
Dodać jednak należy wpierw zastrzeżenie, że problemy z implementacją zno-
welizowanych przepisów KWyb skutkowały jeszcze przed wyborami samo-
rządowymi kolejną zmianą poprzez ustawę z 15 czerwca 2018 roku o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw18, zwaną dalej nowe-
lizacją czerwcową.

Reforma prawa wyborczego

W ramach reformy struktury instytucjonalnej odpowiedzialnej za przygotowanie 
i przeprowadzenie wyborów istotnie zmodyfikowano pozycję funkcjonujących 
już wcześniej komisarzy wyborczych, określonych zgodnie z art. 152 § 1 jako 
stałe organy wyborcze. Pierwotnie planowano nawet dwuszczeblowość struktury 
komisarzy wyborczych, w tym także na poziomie powiatu, co rodziłoby koniecz-
ność powołania prawie 400 komisarzy. Ostatecznie pozostawiono tylko komi-
sarzy na szczeblu wojewódzkim/ponadpowiatowym, ale zwiększono ich liczbę 
z 51 do 100. Mieli być oni powoływani przez PKW na wniosek MSWiA spośród 
osób posiadających wykształcenie wyższe prawnicze oraz dających rękojmię 
należytego pełnienia tej funkcji. Poprzednim komisarzom wyborczym wyga-
szono kadencje. W ramach procedury naboru zgłosiło się około 700 osób, w tym 
byli komisarze, sędziowie, radcowie prawni i adwokaci. MSWiA zorganizowało 
dwudniowe szkolenie z prawa wyborczego i historii wyborów w Polsce, które 
zakończyło się testem z wiedzy z zakresu prawa wyborczego. Ostatecznie PKW 
na jednym posiedzeniu, bez rozmów z kandydatami, wybrało na podstawie prze-
słanych przez ministra ankiet. W Szczecinie na funkcję komisarzy wyborczych 
powołano sędziego Jacka Szredera (dotychczasowego komisarza wyborczego 
w Szczecinie) oraz 31-letnią adwokat. Wskazywano, że wielu nowych komisa-

18 Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych in-
nych ustaw, Dz.U. z 2018 r., poz. 1349.
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rzy wyborczych nie ma żadnego doświadczenia w prawie wyborczym19. Sposób 
powoływania komisarzy oraz rozszerzenie ich kompetencji w odniesieniu do 
podziału na okręgi wyborcze i obwody głosowania był krytykowany przez nie-
których badaczy jako przejaw polityzacji administracji wyborczej20, choć warto 
zwrócić uwagę, że w poprzednim modelu PKW powoływała komisarzy także na 
wniosek ministra, z tym że w tym przypadku był to minister sprawiedliwości21.

Zastanawiać mógł podział właściwości terytorialnej komisarzy, zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Przykładowo komisarz wybor-
czy z siedzibą w Słupsku, a nie Gdańsku, miał odpowiadać za miasto Gdynię. 
W województwie zachodniopomorskim powołano 5 komisarzy – 2 w Szczecinie 
i 3 w Koszalinie. W samym Szczecinie komisarze mieli nierównomierny podział 
zadań. Komisarz określony jako Szczecin I odpowiadał za 5 powiatów i 2 miasta 
na prawach powiatu: Świnoujście i Szczecin, czyli obejmującym 749 000 miesz-
kańców, a także wykonywał zadania o charakterze ogólnowojewódzkim. Komi-
sarz Szczecin II odpowiadał za 4 powiaty obejmujące 310 000 mieszkańców. 

Podział ten jest również konsekwencją poprawek Senatu, który zniósł 
sytuację, w której właściwość terytorialna komisarzy wyborczych pokrywa się 
z obszarem senackich okręgów wyborczych, co miało pozwolić na elastyczne 
dostosowanie przez PKW właściwości terytorialnej komisarzy do liczby podle-
głych im obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz liczby jedno-
mandatowych okręgów wyborczych do rad gmin i – w konsekwencji – liczby 
wyborów uzupełniających w trakcie kadencji22.

Jedną z podstawowych zmian w odniesieniu do struktury instytucjonalnej 
wyborów było wprowadzenie de facto nowej instytucji urzędnika wyborczego23. 

19 A. Frydrych-Depka, Instytucja komisarza wyborczego i urzędników wyborczych po no-
welizacji kodeksu wyborczego, „Studia Iuridica Toruniensia” 2018, nr 23, s. 63, 70.

20 A. Rakowska-Trela, Current Amendments to Polish Electoral Law in the Light of Euro-
pean Standards, „Polish Political Science Yearbook” 2018, nr 47, s. 464–465; A. Sokala, Zmiany 
w systemie polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2018, nr 25, s. 48–49.

21 Najistotniejszą zmianą było to, że po nowelizacji komisarze wyborczy nie musieli być 
sędziami. Z drugiej strony w poprzednim modelu nie było jasne, czy PKW może odmówić powo-
łania kandydata na komisarza przedstawionego przez ministra.

22 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 grudnia 2017 r.
23 W literaturze wskazywano, że przed zmianami z 2018 r. mianem urzędnika wyborczego 

określano tzw. pełnomocnika do spraw wyborów na obszarze jednostki samorządu terytorialnego 
powoływanego przez wójta (burmistrza, prezydenta). Był to zazwyczaj urzędnik gminy, często 
rangi dyrektora czy sekretarza. Zob. szerzej A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa 
wyborczego, Warszawa 2013 (wersja ebook, hasło: urzędnik wyborczy).
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Utworzenie korpusu urzędników wyborczych miało być przejawem profesjo-
nalizacji administracji wyborczej24. Co więcej, jak stwierdził jeden z autorów 
projektu ustawy oraz poseł sprawozdawca Komisji Nadzwyczajnej Łukasz 
Schreiber: „nie może być tak, że gmina, wójt, burmistrz, czy prezydent, który 
zazwyczaj jednocześnie ubiega się o kolejną kadencję, jednocześnie organizuje 
wybory”25, a także „to nie wójt, burmistrz i prezydent będą organizowali wybory 
w gminie, ale urzędnicy państwowi”26. W uzasadnieniu projektu ustawy znalazło 
się wprost stwierdzenie, że przyczyną „tych zmian jest fakt, że osoba sprawująca 
funkcje samorządowego organu wykonawczego oraz będąca «częścią» organu 
stanowiącego jest aktywnym politykiem, zainteresowanym wynikiem wybor-
czym nie tylko na szczeblu, który dotyczy go bezpośrednio. Sytuacja taka zwięk-
sza ryzyko nadużyć i nieprawidłowości”27.

Funkcję urzędnika wyborczego mogły pełnić osoby posiadające wykształce-
nie wyższe powoływane spośród pracowników urzędów obsługujących: organy 
administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez 
nie nadzorowanych lub innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy 
w powyższych urzędach lub jednostkach. Urzędnicy wyborczy byli powoływani 
przez Szefa KBW. Zgodnie z art. 191b KWyb urzędnikiem wyborczym nie mogła 
zostać osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi 
gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wybor-
czy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek 
komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie mógł należeć do partii politycznych 
ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funk-
cją, ani być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Jednym 
z głównych kryteriów była przesłanka miejsca zamieszkania – kandydat na 
urzędnika wyborczego nie mógł zamieszkiwać na terenie gminy, w której chciał 

24 Ibidem.
25 PAP, Kodeks do zmiany. PiS zaproponował nowelizację Kodeksu wyborczego, 10.11.2017, 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/wybory/kodeks-do-zmiany-pis-zaproponowal-nowelizacje-
kodeksu-wyborczego (dostęp 30.10.2019).

26 Schreiber o zmianach w Kodeksie wyborczym: wychodzą naprzeciw oczekiwaniom strony 
społecznej, „Gazeta Prawna” z 15 grudnia 2017 r.

27 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/5D147A5D7E8FEE04C1257E0C00434FD6/%24Fi-
le/3248-uzasadnienie.docx (dostęp 30.10.2019).
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pełnić swoją funkcję (za wyjątkiem miast na prawach powiatu). Nie postawiono 
kandydatom żadnych innych wymogów, na przykład nie było testu z wiedzy jak 
w przypadku kandydatów na komisarzy wyborczych, a ewentualne szkolenia 
odbywały się dopiero po powołaniu na funkcję. Spowodowało to sytuację, w któ-
rej do organizacji wyborów zgłaszały się osoby bez żadnego doświadczenia ani 
z zakresu prawa wyborczego, ani z zarządzania i organizacji. Brak wiedzy urzęd-
ników na temat rzeczywistego procesu przygotowania wyborów rodził istotne 
problemy w trakcie ich przeprowadzania. Fakt, że funkcję tę pełniły osoby spoza 
gminy, którym brakowało znajomości chociażby topografii miasta, dodatkowo 
utrudniał działanie w dniu wyborów. Nieprzygotowanie urzędników, zwłaszcza 
słabość prowadzonych przez nich szkoleń dla członków komisji obwodowych, 
miało rzeczywiste odzwierciedlenie w skali błędów w protokołach, problemach 
członków komisji w dniu głosowania oraz trudnościach w przekazywaniu doku-
mentacji pomiędzy komisjami w jednym obwodzie głosowania. Urzędnicy pro-
wadząc szkolenie, nie byli również w pełni świadomi odpowiedzialności swojej 
funkcji, czego przykładem było wygłaszanie stwierdzeń, że z pracy w komisji 
obwodowej można zrezygnować w każdym czasie. Jakkolwiek stwierdzenie to 
można uznać za zgodne z prawdą (choć istnieje odmienna wykładnia, formu-
łowana m.in. przez niektórych komisarzy wyborczych28), to moment i miejsce 
jest niewłaściwe i w konsekwencji może powodować problemy z obsadą komisji 
obwodowych, a to wpływa na jakość procesu wyborczego. Wydaje się bezsporne, 
że szkolący członków OKW urzędnicy wyborczy powinni być sami odpowiednio 
wybrani i przeszkoleni, zarówno w wymiarze wiedzy, jak i umiejętności komuni-
kacyjnych, aby szkolenia dla członków komisji obwodowych nie ograniczały się 
do odczytywania prezentacji przygotowanych przez KBW. 

KBW miało ogromne problemy z obsadzaniem stanowisk urzędników 
wyborczych29. Przekładano zakończenie naboru na urzędników wyborczych, 
a także prowadzono szeroko zakrojone działania promocyjne (np. reklama 

28 Dotyczy ona zastosowania art. 231 kodeksu karnego: Nadużycie uprawnień przez funk-
cjonariusza publicznego: § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia 
lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, tekst jedn. 
Dz.U z 2018 r., poz. 1600 z późn. zm.

29 Znamienne jest, że jedną ze zmian wprowadzonych jeszcze przed wyborami samorządo-
wymi było dodanie art. 191ca, który przyznał szefowi KBW w przypadku zagrożenia wykonania 
zada możliwość powierzenia nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywania funkcji urzęd-
nika wyborczego osobie niespełniającej wymogów. 
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w mediach społecznościowych takich jak Facebook) – bez większego skutku. 
Liczba powołanych urzędników była niewystarczająca szczególnie w średnich 
i dużych miastach, czyli tam, gdzie pracy dla urzędników wyborczych było 
najwięcej. Problem ten nie stracił na aktualności do czasu wyborów parlamen-
tarnych w 2019 roku. Nakład pracy urzędnika wyborczego w dużej gminie jest 
nieporównywalnie większy niż w miejscowości, w której jest tylko kilka obwo-
dów wyborczych, przy podobnej wysokości wynagrodzenia. 

Problem z poszukiwaniem urzędników wyborczych widać było w dynamice 
zmian regulacji prawnych. Najpierw wydano uchwałę PKW z 19 lutego 2018 roku 
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wybor-
czych, która rodziła zapotrzebowanie na około 5500 urzędników, a sam termin 
składania aplikacji przez kandydatów określono na 21 dni od ogłoszenia. Brak 
kandydatów (poniżej 20% wobec liczby miejsc) spowodowały konieczność 
wydania uchwały PKW z 12 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, na 
mocy której przesunięto termin składania aplikacji do 6 kwietnia 2018 roku. 
Kolejna uchwała PKW, tym razem z 26 marca 2018 roku, zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wybor-
czych, zmniejszyła radykalnie minimalną i docelową liczbę urzędników i po raz 
kolejny przesunęła termin składania aplikacji.

Podstawowym zadaniem urzędników wyborczych miało być zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, co było realizo-
wane między innymi przez następujące czynności:
– przygotowanie wyborów i nadzór nad ich przebiegiem w obwodowych ko-

misjach wyborczych pod kierownictwem komisarza wyborczego,
– tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych ko-

misji wyborczych,
– organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji 

wyborczych,
– dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym,
– sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych 

komisji wyborczych. 
Z powyższego widać, że rola urzędników miała koncentrować się w dwóch 

obszarach: członków komisji obwodowych oraz kart do głosowania. W debacie 
na temat roli i znaczenia urzędnika wyborczego w środowiskach samorządowych 
wskazywano, że skoro w zakresie obowiązków urzędników znajduje się wyraże-
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nie „przygotowanie” w odniesieniu do przebiegu wyborów w OKW, to należy im 
przekazać szeroki zakres zadań. PKW włączyła się w ten spór, podkreślając, że 
urzędnik wyborczy jest powołany do współpracy z gminami, a nie do wykonywa-
nia za nie czynności związanych z obsługą i zapewnieniem techniczno-material-
nych warunków pracy komisji wyborczych oraz organizacją i przeprowadzeniem 
wyborów, które nadal są zapisane w art. 156 KWyb jako obowiązek wójta, 
na szczeblu gminnym30. Ostatecznie w momencie wyborów samorządowych 
w 2018 roku katalog konkretnych obowiązków urzędnika wyborczego obejmo-
wał przygotowanie głosowania korespondencyjnego, przeszkolenie członków 
obwodowych komisji wyborczych, dyżurowanie w dniu wyborów oraz przyjęcie 
dokumentacji wyborczej od OKW po ustaleniu wyników głosowania. Można 
stwierdzić, że doszło do ewolucji funkcji i zadań urzędnika wyborczego – od 
organizatora w deklaracjach posłów do obserwatora wyborów w praktyce ich 
przeprowadzania. Warto dodać, że urzędników wyborczych określono tylko na 
poziomie gminnym, nie precyzując kwestii podziału zadań urzędników wybor-
czych przy wyborach ponadgminnych. Luka w konstrukcji przepisów31 dopro-
wadziła do tego, że przykładowo w wyborach sejmikowych urzędnik wyborczy 
zazwyczaj nie uczestniczył przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności, choćby 
w symbolicznej formie.

Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego z 28 marca 2018 roku, czyli niecały kwartał po nowelizacji prawa 
wyborczego, wskazywało na problemy związane z organizacją wyborów: „co 
najmniej część ze wskazanych powyżej kwestii może nie zostać satysfakcjo-
nująco rozwiązana w czasie, jaki pozostał do terminu wyborów. Zasadniczym 
problemem może okazać się nie tyle ilość czasu, jaka pozostała na organiza-
cję, ile nierozwiązane problemy, wynikające wprost z nowych zapisów kodeksu 

30 Stanowisko PKW z 21 maja 2018 r. w sprawie roli samorządu terytorialnego przy orga-
nizacji wyborów, http://pkw.gov.pl/345_Wyjasnienia_stanowiska_komunikaty/1/25465_Stanowi-
sko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej__z_dnia_21_maja_2018_r_w_sprawie_roli_samorzadu_te-
rytorialnego_przy_organizacji_wyborow (dostęp 30.10.2019).

31 Zabrakło takiego przepisu jak np. w odniesieniu do komisarzy wyborczych, gdzie przy 
większej niż jeden liczbie komisarzy w danym mieście wojewódzkim wskazywano, który jest 
właściwy do wykonywania spraw o charakterze wojewódzkim. Na ten problem w odniesieniu do 
urzędników wyborczych bezskutecznie wskazywał podczas prac senackich ekspert do spraw le-
gislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu M. Jarentowski. Zob. Zapis stenograficzny. 
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (193.), Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji Państwowej (129.) oraz Komisji Ustawodawczej (207.) w dniu 
18 grudnia 2017 r., s. 10–11.
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wyborczego. Dlatego apelujemy o podjęcie pilnych działań zmierzających do 
skutecznego załatwienia wymienionych powyżej spraw, włącznie z podjęciem 
w niezbędnym zakresie pilnej nowelizacji przepisów kodeksu wyborczego”32. 

Przewidując możliwość braku woli współpracy ze strony jednostek samo-
rządu terytorialnego w ramach nowelizacji czerwcowej, zmieniono także treść 
art. 191g, który odnosił się pierwotnie do zawierania porozumienia pomiędzy 
szefem KBW a wójtem w celu zapewnienia obsługi organów wyborczych oraz 
warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzęd-
ników wyborczych. Porozumienie to miało określić w szczególności warunki 
organizacyjno-administracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów 
z tym związanych. W pierwotnym brzmieniu zawarcie porozumienia było obo-
wiązkowe, po czerwcowej nowelizacji już tylko fakultatywne. 

Spór między przedstawicielami jednostek samorządu a KBW i PKW miał 
głównie związek z brzmieniem wspominanego art. 156 § 1, który stwierdzał, 
że obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych 
komisji wyborczych oraz wykonania zadań związanych z organizacją i przepro-
wadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia 
odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa z zastrzeżeniem kilku 
istotnych kwestii (głównie dotyczących projektu, druku i transportu kart do głoso-
wania). Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek 
samorządu terytorialnego. Wykorzystane w akcie wyrażenie „z zastrzeżeniem” 
stało się przedmiotem wykładni w Stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej 
w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów z 21 maja 
2018 roku33. Stwierdzono w nim, że zastrzeżenie to nie oznacza wyłączenia 
z katalogu zadań samorządu, lecz jedynie wskazanie, że mają być one reali-
zowane we współpracy z urzędnikami wyborczymi. Dokonano również oceny 
zmian instytucjonalnych związanych z organizacją wyborów. PKW w swoim sta-
nowisku stwierdziło, że „…w związku z pojawiającymi się w przekazach medial-
nych informacjami, że rola samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów 
została znacząco ograniczona zmianą Kodeksu wyborczego wprowadzoną 
ustawą z 11 stycznia 2018 r. (…) pragnie zauważyć, że art. 156 §1 Kodeksu 

32 Stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialne-
go ws. stanu przygotowań do wyborów samorządowych w 2018 r., https://pkw.gov.pl/345_Wy-
jasnienia_stanowiska_komunikaty/1/25465_Stanowisko_Panstwowej_Komisji_Wyborczej__z_
dnia_21_maja_2018_r_w_sprawie_roli_samorzadu_terytorialnego_przy_organizacji_wyborow 
(dostęp 30.10.2019).

33 Ibidem.
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wyborczego, regulujący w sposób ogólny te kwestie, w wyniku wskazanej wyżej 
nowelizacji uległ jedynie niewielkiej zmianie. Nadal zakłada on doniosłą rolę 
samorządu terytorialnego wśród organizatorów wyborów”34. 

Można było zauważyć, że wraz ze zbliżaniem się wyborów zmieniała się 
postawa przedstawicieli jednostek samorządu. W pierwszym okresie krytyko-
wano ustawodawcę i organy wyborcze za błędy i brak odpowiedniego przygoto-
wania reformy. Nie bez znaczenia było też to, że w środowiskach samorządowych 
pamiętano sformułowania wygłaszane w czasie prac nad projektem ustawy, 
w których krytycznie oceniano rolę samorządów przy organizacji wyborów, 
sugerując wręcz możliwość fałszerstw35. W późniejszym czasie widoczny był 
jednak po stronie samorządowej znaczny wysiłek organizacyjny, aby umożliwić 
sprawne przeprowadzenie wyborów niezależnie od wątpliwości wobec poszcze-
gólnych przepisów znowelizowanego kodeksu. Dużą rolę w tym procesie zbliża-
nia stanowisk odgrywała Szefowa KBW Magdalena Pietrzak.

Transmisja z lokalu wyborczego

Najważniejszym elementem czerwcowej nowelizacji było w powszechnej opi-
nii uchylenie art. 52 § 7–8, który nakazywał prowadzenie transmisji z lokalu 
wyborczego za pośrednictwem publicznie dostępnej sieci elektronicznej i prze-
kazywania danych od chwili sprawdzenia i opieczętowania urny przez OKW 
aż do podpisania protokołu głosowania. Gdyby transmisja nie była możliwa 
z przyczyn technicznych, czynności podejmowane przez komisję miały być 
zapisywane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie udo-
stępnione na stronie internetowej PKW. Był to jeden z najważniejszych punktów 
spornych w debacie o implementacji znowelizowanego KWyb36. Skala przedsię-
wzięcia związanego z budową i obsługą systemu, który miałby zapewnić trans-
misję z prac komisji wyborczych, stanowiła poważne wyzwanie dla instytucji 
organizujących wybory. Wątpliwości rodziła możliwość zapewnienia sprzętu 
do transmisji audiowizualnych i łącza szerokopasmowego, utrzymania ciągło-

34 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie roli samorządu terytorialnego 
przy organizacji wyborów z 21 maja 2018 r.

35 R. Miernik, Charakterystyka wyborów samorządowych w Polsce, „Studia Politicae Uni-
versitatis Silesiensis” 2019, nr 24, s. 100.

36 A. Frydrych-Depka, Prawo do informacji o wyborach, „Studia Wyborcze” 2018, nr 25, 
s. 65. 
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ści jego działania w trakcie prac OKW, a także dostępności transmisji on-line, 
a później wielogodzinnego nagrania na stronach internetowych. W Polsce przy 
wyborach samorządowych w 2014 roku działało 27 435 obwodowych komisji 
wyborczej, a dla każdej przewidywano co najmniej dwie kamery. Do dysku-
sji o technicznych ograniczeniach tego przedsięwzięcia włączono zagadnienie 
ochrony danych osobowych. Swoiste rozwiązanie problemu zapowiedziane 
zostało poprzez stanowisko, które opublikował Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO). Dostrzegł on konieczność dostosowania do 
przepisów o ochronie danych, w szczególności do rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które miały bezpośrednie stosowanie 
w krajowym porządku prawnym od 25 maja 2018 roku. We wniosku końcowym 
GIODO stwierdził, że „[z]akres dostosowań, ilość i waga ryzyk w praktyce mogą 
uniemożliwić zgodne z prawem o ochronie danych osobowych przeprowadzenie 
transmisji podczas wyborów”37. Wątpliwości opierano na tym, że prowadzenie 
transmisji doprowadziłoby do ujawnienia wizerunków twarzy, zachowań oraz 
informacji o miejscu zamieszkania lub pobytu osób głosujących38. Stanowisko 
przyczyniło się do zamknięcia debaty o kamerach w lokalach wyborczych nie-
spełna w kilka miesięcy po uchwaleniu nowych przepisów, mimo iż na etapie 
ich procedowania zgłaszano wątpliwości o podobnej treści39. Dyskusyjne jest, 
czy przed nowelizacją czerwcową PKW mogłaby efektywnie tak określić sposób 

37 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 12 kwietnia 2018 r., https://pkw.gov.
pl/337_Informacje/1/24969_Informacja_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_12_kwietnia-
_2018_r_o_stanowisku_Generalnego_Inspektora_Danych_Osobowych_w_sprawie_przepisow_
Kodeksu_wyborczego (dostęp 30.10.2019). 

38 Pismo GIODO Edyty Bielak-Jomaa z 11.04.2018 skierowane do p. Magdaleny Pietrzak, 
szefowej KBW, sygn. sprawy DOLIS.027.437.18, https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/1520341/10462 
(dostęp 30.10.2019).

39 M.in. ekspert w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich J. Zbieranek czy w: P. Uziębło, Analiza zagrożeń związa-
nych z wprowadzeniem rejestrowania przebiegu głosowania w wyborach w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/ObserwujemyWy-
bory/14_03_2018%20Opinia%20prof_Uziebly%20nt%20nagrywania%20wyborow.pdf (dostęp 
30.10.2019). Odmiennie jednak w: A. Pytel, Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania 
wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych – postulat de lege 
ferenda, „Studia Wyborcze” 2019, nr 27, s. 46 i n. Autor stwierdził m.in. że „przedmiotową decy-
zję ustawodawcy należy uznać za niefortunną, albowiem istotą demokracji, obok procedury wy-
łaniania przedstawicielskich organów władzy publicznej, jest transparentność oraz jawność życia  
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prowadzenia transmisji, aby zapewniał on realizację norm wynikających z prawa 
unijnego40. Uchwała taka jednak nie rozwiązałaby problemu realnego przygoto-
wania lokali do transmisji.

Obwodowe komisje wyborcze

Jedną z kluczowych zmian prawa wyborczego było wspominane wprowadzenie 
podwójnej konstrukcji obwodowej komisji wyborczej, która miała się po reformie 
składać z dwóch odrębnych: OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie 
(tzw. dzienna) oraz OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (tzw. 
nocna). Wśród pomysłodawców tego rozwiązania panowało przekonanie, że po 
całodniowej pracy w komisji jej członkowie są zmęczeni i przy skomplikowanej 
procedurze liczenia głosów może dochodzić do pomyłek. 

Co więcej, komisja dzienna w dniu wyborów wszystkie czynności miała 
wykonywać w możliwie pełnym składzie, lecz nie mniejszym niż 2/3 ustawo-
wego składu41, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Wymóg obec-
ności co najmniej 2/3 osób z komisji oznacza stałe przebywanie takiej liczby 
członków w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna. Jeden z członków 
komisji powinien zostać wyznaczony do przebywania w bezpośredniej blisko-
ści urny, aby zapewnić jej nienaruszalność oraz przestrzeganie przez wyborców 
zasad dotyczących tajności głosowania, tzn. czuwa, aby wyborcy wrzucali karty 
do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna. W przypadku 
komisji w minimalnych składach powodowało to sytuację, gdzie trzy osoby 
wydawały karty, a jedna zabezpieczała urnę. W połączeniu ze znacznie wyż-
szą niż w 2014 roku frekwencją w niektórych OKW powodowało to kolejki po 
odbiór kart do głosowania42. Praca komisji dziennej kończyła się w momencie 
przekazania dokumentów i materiałów komisji nocnej, z czego sporządzano 

publicznego. Dlatego też żadna czynność, która nie zakłóca procesu wyborczego i nie ogranicza 
jego transparentności nie powinna być zakazana i nie musi być reglamentowana normą prawną”.

40 P. Uziębło, Opinia w sprawie dopuszczalności przełożenia wyborów do organów stano-
wiących samorządu terytorialnego oraz organu wykonawczego na poziomie gminy, www.batory.
org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/ObserwujemyWybory/Opinia%20
w%20sprawie%20dopuszczalnosci%20przelozenia%20wyborow%20.pdf (dostęp 30.10.2019).

41 Przed reformą kodeksu wyborczego istniał wymóg stałego przebywania 1/2 członków 
komisji. 

42 Frekwencja w wyborach samorządowych w I turze w 2018 r. wyniosła 52,01%, podczas 
gdy w I turze wyborów samorządowych w 2014 r. – 35,39%. 



70 Tomasz Czapiewski, Rafał Miszczuk

protokół przekazania. Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania 
w obwodzie i sporządzeniem protokołów głosowania w obwodzie komisja miała 
obowiązek wykonywać wspólnie, w obecności wszystkich członków. Wyklu-
czono możliwość tworzenia podgrup czy podkomisji, które oddzielnie wykony-
wałyby poszczególne czynności (choć pojawiały się informacje, że w niektórych 
komisjach prace organizowano podobnie jak wcześniej, niezgodnie z intencjami 
ustawodawcy i brzmieniem ustawy). Nie spełniły się jednak obawy, że taka pro-
cedura może być przez niektórych członków wykorzystywana do obstrukcji prac 
komisji43.

Trudności rodziła wspominana wyżej kwestia rezygnacji członków OKW 
bez jakiegokolwiek uzasadnienia, z powodów takich jak na przykład za długi 
czas pracy, zbyt wczesny początek lub zbyt późny koniec pracy, zbyt niskie wyna-
grodzenie lub czasem bez wskazywania jakiegokolwiek powodu. W przypadku 
minimalnych składów OKW mogło to paraliżować prace komisji. Do zwiększe-
nia skali problemu przyczyniło się także brzmienie znowelizowanych przepisów 
KWyb dotyczących uzupełniania składu. Zasady powoływania obwodowych 
komisji wyborczych zakładały, że komitety wyborcze zgłoszą kandydatów 
w liczbie potrzebnej do działania komisji. Jednak w przypadku wprowadzenia 
dwóch komisji, dziennej i nocnej, w miejsce jednej, liczba miejsc do obsadzenia 
w komisjach wzrosła dwukrotnie. Pełnomocnicy komitetów wyborczych nie byli 
w stanie zgłosić takiej liczby chętnych44, aby powołać komisje w pełnych skła-
dach, co zagwarantowałoby im właściwe funkcjonowanie45. Istotne problemy 

43 M. Rulka, Opinia na temat zgodności projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (druk nr 2001) – w części zmieniającej przepisy kodeksu wyborczego – z eu-
ropejskimi standardami wyborczymi, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 144, s. 171.

44 Wystąpienie tego problemu było przewidywane na etapie prac legislacyjnych. Zob. 
P. Uziębło, Opinia prawna w sprawie zmian w kodeksie wyborczym wprowadzanych ustawą z dnia  
14 grudnia 2017 r., www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Opi-
nia%20prawna%20w%20sprawie%20zmian%20w%20kodeksie%20wyborczym%20wprowadza-
nych%20ustawa%20z%20dnia%2014%20grudnia%202017r.pdf (dostęp 30.10.2019), s. 6; J. Szy-
manek, Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększe-
nia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/7A63D69811565C59C12581E-
90034AA30/%24File/i2493-17.rtf (dostęp 30.10.2019), s. 10–11.

45 Nie miały więc w tej sytuacji praktycznego znaczenia formułowane wcześniej zastrzeże-
nia o wprowadzonej przez nowelizację nierówności partii przy obsadzaniu OKW. Zob. A. Niżnik-
-Mucha, Wybrane zmiany kodeksu wyborczego w świetle konstytucyjnych zasad prawa wyborczego, 
„Casus” 2018, nr 91, s. 12–13.
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wynikały z ograniczenia możliwości powoływania nowych członków OKW – 
w ramach uzupełniania składu można było powoływać tylko do minimalnej 
liczby (pięciu), a nie maksymalnej, mimo że liczba osób zgłaszających wolę 
pracy w OKW pozwalała na uzupełnienie do pełnego składu. W konsekwencji 
jakakolwiek kolejna rezygnacja powodowała spadek liczby członków poniżej 
dopuszczalnego minimum i konieczność ponownego uruchomienia procedury 
uzupełniania składu. W przypadku braku tego ograniczenia ryzyko wystąpienia 
konieczności uzupełniania składu byłoby znacznie mniejsze, a jest to zadanie 
niełatwe, jeżeli występuje w przeddzień czy nawet w dzień wyborów. Kontrasto-
wało to z normami dotyczącymi składów osobowych komisji powołanych do tak 
zwanych odrębnych obwodów głosowania, gdzie limit maksymalny i minimalny 
zarazem wynosił 6 osób. Prowadziło to do sytuacji, kiedy sześcioosobowa komi-
sja obwodowa pracowała w obwodzie, który liczył kilkudziesięciu głosujących 
(np. w szpitalu), a pięcioosobowa komisja w obwodzie, gdzie liczba głosujących 
sięgała dwóch tysięcy. Brak możliwości poszerzenia składu powyżej minimalnej 
liczby powodował też swoisty dysonans, gdy członkowie komisji otrzymywali 
medialne informacje o chętnych osobach do pracy w komisji, a jednocześnie 
dowiadywali się, że muszą pracować w minimalnych składach. Uzupełnienie 
składu komisji w dniu wyborów nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony 
administracji samorządowej. Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja przekazała tę 
kompetencję komisarzowi wyborczemu. Przed nowelizacją uzupełnienia składu 
OKW dokonywał wójt (burmistrz/prezydent), co zdaniem niektórych badaczy 
miało rodzić wątpliwości w zakresie bezstronności powołanych w ten sposób 
członków46. 

Można wskazać kilka niejasności o bardziej technicznym charakterze, 
które wiązały się z wyzwaniami organizacyjnymi i zwiększały ryzyko błędów. 
Przykładowo zalecenia komisarzy wyborczych skierowane do urzędników 
wyborczych, aby spisywać numery plomb (wykorzystanych, niewykorzystanych 
i zniszczonych), bardzo wydłużały czas przyjmowania dokumentów od komisji 
ds. ustalenia wyników (a mowa tu o późnych porach nocnych, zazwyczaj między 
godz. 2:00 a 7:00). Duże problemy pojawiały się przy przekazywaniu dokumen-
tacji pomiędzy komisjami. Protokoły przekazania sporządzane były w pośpie-
chu, bez należytego rozliczenia i omówienia dla komisji ds. ustalenia wyników. 
Skutkowało to tym, że przy podsumowaniu protokołu z głosowania opis błędów 

46 M. Rulka, B. Wróblewski, Rozwiązania Kodeksu Wyborczego wpływające na zaufanie 
wyborców do procedury wyborczej. Uwagi de lege ferenda, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 154, s. 54.
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będących wynikiem pracy komisji dziennej sporządzała komisja nocna. W kon-
sekwencji komisja ds. ustalania wyników głosowania, która nie wiedziała, co 
się działo w trakcie głosowania, podawała w protokole błędne informacje, które 
dalej rodziły problemy przy ich zatwierdzaniu47. Wielu członków komisji obwo-
dowych podnosiło problem efektywności pracy poszczególnych członków komi-
sji, zwłaszcza nadmiernie zaawansowanych wiekiem, albo osób, które miały 
problemy z wykonywaniem podstawowych zadań arytmetycznych. Wskazywano 
również na zbyt niskie diety dla członków OKW w przypadku przeprowadze-
nia II tury wyborów. Po doświadczeniach wielogodzinnej pracy w okrojonych 
składach wielu członków komisji składało rezygnację przed drugą turą samo-
rządowych wyborów prezydenckich. Członkom OKW przy II turze wyborów 
przysługiwała 1/2 wynagrodzenia48. W rozmowach z rezygnującymi członkami 
OKW aspekt nieproporcjonalnego nakładu pracy do wysokości pomniejszonej 
diety był głównym powodem rezygnacji. Konsekwencją w niektórych przypad-
kach było powoływanie do OKW osób, które nie przeszły żadnego szkolenia. 

Nowelizacja prawa wyborczego po wyborach samorządowych

Po przeprowadzeniu wyborów samorządowych w nowych warunkach kluczowe 
dla systemu wyborczego instytucje dokonały podsumowania i ocen nowych 
przepisów. W informacji z 21 stycznia 2019 roku PKW przedstawiła w ponad 
22 punktach propozycję szczegółowych zmian w KWyb, które w wielu miejscach 
pokrywają się z opisanymi w niniejszym artykule obserwacjami problemów 
w organizacji wyborów49. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył 
do Marszałka Sejmu 23 stycznia 2019 roku poselski projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy50, w części akceptując zalecenia PKW. Główny cel 

47 Problem ten był dostrzegany przez badaczy jeszcze przed wyborami, np. B. Michalak, 
Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018, „Athenaeum. Pol-
skie Studia Politologiczne” 2018, nr 58, s. 92–93.

48 W 2018 r. przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej przysługiwała dieta w wy-
sokości 380 zł, zastępcy 330 zł, a członkowi komisji 300 zł. Przy ewentualnej drugiej turze wybo-
rów prezydenckich powyższym przysługiwały diety w wysokości 1/2 tych wartości. 

49 PKW, Informacja o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmia-
ny, https://pkw.gov.pl/pliki/1549013020_Informacja_o_realizacji_przepisow_Kodeksu_wyborcze-
go_oraz_propozycje_ich_zmiany.pdf (dostęp 30.10.2019).

50 Druk sejmowy nr 3163, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1A9F6DC1DE719813 
C125838B0049200B/%24File/3163.pdf (dostęp 30.10.2019).
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tej nowelizacji wskazany przez inicjatorów był w uzasadnieniu jako zapewnienie 
usprawnienie procesu wyborczego. Nowelizacja wprowadziła poszerzoną możli-
wość powoływania obwodowych komisji wyborczych w pełnym składzie, także 
w sytuacji, gdy zgłoszono mniej kandydatów niż wymagane minimum 5 osób51. 
Dodatkowo dokonano zróżnicowania liczebności obwodowych komisji wybor-
czych w zależności od liczby wyborców przypisanych do obwodu głosowania52. 
Drugą najistotniejszą zmianą była rezygnacja z dualnej struktury OKW. Powró-
cono do jednej komisji, która zarówno prowadzi głosowanie, a po zamknięciu 
lokalu wyborczego ustala wyniki. Choć w obecnym brzmieniu ustawy dualna 
struktura obwodowych komisji ma powrócić przy kolejnych wyborach samo-
rządowych, to jednak relatywnie pozytywne doświadczenia wyborów do Parla-
mentu Europejskiego, jak i wyborów do Sejmu i Senatu pokazały, że jedna, ale 
powiększona komisja wyborcza może działać efektywniej niż dwie53. W związku 
z tym, że w październiku 2018 roku komitety wyborcze nie wykazały się dużą 
aktywnością w zgłaszaniu członków obwodowych komisji wyborczych, umoż-
liwiono zainteresowanym obywatelom bezpośrednie zgłaszanie się na członka 
komisji bez pośrednictwa komitetów. Zmniejszono obostrzenia związane 
z wykonywaniem funkcji urzędnika wyborczego, który może pracować na tere-
nie gminy, w której będzie pełnił funkcję (z wyjątkiem osób zatrudnionych bez-
pośrednio w urzędzie gminy). Wydłużono także termin na rozpatrzenie wniosku 
o dopisanie do stałego rejestru wyborczego z trzech do pięciu dni roboczych54. 
Gminy zyskały dodatkowy czas na rzetelne rozpatrzenie wniosków zarówno 

51 Ustawa z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2019 r., 
poz. 273.

52 W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się: 1) 7 osób w obwodach 
głosowania do 1000 mieszkańców; 2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkań-
ców; 3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców 4) 13 osób w obwodach 
głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

53 Dodać należy, że PKW z związku z falą rezygnacji z członkostwa w obwodowych ko-
misjach wyborczych nieznacznie podwyższyła diety za pracę w komisji, zwłaszcza dla przewod-
niczących, którzy w największym stopniu byli obciążeni obowiązkami. Zob. uchwała nr 6/2019 
Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługują-
cych członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz 
sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy, M.P. 2019, poz. 261.

54 Zgodnie z art. 18 § 1 kodeksu wyborczego stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale 
zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wniosek o wpis do rejestru 
trzeba udowodnić, przedkładając w urzędzie gminy dokumenty poświadczające stałe przebywanie, 
jak np. umowę o pracę, rachunki.
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tradycyjnych, jak i tych przesłanych za pośrednictwem internetowej platformy 
usług wyborczych. Jednocześnie rozszerzono zakres danych, jakie wyborca musi 
wskazać we wniosku o dopisanie do wybranego spisu wyborców, o informację 
na temat adresu czasowego przebywania w dniu wyborów. Opisywany wcześniej 
art. 156 w § 1 otrzymał zmienione brzmienie, bardziej jednoznacznie wskazujące 
na rolę jednostek samorządu terytorialnego: „Obsługę i techniczno-materialne 
warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykona-
nie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze 
gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub mar-
szałek województwa”.

O powyższe zmiany wnioskowała nie tylko PKW, ale także Związek 
Miast Polskich55. Nowelizacja styczniowa nie była jedyną nowelizacją KWyb 
w 2019 roku, jednak kolejne nie dotyczyły bezpośrednio procesu przygotowania 
i organizacji wyborów. 

Wnioski

Wybory samorządowe w 2014 roku wzbudziły powszechne przekonanie 
o konieczności zmian w organizacji procesu wyborczego w Polsce, a podstawą 
reformy musiała być istotna nowelizacja prawa wyborczego. Pierwszych mody-
fikacji dokonano jeszcze podczas kadencji 2011–2015, ale radykalniejsze kroki 
podjęto dopiero w latach 2017–2018. W niniejszym tekście wskazano kilka 
obszarów zmian istotnych z perspektywy procesu przygotowania i przeprowa-
dzenia wyborów, wskazując głównie problemy rodzące się przy wprowadzaniu 
nowych rozwiązań. Diagnoza została w pewnym stopniu potwierdzona przez 
ustawodawcę, który dokonał kolejnych nowelizacji, zarówno jeszcze przed 
wyborami samorządowymi, jak i w szczególności po tych wyborach. Można te 
kolejne zmiany interpretować jako wycofanie się z pierwotnych zamierzeń. 

Zwraca uwagę rozziew między deklarowanymi celami wyrażonymi przez 
posłów zgłaszających projekt ustawy a wykładnią przepisów stosowaną przez 

55 Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie organizacji i przebiegu wyborów samo-
rządowych w 2018 r. W dokumencie tym postulowano nie tylko zmiany wprowadzonych rozwią-
zań, ale w wielu miejscach przywrócenie stanu prawnego sprzed reformy z grudnia 2017 r. Postu-
laty te, oprócz wydłużenia czasu na dopisanie do rejestru wyborczego, nie zostały uwzględnione. 
Więcej zob. Nowy Kodeks wyborczy. „Samorząd Miejski. Miesięcznik Związku Miast Polskich” 
2019, nr 257, s. 9.
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organy wyborcze w trakcie przygotowań do wyborów samorządowych. Jed-
noznacznie formułowane na etapie prac legislacyjnych oceny o ograniczeniu 
pozycji władz samorządowych w strukturze instytucjonalnej odpowiedzialnej za 
przygotowanie i organizację wyborów przestały być dostrzegalne w miesiącach 
bezpośrednio poprzedzających wybory. Wskazywane „ryzyko nadużyć i niepra-
widłowości” ostatecznie sprowadziło się do „niewielkiej zmiany”. W pierwszym 
rzędzie wiąże się to ze stwierdzeniem, że nie ma obecnie w Polsce instytucji 
posiadających zasoby pozwalające na przejęcie od jednostek samorządów teryto-
rialnych zadań z zakresu przygotowania i organizacji wyborów. Ostatecznie rola 
nowych struktur sprowadziła się do działań nadzorczych, a można mieć wątpli-
wości, czy rzeczywisty przebieg obsadzania stanowisk urzędników wyborczych 
umożliwiał profesjonalne wykonanie tych działań. Ani ustawodawca, ani organy 
wyborcze nie znalazły też odpowiedzi na wyzwania związane z koniecznością 
podniesienia jakości działań w obrębie komisji obwodowych. 

Poza zakresem rozważań w niniejszym tekście pozostawiono wiele szcze-
gółowych zmian objętych nowelizacją prawa wyborczego czy też kwestie infor-
matycznych systemów wsparcia organów wyborczych, gdzie bezspornie doszło 
do wyraźnej poprawy, zwłaszcza w porównaniu do wyborów z 2014 roku. Dodać 
też należy, że jedna z kluczowych zmian polskiego prawa wyborczego, doty-
cząca powołania składu PKW według nowych zasad, która może mieć wpływ na 
wszystkie elementy systemu wyborczego, nie została przeprowadzona do czasu 
ukończenia niniejszego artykułu56.
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IMPACT OF CHANGES INTRODUCED TO THE POLISH ELECTION 
LAW IN 2018 ON THE PROCESS OF PREPARING AND CONDUCTING 

ELECTIONS

Summary

The aim of the paper was to explain the essence of the reform of the Polish election law, 
which took place in 2018. The changes were studied from the perspective of their impact 
on the process of organisation and preparation of elections. Therefore, four key elements 
of the reform were selected for analysis: institutional changes concerning commissioners 
and election officials, change in the position of local government units in the preparation 
and conduct of elections, live streaming of the work of district electoral Commissions 
(Obwodowa Komisja Wyborcza) and their appointing their members. The basic research 
method was the analysis of legal acts and expert interviews. 
The text highlights a number of problems and shortcomings related to the implementa-
tion of the reform. It was found that there are currently no institutions in Poland that have 
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the resources to take over from local government units the tasks related to the prepara-
tion and organisation of elections. It was shown that many of the intended objectives of 
the reform were not achieved, either as a result of the amendments in the pre-election 
period or as a result of the interpretation aimed at maintaining the actual status quo 
despite legal changes. The latter phenomenon is the most visible in the institution of the 
electoral officer.

Keywords: local elections, election law, code of election laws, election official
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RELIGIOUS INSTRUCTION IN POLISH PUBLIC SCHOOLS  
IN LIGHT OF UNIVERSAL AND EUROPEAN STANDARDS

Summary

The study is devoted to the analysis of legal regulations at a national level (Poland), the 
jurisprudence (case-law) of the Constitutional Tribunal and the practices of central and 
local government in matters related to public education, as perceived from the point of 
view of universal and European standards protecting freedom of conscience and religion.
The author justifies the claim that the standards set by the Polish Constitutional Tribunal 
in this field are fundamentally different from the standards established in the case-law of 
the UN Human Rights Committee and the European Court of Human Rights.
This leads to tolerance of repeated violation of the principle of ideological impartiality 
of public authorities. The principle, declared in Article 25 (2) of the Constitution of the 
Republic of Poland,1 is violated both by state-level legislation pertaining to the sphere of 
religion, and by biased practices of educational administration.
What is particularly abnormal is the inertia of public authorities that are obliged to su-
pervise religious education and/or instruction, and their indifference to the unlawful 
activities of the entity interested in ideological domination over the education sector.
The author expresses the conviction that a fundamental change of the approach of the 
Polish legislator should take place, especially as regards the role and tasks of state entities 
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in protecting freedom of conscience and religion in the educational activities of public 
schools. This would guarantee the philosophical and religious neutrality of education in 
state schools.

Keywords: religious education, public education, freedom of conscience and religion, 
ideological neutrality of public authorities, UN Human Rights Committee, European 
Court of Human Rights

1. International and European acts which proclaim protection of freedom of con-
science and belief, neither forbid nor include obligation of providing Religious 
Education (in a broad sense: teaching about religion in general; in a narrow sense: 
teaching of a particular religion; the Polish context tends to employ the narrow 
sense in a vast majority of cases; that is why “religious education” and “religious 
instruction” are used interchangeably) in public, or state schools. Their provi-
sions oblige countries to recognize the right of parents to bring their children up 
and teach them in accordance with their own religious and philosophical beliefs.2 
In particular, provisions of two fundamental documents of the United Nations of 
1966: Article 18(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights3 
and Article 13(3) of the International Covenant on Economic, Social and Cul-
tural Rights4 include obligation of State-Parties to each covenant, to respect the 
freedom of parents in providing their children with religious and moral educa-
tion in accordance with their own beliefs. Report No. 1 to European Convention 
on Human Rights of 1950, indicates in Article 2 the parents’ right to have their 
own rights to provide their children with education in accordance with their per-
sonal religious and philosophical beliefs respected by the State which performs 
its obligations in education5. A similar provision is included in Principle VII of 
the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe of 1975.6 

2 W. Sobczak, Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwanie standardu europejskiego, 
Toruń 2013, pp. 440–458.

3 UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 Decem-
ber 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

4 UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3.

5 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5.

6 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Conference on Security 
and Co-operation in Europe (CSCE): Final Act of Helsinki, 1 August 1975.
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In accordance with Article 14(3) of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union of 2007 the right of parents to provide children with education 
in accordance with their own religious, philosophical and pedagogical beliefs, is 
respected, in accordance with state acts governing the exercise of this right.7

In light of the mentioned acts, the right in question is of neutral nature and 
is firstly executed in a family entitled to organize their religious or irreligious 
life freely at home under the parents’ direction. Parents are entitled to decide 
whether their children should receive religious education and what form it should 
take, in accordance with their own religious beliefs and even with their general 
outlook on life. What is more, Article 14 of the UN Convention on the Rights 
of the Child of 1989 includes an obligation for Party States to respect children’s 
right to freedom of thought, conscience and belief, and to respect the rights and 
obligations of parents (legal guardians) concerning directing their child in terms 
of exercising its rights in a manner consistent with developing abilities of the 
child.8 All these regulations should function to protect the family (which is the 
subject of freedom of conscience and belief) against arbitrary inference of gov-
ernment authorities, hence it is difficult to find there any indications concerning 
e.g. methods of resolving disputes between parents of different beliefs in terms of 
the religious direction of bringing up their children.

2. Real problems of protection of child’s freedom of conscience and belief in the 
education process occur not only in the area of relations inside the family, but 
mainly in relations between children/students and their parents and the autho-
rities of the school that the particular students attend. In this regard, two kinds 
of solutions may be identified, stated in acts of international and European law 
which should guarantee parents’ influence on the direction of religious education 
at schools. Firstly, ensuring the freedom of establishing private schools whose 
curriculums include (or do not include) religious education and providing the 
child with freedom of choice of such a school which is run e.g. by a particular 

7 European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 
26.10.2012, pp. 391–407.

8 The document ratifying this convention by the Republic of Poland was supplemented 
with a declaration on the basis of which a child should execute (inter alia) the right in question 
with respect of parental authority, and in accordance with Polish customs and traditions concerning 
the position of the child in the family and outside it. Act of 20 November 1989 on ratifying the 
UN Convention on the Rights of the Child, Dz.U. (Journal of Laws) of 1991, No.120, item 526 as 
amended).
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religious or non-religious association. Secondly, acceptance of admissibility of 
introduction of religious contents in public school curriculum and delivering them 
in a didactic process to all students or only to those students whose parents (or 
the students alone) expressed such a will by attending separate classes devoted to 
a given religion. In this way, the original right of parents to bring their children up 
in accordance with their own beliefs, takes the form of the right to teach children 
a particular religion in a private school (first option) or in a public school as well 
(option two). It is clear that the classes are to be conducted only by a duly quali-
fied teacher who is also accepted by a relevant religious association. The second 
option which introduces religious education also in public schools is definitely 
more significant in European states because of the principle of the universal right 
to education and compulsoriness (and gratuitousness) of education at least at the 
basic level which is respected there (Article 26(1) of the Universal Declaration of 
Human Rights, Article 13 of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, Article 14 of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union, Article 28 of the Convention on the Rights of the Child).

It is the public school system that is directed and supervised by governmen-
tal or local authorities where the principles of universality and compulsoriness of 
education are implemented. Activity of such schools, in the area of interest of this 
paper, is subject to legal and political principles which govern relations between 
religious associations and the state. In confessional states there are reasons for 
including religious content in school curriculum which is consistent with the doc-
trine of the governing church, and even for introducing obligation of teaching the 
faith of a particular church. In states that represent separation of church and state 
or, in a less radical option, a neutral outlook on governmental authorities, there 
are reasons for providing secular schools. 

In Europe, there is a constant tendency of shifting from the model of 
a confessional state towards various options of democratic secular state of law, 
or a lay state.9 In some of the states certain legal solutions are still preserved, 
which guarantees preference for religious associations (especially for the domi-
nant confession) in various spheres of public life, also in public education. This 
preference faces more or less justified claims of its inconsistency with the prin-
ciple of protection of freedom of conscience and belief. On the other hand, too 
strict an understanding of secular education is also subject of criticism. It may 

9 M. Pietrzak, Państwo laickie, “Przegląd Humanistyczny” 1990, No. 8–9, reprint: M. Pie-
trzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warsaw 1999, see especially pp. 140–143.
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be argued that a total exclusion of religious instruction from public school cur-
riculum would, in fact, mean opening a way for atheist indoctrination, which 
would be inconsistent with the rights of students (and their parents) to have an 
influence on the direction of education consistent with their religious beliefs and, 
in consequence, it would mean weakening of freedom of conscience and belief. 
Having started at this point, a conclusion may be formed that religious instruction 
is “a remarkable achievement of the European legal culture in terms of respect-
ing freedom of conscience and religion, as this means protection of the parent’s 
religious freedom, in the scope of raising children according to the parents’ views 
within public education”.10 

An attempt to form a compromise between the two contradictory tendencies 
is visible in acts of international law. Following Article 2 of the First Protocol to 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
“No person shall be denied the right to education. In the exercise of any func-
tions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall 
respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity 
with their own religious and philosophical convictions”. As both the academic 
writing and judicial decisions pointed out, this provision does not guarantee the 
absolute right to education of children in accordance with the beliefs of parents, 
but merely “respect” towards them. This “respect towards parent’s beliefs” can be 
understood in a number of ways, but it certainly assumes the existence of nega-
tive obligations on the part of the State, as well as certain positive obligations.11

The controversial nature of state law regulations in the area in question is 
the reason for numerous complaints against Party States to the conventions men-
tioned above, chiefly addressed to the United Nations Human Rights Committee 
(hereinafter referred to as: HRC) and European Court of Human Rights (herein-
after referred to as: ECtHR). The case-law of these bodies includes more or less 
conservative attempts to define transnational (universal, European) standards in 
teaching religion as part of public education. It would be valuable to determine 
the degree to which these standards have influenced the making and application 
of provisions of Polish law with regard to teaching religion in public schools. 

10 Nauczanie religii w polskiej szkole, 10.01.2019, https://ekai.pl/nauczanie-religii-w-pol-
skiej-szkole-2/, accessed on: 28.11.2019; especially quote of Father Józef Krukowski.

11 M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka, Warsaw 2017, p. 882; ECtHR, Lautsi and others v. Italy, Application 
No. 30814/06, Grand Chamber, 18 March 2011, par. 61.
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Special attention should be paid to the standard of ensuring freedom of 
conscience and belief which was shaped by the judicial decisions of the United 
Nations Human Rights Committee and the European Court of Human Rights, 
under which the parents are granted the right to decide about religious education 
of their children with respect to their education in a public school. According to 
the established practice of the Human Rights Committee, teaching religion at 
public schools is acceptable if the parents are granted the right to exempt, fully 
and freely, their children from such classes. Alternative classes in ethics or in his-
tory of religion are to be held in a neutral manner.12

The European Court of Human Rights has taken the view that, while reli-
gious education at school is not contrary to the Convention, it is required to check 
in detail whether it involves the obligation to involve students in some form of 
religious practice or to expose them in any form to religious indoctrination. What 
is important at this stage is the possibility of exempting a student from such les-
sons. Parents may not send their children to be instructed in a religion that they do 
not like. Religious education should be held in a way allowing a real possibility 
of making such a choice.13

3. Religious education in Poland is currently regulated by provisions of the Con-
stitution of 2 April 1997, the already mentioned conventions to which the Repu-
blic of Poland is a party, the Concordat between the Holy See and Poland of 28 
July 1993,14 the Act on guarantees of freedom of conscience and belief of 17 
May 1989,15 and other acts on confessions,16 the Act on the education system 

12 R. Wieruszewski, Nauczanie religii w szkołach publicznych oraz finansowanie szkół re-
ligijnych w świetle orzecznictwa Komitetu Praw Człowieka ONZ, in: Prawne granice wolności 
sumienia i wyznania, eds. R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik, Warsaw 
2012, pp. 170–173. 

13 M.A. Nowicki, op.cit., p. 886; ECtHR, Angeleni v. Sweden, Application no. 1049/83, 
3 December 1986, p. 41; ECtHR, Bernard v. Luxembourg, Application no. 17187/90, 8 September 
1993, p. 57; ECtHR, C.J., J.J., E.J. v. Poland, Application no. 23380/94, 16 January 1996, p. 46.

14 Dz.U. (Journal of Laws) of 1998, No. 51, item 318.
15 Dz.U. (Journal of Laws) of 2017, item 1153.
16 It especially concerns the so-called individual acts regulating the attitude of the State to 

certain religious associations, among others the Act of 17 May 1989 on the relations of the State 
and the Catholic Church in the Republic of Poland, Dz.U. (Journal of Laws) of 2018, item 380 as 
amended) and several acts regulating the legal situation of 14 other religious associations.
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of 7 September 1991,17 Regulation of the Ministry of Education on conditions 
and ways of organizing religious education in public pre-schools and schools 
of 14 April 1992,18 and the Act on specific conditions and grading, classifying 
and promotion schemes for students and course participants at public schools 
of 10 June 201519 and agreements of this ministry with leaderships of specific 
religious associations.

The first impression is that the Polish law contains regulations in line 
with the above-mentioned standards for religious education in public schools. 
In accordance with Article 53(4) of the Constitution, the religion of a church 
or other legally recognized religious organization may be taught in schools, but 
other peoples’ freedom of religion and conscience shall not be infringed thereby. 
The Constitution does not impose an obligation on public schools to conduct 
religious instruction yet it does not provide for restriction of such instruction if 
citizens express such a wish.20 However, what remains doubtful is the consti-
tutionality of Article 12 of the Concordat which states that “by recognizing the 
right of parents to the religious education of children and the principle of toler-
ance, the state guarantees that public primary and post-primary schools as well 
as kindergartens maintained by bodies of state administration and local govern-
ment, provide religious education under the school and pre-school curriculum, 
according to the will of those interested”. The phrase “the state guarantees...” 
may be understood literally as the state’s commitment to the general introduc-
tion of religious instruction in public schools and kindergartens. It would be, 
however, a contra legem fundamentalem mistake. The interpretation of the provi-
sion in question, taking into account the content of the parent norm, expressed in 
two provisions of the Polish Constitution: “Parents have the right to ensure their 
children a moral and religious upbringing and teaching in accordance with their 
convictions” (Article 53(3) of the Constitutions) seems convincing. Upbringing 
should take into account the degree of maturity of a child, as well as his freedom 
of conscience and belief and also his convictions” (Article 48(1) of the Consti-
tution). Moreover, the Concordat refers to the principle of tolerance and “the 
wishes of those involved”. One may agree with the opinion that, in this sense, 

17 Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, item 1481 as amended.
18 Dz.U. (Journal of Laws) of 1992, No. 36, item 155.
19 Dz. U. (Journal of Laws) of 2019, item 372.
20 M. Florczak-Wątor, Art.53 [Wolność sumienia i wyznania], in: Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej Komentarz, ed. P. Tuleja, Warsaw 2019, pp. 184–185.
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the provision of Article 12(1) of the Concordat does not contradict the principle 
of voluntary use of religious classes, but rather supports this principle by allow-
ing its full understanding: instruction in religious education in public schools is 
dependent on a positive declaration of intent to participate in religion classes.21 

This statement may be made by the students’ parents, their guardians or the 
students themselves. According to the Act on the Education System, the right 
to choose religious instruction in pre-schools and primary schools belongs to 
the parents; while in secondary schools it belongs to the parents or the students 
themselves. An adult student submits the statement on his/her own.

Religious instruction is optional in public pre-schools and schools.22 Pol-
ish law does not provide for the requirement of submitting a clear declaration 
of intent of a student’s parent or the student himself/herself not to participate in 
religion classes, because such a practice could mean not only illegal pressure, 
but an outright breach of the constitutional ban of obliging anyone by the public 
authorities to disclose their religious convictions or belief (Article 53(7) of the 
Constitution). The phenomenon of violating this ban – which was widespread 
until recently – caused the 2013 Commissioner for Human Rights’ appeal to the 
Minister of National Education, who undertook to provide the superintendents 
and school principals with information about the illegality of the practice in 
question.23 

The statement concerning the decision on choosing instruction in religious 
education should be submitted to the authorities of the school, and not to the 
church authorities. The school authorities are not allowed to reveal to a religious 
educator or the leadership of the church or any third party the identity of stu-
dents who (or whose parents) have submitted an opt-out decision or who have 
not expressed any will. Practice in this respect often varies. It frequently occurs 
that the school authorities inform the religious educator or the authorities of the 
church about the full list of pupils – thus enabling the identification of students 

21 W. Góralski, A. Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkor-
dacie polskim z 1993 r., Warsaw 2007, pp. 38–39.

22 M. Kasiński, M., Ochrona wolności sumienia i wyznania, in: Prawo administracyjne 
materialne, ed. Z. Duniewska et al., Warsaw 2019, pp. 226–228.

23 Polish Commissioner for Human Rights, Statement of 15 November 2013, reference 
number RPO / 601727/08/1/104122, www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl (downloaded 4.7.2014). 
This view seems to be shared by the spokesman of the Polish Bishops’ Conference, cf. Statement 
of the EPC: Religious education not is an optional subject. Classes can take place in the middle of 
the school day, 18.03.2019, Gazeta.pl, accessed on: 28.11.2019.
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whose parents have not opted in or have opted out. Another dysfunctional phe-
nomenon in this area is that fact of not submitting a statement for the child’s par-
ticipation in religious education classes is identified as a specified denominational 
or worldview option of his/her parents (e.g. incidental cases of proclamation by 
some ecclesiastical authorities or catechists, that the resignation from the child’s 
attending religious instruction is, de facto, equivalent to the apostasy of his/her 
parents).24 Even more dangerous is the passivity of the school and public authori-
ties towards the described negative behaviour, even if its scope seems statistically 
narrow. One of the reasons for this inaction may be the extremely limited legal 
possibilities of the application of the measures of pedagogical supervision over 
this behaviour. Another one involves the fear of disturbances in the relations with 
the ecclesiastical authorities, which often tend to view the critique of the methods 
and results of catechetical activities as an attack on the Church itself.

4. Ethics classes in Poland, in contrast to the solutions adopted in other countries, 
as well as those suggested by the jurisprudence of international courts, are not 
an alternative to religious instruction for two reasons. First, parents or students, 
have the right to choose one of these subjects or the resignation from both; it is 
also acceptable to take part in both the religious instruction and ethics classes. 
Secondly, so far the overwhelming majority of public schools do not hold classes 
in ethics.25 In this situation, fulfilling the requirement of the ideological neutrality 
of teaching ethics in Poland is not a subject of major controversy. The situation 
may, however, change if, for example, under pressure from European authorities, 
ethics classes will be organized in a greater number of schools. Then, probably 
the words from the preamble of the Act on the education system stating that 

24 J. Suchecka, Kuria straszy rodziców. Wypisałeś dziecko z religii? “To pisemna aposta-
zja”, 9.09.2014, Wyborcza.pl, accessed on: 26.11.2019, https://wyborcza.pl/1,75398,16614713,Ku-
ria_straszy_rodzicow__Wypisales_dziecko_z_religii_.html.. Later, the Curia withdrew from the 
statement in brackets.

25 The availability of ethics classes has changed significantly over the last dozen years. 
In the 2006/2007 school year, only 285 schools organized ethics lessons. In 2014 (as of September 
30), ethics was already taught in 2,471 schools. Rzecznik Praw Obywatelskich, Dostępność lekcji 
religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej – analiza i zale-
cenia, Warsaw 2015, p. 35. In the 2017/2018 school year, ethics classes were held by ca. 3300 scho-
ols. J. Suchecka, Rodzice wciąż muszą walczyć o lekcje etyki „Zajęcia zaczynają się o 7.15”, 
2.04.2018, Wyborcza.pl, accessed on: 28.11.2019, https://wyborcza.pl/7,75398,23218690,rodzice-
-wciaz-musza-walczyc-o-lekcje-etyki-zajecia-zaczynaja.html.
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“Teaching and upbringing-respecting the Christian value system is based on the 
universal principles of ethics” will take on a new tone.

5. The material taught during the religious education classes and the principles of 
assessing (grading) the students are of crucial importance. The judicature of the 
ECtHR highlighted that it was inappropriate for the religious education program 
to include the rites pertaining only to a single religion and/or be reduced to lear-
ning the prayers, psalms, memorizing religious texts, rituals of a single religious 
group.26 Also, the Polish literature expresses the view that the basis of asses-
sment of religion education should be the student’s knowledge as well as his/her 
diligence and activity, though it should not include the student’s participation in 
religious practices.27

The reality is different: the basis for the assessment of “religion classes” 
very often involves the quantity and quality of the student’s religious practices, 
such as participation in certain religious services. Religious education classes are 
not comparable with the lessons of other subjects – they are not primarily con-
cerned with the transfer of scientific knowledge, such as mathematics, chemistry 
or history classes. They do not resemble religious studies but are of catechetical 
nature.28 They are used for shaping the student’s religious training and social 
attitudes in accordance with the doctrinal principles of a given religious organi-
zation, leading to the assimilation of “the truths of faith” and the formation of 
the habit of participating in ceremonial activities. It is doubtful whether, from 
this viewpoint, the instruction at a public school should be more effective than 
one held outside school, that is, at an education facility of a religious associa-
tion. It is unacceptable for the grade in religious education to be seen as equal 
with the assessment of the success in the field of religious indoctrination of the 
students. Above all, it should by no means be treated as a means of assessment of 
the success in shaping the student’s negative attitude towards “infidels”, atheists, 
agnostics, or any students not participating in the instruction of the dominant 

26 ECtHR, Folgero and Others v. Norway, Application no.15472/02, the Grand Chamber, 
29 June 2007, par. 94; ECtHR, Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Application no.1448, 9 January 
2008, par. 60 and 62; W. Sobczak, op.cit., p. 446.

27 A. Mezglewski, Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach, in: 
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warsaw 2011, p. 176.

28 W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, 
Warsaw 2011, p. 37.
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religion. To protect the latter students against religiously motivated harassment 
from some teachers and some of the “majority” part of the peer environment is 
an inalienable responsibility of public school authorities, as well as government 
and local authorities. 

Thus, it is crucial to ask the following question: can the government inter-
fere with the content of the curriculum and the method of religious instruction at 
a public school? In the light of the judicature of the ECtHR, a positive response 
does not raise any doubt. According to the Court, school education should take 
into account the cultural and religious diversity of societies of Europe, and 
because teaching is a holistic process – religious issues cannot be excluded from 
its framework. Religious elements are also present in the overall teaching con-
tent in public schools, which means that parents, regardless of their religious or 
philosophical beliefs, are not entitled to demand that their children were deprived 
of contact with any of them, or specifically with some of the philosophical or 
religious views, for example during the lessons of history, literature, or art his-
tory. The content of school programs must, however, be presented in an objective, 
critical and pluralist manner, allowing students to shape the “critical approach 
in the matters of religion,” and “in a peaceful atmosphere, free from improper 
proselytism”. Any indoctrination without any regard to the parents’ convictions 
is prohibited. The right of parents to the education and teaching of their children 
in conformity with their religious and philosophical convictions (Article 2 of 
Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms) is related to the fundamental right to education and 
should be read in conjunction with Articles 8, 9 and 10 of that Convention, and, 
therefore, with the right of every person “to respect for private and family life”, to 
“freedom of thought, conscience and religion” as well as to “freedom of receiv-
ing and imparting information and ideas.” According to the ECtHR, there are no 
obstacles for the public school curriculum to include separate classes in religion 
or about religion. However, they must respect the prohibition of indoctrination, 
which applies to both the content taught, and the organizational location of the 
subject.29 In several rulings, the Tribunal expressed the view that whenever the 
state introduces religious education to the school program, regardless of the 
possibility of obtaining exemption from such lessons, parents of attendees may 

29 ECtHR, Kjeldsen, Busk Madsen and Petersen v. Denmark, Application no. 5095/71; 
5920/72; 5926/72, 7 December 1976. 
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expect this subject to be taught in a way that meets the criteria of objectivity and 
pluralism, respecting their religious and philosophical views.30

Binding regulations and actions undertaken by education authorities in 
Poland are markedly inconsistent with the ECtHR jurisprudence mentioned 
above. Public authorities and school management have not been awarded suffi-
cient legal means and, most probably, are not quite willing to respond accordingly 
to the situation when indoctrination during religion classes is common rather than 
exceptional. The primary reason for this situation is the Concordat. Article 12 
Part 2 thereof reads: “Catholic religion education curriculum, as well as appro-
priate textbooks shall be designed by church authorities and shall be presented 
to competent state authorities for informational purposes.” The authors of the 
commentary to the Concordat (the issue of which was agreed upon by the Met-
ropolitan Curia for Warsaw) are of the opinion that the statement quoted above 
gives church authorities the sole right to design the Catholic religion education 
curricula and textbooks and, at the same time, it repeals the statement included 
in the act on the education system which states that the Minister of National 
Education selects curricula and school textbooks which shall be certified for use 
in public schools. They also claim that such a procedure results from the fact that 
the state respects the church autonomy in designing and selecting curricula and 
textbooks used for teaching the Catholic religion. Due to the fact that religion 
is taught in public schools and kindergartens, curricula and textbooks should be 
familiar to the competent state authorities. However, any state interference in 
teaching truths of the faith would clearly contradict the rule of independence and 
autonomy of the state and the Church within their respective spheres of activity, 
referred to in Article 1 of the Concordat.

The Authors of the abovementioned commentary also claim that it is guar-
anteed that “the Church cares about the content of faith testimony.” The regula-
tions referred to in Article 12(3) and (4) of the Concordat assure that the teachers 
of religion are dependent on the church regulations and orders, in all matters 
which refer to “teaching religion” (religious instruction). Moreover, they have to 
obtain a certificate (missio canonica) awarded by a diocesan bishop, which con-
firms their allegiance to the Catholic doctrine and allows them to teach religion. 
Thereby, the Church has the possibility to decide on particular catechists (reli-

30 ECtHR, Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, Application no. 1448/04; ECtHR, Mansur 
Yalcin and Others v. Turkey, Application no. 21163/11, 16 September 2014, par.77; ECtHR, Izzettin 
Dogan and Others v. Turkey, Application no. 62649/10, 26 April 2016, par. 129.
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gious instructors) to be employed in public schools. This is supposed to protect 
the Church-bound identity within the scope of truths of the faith which are passed 
on, as well as a Catholic morality. According to the Authors: “The Church does 
not interfere in teaching other subjects or in any other issues which belong to 
the sphere of competence of the public education system, whereas the state does 
not teach the rules and truths of the faith. The autonomy of these two spheres 
is so strongly adhered to that it is also coherent with the rule of separating the 
state from the Church”.31 However, I would not agree with this statement. Public 
authorities are not able to act effectively in situations where the Church interferes 
in teaching school subjects other than religion. On the other hand, they are not 
able to influence religious education curricula, even if religion classes included 
elements of indoctrination, promoted aversion to other denominations or con-
veyed messages which were strongly contradictory to information presented dur-
ing classes in other school subjects (for example to the current research results in 
biology, medicine or history).32 They are, however, to finance religious education 
from public funds.33

6. The special privileges of the Catholic Church (visible in common religious 
instruction in public schools), which mainly result from the Concordat, are usu-
ally not granted to the representatives of other religions whose relations with the 
state are regulated by individual acts, and the Act on the freedom of conscience 
and religion. Breaking the constitutional rule concerning equal rights for different 
religious associations, referred to in Article 25 (1) of the Constitution, cannot be 
justified in this case. Nevertheless, the Constitutional Tribunal justifies it either by 
the wrong law interpretation, i.e. it claims that Article 25 (4) of the Constitution 
which legitimises the concordat shall be deemed lex specialis and, therefore, shall 

31 W. Góralski, A. Pieńdyk, op.cit., pp. 39–41.
32 Polish Bishops’ Conference, Core curriculum for the catechesis of the Catholic Church 

in Poland, Document adopted during the 379 Plenary Meeting of the Polish Bishops’ Conference 
on June 8, 2018. This document was criticized by liberal circles, including P. Pacewicz in: Kościół 
na terenie świeckiej szkoły, 22.04.2019, OKO.press, accessed on: 28.11.2019.

33 Cf. P. Pacewicz, MEN: nauczanie religii kosztowało w 2018 roku 1,48 mld. OKO.press:  
katecheta zarabia średnio 4960 zł, 22.04.2019, oko.press, https://oko.press/men-nauczanie-   
religii-kosztowalo- w-2018-r-148-mld-oko-press-katecheta-zarabia-srednio-4960-zl, accessed on: 
24.04.2019. According to the Catholic Upbringing Commission of the Polish Bishops’ Conference 
for the 2017/2018 school year, a total of 31,353 catechists (religious instructors) conveyed classes 
at Polish schools. 
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exclude the equal rights obligation – or by emphasizing the dominant position of 
the Catholic Church in society in terms of the number of followers.34

Teaching religious education in public schools provided by other religious 
associations which represent any “minority” would face significant legal and 
organizational obstacles, mostly because schools have the right and are obliged 
to provide lessons of religion for a given denomination only if there are at least 
seven students of this denomination in a single class or group of students. For 
smaller groups, religion classes in school should be organised in a mixed class 
group, or in a group comprised of students from different schools or in a facil-
ity outside school, which in fact means outside the public school. The afore-
mentioned quantity limits have been set illegally.35 They are not aligned with 
constitutional rules on equal treatment of all students by public authorities since 
they create special privileges for the followers of the dominant religion in terms 
of quantity, who can be taught religion in schools. They also provoke harassment 
towards students who are either members of other religious groups or who are 
confessionless. Furthermore, the limits provoke monopolization of the Catholic 
Church in teaching religion in public schools.

Problems related to restrictions of access to instruction in minority reli-
gions (as well as ethics classes), and detailed recommendations for actions that 
would allow these restrictions to be eliminated were presented in the report of 
the Commissioner for Human Rights to the Minister of National Education in 
2015, titled “Availability of minority religious education and ethics lessons as 
part of the school education system. Analysis and recommendations,” as well 
as in subsequent speeches from 2016 and 2018. In the last of these speeches, 
the Commissioner expressed a view that “any barriers to access to minority reli-
gious education or ethics classes, or unequal treatment of students not attending 
religion classes organized by the school, are symptoms of discrimination on the 
grounds of religion and worldview in the area of education.” Among the rem-
edies indicated in his speech was the postulate to amend the Regulation on the 
conditions and method of organizing religious education in public pre-schools 
and schools of 14 April 1992, imposing an obligation on school heads to inform 

34 W. Brzozowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2009 r., 
U 10/07, “Przegląd Sejmowy” 2010, No.4; W. Brzozowski, Bezstronność…, p. 219.

35 Directive of the Minister of National Education of 14 April 1992 on the conditions and 
ways of organizing religious education lessons in public schools and pre-school, Dz.U. (Journal of 
Laws) of 1992, No. 36, item 155 as amended) was issued without statutory authorization.
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parents and students about the possibilities and principles of organizing religious 
education or ethics classes. This can lead to increased awareness of the existence 
of such entitlement in children and families from minority religious groups (ones 
with a minor number of followers in a given area). The Commissioner pointed 
out the need to remove organizational restrictions, including the ones associated 
with difficult commuting, long waiting times for classes, or the need to choose 
between religion or ethics classes and other extracurricular activities, as well as 
the need to inform parents and students that it is possible to attend religious edu-
cation and ethics concurrently.36

7. In Poland, the right to be taught religion in public schools is no longer (to such 
a large extent) associated with the right to be taught in general, which is due to 
the fact that religious instruction has become, to a large extent, an indoctrination 
tool. It also ceased to bear a clear relation to the core principle of the freedom of 
conscience and religion since all too often religion is taught in a way which cle-
arly contradicts this freedom. However, undoubtedly, the legal regulations con-
cerning religious education in public schools provide organizational and financial 
support to the public authorities for implementing religious missions of religious 
associations, with the special influence of strengthening the social impact of the 
Catholic Church. However, this support is not fully effective, since the tendency 
of students (parents of students) to resign from religion lessons has been incre-
asing for several years. 

In this situation, more and more doubts are raised by legal solutions accord-
ing to which religious education should be treated as one of several optional 
subjects, equal to other subjects in the school curriculum, with general grading 
principles applied.37 It is, however, an utter misunderstanding to assume (de lege 
lata) religious education to be a compulsory subject.38 It is neither legally appli-
cable, nor legitimate to include grades from a religion/ethics class in an end-
of-year school certificate, as this incorrectly suggests the joint responsibility of 

36 Speech of the Commissioner for Human Rights to the Minister of National Education of 
20.09.2018. Letter No. XI.5601.4.2016.JS.

37 Act of 7 September 1991 on the education system, Dz.U. (Journal of Laws) of 2019, 
item 1481 as amended.

38 The Catholic Upbringing Commission of the Polish Bishops’ Conference has expressed 
a view that religious education is an elective class, which becomes compulsory if declared by the 
parents or major students. 
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public school authorities for the correctness of these grades and the correctness 
of the content and methods of teaching religious education classes, which, in 
fact, could not be influenced by the school authorities by any way. Moreover, 
the lack of a grade in the space provided for religion class grade (i.e. a hyphen 
instead of a numeric mark) stigmatizes a student who does not attend religion 
classes, because ethics classes are not held in the vast majority of Polish schools. 
In the Grzelak vs. Poland case, the ECtHR decided that the lack of a mark in the 
space called “religion/ethics” in subsequent school certificates signifies a breach 
of Article 14 in connection with Article 9 of the European Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.39 Obviously, this also 
entails a breach of Article 32 and Article 53(7) of the Constitution (unequal treat-
ment by public authorities and breaking the confidentiality of one’s religious 
convictions).

Therefore, it is not possible to agree with the opinion of the Constitutional 
Tribunal which claims that the regulations that justify awarding end-of-year 
grades in religion classes and including them in the so-called grade average are 
consistent with the Constitution and are not contradictory to the act on the guar-
antees of the freedom of conscience and religion.40 These regulations allow for 
legal privileges for students who attend religion classes. These classes help in 
student’s efforts to be accepted into certain post-primary level schools, where 
admission (and scholarships) is granted on the basis of a grade average. Usually, 
it is fairly easy to be awarded a high grade in religion classes – and such a grade 
is not always granted for educational excellence, but for example for the account 
of systematic taking of Holy Communion or attending morning Advent masses. 
The students who are awarded such high grades have better chances to be admit-
ted to prestigious post-primary level schools or be awarded a scholarship. This 
proves that the abovementioned regulations contravene constitutional regulations 
concerning equality within the legal system and the right to equal treatment by 
the public authorities (Article 32(1) of the Constitution). They are also inconsist-
ent with the rules of good, rational educational system.

39 ECtHR, Grzelak vs. Poland, Application no. 7710/02, 22 November 2010; Cf. W. Brzo-
zowski, Bezstronność…, p. 220; W. Sobczak, op.cit., p. 447.

40 Directive of the Minister of National Education of 13 July 2007 amending the directive 
on the conditions and the ways of assessment, classifying and promoting students and conducting 
tests and examinations in Public schools, Dz.U. (Journal of Laws) of 2007, No. 130, item 906; 
Constitutional Tribunal ruling of 2 December 2009, U 10/07, OTK-A 2009, No. 11, item 1630.
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8. The standards shaping the freedom of conscience and religion across education 
established by the Constitutional Tribunal of Poland differ significantly from the 
standards established in the case-law of the HRC and the ECtHR. Furthermore, 
these standards are only seemingly consistent with the rule of impartiality of 
public authorities. They lead to a situation of tolerance for violating this principle 
repeatedly in cases related to religious education in public schools, either openly 
or secretly. Such a situation is favoured by the legislation which is marked by 
significant defects, as well as the biased practice of educational administration in 
religious matters. What is glaringly visible in this context is the inability of state 
and local government institutions (who are obliged to supervise these matters) to 
take a proper course of action.

The neutrality of public authorities (Article 25(2) of the Constitution) is 
understood, as mentioned by T.J. Zieliński, as indifference to the actions under-
taken by the entity who intends to assume domination over the sphere which 
should be governed by the state and which should not be claimed by any par-
ticular group. The public educational system, from which the state withdrew to 
a significant extent, is such a vulnerable sphere.41 This situation should change. 
In particular, there is a need for a new legislative vision of a role and tasks of the 
state in terms of protecting the freedom of conscience and religion in the edu-
cational activity of public schools. This vision should be strongly coherent with 
general and European standards and it should assure philosophical neutrality of 
public schools, even if religious education is continued in them.
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OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

Streszczenie

Nowelizacja samorządowych ustaw ustrojowych, dokonana w styczniu 2018 roku, po-
szerzyła katalog prawnych instrumentów partycypacji mieszkańców jednostek samo-
rządu terytorialnego w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów ich wspólnot samo-
rządowych. Katalog ten objął obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, którą można 
kwalifikować jako środek integrujący członków danej społeczności oraz angażujący ich 
w proces stanowienia prawa. Do czasu wejścia w życie rozwiązań prawnych, wpro-
wadzonych ustawą nowelizującą, problematyka inicjatywy uchwałodawczej stanowiła 
przedmiot regulacji statutowych. Zakres tych uregulowań był zróżnicowany, dlatego też 
ustawodawca zdecydował się na ich ujednolicenie.
W niniejszym opracowaniu poddano analizie obowiązujące rozwiązania prawne kształ-
tujące instytucję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a następnie dokonano ich 
oceny oraz podjęto próbę sformułowania wniosków de lege lata. 
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Wprowadzenie

Katalog prawnych instrumentów udziału mieszkańców jednostek samorządu 
terytorialnego w identyfikowaniu i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów 
wspólnot samorządowych obejmuje zróżnicowane i w niejednakowym stopniu 
normatywnie zdeterminowane formy partycypacji. Jedną z form partycypacji 
społecznej, ale także środkiem integrującym członków danej wspólnoty, jest 
obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Pojęcie „inicjatywy uchwałodawczej” 
nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. W literaturze przedmiotu wska-
zuje się na możliwość jego definiowania w sposób analogiczny do tego, w jaki 
określono pojęcie „inicjatywy ustawodawczej”1, z uwagi na istotne podobień-
stwa między obiema instytucjami2. Inicjatywa ustawodawcza ujmowana jest 
jako prawo przedkładania organowi uprawnionemu do uchwalania ustaw projek-
tów ustaw z określonym skutkiem prawnym w postaci obowiązku poddania tak 
wniesionego projektu pod jego obrady3. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że 
może ona przybrać postać inicjatywy bezpośredniej i pośredniej. W pierwszym 
przypadku projekt ustawy poddawany jest pod głosowanie, w którym obywatele 
decydują o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Inicjatywa pośrednia natomiast polega 
na pozbawieniu obywateli, po przedłożeniu projektu ustawy właściwemu orga-
nowi, bezpośredniego wpływu na przyjęcie ustawy, ponieważ ostateczna decyzja 
w tym zakresie należy do organu przedstawicielskiego4. Prawo realizacji obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej zagwarantowane zostało na poziomie konsty-
tucyjnym. Na mocy postanowień art. 118 ust. 2 Konstytucji RP5 przysługuje ono 
grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. 

1 A. Szewc, T. Szewc, Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, 
Warszawa 1999, s. 58.

2 B. Dolnicki, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma partycypacji obywate-
li w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym, w: Partycypacja obywateli i podmiotów 
obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, 
M. Mączyński, Warszawa 2012, s. 114.

3 P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli. Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. z ko-
mentarzem, Warszawa 2008, s. 45–46.

4 M. Borski, Inicjatywa ludowa instrumentem presji na ustawodawcę?, „Przegląd Prawa 
Publicznego” 2016, nr 7–8, s. 56.

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
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Tryb postępowania w sprawie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez 
obywateli określa ustawa z 24 czerwca 1999 roku6.

Odnosząc zatem pojęcie inicjatywy ustawodawczej do warunków oraz 
struktur lokalnych i regionalnych, należy przyjąć, że inicjatywa uchwałodawcza 
oznacza uprawnienie określonego podmiotu przedłożenia projektu uchwały orga-
nowi stanowiącemu i kontrolnemu lub organowi wykonawczemu7. Inicjatywę 
uchwałodawczą ujmować można jako czynnik inicjujący procedurę uchwałodaw-
czą przed organem stanowiącym i kontrolnym jednostki samorządu terytorial-
nego. Na wstępnym etapie tej procedury uprawnione (a niekiedy zobowiązane) 
podmioty przedkładają organowi stanowiącemu propozycje normatywnego ure-
gulowania określonych materii w postaci projektów aktów normatywnych wraz 
z symulacją finansową skutków ich uchwalenia, z jednoczesnym zobowiązaniem 
organu stanowiącego do rozpatrzenia tych projektów8. W piśmiennictwie zwraca 
się uwagę, że inicjatywa uchwałodawcza może być postrzegana jako instytucja 
reglamentująca dostęp do procesu tworzenia prawa. Ograniczenie kręgu podmio-
tów mogących wystąpić z projektem uchwały nie jest jednak ograniczeniem praw 
poszczególnych członków danej społeczności, lecz ma na celu zapewnienie wła-
ściwego poziomu merytorycznego i legislacyjnego tworzonego prawa9.

Należy zwrócić uwagę na potrzebę rozróżniania pojęć: „inicjatywa uchwa-
łodawcza” oraz „przygotowanie projektu uchwały”. Przygotowanie projektu 
uchwały rozumiane jest jako zespół czynności i działań ukierunkowanych na 
opracowanie pisemnego dokumentu wyrażającego treść zamierzonego rozstrzy-
gnięcia, odpowiedniego pod względem treści i formy, aby stał się przedmiotem 
obrad organu samorządowego i przybrał postać uchwały tego organu10. Jego 
zakres znaczeniowy powinien więc obejmować czynności mające na celu reali-
zację wszelkich formalnych wymogów poprzedzających wniesienie projektu 
uchwały pod obrady organu stanowiącego. Do czynności tych można na przy-

6 Ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, 
tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2120.

7 A. Szewc, T. Szewc, op.cit., s. 58.
8 A. Wierzbica, Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu 

terytorialnego, Warszawa 2014, s. 358.
9 J. Czerw, Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu. Poradnik dla 

praktyków, Warszawa 2010, s. 65.
10 A. Szewc, T. Szewc, op.cit., s. 67. 
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kład zaliczyć: właściwe skonstruowanie formy i treści projektu, zapewnienie mu 
wymaganych prawem opinii11.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej

Podstawy prawne obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ukształto-
wane zostały na poziomie ustawowym postanowieniami ustawy z 11 stycznia 
2018 roku zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-
cesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych12. Przywołany akt prawny znowelizował samorządowe ustawy ustrojowe13, 
wprowadzając uregulowania mające na celu zwiększenie udziału obywateli 
w procesie wybierania, kontrolowania oraz funkcjonowania organów jednostek 
samorządu terytorialnego. Przyjęte rozwiązania prawne ustanowiły nowe insty-
tucje, do których zakwalifikować należy między innymi obywatelską inicjatywę 
uchwałodawczą. Do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej problematyka 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej stanowiła przedmiot regulacji statuto-
wych. Ujmowana jednak była w statutach relatywnie rzadko i w zróżnicowany 
sposób14. W aktualnym stanie prawnym w każdej z samorządowych ustaw ustro-
jowych zawarte są uregulowania kształtujące jednolicie instytucję obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej na poziomie lokalnych i regionalnych wspólnot 
samorządowych.

11 D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007, s. 210.
12 Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-

wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, 
Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

13 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 
ze zm., przywoływana dalej jako u.s.g.; ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ze zm., przywoływana dalej jako u.s.p.; ustawa z 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm., przywoływana 
dalej jako u.s.w.

14 Inicjatywa uchwałodawcza przeważnie przysługiwała grupie mieszkańców, której wiel-
kość uzależniona była od liczby mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, a prawo inicjatywy 
uchwałodawczej skorelowane było z wymogiem wpisu mieszkańca do stałego rejestru wyborców; 
E. Koniuszewska, Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie 
partycypacji społecznej, w: Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, 
Warszawa 2014, s. 418–430.
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Zgodnie z wolą ustawodawcy z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą 
może wystąpić grupa mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, 
posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego15. Zakresem 
podmiotowym regulacji objęto zatem ogół osób fizycznych mających miej-
sce zamieszkania na obszarze konkretnej wspólnoty samorządowej16. Zgodnie 
z art. 25 kodeksu cywilnego17 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miej-
scowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przy tym sta-
łego zamieszkania osoby w określonym miejscu nie ocenia się wyłącznie według 
jej zameldowania na pobyt stały, lecz na podstawie faktów świadczących o jej 
stałym przebywaniu w tej miejscowości. Wobec tego zameldowanie na pobyt 
stały powinno być traktowane jedynie jako jeden z dowodów wskazujących na 
przebywanie danej osoby na terenie gminy z zamiarem stałego pobytu18.

Mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego zamierzając czynić użytek 
z przyznanego im prawa, muszą legitymować się czynnym prawem wyborczym 
do organu stanowiącego. W myśl postanowień art. 10 § 1 pkt 3 kodeksu wybor-
czego19 prawo wybierania w wyborach do rady gminy ma obywatel polski oraz 
obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy. 
Z kolei prawo wybierania w wyborach do rady powiatu i sejmiku wojewódz-
twa obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz 
stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 2 kodeksu wyborczego, nie ma prawa wybie-
rania osoba: pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, 
ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. W piśmiennictwie ogra-
niczenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wyłącznie do mieszkańców 
wspólnoty mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego podda-
wane jest krytyce. Wskazuje się, że niezrozumiała jest rezygnacja z włączenia 

15 Art. 41a ust. 1 u.s.g., art. 42a ust. 1 u.s.p., art. 89a ust. 1 u.s.w.
16 A. Szewc, Komentarz do art. 1, w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie 

gminnym. Komentarz, Warszawa 2012, s. 34.
17 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145.
18 B. Dolnicki, Komentarz do art. 1, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. 

B. Dolnicki, Warszawa 2016, s. 25–26.
19 Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 

ze zm.
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w sprawy publiczne niepełnoletnich mieszkańców, podczas gdy te same osoby 
mogą składać skargi, wnioski i petycje20. Możliwość przyznania niepełnoletnim 
członkom wspólnoty samorządowej prawa występowania z inicjatywą uchwa-
łodawczą należałoby rozpatrywać również w kontekście funkcjonowania na 
poziomie gminy młodzieżowej rady gminy. Stosownie do postanowień art. 5b 
ust. 2 u.s.g. rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić 
zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. 
Organ ten ma możliwość oddziaływania na życie publiczne społeczności lokalnej 
m.in. przez: reprezentowanie interesów młodzieży przed organami samorządu 
gminnego, władzami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi; podejmo-
wanie działań na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych, ini-
cjowanie przedsięwzięć dotyczących młodzieży, zwłaszcza w zakresie nauki, 
kultury i sportu. Do zadań młodzieżowej rady gminy może także należeć opinio-
wanie projektów niektórych uchwał, w szczególności wywierających wpływ na 
warunki rozwoju młodego pokolenia21, oraz występowanie do przewodniczącego 
rady, radych i organu wykonawczego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej22. 
Wobec dopuszczalności podejmowania przez młodzieżową radę gminy czynno-
ści bezpośrednio związanych z procesem uchwałodawczym zasadne byłoby włą-
czenie niepełnoletnich mieszkańców gminy do grona podmiotów uprawnionych 
do wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Przypuszczać jednak 
należy, że ustawodawca statuując prawo obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej, posiłkował się rozwiązaniami prawnymi zawartymi w ustawie o wykonywa-
niu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Akt ten także uzależnia realizację 
prawa inicjatywy ustawodawczej od posiadania prawa wybierania do Sejmu.

Warunkiem realizacji przez członków wspólnot samorządowych prawa ini-
cjatywy uchwałodawczej jest działanie w sposób zorganizowany. W tym celu 
tworzą oni grupę osób popierającą inicjatywę, a wielkość tej grupy uzależniona 
jest od liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Na pozio-
mie gminy grupa ta musi liczyć: co najmniej 100 osób – w gminie do 5000 miesz-
kańców, co najmniej 200 osób – w gminie do 20 000 mieszkańców, co najmniej 

20 P. Kłucińska, D. Sześciło, B. Wilk, Nowy model demokracji samorządowej – uwagi na 
tle zmian w ustawach samorządowych wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 r., „Samorząd 
Terytorialny” 2018, nr 10, s. 34.

21 M. Mączyński, Komentarz do art. 5b, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 
red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 141.

22 Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, https://uml.lodz.pl/files/public/dla_miesz-
kanca/Statut_ujednolicony_MRM_pdf.pdf (dostęp 25.10.1019).
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300 osób – w gminie powyżej 20 000 mieszkańców. W powiecie wielkość tej 
grupy wynosi: co najmniej 300 osób – w powiecie do 100 000 mieszkańców, 
co najmniej 500 osób – w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców. Natomiast 
na poziomie województwa samorządowego grupa mieszkańców występująca 
z inicjatywą uchwałodawczą musi liczyć co najmniej 1000 osób. Przyjęte przez 
ustawodawcę progi poparcia projektu uchwały w najmniejszych wspólnotach 
samorządowych są zbyt wysokie, jeśli uwzględni się niski stopień społecznego 
zaangażowania w sprawy lokalne23. Zauważyć należy, że przedstawiciele nauki 
sygnalizowali, już na etapie prac nad projektem ustawy wprowadzającej obywa-
telską inicjatywę uchwałodawczą, niebezpieczeństwo związane z ustanowieniem 
zbyt wysokiej liczby osób wymaganej do poparcia projektu uchwały. Wskazy-
wano, że ustalenie liczby koniecznych podpisów powinno opierać się na obiek-
tywnym kryterium. Proponowano, aby za układ odniesienia służyła wymagana 
liczba podpisów do wniesienia inicjatywy ustawodawczej24. Ponadto podkre-
ślano, że próg poparcia powinien być ustalany w sposób, który w odczuciu danej 
społeczności zachęci do wnoszenia projektów. Natomiast z drugiej strony ma 
on być jednocześnie realną barierą przed podejmowaniem pochopnych inicjatyw 
uchwałodawczych25.

Ustawodawca formułując wymóg poparcia inicjatywy uchwałodawczej, 
posłużył się sformułowaniem „grupa mieszkańców”. Rozważyć zatem należy, 
czy poparcia powinna udzielić grupa mieszkańców wyodrębniona spośród ogółu 
mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, czy też grupa obejmu-
jąca wyłącznie osoby posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowią-
cego. Użyte w ust. 2 art. 41a u.s.g. (odpowiednio ust. 2 art. 42a u.s.p., ust. 2 
art. 89a u.s.w.) odesłanie do ust. 1, określającego prawo grupy mieszkańców 
posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego, uzasadnia twier-
dzenie, że tylko grupa obejmująca mieszkańców mających legitymację czynną 
może skutecznie popierać inicjatywę uchwałodawczą. Jednocześnie zaznaczyć 
należy, że ustawodawca ustalając w art. 28aa ust. 7 u.s.g. (odpowiednio art. 30a 
ust. 7 u.s.p. i art. 34a ust. 7 u.s.w.) warunki udziału mieszkańców jednostki 

23 R. Marchaj, Komentarz do art. 41a, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. 
B. Dolnicki, wyd. II, WKP 2018, LEX/el.

24 B. Dolnicki, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza…, s. 128.
25 M. Augustyniak, Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców jako forma partycypacji 

społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego – wnioski de lege lata i postulaty de lege 
ferenda, w: Partycypacja społeczna…, s. 368.
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samorządu terytorialnego w debacie nad raportem o jej stanie nie wymaga, aby 
pisemne zgłoszenie zabrania głosu w debacie poparte zostało podpisami miesz-
kańców mających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego. Wymóg legi-
tymowania się czynnym prawem wyborczym nie został również sformułowany 
w odniesieniu do mieszkańców popierających projekt realizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego. Przywołane regulacje prawne uwidaczniają stosowanie 
zróżnicowanych kryteriów warunkujących udział członków wspólnoty samorzą-
dowej w przedsięwzięciach jej dotyczących.

Uregulowania kształtujące wymóg udzielenia poparcia inicjatywie uchwało-
dawczej nie zawierają postanowień wykluczających możliwość cofnięcia udzie-
lonego poparcia26. Ustawodawca nie zdecydował się na przyjęcie rozwiązania 
będącego odpowiednikiem art. 9 ust. 3 ustawy o wykonywaniu inicjatywy usta-
wodawczej przez obywateli, zgodnie z którym wycofanie poparcia udzielonego 
projektowi ustawy jest nieskuteczne. Brak analogicznej regulacji odnoszącej się 
do inicjatywy uchwałodawczej stwarza ryzyko wystąpienia sytuacji, w której 
niezbędne będzie uzupełnianie udzielonego poparcia bezpośrednio przed złoże-
niem projektu uchwały organowi stanowiącemu.

Zakres przedmiotowy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej objął 
sprawy mieszczące się w ramach zadań i kompetencji organów stanowiących 
i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne jest jednak wyłą-
czenie z tego zakresu spraw, w których z mocy przepisu szczególnego inicjatywa 
uchwałodawcza zastrzeżona została na rzecz konkretnych podmiotów. Ustawo-
dawca bowiem w niektórych obszarach powierzył inicjatywę uchwałodawczą: 
wójtowi, zainteresowanym środowiskom, komisji rewizyjnej, określonej liczbie 
radnych27. Wobec braku innych ograniczeń sądzić należy, że przedmiotem inicja-
tywy uchwałodawczej mogą być projekty uchwał mające stać się aktami prawa 
miejscowego, jak również takie, które nie będą miały charakteru powszechnie 
obowiązującego. 

26 R. Marchaj, op.cit.
27 Zob. J. Czerw, Stanowienie uchwał przez radę gminy, „Samorząd Terytorialny” 2015, 

nr 12, s. 35; J. Czerw, Procedury podejmowania…, s. 65–67.



109Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Postępowanie z projektem obywatelskim

Stosownie do postanowień art. 41a ust. 3 u.s.g. (odpowiednio art. 42a ust. 3 u.s.p. 
i art. 89a ust. 3 u.s.w.) projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej ini-
cjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliż-
szej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy 
od dnia złożenia projektu. Z treści przywołanego rozwiązania prawnego można 
wyinterpretować obowiązki spoczywające na inicjatorze postępowania uchwało-
dawczego oraz na organie właściwym do przeprowadzenia tego postępowania. 
Inicjująca postępowanie uchwałodawcze grupa mieszkańców jednostki, reali-
zując zagwarantowane jej prawo, zobligowana jest do przedłożenia projektu 
uchwały. W orzecznictwie podkreśla się, że w ramach obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej członkowie wspólnot samorządowych mają prawo do opracowa-
nia oraz złożenia projektu uchwały, który z mocy prawa, po spełnieniu warunków 
formalnych, powinien stać się przedmiotem obrad, a następnie zostać poddany 
pod głosowanie organu stanowiącego28. Przedmiotem inicjatywy uchwałodaw-
czej jest zatem projekt uchwały, a więc projekt w postaci, która pozwala na 
dołączenie go przez przewodniczącego organu stanowiącego do porządku obrad. 
Wobec powyższego nie będzie można uznać za realizację inicjatywy uchwało-
dawczej przedłożonych założeń do projektu uchwały. Zgłoszone bowiem postu-
laty uregulowania problemu czy też wskazany przez wnioskodawców kierunek 
pożądanych działań będą musiały dopiero zostać ujęte w ramy projektu uchwały 
przygotowanego przez organ wykonawczy29. Odwołując się do uregulowań doty-
czących obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, które nadały jej kształt tak 
zwanej inicjatywy „sformułowanej”30, stwierdzić można, że na gruncie obowią-
zujących rozwiązań prawnych obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przybrała 
analogiczną postać. Inicjatywa „sformułowana” oznacza konieczność przedkła-
dania propozycji zgodnie z zasadami techniki prawodawczej i jest przeciwsta-
wiana inicjatywie „niesformułowanej”, której istotą jest traktowanie inicjatywy 
ustawodawczej jako postulatu31. 

28 Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.656.2018 Wojewody Śląskiego z 14 grud -
nia 2018 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 8074.

29 Wyrok WSA z 25 czerwca 2019 r., III SA/Gl 435/19, LEX nr 2706767.
30 Art. 118 ust. 3 Konstytucji RP.
31 A. Szmyt, Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, 

t. III, s. 151–152.
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Mając na uwadze poczynione uprzednio ustalenia terminologiczne 
i potrzebę delimitacji pojęć: „inicjatywa uchwałodawcza” oraz „przygotowanie 
projektu uchwały”, przyjąć należy, że prawo mieszkańców jednostki samorządu 
terytorialnego do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą skorelowane jest 
z obowiązkiem przygotowania projektu uchwały. Konieczność przygotowania 
przez wnioskodawcę projektu uchwały uzasadniają w istocie względy prak-
tyczne. Skierowanie projektu uchwały pod obrady organu stanowiącego musi 
być poprzedzone uzyskaniem poparcia określonej grupy mieszkańców, którzy 
powinni zapoznać się z jego treścią. W przeciwnym wypadku projekt uchwały 
sporządzony po zebraniu wymaganej liczby podpisów członków wspólnoty 
samorządowej mógłby nie spełniać oczekiwań osób opierających inicjatywę, 
a nawet być niezgodny z ich intencją32. 

Przygotowany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt 
uchwały powinien odpowiadać wymaganiom stawianym projektom wnoszo-
nym przez pozostałe podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wymogi określone w „Zasadach tech-
niki prawodawczej”33 należy stosować do uchwał organów stanowiących jedno-
stek samorządu terytorialnego będących aktami prawa miejscowego. Pożądane 
jest jednak, aby jednolita konstrukcja i forma stosowane były wobec wszystkich 
uchwał podejmowanych przez organy stanowiące wspólnot samorządowych. 
Uchwały powinny być zbudowane według schematu obejmującego: tytuł, pod-
stawę prawną, przepisy merytoryczne – ogólne i szczegółowe, w zależności 
od potrzeb przepisy przejściowe lub dostosowujące, przepisy końcowe, podpis 
uchwały34. Zaznaczyć należy, że postanowienia art. 58 ust. 1 u.s.g. w odniesie-
niu do uchwał organów gminy dotyczących zobowiązań finansowych statuują 
obowiązek wskazania źródeł, z których zobowiązania te zostaną pokryte. Przy-
wołana regulacja prawna jest źródłem wątpliwości interpretacyjnych i podda-
wana jest przez przedstawicieli doktryny krytyce35. Zwraca się uwagę, że nie 

32 Wyrok WSA z 25 czerwca 2019 r., III SA/Gl 435/19, LEX nr 2706767.
33 § 143 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. 

w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283.
34 J. Czerw, I. Krześnicki, Działalność uchwałodawcza rady gminy ze wzorami uchwał, 

procedur i pism, Warszawa 2007, s. 161–162.
35 P. Kryczko, Komentarz do art. 58, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. 

P. Chmielnicki, Warszawa 2013, s. 756–760.
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koresponduje ona z uregulowaniami ustawy o finansach publicznych36, a wymóg 
wskazania źródła, z których zobowiązania zostaną pokryte, jest nielogiczny i nie-
wykonalny37. Mimo ujemnej oceny postanowień art. 58 ust. 1 u.s.g. mogą być 
one traktowane jako źródło obowiązku adresowanego do mieszkańców gminy 
realizujących prawo inicjatywy uchwałodawczej. Nasuwa się w związku z tym 
pytanie o realną możliwość wskazania przez inicjatorów postępowania uchwa-
łodawczego, na etapie przygotowania projektu uchwały, źródeł pokrycia zobo-
wiązań finansowych. Spodziewać się należy, że kategoryczne przestrzeganie 
wykonania tego obowiązku będzie skutkować osłabieniem woli mieszkańców 
uczestnictwa w inicjowaniu procedury uchwałodawczej, a w rezultacie ograni-
czeniem ich aktywności.

Z istoty obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wynikają obowiązki 
nie tylko dla mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego, ale także dla 
organów stanowiących wspólnot samorządowych. Rada oraz sejmik zobligo-
wane są do rozpatrzenia przedłożonego projektu uchwały w ramach procedury 
uchwałodawczej. Zgodnie z uregulowaniami samorządowych ustaw ustrojowych 
projekt uchwały staje się przedmiotem obrad organu stanowiącego na najbliż-
szej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od 
dnia złożenia projektu. Przyjęte rozwiązanie prawne eliminuje możliwość doko-
nywania przez organ stanowiący zmian w przedłożonym projekcie przed sesją 
tego organu. Projekt powinien bowiem bezpośrednio trafić pod obrady organu 
stanowiącego. Natomiast w kolejnych etapach procedury uchwałodawczej rada 
lub sejmik mają możliwość ingerencji w treść przedłożonego projektu uchwały. 
Uwzględnienie projektu zgłoszonego przez mieszkańców uzależnione będzie od 
jego merytorycznego kształtu, ale także od elementów polityki lokalnej, które 
determinują poparcie bądź odrzucenie określonych rozwiązań, w tym rozwiązań 
prawnych38. Termin dla organu stanowiącego wspólnoty samorządowej do roz-
poczęcia procedowania nad projektem określony został ramowo. Jego moment 
początkowy wyznacza pierwsza sesja odbywająca się po złożeniu projektu, 
z kolei jego zakończenie następuje z upływem trzeciego miesiąca, licząc od dnia 

36 Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 869.

37 J. Glumińska-Pawlic, Komentarz do art. 58, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komen-
tarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016, s. 1012–1014.

38 P. Uziębło, Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców gminy, „Gdańskie Studia Praw-
nicze – Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 2, s. 58.
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złożenia projektu. Ustawodawca nie sprecyzował konsekwencji przekroczenia 
terminu, jak również skutków bezczynności organu stanowiącego. Za manka-
ment analizowanego rozwiązania prawnego uznać należy pozbawienie miesz-
kańców występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą we wskazanej 
sytuacji środków ochrony prawnej. Mimo akcentowania przez przedstawicieli 
nauki potrzeby zagwarantowania inicjatorom projektu wnoszonego przez miesz-
kańców możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność 
organu stanowiącego postulat ten nie został uwzględniony39.

Zainicjowanie postępowania uchwałodawczego w ramach inicjatywy oby-
watelskiej oraz jego kontynuacja wymagają wielu czynności, do realizacji któ-
rych nieodzowne jest zorganizowanie się członków wspólnot samorządowych. 
Zapewnieniu poprawności podejmowanych działań i zwiększeniu ich efektywno-
ści służyć ma utworzenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej. Zasady tworze-
nia komitetów inicjatyw uchwałodawczych powinny zostać określone w uchwale 
organu stanowiącego. Przy ich precyzowaniu pomocne może być posiłkowanie 
się rozwiązaniami zawartymi w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodaw-
czej przez obywateli, z zastrzeżeniem uwzględniania różnic między inicjatywą 
ustawodawczą a inicjatywą uchwałodawczą. W piśmiennictwie wskazuje się, 
że zasady tworzenia, działania i finansowania komitetu obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej nie powinny minimalizować szans na jego zawiązanie 
ani nadmiernie utrudniać jego funkcjonowania w praktyce40. Zgodnie z wolą 
ustawodawcy komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby 
uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac organu stanowiącego. 
Wytypowanie konkretnego członka tego komitetu jako jego reprezentanta zasad-
niczo powinno nastąpić w formie uchwały tego gremium41. W orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym wskazuje się, że organ stanowiący nie ma kompetencji 
do ustalania zasad reprezentowania komitetu, bowiem takie uprawnienie nie mie-
ści się w upoważnieniu do „ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 
obywatelskich”42.

39 W. Kisiel, Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege 
ferenda), w: Partycypacja obywateli…, s. 105, M. Augustyniak, Inicjatywa uchwałodawcza miesz-
kańców…, s. 378.

40 D. Ziółkowski, Komentarz do art. 41a, w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 
red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Legalis (dostęp 25.10.2019).

41 Ibidem. 
42 Wyrok WSA z 4 lipca 2019 r. III SA/Gd 333/19, LEX nr 2698392.
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Ustawodawca regulując w samorządowych ustawach ustrojowych instytu-
cję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wytyczył jej ramy. Jednocześnie 
zobowiązał organy stanowiące wspólnot samorządowych do określenia w drodze 
uchwały: szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad two-
rzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 
inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty. Organ stanowiący zobligowany jest do wyczerpania zakresu 
upoważnienia ustawowego przez uregulowania wszystkich kwestii uznanych 
przez ustawodawcę za istotne. Niewypełnienie tego obowiązku skutkować 
będzie stwierdzeniem istotnego naruszenia prawa, a w konsekwencji doprowadzi 
do uznania nieważności uchwały43.

Podsumowanie

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza uzupełniła katalog ustawowych środ-
ków udziału mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w podejmowaniu 
rozstrzygnięć w sprawach istotnych dla danej społeczności. Należy pozytywnie 
ocenić przesunięcie regulacji inicjatywy uchwałodawczej z poziomu podusta-
wowego na poziom ustawowy. Za sprawą tego zabiegu legislacyjnego zagwa-
rantowano mieszkańcom wszystkich jednostek samorządu terytorialnego prawo 
urzeczywistniania inicjatywy uchwałodawczej, a także ujednolicono dotyczące 
jej zróżnicowane dotychczas rozwiązania prawne. Wprowadzone przez ustawo-
dawcę uregulowania umożliwiły wyszczególnienie głównych elementów anali-
zowanej instytucji, do których należą: zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy 
oraz tryb postępowania. 

Kształtując obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, ustawodawca posił-
kował się rozwiązaniami prawnymi normującymi obywatelską inicjatywę 
ustawodawczą. Odwoływanie się do tych rozwiązań wymagało uwzględnienia 
uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania wspólnot samorządowych, dlatego też 
tylko część spośród nich mogła zostać recypowana. 

43 Wyrok WSA z 25 czerwca 2019 r., III SA/Gl 435/19, LEX nr 2706767.
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CITIZENS’ RESOLUTION-PASSING INITIATIVE

Summary

Amendment to local government political acts, introduced in January 2018, expanded 
the catalogue of legal instruments for participation of residents of local government units 
in solving the actual problems of their self-governing communities. The catalogue in-
cluded a citizens’ resolution-passing initiative, which may be classified as a means of 
integrating members of a given community and involving them in the process of law 
making. Until the entry into force of legal solutions, introduced by the amending act, 
the issues of the resolution-passing initiative were subject to statutory regulations. The 
scope of these regulations was diverse, which is why the legislator decided to harmonise 
them.
The study includes an analysis of applicable legal solutions that shape the institution of 
the citizens’ resolution-passing initiative as well as their assessment and an attempt to 
formulate de lege lata conclusions.

Keywords: participation, resolution-passing initiative, resolution-passing procedure
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DELEGOWANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO PEŁNIENIA 

FUNKCJI W ZARZĄDZIE 

Streszczenie

Dotychczas nie zostało jednoznacznie przesądzone, czy w spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością jest dopuszczalne delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego 
wykonywania funkcji członka zarządu. Praktyka wskazuje na taką możliwość, w dok-
trynie zaś wyrażane są różne poglądy w tej materii. 
Celem pracy uczyniono analizę przedmiotowego zagadnienia. Zwrócono uwagę na za-
sadę wolności umów na gruncie prawa spółek oraz różnice występujące w regulacji 
spółek osobowych i kapitałowych, w tym w sposobie powoływania zarządu. Omówiono 
konsekwencje oceny delegowania wobec braku wyraźnej regulacji, jak i braku odesłania 
do stosowania per analogiam art. 383 k.s.h. Wskazano na wiele wątpliwości, jakie wy-
wołuje delegowanie (w przypadku aprobaty tezy o jego dopuszczalności), w szczegól-
ności status osoby delegowanej (kwestia dalszego trwania stosunku prawnego w radzie 
nadzorczej). W pracy zastosowano metodę dogmatyczną. 
W konkluzji stwierdzono, że delegowanie członka rady nadzorczej w spółce z ogra-
niczoną odpowiedzialnością de lege lata nie jest dopuszczalne. Jest jednak pożądane, 
wobec czego powinno zostać uregulowane na wzór art. 383 § 1 k.s.h.

Słowa kluczowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, rada nadzorcza, zarząd, 
zasada wolności umów
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Wprowadzenie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością1 działa w obrocie gospodarczym, 
korzystając z przyznanej jej osobowości prawnej (art. 12 kodeksu spółek handlo-
wych2). Posiada zatem strukturę organów wyposażonych w określone kompeten-
cje i umocowanych do dokonywania czynności dla nich przeznaczonych (art. 38 
kodeksu cywilnego3). Zarząd w spółce z o.o. jest organem obligatoryjnym4, nato-
miast rada nadzorcza5 – co do zasady – fakultatywnym6. 

Zarząd jest organem jedno- bądź wieloosobowym. W obu przypadkach 
może się zdarzyć, że żaden z członków zarządu nie będzie mógł sprawować man-
datu, a przy tym nie będzie możliwości natychmiastowego powołania nowego 
członka zarządu. Tymczasem bez prawidłowo obsadzonego zarządu spółka z o.o. 
nie może funkcjonować i uczestniczyć w obrocie. W takich okolicznościach 
w odniesieniu do omawianej spółki ustawodawca poza możliwością powołania 
nowego członka zarządu nie przewiduje innych szczególnych form uzupełnienia 
składu tego organu. Przede wszystkim nie wskazuje na możliwość delegowa-
nia członka RN do czasowego wykonywania czynności w zarządzie, co zostało 
expressis verbis wyrażone w przypadku spółki akcyjnej. Brak w regulacji spółki 
z o.o. przepisu analogicznego do art. 383 k.s.h. stanowi oś sporu i powoduje, że 
możliwe są różne kierunki wykładni obowiązującego stanu prawnego. 

Wątpliwości w materii delegowania członka RN do wykonywania czyn-
ności zarządu przesiąkły do obecnych rozważań z kodeksu handlowego7. Już 
wówczas część autorów uważała, że umowa spółki może upoważnić RN do dele-

1 Dalej jako spółka z o.o. 
2 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 505 

ze zm., dalej k.s.h. 
3 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm., dalej k.c. 
4 Zarząd jest organem „wykonawczym”, mającym umocowanie do prowadzenia spraw 

spółki i jej reprezentacji; korzysta przy tym z domniemania kompetencji, co oznacza, że sprawy, 
które nie zostały wprost zastrzeżone do kompetencji innych organów, przynależą do zarządu, por. 
A. Rachwał, w: System Prawa Handlowego, t. 2A Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, 
Warszawa 2007, s. 962 i n.

5 Dalej RN.
6 O przypadkach obligatoryjnego występowania RN stanowi art. 213 § 2 k.s.h.
7 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r. Kodeks Handlowy, 

Dz.U. z 1934 r., nr 57, poz. 502 ze zm., dalej k.h.
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gowania swoich członków do czasowego wykonywania czynności zarządu8, inni 
zaś uznawali, że przenoszenie instytucji regulowanych w odniesieniu do spółki 
akcyjnej na spółkę z o.o. nie jest dopuszczalne9. Jest zastanawiające, dlaczego 
mimo istniejących rozbieżności ustawodawca nie uregulował kwestii delegowa-
nia w spółce z o.o. w obowiązującym k.s.h. 

Zaprezentowane stanowisko ma na celu wykazanie, że delegowanie członka 
RN w spółce z o.o. de lege lata nie jest dopuszczalne. Sprzeciwia się zatem 
praktycznemu podejściu do zagadnienia10, jednak znajduje jurydyczne oparcie 
w porządku prawnym. 

Stanowisko doktryny w zakresie dopuszczalności delegowania 

Zasada swobody umów

Podjęte zagadnienie powiązane jest ze spojrzeniem na zasadę swobody umów na 
gruncie prawa spółek. Stanowi bądź argument za akceptacją poglądu o dopusz-
czalności delegowania członka RN do pełnienia funkcji zarządu, bądź prze-
szkodę ku temu. Przedstawiciele doktryny, według których dopuszczalne jest 
w spółce z o.o. delegowanie członka RN do pełnienia funkcji członka zarządu, 
jako główny argument wskazują zasadę swobody umów. Podstawą zastosowa-
nia przepisu art. 3531 k.c. do prawa handlowego jest odesłanie do k.c. przez 
art. 2 k.s.h. (prawo handlowe jest częścią prawa cywilnego)11. O ile w odniesieniu 
do spółki akcyjnej swoboda umów po myśli art. 304 § 3 i 4 k.s.h. została wyraźnie 
ograniczona, o tyle w odniesieniu do spółki z o.o. analogicznego przepisu brak. 
Na tej podstawie wnioskuje się, że zasada autonomii woli znajduje zastosowanie 

8 T. Dziurzyński, w: Kodeks handlowy. Komentarz, red. T. Dziurzyński, Z. Fenichel, 
M. Honzatko, Łódź 1995, s. 241.

9 J. Namitkiewicz, Kodeks handlowy. Komentarz t. III, Warszawa 1937, s. 155; M. Al-
lerhandt, Kodeks handlowy. Księga pierwsza Kupiec. Komentarz, Lwów 1935 (reprint Warszawa 
1991), s. 345. Niejednoznacznie wypowiadają się J. Tomkiewicz i J. Bloch, wskazując, że RN 
w przypadku zdekompletowania zarządu na skutek zawieszenia członków zarządu winna podjąć 
kroki celem uzupełnienia składu zarządu, odwołując się do art. 383 § 1 k.h., w: Spółki z ograniczo-
na odpowiedzialnością. Kodeks handlowy art. 158–306 i 491–497. Komentarz, red. J. Tomkiewicz, 
J. Bloch, Warszawa 1934, s. 119. 

10 Por. stan faktyczny sprawy toczonej przed SN, wyrok SN z 6 czerwca 2013, II UK 
329/12, lex nr 1331292. 

11 K. Kopaczyńska-Pieczniak, w: Kodeks spółek handlowych t. I. Komentarz do art. 1–150, 
red. A. Kidyba, Warszawa 2017, s. 54. 
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w odniesieniu do kształtowania treści postanowień umowy spółki z o.o.12 Część 
komentatorów podnosi, że uregulowanie kwestii delegowania w drodze stosow-
nych zapisów umowy spółki nie sprzeciwia się ograniczeniom wynikającym 
z art. 3531 k.c., w szczególności naturze spółki z o.o.13 W związku z tym, brak 
odpowiednika art. 383 k.s.h. nie świadczy o niedopuszczalności delegowania, 
bowiem tego ustawodawca nie zakazał na podstawie klauzuli generalnej. 

Niektórzy autorzy uzależniają zastosowanie art. 3531 k.c. od liczebności 
wspólników, dopuszczając powołanie się na tę zasadę wyłącznie względem 
spółek innych niż jednoosobowa14, gdyż w takiej sytuacji nie można mówić 
o umowie spółki sensu stricto. Pogląd ten, z uwagi na brzmienie przepisu art. 4 
§ 2 k.s.h., który wprowadza równość pomiędzy aktem założycielskim i umową 
spółki, jest słusznie kwestionowany. Uznaje się, że wskazane dokumenty mają 
identyczny charakter jurydyczny, a ich rozróżnienie znajduje uzasadnienie jedy-
nie w nazwie15. Należy zgodzić się, że przywołane stanowisko stanowi wykład-
nię contra legem, co dodatkowo prowadzi do powstania nierówności spółek 
z o.o. W kwestii tej ustawodawca nie wprowadza dystynkcji, posługując się nią 
w sposób wyraźny w sytuacjach tego wymagających (np. art. 210 § 2 k.s.h.). 
A contrario w pozostałych sytuacjach możliwość przenoszenia regulacji pomię-
dzy spółkami jest niewłaściwa.

Przedstawiciele doktryny, według których zasada swobody umów jest 
w prawie spółek ograniczona, wskazują, że prawo spółek nie jest oparte na zasa-
dzie suwerenności i samorządności. Powołując się na bezpieczeństwo obrotu 
oraz kreacyjny charakter umowy spółki handlowej (wykreowanie niezależnej 
i samodzielnej jednostki organizacyjnej wyposażonej w podmiotowość), usta-
wodawca pozostawia sobie szerokie kompetencje do ingerencji w treść umowy 
spółki, przekazując wspólnikom wąski zakres swobody kreacji stosunku spółki16. 

12 R.L. Kwaśnicki, Autonomia woli w kształtowaniu postanowień umowy (aktu założyciel-
skiego) spółki z o.o., „Prawo Spółek” 2003, nr 7–8, s. 20, 36. 

13 K. Strzelczyk, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, red. T. Siemiątkowski, 
R. Potrzeszcz, Warszawa 2011, s. 402; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych komentarz, 
Warszawa 2012, s. 406–407. 

14 M. Litwińska, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 maja 1996 r., sygn. akt: II CRN 
29/96, „Przegląd Prawa Handlowego” 1997, nr 1, s. 28. 

15 Por. R.L. Kwaśnicki, op.cit., s. 20; por. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, w: Kodeks  
spółek handlowych. Komentarz, t. 1, red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Warszawa 2011, s. 48. 

16 M. Romanowski, w: System Prawa Prywatnego t. 16. Prawo spółek osobowych, red. 
A. Szajkowski, Warszawa 2008, s. 176–177.
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Prowadzi to do twierdzenia, iż ustawodawca nie uważa, że to wspólnicy najlepiej 
wiedzą, w jaki sposób ukształtować treść umowy spółki17. W spółkach kapitało-
wych jako zasadę wskazującą na ich naturę podnosi się rozdzielenie kompetencji 
pomiędzy organami spółki. Zatem wszelkie odstępstwa w tej materii traktować 
należy w sposób możliwie precyzyjny. Każdy organ spółki ma swoje własne, 
ustawowo zastrzeżone kompetencje, które mogą być modyfikowane w przypadku 
występowania normy prawnej w tym zakresie. W związku z tym uznaje się, że 
nawet przykładowy (otwarty) charakter wyliczenia dodatkowych kompetencji 
RN (art. 220 k.s.h.) świadczy o tym, że delegowanie (które nie zostało wymie-
nione w katalogu art. 220 k.s.h.) znajduje się poza swobodą kontraktową stron18, 
jako wykraczające poza naturę spółki z o.o. Zatem delegowanie członków RN do 
czasowego wykonywania funkcji w zarządzie nie jest dopuszczalne, ponieważ na 
podstawie umowy spółki nie można rozszerzać kompetencji organu nadzorczego 
względem ustawowego modelu19. Wynika to z postrzegania rozdzielenia kompe-
tencji organu zarządzającego i nadzorczego jako regulacji świadczącej o istocie 
spółki z o.o.20, w której szersze uprawnienia i silniejszą pozycję przypisuje się 
wspólnikom21. 

Sposób regulacji spółek w k.s.h.

Przy wykładni zagadnienia dopuszczalności delegowania członka RN spółki 
z o.o. do pełnienia funkcji w zarządzie należy uwzględnić sposób regulacji spółek 
osobowych i kapitałowych. Trzeba podkreślić, że wszystkie spółki osobowe, za 
wyjątkiem spółki jawnej, regulowane są w sposób kadłubowy, tj. przez odesła-
nie do odpowiedniego stosowania przepisów o spółce jawnej22. Kodeks reguluje 
jedynie ich differentia specifica. Z kolei w odniesieniu do spółek kapitałowych 
ustawodawca posługuje się inną techniką legislacyjną, gdyż każda ze spółek 
regulowana jest kompleksowo, bez stosowania odesłania (przepisy ustawy stano-

17 Ibidem, s. 177.
18 A. Nowacki, Komentarz do art. 220 KSH, w: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Tom I. Komentarz do art. 151–226 KSH, Legalis 2018.
19 M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012, s. 404.
20 A. Szumański, Ograniczenia wolności umów w prawie spółek handlowych, „Gdańskie 

Studia Prawnicze” 1999, t. II, s. 417; M. Tarska, op.cit., s. 404.
21 Por. art. 212 k.s.h., którego odpowiednika brak w przypadku spółki akcyjnej.
22 Art. 89 k.s.h., art. 103 § 1 k.s.h., art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. odsyłają do odpowiedniego sto-

sowania przepisów o spółce jawnej. 
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wią funkcjonalną całość). W tym kontekście wątpliwe jest sięganie na potrzeby 
spółki z o.o. do wzorców spółki akcyjnej23. Skoro ustawodawca nie stosuje 
przepisów odsyłających do innej spółki kapitałowej, to należy sądzić, że nie jest 
możliwe czerpanie z jej regulacji. Dopuszczenie takiej możliwości świadczyłoby 
o tym, że przepisy odsyłające przy regulacji spółki partnerskiej, komandytowej 
i komandytowo-akcyjnej są zbędne, gdyż „odesłanie” i tak następuje bez nich.

Zgodzić należy się z poglądem, że natura spółki z o.o. i spółki akcyjnej 
są odmienne, mimo że obie są spółkami kapitałowymi24. W przypadku spółki 
akcyjnej ustawodawca expressis verbis przewidział i uregulował delegowanie, 
czego nie uczynił w odniesieniu do spółki z o.o. Przy racjonalności ustawo-
dawcy dowodzi to celowości zabiegu legislacyjnego, a tym samym przyjęcia, 
że ustawodawca nie zamierzał legalizować delegowania w spółce z o.o.25 Warto 
zauważyć, że art. 220 k.s.h i art. 383 k.s.h. wykazują pewne podobieństwo, co 
może potwierdzać, że przywołana odmienność nie jest przypadkowa26. Zdaniem 
niektórych autorów fakt, że wyliczenie wskazane w art. 220 k.s.h. ma charakter 
przykładowy, nie pozwala na przyjęcie stanowiska, że delegowanie jest zaka-
zane27. Wskazuje się jednak, że wyczerpujące i dokładne uregulowanie upraw-
nień RN prowadzi do wniosku, że wyliczenie to stanowi maksymalny katalog 
kompetencji wpływających na funkcjonowanie i kształt zarządu28. Ponadto roz-
dział kompetencji pomiędzy organami oraz ich ustawowe dookreślenie (w tym 
w odniesieniu do organu nadzorczego) stanowią element świadczący o istocie 
spółki z o.o., wobec czego nie mogą być umownie rozszerzane29. Przekonujące 

23 Przeciwnie twierdzą A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański, podnosząc, że niektóre 
kwestie (wśród nich delegowanie członka RN do wykonywania czynności zarządu) celowo zna-
lazły się poza tekstem ustawy, gdyż spółka z o.o. jest słabiej „doregulowana” niż spółka akcyj-
na. Dlatego możliwe jest sięganie do wzorców spółki akcyjnej przy niemożności jej stosowania 
w odwrotnym kierunku, gdyż gro regulacji spółki z o.o. nie przystaje do istoty spółki akcyjnej, 
w: Kodeks spółek handlowych t. II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 
151–300, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2014, s. 575–576. 

24 A. Szumański, Ograniczenia…, s. 416.
25 J.A. Strzępka, E. Zielińska, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzęp-

ka, Warszawa 2015, s. 556; W. Strzępka, Rozszerzenie uprawnień rady nadzorczej w spółce z o.o., 
„Prawo Spółek” 2001, nr 5, s. 26.

26 A. Nowacki, Komentarz…
27 M. Rodzynkiewicz, op.cit., s. 406.
28 K. Kopaczyńska-Pieczniak, w: Kodeks spółek handlowych t. II. Komentarz do art. 

151–300, red. A. Kidyba, Warszawa 2018, s. 497.
29 M. Tarska, op.cit., s. 404.
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są argumenty o zamkniętym katalogu spółek handlowych, z regulacji których nie 
można dowolnie selekcjonować elementów i transferować ich do innych form 
prawnych, o ile nie zezwala na to sam ustawodawca. Okoliczność kreacyjnego 
charakteru umowy nie może pozostać bez wpływu na swobodę umowy. Ponadto 
zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że „ryzyko dla spółki, wspólników oraz 
osób trzecich, jakie wiąże się z wykorzystaniem omawianej instytucji, przema-
wia przeciwko uznaniu dopuszczalności delegowania członków rady nadzorczej 
do czasowego wykonywania czynności członków zarządu w spółce z o.o. na pod-
stawie umowy spółki”30. 

W tym miejscu warto przywołać Rekomendację Zespołu do opracowania 
rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną 
(propozycja zmian w Kodeksie spółek handlowych)31. Dokument ten przewiduje 
nowy model spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej32. Rekomendacja sta-
nowi w sposób wyraźny o możliwości delegowania w PSA (art. 30066 Reko-
mendacji stanowi odpowiednik art. 383 k.s.h.), nie pozostawiając dowolności 
interpretacyjnej, a nawet rozwiązując pewne istniejące dotychczas wątpliwości 
w zakresie delegowania. Planowana regulacja stanowi potwierdzenie, że usta-
wodawca, mając w zamiarze dopuszczenie delegowania członka RN do czaso-
wego wykonywania funkcji w zarządzie, czyni to wyraźnie. Pozwala to zatem 
na wyprowadzenie wniosku, że brak regulacji w zakresie delegowania w spółce 
z o.o. nie jest przypadkowy, lecz stanowi celowy zamysł ustawodawcy.

O braku przypadkowości obecnej regulacji świadczy wykładnia historyczna. 
Kodeks handlowy nie regulował delegowania w odniesieniu do spółki z o.o., 
czyniąc to w przypadku spółki akcyjnej33. Istniejące w tej materii rozbieżności 
nie skłoniły ustawodawcy do uregulowania analizowanego zagadnienia. Wydaje 
się, że ustawodawca posłużył się regulacją negatywną34, a mianowicie nie chcąc, 
aby delegowanie w spółce z o.o. było stosowane, po prostu ani wyraźnie na to 
nie wskazał, ani nie dopuścił tego w formie przepisu odsyłającego. Nie sposób 
zatem wbrew ustawodawcy twierdzić, że w sytuacji braku przepisu możliwe jest 

30 Ibidem, s. 405. 
31 Rekomendacja wprowadza zmiany w innych częściach kodeksu – związanych z PSA – 

nie ingeruje w treść art. 220 k.s.h., niepublikowany.
32 Dalej PSA.
33 Por. W. Strzępka, op.cit., s. 28.
34 Por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 150.
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wykreowanie ku temu normy kontraktowej, jakby w tym zakresie zaistniała luka 
prawna, którą należy w jakiś sposób wypełnić. 

Argument z kompetencji do powoływania zarządu

Na przepis art. 383 k.s.h. oraz brak jego odpowiednika w dziale I tytułu III k.s.h. 
spojrzeć należy także przy uwzględnieniu regulacji art. 368 § 4 k.s.h. i art. 201 
§ 4 k.s.h., wskazujących podmioty uprawnione z mocy ustawy do powoływania 
i odwoływania członków zarządu. O ile w spółce akcyjnej uprawnienie (ale także 
obowiązek, por. art. 383 § 2 k.s.h.35) do powołania członków zarządu przyznane 
zostało RN, to w spółce z o.o. co do zasady – wspólnikom (art. 201 § 4 k.s.h. 
ma charakter dyspozytywny36 i umowa może upoważnić inny podmiot, w tym 
RN, do powołania członków zarządu). W spółce z o.o. to zgromadzenie wspól-
ników, z założenia, powinno mieć wpływ na skład zarządu, a tym samym kształt 
i obraz spółki. W tym kontekście wykładnia pozytywna, tj. dopuszczająca dele-
gowanie członka RN do czasowego wykonywania czynności zarządu na gruncie 
spółki z o.o., wydaje się sprzeczna z zamierzeniem ustawodawcy. Przyznanie 
powyższej kompetencji RN wprowadza wyłom w systemowe ujęcie kompetencji 
organów powołujących piastunów zarządu, sprawiając, że organ, który nie ma 
ex lege uprawnienia do powołania organu, ma kompetencję do jego uzupełnienia 
w sytuacji wyjątkowej. Wykładnia taka jawi się jako przypadkowa i naruszająca 
spójność kodeksu w tej materii, gdyż rola RN w spółce akcyjnej została, na pod-
stawie art. 368 § 4 k.s.h, wyraźnie wzmocniona względem spółki z o.o. o istotne 
uprawnienia personalne37. Z powołaniem związane jest jednocześnie ich odwoła-
nie i w te kompetencje systemowo wpisuje się uprawnienie do czasowego dele-
gowania w związku ze zdekompletowaniem członków organu wykonawczego. 

35 Autorzy podają, że na RN ciąży obowiązek dokonywania zmian w składzie zarządu (ko-
nieczność działania rady dla dobra spółki), w zakres pojęciowy którego wchodzi także delegowanie, 
por. J. Szwaja, I.B. Mika, w: Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 
301–490, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2013, s. 733. 

36 Wyjątkiem od tej reguły są komunalne spółki z o.o., w których członków zarządu powo-
łuje rada nadzorcza, art. 10a ust 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. 
z 2019 r., poz. 712 ze zm.

37 A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański, w: Kodeks spółek handlowych. Tom III…, s. 570.
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Wątpliwości związane z delegowaniem w praktyce 

Brak zarówno wyraźnej regulacji delegowania członka RN do pełnienia funkcji 
zarządu w spółce z o.o., jak i wskazania co do stosowania art. 383 k.s.h. per ana-
logiam wywołuje wiele niejasności nie tylko co do dopuszczalności tej instytucji 
w spółce z o.o., ale również co do przesłanek delegowania i oceny jego konse-
kwencji prawnych w przypadku aprobaty tezy o jego dopuszczalności. W lite-
raturze przedmiotu prezentowane są różne teorie co do statusu delegowanego 
członka (chociaż właściwe dla spółki akcyjnej, aktualne także na gruncie spółki 
z o.o.). Istniejące wątpliwości nie przemawiają za dopuszczalnością delegowania 
w spółce z o.o. 

Delegowanie jako instytucja wyjątkowa

Wymaga podkreślenia, że delegowanie regulowane na gruncie spółki akcyjnej 
jest postrzegane jako instytucja wyjątkowa, dopuszczalna w sytuacji, gdy zarząd 
nie może prawidłowo funkcjonować38. Konkretnie chodzi o czasową tylko prze-
szkodę w sprawowaniu funkcji członka zarządu, a nie o definitywną niemożność 
(ta nie mieści się w ustawowej przesłance delegowania)39. W związku z tym, 
gdy zarząd jest należycie obsadzony, delegowanie nie może nastąpić w celu na 
przykład kadrowego wsparcia zarządu40. Delegowanie jest możliwe, gdy członek 
zarządu nie może obecnie sprawować mandatu, lecz istnieje szansa na jego przy-
wrócenie w możliwym do określenia, lecz nieodległym czasie41. Delegowanie nie 
powinno być dopuszczalne w sytuacji, gdy czas przywrócenia członka zarządu 
do sprawowania funkcji jest co prawda możliwy do określenia (przewidywalny), 
ale odległy42. 

38 J.P. Naworski, Delegowanie członków organów nadzoru spółki kapitałowej do zarządu, 
„Prawo Spółek” 2002, nr 2, s. 3.

39 Możliwość delegowania jest wyłączona np. w razie wygaśnięcia mandatu na skutek 
śmierci (nie budzi wątpliwości, że osoba sprawująca funkcję członka zarządu nie powróci do wy-
konywania mandatu), zob. A. Szumański, w: Prawo spółek, red. W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, 
Warszawa 2014, s. 998. 

40 A. Opalski, w: Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 
301–392, red. A. Opalski, Warszawa 2016, s. 1490.

41 Por. J.P. Naworski, op.cit., s. 6 i n. 
42 Ibidem, s. 4. 



126 Paweł Lewandowski

Wskazać należy, że pomimo swojej wyjątkowości delegowanie do cza-
sowego wykonywania czynności w zarządzie jest instytucją samodzielną, nie 
wymaga współwystępowania z inną czynnością, na przykład zawieszeniem 
członka zarządu43. Okoliczność wprowadzająca potrzebę delegowania jest zatem 
irrelewantna i nie podlega badaniu.

Instytucję delegowania postrzegać należy jako wyjątek od ogólnych reguł 
powoływania członków zarządu w procedurze zapewniającej stabilizację jego 
składu osobowego. W związku z tym nie może być stosowana w zakresie szer-
szym niż przewiduje to ustawodawca (exceptiones non sunt extendendae). 
Postrzeganie delegowania jako wyjątku, przy braku wyraźnej regulacji w odnie-
sieniu do spółki z o.o., nakazuje sądzić, że ustawodawca preferuje stosowanie 
„zwyczajnych” procedur w zakresie powołania nowego członka. 

Obowiązek wpisu delegowania do rejestru przedsiębiorców

W odniesieniu do spółki z o.o.44 w rejestrze nie przewidziano stosownej rubryki 
na dane osób delegowanych do wykonywania czynności zarządu (nie ma fizycz-
nie wyodrębnionego miejsca do dokonania stosownego wpisu). W przypadku 
delegowania stosowna informacja zamieszczana jest w dziale 2, podrubryce 1 
rubryki 1, w polu określającym funkcję w organie reprezentującym. Taka prak-
tyka jawi się jako niesłuszna, gdyż określenie „członek rady nadzorczej delego-
wany do pełnienia funkcji prezesa” nie określa funkcji, a status osoby. Z drugiej 
strony przyjęcie prawidłowości tej praktyki, rozwiewałoby wątpliwości w zakre-
sie statusu tej osoby, gdyż należałoby uznać, że staje się on członkiem zarządu, 
skoro uzyskuje wpis w rubryce 1 odnoszącej się do organu uprawnionego do 
reprezentacji. Widać jednak kaskadowość i ewentualność założeń przyświecają-
cych powyższym wywodom. 

Z uwagi na pewność obrotu i ochronę interesów osób trzecich (kontrahen-
tów spółki) ustawa powinna przewidywać obowiązek wpisu delegowania członka 

43 R.L. Kwaśnicki, M. Korniluk, Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do 
czasowego wykonywania funkcji członka zarządu, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 1, Legalis; po-
dobnie: J. Bieniak, w: Spółka akcyjna. Komentarz, red. J. Bieniak, M. Bieniak, Warszawa 2005, 
s. 308.

44 Art. 39 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1500 ze zm., nie różnicuje w tym zakresie spółek kapitałowych, tak więc również w odniesie-
niu do spółki akcyjnej brak stosownej normy prawnej nakazującej dokonanie wpisu, jak i rubryki 
w samym rejestrze.
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RN do czasowego wykonywania funkcji w zarządzie spółki z o.o. Wpis powinien 
mieć charakter obligatoryjny, choć deklaratoryjny, a samo delegowanie powinno 
wywierać skutek z momentem podjęcia uchwały przez RN. Przyjąć bowiem 
należy, że podjęcie uchwały przez RN powinno wywierać skutek oddelegowania. 

Granice czasowe delegowania

Obecny stan (nie)regulacji delegowania w spółce z o.o., w szczególności wobec 
dopuszczenia delegowania na zasadzie wolności umów, powoduje między 
innymi dowolność kształtowania granic czasowych omawianej instytucji. Pod-
czas gdy przepis art. 383 k.s.h. expressis verbis wskazuje na czasowy charakter 
delegowania, dopuszczając jego stosowanie na maksymalny okres trzech mie-
sięcy, to w przypadku spółki z o.o. nie ma legalnych wskazań w zakresie okresu 
dopuszczalności delegowania. Sprawia to, że możliwe wydaje się wskazanie gra-
nicy czasowej na okres wykraczający poza limit określony dla spółki akcyjnej 
albo np. przez odwołanie do bliżej nieokreślonego zdarzenia w przyszłości, jak 
chociażby określenie na dzień zwołania najbliższego zgromadzenia wspólników. 

Instytucja delegowania, jako wyjątkowa, musi mieć charakter czasowy, ści-
śle określony. Pożądane jest jej ustawowe uregulowanie, wywołuje bowiem – jak 
widać – ryzyko dowolności i arbitralności kazuistycznych rozwiązań. 

Status członka RN delegowanego do wykonywania czynności zarządu

Część doktryny wskazuje, że delegowany członek RN wstępuje w prawa i obo-
wiązki członka zarządu, co jednak nie rozstrzyga o nabyciu statusu członka 
zarządu45. Przemawia za tym literalna wykładnia przepisu art. 383 k.s.h., w któ-
rym mowa jest o „delegowaniu do wykonywania czynności członków zarządu”, 
nie zaś o delegowaniu do zarządu46. Pojawiają się głosy, że gdyby zamiarem 
ustawodawcy była chęć uczynienia z osoby delegowanej członka zarządu, wprost 
wskazałby na to w tekście ustawy, zamiast posługiwać się dłuższą formą języ-
kową, odnoszącą się wprost do sprawowania czynności członka zarządu47. Jed-

45 A. Opalski, w: Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA…., s. 1486; M. Chomiuk, w: Kodeks 
spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2014, s. 874; podobnie na gruncie spółki 
akcyjnej: J. Szwaja, I.B. Mika, w: Kodeks spółek handlowych. Tom III..., s. 729.

46 A. Nowacki, Delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czyn-
ności członków zarządu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 10, s. 13.

47 Ibidem. 
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nocześnie obecny brak regulacji (przepisu) uniemożliwia przyjęcie zawieszenia 
delegowanego w sprawowaniu funkcji w RN przy jednoczesnym delegowaniu 
do zarządu i głosach świadczących o braku nabycia statusu członka zarządu, co 
powoduje naruszenie zasady rozgraniczenia kompetencji organów spółki48. 

Z kolei drugie stanowisko uznaje osobę delegowaną za członka zarządu, 
twierdząc, że wykonywanie czynności członka zarządu sprawia, że się nim 
staje49. Przyjmuje się, że oddelegowany członek RN staje się zarządcą z wszyst-
kimi wynikającymi z tego konsekwencjami, a zatem już z momentem podjęcia 
stosownej uchwały staje się członkiem zarządu50. Delegowany wstępuje w ogół 
praw i obowiązków członka zarządu51. Również w orzecznictwie uznaje się 
osobę delegowaną za członka zarządu w rozumieniu art. 116 § 1 ordynacji podat-
kowej52, będącego treściowym odpowiednikiem art. 299 k.s.h. 

Zaaprobowanie jednego z dwóch ww. stanowisk odnośnie do statusu 
osoby delegowanej nie jest zagadnieniem czysto doktrynalnym, lecz oddzia-
łuje na funkcjonowanie spółki, w szczególności na kwestie odpowiedzialności 
osoby delegowanej za zobowiązania spółki oraz na możliwość zastosowania 
w stosunku do niej zakazu konkurencji. Konsekwencją aprobaty koncepcji, że 
delegowany członek RN nie uzyskuje statusu członka zarządu, byłoby wyłącze-
nie w stosunku do takiej osoby stosowania niektórych regulacji, np. w zakresie 
wynagrodzeń, zakazu konkurencji, prowadzenia sporów ze spółką lub odpowie-
dzialności53. Zatem gdy względem członka RN nie wprowadzono zakazu kon-
kurencji, to ów zakaz nie będzie go wiązał w przypadku delegowania (art. 390 
§ 3 zd 3 k.s.h.). A contrario, nawet jeśli nie wprowadzono stosownego zakazu 
umownego, a uznamy, że delegowany członek RN staje się członkiem zarządu, 
to zakaz konkurencji będzie go obowiązywał w okresie delegowania i ustanie po 
tym czasie (art. 211 § 1 k.s.h.; czasowy charakter zakazu konkurencji)54. Zatem 
przyznanie, że osoba delegowana staje się członkiem zarządu, niweluje niedo-
skonałości legislacyjne w tej materii. 

48 W. Strzępka, op.cit., s. 27. 
49 J.P. Naworski, op.cit., s. 9. 
50 Wyrok NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r. I GSK 1263/11, Lex nr 1336162. 
51 Ibidem.
52 Wyrok SN z 12 maja 2011 r., II UK 308/10, Lex nr 1165771. 
53 Por. A. Nowacki, Delegowanie…, s. 13.
54 J.P. Naworski, op.cit., s. 15.
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Warto w tym miejscu przywołać nowelizację k.s.h.55 dodającą art. 2991 k.s.h., 
mocą którego rozciągnięto odpowiedzialność członków zarządu z art. 299 k.s.h. 
także na likwidatorów spółki. Zmiana ta dowodzi, iż krąg podmiotów odpowie-
dzialnych na podstawie art. 299 k.s.h. musi być interpretowany w sposób ścisły, 
tym bardziej, że art. 276 § 1 k.s.h. ustanawia zasadę, że to członkowie zarządu są 
likwidatorami, chyba że odmienne regulacje znajdą się w umowie spółki z o.o. 
lub uchwale wspólników. W następstwie zaaprobowania stanowiska, zgodnie 
z którym członek RN delegowany do wykonywania zadań w zarządzie nie jest 
jego członkiem, dochodzi zatem do sytuacji, że nie ponosi on odpowiedzialności 
na podstawie art. 299 k.s.h. Osoba delegowana nie poniesie odpowiedzialności, 
mimo iż wykonuje identyczne czynności co członek zarządu powołany w trady-
cyjnej procedurze, który tę odpowiedzialność będzie ponosił. Taka interpretacja 
wydaje się niesprawiedliwa i stanowi przejaw nierównego traktowania podmio-
tów znajdujących się w takiej samej sytuacji56. Obecnie nie ma normy prawnej 
nakładającej odpowiedzialność na osoby delegowane do wykonywania czyn-
ności zarządu. 

Należy sądzić, że okolicznością świadczącą o tożsamym położeniu (statusie 
delegowanego), powinien być zakres wykonywanych czynności (obowiązków), 
nie zaś sposób (procedura) powołania. Słuszna wydaje się teza, że delegowa-
nie stanowi źródło nawiązania stosunku członkostwa w zarządzie, więc osoba 
delegowana posiada status (czasowe członkostwo) w zarządzie57. Innymi słowy 
kluczowe powinno być umocowanie do występowania w imieniu spółki w okre-
ślonym zakresie spraw, a nie źródło umocowania (organ podejmujący decyzję) 
do występowania w charakterze zarządcy58. 

Trzeba dostrzec, że określenie statusu członka RN delegowanego do wyko-
nywania funkcji zarządu jest istotne z punktu widzenia prawidłowości funkcjo-
nowania zarówno zarządu, jak i RN, w szczególności, gdy składy obu organów 
zostały w umowie uregulowane w sposób sztywny (nie widełkowy). Zmniej-
szenie się liczby członków poniżej określonej liczby sprawia, że organ nie jest 

55 Ustawa z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.
56 A. Nowacki, Delegowanie…, s. 15, którego zdaniem osoba delegowana do wykonywania 

funkcji zarządu nie może odpowiadać według przepisów o odpowiedzialności członków zarzą-
du, gdyż członkiem tym nie jest. Autor pogląd swój odnosi do odpowiedzialności karnej, której 
podstawą nie może być stosowany analogicznie przepis, jednak pogląd ten odnosi się również do 
odpowiedzialności cywilnoprawnej, w tym m.in. art. 291 k.s.h. lub 299 k.s.h.

57 Wyrok NSA w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r. I GSK 1263/11, Lex nr 1336162.
58 Wyrok SN z 12 maja 2011 r., II UK 308/10, Lex nr 1165771.
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prawidłowo obsadzony (organ kadłubowy), a wobec tego jest niezdolny do doko-
nywania czynności w imieniu spółki. 

W końcu zwrócić należy uwagę, że w rezultacie delegowania członek RN 
nabywa uprawnienia do wykonywania czynności zarządu, tj. może prowadzić 
sprawy spółki i ją reprezentować. Wykonywanie czynności zarządczych oddzia-
łuje na wiele sfer aktywności spółki, wyłączając jednocześnie bezstronność osoby 
delegowanej. Jednoczesne wykonywanie czynności zarządu i kontroli sprzeciwia 
się regule z art. 214 § 1 k.s.h. zakazującej łączenia członkostwa w tych organach 
(zakaz dotyczy wszystkich czynności kontrolnych i ma bezwzględny charakter). 
Z tego względu członek RN delegowany do wykonywania zadań zarządu na czas 
sprawowania funkcji w zarządzie nie powinien posiadać kompetencji do wyko-
nywania prac w RN59. Co istotne, w takiej sytuacji mandat członka RN trwa, 
a zatem nie jest możliwe powołanie nowego. W związku z tymi trudnościami 
delegowanie jawi się jako instytucja kłopotliwa, niezbyt prosta w codziennym 
stosowaniu dla spółki. De lege ferenda warto uwzględnić w k.s.h. zawieszenie 
ex lege członkostwa w RN na czas delegowania. 

Na marginesie warto dostrzec, że na skutek delegowania członek RN 
de facto może kontrolować swoje działania, chociaż sytuacja taka może zaistnieć 
w zwykłym toku procedowania i obsadzania mandatów w organach spółki, gdyż 
k.s.h. nie wprowadza zakazu pełnienia funkcji w RN bezpośrednio po wykony-
waniu mandatu członka zarządu. De lege lata nie ma normy prawnej nakazującej 
powstrzymanie się od oceny wcześniejszych poczynań, co wydaje się pożądane 
de lege ferenda60.

W związku z powyżej czynionymi uwagami wskazać należy, że art. 214 k.s.h. 
wprowadza na gruncie spółki z o.o. zakaz łączenia stanowisk w zarządzie i RN. 
Możliwość delegowania członka RN przy przyjęciu poglądu o niewygasaniu man-
datu w organie nadzoru sprzeciwia się tej regulacji. Oponenci tego zapatrywania 
wskazują, że w spółce akcyjnej istnieje jego odpowiednik – tj. art. 387 k.s.h.61, 
nie zauważając przy tym istotnej, jak się wydaje, różnicy, że na gruncie spółki 

59 M. Chomiuk, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, s. 874; podobnie na 
gruncie spółki akcyjnej: J. Szwaja, I.B. Mika, w: Kodeks spółek handlowych. Tom III…, s. 729.

60 Swego rodzaju wzorem dla prac nad przedmiotową regulacją mogłyby stanowić art. 209 
lub 244 k.s.h.

61 A. Opalski, Komentarz do art. 220 k.s.h., w: Kodeks spółek handlowych. Tom IIA. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–226, red. A. Opalski, Legalis.
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akcyjnej istnieje lex specialis w postaci art. 383 § 1 k.s.h., który wyraźnie zezwala 
na delegowanie62.

Podsumowanie

Delegowanie członka RN do czasowego wykonywania funkcji zarządu w spółce 
z o.o. jest instytucją niejednoznaczną. Cechę taką wykazuje nie tylko sama moż-
liwość stosowania delegacji, ale także jej konsekwencje prawne. W pełni uza-
sadnione jest podnoszenie argumentu o niemożności jej występowania w spółce 
z o.o. z uwagi na brak normy dopuszczającej możliwość delegowania członków 
RN do wykonywania funkcji zarządu. Istniejące przypadki traktować należy jako 
wykładnię kreującą instytucję nieznajdującą wyraźnej podstawy normatywnej. 

Chociaż zajęte stanowisko sprzeciwia się praktycznemu podejściu do 
zagadnienia, to znajduje jurydyczne oparcie w porządku prawnym (regulacja 
negatywna). Przede wszystkim ustawodawca normuje spółki kapitałowe w spo-
sób kompleksowy, co czyni wątpliwym sięganie na potrzeby spółki z o.o. do 
wzorców spółki akcyjnej. Nie uważam, aby spółka z o.o. była „niedoregulo-
wana” i konieczne było sięganie do norm regulujących spółkę akcyjną. Usta-
wodawca nie posługuje się przepisem odsyłającym, bez którego zwrócenie się 
do regulacji innej spółki nie wydaje się możliwe. Naturą spółek kapitałowych 
jest rozdzielenie kompetencji pomiędzy ich organami. Wszelkie odstępstwa w tej 
materii traktować należy w sposób możliwie precyzyjny. Każdy organ spółki ma 
swoje własne, ustawowo zastrzeżone kompetencje, które mogą być modyfiko-
wane w przypadku występowania w tym zakresie wyraźnej normy prawnej. Prze-
pis art. 383 k.s.h. pozwala przyjąć wyjątkowość regulacji, która nie może być 
w sposób zupełnie dowolny przenoszona na spółkę z o.o., w szczególności przez 
odwołanie się do zasady swobody umów. Tytułem przykładu można podać Reko-
mendację w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną, 
gdzie dla PSA będącej kategorią spółki akcyjnej została wyraźnie przewidziana 
samodzielna regulacja w materii delegowania, nie zaś odesłanie do art. 383 k.s.h.

Jest zastanawiające, jak daleko może sięgać dokonywana przez wspólni-
ków spółki z o.o. twórcza wykładnia kreująca instytucje wyraźnie niewskazane 
w ustawie. Swoboda wspólników in casu w tym zakresie osłabia argument racjo-
nalności ustawodawcy i wynikający z niego wniosek, że brak regulacji nie jest 
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przypadkowy, a w pełni zamierzony. Trzeba dodać, że z przepisów k.s.h. można 
wnosić, że na skład zarządu, a tym samym kształt i obraz spółki z o.o. zasadni-
czo powinni mieć wpływ wspólnicy spółki. W końcu mimo istniejących już na 
gruncie k.h. rozbieżności co do dopuszczalności delegowania w spółce z o.o. 
ustawodawca nie wypowiedział się w tym zakresie w k.s.h. Swoiste uzupełnienie 
wskazanych argumentów stanowią niejasności występujące w związku z oceną 
delegowania, konsekwencji prawnych jego zastosowania, jak również określenia 
statusu delegowanego członka RN. 

Liczne wątpliwości w zakresie delegowania do czasowego wykonywania 
czynności w zarządzie spółki z o.o., będące następstwem twórczych procesów 
wykładni prawa, powodują, że ich definitywne usunięcie możliwe jest wyłącz-
nie przez ingerencję ustawodawcy w tekst k.s.h. Delegowanie w praktyce 
wywołuje wiele niejasności. Pomimo zajętego stanowiska i zgłoszonych uwag 
w mojej ocenie nowelizacja oddziału II k.s.h. pt. „Nadzór”, a dokładnie jego art. 
220 k.s.h., powinna zmierzać w kierunku dopuszczenia możliwości delegowa-
nia członka RN do czasowego wykonywania czynności w zarządzie (na wzór 
art. 383 § 1 k.s.h.), z jednoczesnym precyzyjnym określeniem granic i przesłanek 
delegowania oraz rozstrzygnięciem statusu osoby delegowanej. Chociaż postu-
lowana zmiana mogłaby spotkać się z zarzutem „ustawowej nadregulacji”, to 
trzeba pamiętać, że pewność prawa jest wartością samą w sobie, co wymaga 
stanowczości i precyzyjności. 
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DELEGATING MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD  
OF A LIMITED LIABILITY COMPANY TO ACT  

IN THE MANAGEMENT BOARD 

Summary

So far, it has not been decided whether a limited liability company may delegate a mem-
ber of the supervisory board to temporarily perform the duties of a member of the man-
agement board. Practice is in favour of this possibility, while the doctrine expresses 
diverse views. 
The purpose of this paper is to analyze the subject matter in question. The principle of 
freedom of contract under company law and differences in the regulation of partnerships 
and capital companies, including the method of appointing the management board, are 
pointed out. It discusses the consequences of the assessment of delegation in the absence 
of explicit regulation, as well as the absence of a referral to use Article 383 of the Com-
mercial Companies Code analogically. It demonstrates a number of doubts which are 
caused by delegation (when the thesis about its admissibility is approved), in particular 
the status of the delegate (the question of the continued existence of a legal relationship 
in the supervisory board). The paper employs the dogmatic method. 
The conclusion is that delegating a member of the supervisory board in a limited liability 
company de lege lata is not acceptable. However, it is desirable, which is why it should 
have a regulation modelled on Article 383 § 1 CCC.

Keywords: limited liability company, supervisory board, management board,  
the principle of freedom of contract
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ZWROT NAKŁADÓW Z MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW 
NA NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCĄ MAJĄTEK OSOBISTY 
DRUGIEGO MAŁŻONKA A IUS RETENTIONIS – PYTANIE 
O CELOWOŚĆ POSZERZANIA KATALOGU WYJĄTKÓW 

WYMIENIONYCH W ART. 461 § 2 K.C.

Streszczenie

Zgodnie z art. 461 § 1 k.c. w zw. z art. 461 § 2 k.c. zobowiązany do wydania cudzej rze-
czy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących 
mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz 
wyrządzonej (prawo zatrzymania). Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy obowiązek 
wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wyna-
jętych, wydzierżawionych lub użyczonych. 
Nasuwa się pytanie o możliwość stosowania analogii do wyjątków od prawa zatrzyma-
nia wymienionych w art. 461 § 2 k.c. w sytuacji, w której po ustaniu małżeństwa (przy-
kładowo: po rozwodzie) były małżonek zamieszkuje nieruchomość stanowiącą majątek 
osobisty drugiego małżonka, wbrew jego woli, powołując się na obowiązek rozliczenia 
nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty byłego małżonka. 
Do opracowania przedstawionego wyżej zagadnienia zastosowałam metodę dogma-
tyczną, analizując aktualnie obowiązujący stan prawny, wyprowadzając wniosek 
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o dopuszczalności poszerzenia wyjątków od prawa zatrzymania. Przesłankami do za-
stosowania analogii w prawie cywilnym są podobieństwo ze względu na istotne cechy 
oraz luka w prawie. W wypadku zamieszkiwania z rozwiedzionym małżonkiem jego 
nieruchomości wbrew jego woli spełnione zostały one wszystkie. 
Zamieszkiwanie byłego małżonka nieruchomości drugiego wbrew jego woli jest na tyle 
naganne, że wykazuje podobieństwo z czynem niedozwolonym, a ustanie prawnoro-
dzinnego tytułu do mieszkania, o którym mowa w art. 281 k.r.o. – podobieństwo do 
ustania stosunków prawnych o charakterze ciągłym, takich jak użyczenie. 
Jak wykazano, de lege lata dopuszczalne jest stosowanie analogii z art. 461 § 2 k.c. tak, 
by były małżonek zamieszkujący nieruchomość drugiego małżonka po ustaniu małżeń-
stwa nie mógł powołać się na prawo zatrzymania. De lege ferenda należałoby postulo-
wać ustawowe poszerzenie katalogu wyjątków od prawa zatrzymania.

Słowa kluczowe: prawo zatrzymania, analogia, nakłady, majątek osobisty, majątek 
wspólny

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 461 § 1 k.c. w zw. z art. 461 § 2 k.c. zobowiązany do wydania cudzej 
rzeczy może ją zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysłu-
gujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie 
szkody przez rzecz wyrządzonej (prawo zatrzymania). Przepisu powyższego nie 
stosuje się, gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo 
gdy chodzi o zwrot rzeczy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych1. 

Zdarza się w praktyce, że rozwiedziony małżonek odmawia zwrotu rze-
czy należącej do majątku osobistego byłego małżonka, korzystając w proce-
sie z zarzutu zatrzymania przewidzianego w art. 461 § 1 k.c. (ius retentionis) 
i domagając się rozliczenia należnych nakładów z majątku wspólnego na majątek 
osobisty drugiego małżonka. W wypadku gdy składnikiem majątku osobistego, 
na który czynione były nakłady z majątku wspólnego, jest nieruchomość, która 
zaspokajała potrzeby mieszkaniowe rodziny (przykładowo: grunt zabudowany 
domem jednorodzinnym, odrębny lokal mieszkalny), skorzystanie z prawa 
zatrzymania sprowadza się do odmowy opuszczenia nieruchomości przez roz-

1 Ustawodawca polski, w przeciwieństwie do np. francuskiego, wyliczył enumeratywnie 
wyjątki od prawa zatrzymania, a nie przypadki, w których prawo to przysługuje (zob. art. 2286 
Code Civil). 
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wiedzionego małżonka i dalszego zamieszkiwania z byłym małżonkiem, najczę-
ściej wbrew jego woli. 

Ponadto w związku z tym, że zwrotu nakładów z majątku wspólnego na 
majątek osobisty jednego z małżonków dochodzi się w postępowaniu o podział 
majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej2 (niejednokrotnie postępo-
wanie o podział majątku dotyczy tylko tej jednej kwestii), sądy uzależniają eksmi-
sję pozwanego rozwiedzionego małżonka z nieruchomości od wykonania przez 
drugiego z byłych małżonków postanowienia w przedmiocie podziału majątku, 
które stwierdza obowiązek rozliczeń nakładów z majątku wspólnego na majątek 
osobisty drugiego małżonka. Innymi słowy – dochodzi do uwzględnienia zarzutu 
zatrzymania zgłoszonego przez byłego małżonka, który jest pozwanym w proce-
sie o eksmisję. Zwrot rzeczy, czyli faktyczna realizacja eksmisji rozwiedzionego 
małżonka (zwrot nieruchomości), uzależniony jest zatem od rozliczenia nakła-
dów z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego z małżonków3.

Tak ukształtowana praktyka – choć zgodna z literalnym brzmieniem art. 461 
§ 1 i § 2 k.c. – budzi wątpliwości, gdyż de facto prowadzi do zniweczenia funk-
cji postępowania o podział majątku, które – jako wtórne do ustania małżeństwa 
– ma na celu doprowadzenie do definitywnego zakończenia spraw związanych 
z małżeństwem i „rozstania się małżonków w sensie finansowym”. Uzależnienie 
eksmisji byłego małżonka od rozliczenia nakładów stwierdzonych w postępo-
waniu o podział majątku prowadzi do sztucznego „przedłużania” relacji mająt-
kowych i osobistych między byłymi małżonkami i tworzy zarzewie konfliktu. 
Jest więc sprzeczne z celem i istotą postępowania o podział majątku, jak również 
prowadzi do nieuzasadnionego przyznania ochrony przed eksmisją rozwiedzio-
nemu małżonkowi w sytuacji, gdy przedmiotem majątku osobistego, na który 
czynione były nakłady z majątku wspólnego, jest nieruchomość przeznaczona na 
cele mieszkaniowe.

W kontekście powyższego rodzi się pytanie o prawną możliwość i celowość 
rozszerzającej wykładni katalogu wyjątków od prawa zatrzymania, przewidzia-
nych w art. 461 § 2 k.c. Innymi słowy, czy możliwe i zasadne jest poszerzenie 
katalogu wyjątków od prawa zatrzymania o rozwiedzionego małżonka, który 

2 Zob. art. 567 § 1 k.p.c. 
3 Przyjmuje się w orzecznictwie, iż: „Zarzut zatrzymania nie skutkuje oddaleniem po-

wództwa, lecz ma charakter zabezpieczający, co oznacza przy uwzględnieniu zarzutu zatrzymania, 
że zwrot nieruchomości powinien zostać orzeczony za jednoczesnym zwrotem przez właściciela 
nieruchomości nakładów lub ich wartości” (wyrok SA w Krakowie Wydział I Cywilny z 17 listo-
pada 2016 r., I ACa 789/16, Legalis nr 1564467). 
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odmawia zwrotu rzeczy należącej do majątku osobistego drugiego małżonka, 
zwłaszcza, jeśli jest to nieruchomość, która służyła zaspokojeniu potrzeb miesz-
kaniowych rodziny. W tym kontekście należałoby także rozważyć, czy ewen-
tualne powołanie się w konkretnych okolicznościach na sprzeczność zarzutu 
zatrzymania z zasadami współżycia społecznego stanowi adekwatny mechanizm 
ochrony interesów małżonka będącego właścicielem nieruchomości. 

Analizowane zagadnienie koreluje z tematem przewodnim konferencji 
„Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych 
i prawnorodzinnych” – dotyczy bowiem pewnego rodzaju niespójności regu-
lacji prawnorodzinnych4, a dotyczących ustania małżeństwa, podziału majątku 
wspólnego, prawnorodzinnego tytułu małżonka do mieszkania drugiego mał-
żonka i rozliczenia nakładów z majątku wspólnego oraz regulacji cywilnopraw-
nych w zakresie prawa zatrzymania. De lege lata powstaje pytanie o możliwość 
usunięcia tej niespójności w drodze zastosowania analogii z art. 461 § 2 k.c., 
a w konsekwencji – o niemożliwość powołania się na prawo zatrzymania przez 
byłego małżonka, który odmawia opuszczenia nieruchomości należącej do 
majątku osobistego drugiego małżonka. 

Ze względu na społeczną doniosłość zaspokojenia mieszkaniowych potrzeb 
małżeństwa i rodziny oraz szczególną naganność zajmowania nieruchomości 
należącej do byłego małżonka wbrew jego woli rozważania dotyczące obo-
wiązku „zwrotu rzeczy” w kontekście art. 461 § 1 k.c. zostaną poprowadzone 
w odniesieniu do nieruchomości. 

Sytuacja prawna osoby zamieszkującej nieruchomość byłego małżonka 
a ustawowe wyjątki od prawa zatrzymania 

Uprawnienie do mieszkania na nieruchomości należącej w czasie trwania mał-
żeństwa do byłego małżonka nie budzi najmniejszych wątpliwości w kontek-
ście regulacji prawnorodzinnych, tj. art. 281 k.r.o. W literaturze bez zastrzeżeń 
przyjmuje się, iż: „uprawnienie do korzystania z mieszkania [przez drugiego 
małżonka – wyjaśnienie moje – D.M.-K.] jest ograniczone realizacją celu, jaki 
stanowi zaspokojenie potrzeb rodziny”5, a prawo małżonka do mieszkania kwali-

4 Zarówno na płaszczyźnie materialnoprawnej, jak i procesowej; art. 281 k.r.o., art. 567 
§ 1 k.p.c.

5 K. Michałowska, Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym, 
Warszawa 2017, s. 436. 
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fikuje się jako prawo podmiotowe6. Pojęcie „mieszkania” z kolei należy wykładać 
szeroko. Przez mieszkanie na podstwie art. 281 k.r.o. rozumie się: „pomieszcze-
nie, w którym można zorganizować życie”7.

Ponadto oczywiste jest, że ustanie małżeństwa (przykładowo: przez roz-
wód) powoduje automatycznie ustanie prawnorodzinnego tytułu do mieszkania8. 
Wynika z tego, że jeżeli nieruchomość przeznaczona do zamieszkania rodziny 
stanowiła wyłączną własność drugiego małżonka, to po ustaniu małżeństwa 
były małżonek, który nadal ją zamieszkuje, zajmuje ją bez tytułu prawnego. Jest 
zatem „zobowiązanym do zwrotu rzeczy” w rozumieniu art. 461 § 1 k.c. Lite-
ralna wykładnia katalogu wyjątku od prawa zatrzymania (art. 461 § 2 k.c.) pro-
wadzi do wniosku, że prawo to przysługuje byłemu małżonkowi zobowiązanemu 
do opuszczenia nieruchomości drugiego małżonka. Oznacza to, że rozwiedziony 
małżonek może zamieszkiwać z byłym małżonkiem nieruchomość tego ostat-
niego, nawet wbrew jego woli. 

W świetle powyższych okoliczności powstaje pytanie o prawną możliwość 
pozbawienia prawa zatrzymania byłego małżonka, który korzysta z tego prawa 
w odniesieniu do obowiązku opuszczenia nieruchomości należącej do drugiego 
z nich (czyli de facto obowiązku jej zwrotu). Przyjmuje się, że prawo zatrzyma-
nia nie ma charakteru bezwzględnego i doznaje wyjątków, a ponadto nie kreuje 
ochrony dłużnika o charakterze bezwzględnym9. 

6 Wskazuje się, że „w ten sposób ustawodawca skonstruował swoisty tytuł prawny dla 
takiego małżonka, rozważane uprawnienie jest bowiem bez wątpienia prawem podmiotowym”, 
K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 
2018, s. 286. 

7 A. Bieranowski, Prawa małżonków do mieszkania, w: Małżeńskie prawo majątkowe, War-
szawa 2014, s. 278; M. Jadczak-Żebrowska, Prawa i obowiązki małżonków, Warszawa 2017, s. 293. 

8 W odniesieniu do prawnorodzinnego tytułu małżonka do mieszkania i jego pochodnego 
charakteru: M. Olczyk, Komentarz do art. 28 (1) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, LEX – el., 
Teza 1.

9 Przyjmuje się, iż: „Użyty w art. 461 § 2 k.c. zwrot «nie stosuje się» nie oznacza, że 
przepis ma charakter iuris cogentis, lecz oznacza jedynie niemożność powołania się na prawo za-
trzymania przez zainteresowaną osobę na podstawie jej jednostronnego oświadczenia woli, jeżeli 
strony w tym zakresie nie postanowiły inaczej. Strony mogą również w drodze umowy posze-
rzyć katalog przypadków, kiedy prawo zatrzymania nie przysługuje [podkreślenie moje – 
D.M.-K.], A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 461 Kodeksu Cywilnego, Lex – el., Teza 49). Tak też: 
A. Rąpała, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), 
red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018, s. 808; T. Wiśniewski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. 
Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2018, s. 1186; K. Zagrobelny, 
w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2016, s. 946; A. Janiak, w: Kodeks 
cywilny. Komentarz. Tom II. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, s. 1029. 
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W tym kontekście należy rozważyć dwie kwestie: czy były małżonek będący 
właścicielem nieruchomości ma silniejszy interes w otrzymaniu rzeczy z powro-
tem niż były małżonek korzystający z prawa zatrzymania oraz czy spełnione są 
przesłanki stosowania analogii z art. 461 § 2 k.c. Warto także rozważyć, czy 
powołanie się na sprzeczność zarzutu zatrzymania z zasadami współżycia spo-
łecznego jest adekwatnym mechanizmem ochrony interesów byłego małżonka 
będącego właścicielem nieruchomości. 

Nie można jednakże abstrahować od istoty prawa zatrzymania, które: 
„charakteryzuje się tym, iż uprawnionemu przysługuje prawo utrzymania się 
w posiadaniu rzeczy [podkreślenie oryginalne – D.M.-K.], która już znajduje się 
w dyspozycji uprawnionego, usprawiedliwionej prawem”10. Racji wyjątków od 
prawa zatrzymania należy z kolei „upatrywać w dostrzeżonej przez ustawodawcę 
przewadze uprawnień podmiotu domagającego się wydania rzeczy nad roszcze-
niami podmiotu zobowiązanego do jego wydania”11.

Silniejszy interes właściciela w otrzymaniu rzeczy z powrotem niż interes 
uprawnionego z prawa zatrzymania 

Prawo zatrzymania nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przyjmuje się 
w literaturze, że: „Prawo zatrzymania przyznane dłużnikowi podlega jednak pew-
nym ograniczeniom. Dotyczy to przypadków, w których ustawodawca uznaje, iż 
interes wierzyciela w otrzymaniu rzeczy z powrotem jest silniejszy niż interes 
dłużnika w otrzymaniu zwrotu wydatków”12. Wskazuje się także, iż w wypad-
kach wymienionych w art. 461 § 2 k.c. „interes wierzyciela przemawiający za 

10 W. Popiołek, w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowa-
dzające, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, s. 31. 

11 A. Rąpała, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna 
(art. 353–534)…; A. Janiak w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Art. 353–626…, s. 1029. Od-
nośnie do charakteru prawnego prawa zatrzymania w literaturze nie ma zgody co do stosunku 
tego prawa do prawa powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia, uregulowanym w art. 488 
§ 2 k.c. – zob. F. Zoll, w: System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań – część ogólna. 
Suplement, red. A. Olejniczak, Warszawa 2010, s. 71; T. Wiśniewski, Prawo zatrzymania w Ko-
deksie Cywilnym, cz. 1, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 2, s. 36–37. Na gruncie kodeksu zobowiązań 
– R. Longchamps de Bérier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań. Komisja Kodyfikacyjna. 
Podkomisja prawa o zobowiązaniach, z. 4, Warszawa 1934, s. 313; W. Czachórski, A. Brzozowski, 
M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 325, 755. 

12 T. Wiśniewski, Glosa do uchwały SN z dnia 29 listopada 1991 r., III CZP 124/91, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1992, z. 9, poz. 207.
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wydaniem rzeczy jest silniejszy niż interes dłużnika w uzyskaniu zaspokojenia 
lub zabezpieczenia jego roszczeń związanych z rzeczą”13.

W konsekwencji bardziej uzasadniony jest interes właściciela w otrzyma-
niu z powrotem nieruchomości aniżeli interes dłużnika będącego byłym mał-
żonkiem. Nie jest ani prawnie, ani społecznie uzasadnione, aby rozwiedziony 
małżonek zamieszkiwał nieruchomość byłego małżonka po rozwodzie, a dodat-
kowo – po podziale majątku. Stanowi to jedynie sztuczne „przedłużanie” relacji 
majątkowych i osobistych między byłymi małżonkami. Nieruchomość stano-
wiąca majątek osobisty powinna przede wszystkim służyć zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych byłego małżonka, który jest jej właścicielem. Zważyć również 
należy, iż wraz z ustaniem małżeństwa przez rozwód ustaje również obowiązek 
wzajemnej pomocy między małżonkami, określony w art. 23 k.r.o. Ponadto czę-
sto zdarza się sytuacja, że przebywanie byłego małżonka na nieruchomości nale-
żącej do drugiego małżonka jedynie utrudnia realizację zobowiązania do zwrotu 
nakładów. Sprzedaż spornej nieruchomości to często jedyna droga dla byłego 
małżonka, zobowiązanego do ich zwrotu, by uzyskać środki na spłatę należności. 
Zamieszkiwanie przez byłego małżonka nieruchomości drugiego utrudnia sprze-
daż i pozyskanie środków na spłatę wartości nakładów poczynionych na majątek 
wspólny. 

Na podstawie powyższych rozważań można przyjąć, że właściciel nierucho-
mości należącej w czasie trwania małżeństwa do majątku osobistego małżonka 
ma dalej idący i bardziej uzasadniony interes w eksmitowaniu byłego małżonka 
niż były małżonek w jej zatrzymaniu i rozliczeniu nakładów. 

Podniesienie zarzutu zatrzymania a nadużycie prawa podmiotowego

Należy rozważyć, czy możliwość powołania się na sprzeczność zarzutu zatrzy-
mania z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.) stanowi wystarczający 
mechanizm ochrony interesów byłego małżonka będącego właścicielem nieru-
chomości. Konstrukcja klauzuli generalnej daje sądom znaczną swobodę inter-
pretacyjną i pozwala uwzględnić układ najrozmaitszych interesów wszystkich 

13 W. Kocot, Prawo zatrzymania w prawie cywilnym i handlowym, „Państwo i Prawo” 
1994, nr 5, s. 57.
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podmiotów w danych okolicznościach14. Nie ma jednak możliwości ustalenia 
jednolitych kryteriów jej zastosowania15, dlatego powoływanie się na nadużycie 
prawa podmiotowego nigdy nie da gwarancji pełnej ochrony interesów strony, 
która tej ochrony się domaga. 

Jednak ze względu na cel postępowań o rozwód i o podział majątku, jakim 
jest definitywne rozłączenie byłych małżonków, oraz wagę prawa własności 
byłego małżonka ochrona interesów tego ostatniego powinna zostać zgenerali-
zowana i w tym sensie uniezależniona od okoliczności konkretnego przypadku. 

Przesłanki zastosowania analogii do wyjątków od prawa zatrzymania 

Wobec niewystarczającego mechanizmu ochrony interesów byłego małżonka 
będącego właścicielem nieruchomości należy także rozważyć dopuszczalność 
stosowania analogii z art. 461 § 2 k.c. do takich stanów prawnych i faktycznych, 
które nie zostały wymienione w tym przepisie, a wykazują istotne podobieństwo 
z użyczeniem, najmem lub dzierżawą, jak również z czynem niedozwolonym, 
a interes właściciela rzeczy jest bardziej uzasadniony w otrzymaniu rzeczy 
z powrotem niż interes osoby zobowiązanej do jej zwrotu, w zabezpieczeniu lub 
zaspokojeniu przysługujących jej roszczeń. 

Przedmiotowego zagadnienia nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od 
rozważań dotyczących analogii w prawie cywilnym. Przyjmuje się w piśmien-

14 W orzecznictwie przyjęto, iż „zasady współżycia społecznego w rozumieniu art. 5 KC 
są pojęciem pozostającym w nierozłącznym związku z całokształtem okoliczności danej sprawy 
i w takim całościowym ujęciu wyznaczają podstawy, granice i kierunki jej rozstrzygnięcia w wy-
jątkowych sytuacjach, które przepis ten ma na względzie. Dlatego dla zastosowania art. 5 KC ko-
nieczna jest ocena całokształtu szczególnych okoliczności danego wypadku w ścisłym powiązaniu 
nadużycia prawa z konkretnym stanem faktycznym. Stosowanie klauzuli generalnej jest uzasad-
nione zwłaszcza wówczas, gdy dochodzi do niezgodności funkcjonalnej i aksjologicznej pomię-
dzy obowiązującymi przepisami stworzonymi na miarę sytuacji typowych a konkretnym stanem 
faktycznym poddanym ocenie. Zwroty użyte w art. 5 KC w istocie nawiązują do zasad słuszności, 
dobrej wiary w sensie obiektywnym, zasad uczciwości obowiązujących w stosunkach cywilno-
prawnych i lojalności wobec partnera oraz akceptowalnych i godnych ochrony reguł rzetelnego 
postępowania w stosunkach społecznych” – postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna 
z 28 maja 2019 r., II CSK 587/18, Legalis nr 1942530.

15 Przyjmuje się, iż: „Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego pozostawia znaczny 
margines swobody w ocenie, czy dane zachowanie mieści się w granicach prawa podmiotowego, 
czy też stanowi nadużycie prawa podmiotowego. Z tego powodu możliwość tworzenia przez Sąd 
Najwyższy ogólnych i uniwersalnych standardów interpretacyjnych jest w tym zakresie w poważ-
nym stopniu ograniczona” – postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 31 maja 2019 r., 
II CSK 618/18, Legalis nr 1950389. 
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nictwie i judykaturze, iż: „warunkiem koniecznym stosowania analogii jest luka 
w ustawie”16. Przez lukę w prawie rozumie się najczęściej „taki stan rzeczy, gdy 
dla konkretnego stosunku społecznego, który nie jest ani prawnie obojętny, ani 
nie został uznany przez prawodawcę za niepodlegający unormowaniu prawnemu, 
nie ma normy prawnej czy to wyraźnej, czy to dającej się wyprowadzić w drodze 
wykładni przepisów”17. Zważyć przy tym należy, iż „wykładnia prawa musi się 
opierać na założeniu racjonalnego i prawidłowego działania ustawodawcy oraz 
na przyjęciu wewnętrznej spójności aktu prawnego i całego systemu prawa”18. 

Oprócz luki przesłanką dopuszczalności zastosowania analogii jest podo-
bieństwo stanów faktycznych podlegających ocenie prawnej. W piśmiennictwie 
zaakcentowano, że w tym kontekście chodzi o „przepis normujący przypadki naj-
bliższe, najbardziej podobne, najbardziej stosowne, bardzo zbliżone, «najbliższe, 
podobne do rozstrzyganego przypadku ze względu na istotne cechy»”19. 

Wszystkie wymienione przesłanki są spełnione, o czym będzie szczegó-
łowo mowa niżej. 

Luka w prawie 

Ochrona dłużnika wynikająca z możliwości skorzystania z prawa zatrzymania 
nie ma charakteru absolutnego. Prowadzi to do wniosku, iż katalog wyjątków 
określonych w art. 461 § 2 k.c. nie musi być zamknięty. W kontekście powyż-
szego oraz art. 281 k.r.o. rodzi się pytanie o dopuszczalność skorzystania z prawa 
zatrzymania przez rozwiedzionego małżonka, który ma zostać eksmitowany 
z lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek osobisty drugiego z małżonków. 
Do postawienia tego pytania uprawnia specyfika sytuacji, w jakiej znajdują się 
byli małżonkowie wówczas, gdy jeden z nich jest właścicielem nieruchomości, 
a drugi zamieszkuje na tej nieruchomości mimo ustania małżeństwa przez roz-
wód, a co za tym idzie – czyni to mimo ustania pochodnego prawnorodzinnego 
tytułu do mieszkania, uregulowanego w art. 281 k.r.o. W literaturze zaakcento-
wano ponadto, że uprawnienia tam przewidziane, usytuowane są w treści sto-

16 E. Kabza, Problem stosowania analogii w prawie cywilnym, „Forum Prawnicze” 2010, 
nr 1, s. 55; D. Mróz-Krysta, Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Warsza-
wa 2014, s. 203. 

17 E. Kabza, op.cit., s. 55; D. Mróz-Krysta, op.cit., s. 203. 
18 E. Kabza, op.cit., s. 56; D. Mróz-Krysta, op.cit., s. 203. 
19 E. Kabza, op.cit., s. 57; D. Mróz-Krysta, op.cit., s. 203. 
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sunku małżeństwa, a jako elementy jego treści wygasają w następstwie ustania 
lub unieważnienia małżeństwa20. 

Warto również podkreślić, że skoro wyjątkowy – jak by się zdawało21 – cha-
rakter regulacji art. 461 § 2 k.c. może zostać „przełamany” przez zasadę swobody 
umów22, to tym bardziej może zostać „przełamany” w sytuacji, gdy tak wiele 
racji przemawia za udzieleniem silniejszej ochrony właścicielowi nieruchomości 
uprawnionemu do jej odzyskania, w tym w szczególności naganne postępowanie 
rozwiedzionego małżonka, który bez żadnego uzasadnienia w obiektywnie oce-
nionej sytuacji majątkowej zamieszkuje z byłym małżonkiem. 

Brak wymienienia obowiązku zwrotu rzeczy wynikającego z ustania 
pochodnego prawnorodzinnego tytułu do niej w treści art. 461 § 2 k c. oraz rela-
cja temporalna pomiędzy art. 461 § 1 i § 2 oraz art. 281 k.r.o. (ten ostatni przepis 
wszedł w życie później) uprawniają do przyjęcia, iż w prawie występuje luka. 
Dodatkowo za takim wnioskiem przemawia argument, że interes małżonka będą-
cego właścicielem nieruchomości powinien być chroniony w sposób zgenerali-
zowany, a de lege lata ta ochrona nie jest zapewniona. 

Podobieństwo ze względu na istotne cechy

Sytuacja prawna rozwiedzionego małżonka zamieszkującego nieruchomość 
byłego małżonka przypomina zarówno stan po ustaniu stosunków prawnych, 
o których mowa w art. 461 § 2 k.c., jak i czyn niedozwolony – czyli wykazuje 
podobieństwo z ustawowo uregulowanymi wyjątkami od prawa zatrzymania. 
Jednym z argumentów przemawiających za wyłączeniem prawa zatrzymania 
w przypadku, gdy chce z niego skorzystać rozwiedziony małżonek, jest podobień-
stwo tytułu prawnorodzinnego do mieszkania, o którym mowa w art. 281 k.r.o. 
do stosunku użyczenia, zwłaszcza ze względu na podobieństwo celu obu insty-
tucji (pomoc małżonkowi i biorącemu w użyczenie). Pochodny tytuł prawno-

20 M. Nazar, w: System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. 
T. Smyczyński, Warszawa 2014, s. 446–447. 

21 W literaturze akcentuje się wyjątkowy charakter wyłączeń prawa zatrzymania: „Z drugiej 
strony, przewidziane w art. 461§2 k.c. prawo zatrzymania cudzej rzeczy wyjątkowo nie powsta-
je [podkreślenie słowa „wyjątkowo” – D.M.-K., podkreślenie słów „nie powstaje” – oryginalne], 
gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rze-
czy wynajętych, wydzierżawionych lub użyczonych”, A. Doliwa, w: Kodeks cywilny. Komentarz, 
red. M. Załucki, Warszawa 2019, s. 1066, Nb 1. 

22 A. Rzetecka-Gil, op.cit. 
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rodzinny, jaki przysługuje małżonkowi niebędącemu właścicielem mieszkania 
(rozumianego w jakiejkolwiek formie), wykazuje liczne podobieństwa z umową 
użyczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o cel obu instytucji (pomoc). Cel regulacji jest 
niewątpliwie „istotną cechą” i znaczącym kryterium podobieństwa, jeśli chodzi 
o przesłanki zastosowania analogii. Podkreśla się w doktrynie swoiście pomo-
cowy, bezinteresowny charakter umowy użyczenia23. Można w tym kontekście 
przyjąć, że w świetle art. 23 k.r.o. małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej 
pomocy i regulacja art. 281 k.r.o. chroniąca potrzeby mieszkaniowe małżonka 
niebędącego właścicielem nieruchomości jest swoistym przejawem i wyrazem 
tego obowiązku24. Warto również zwrócić uwagę, że skoro ustanie stosunku 
prawnego nawiązywanego z chęci dobrowolnej pomocy (użyczenie) uzasadnia 
słabszą ochronę dłużnika zobowiązanego do wydania rzeczy, to tym bardziej 
uzasadniona jest jego słabsza ochrona w sytuacji, gdy pomoc na jego rzecz była 
obowiązkiem właściciela rzeczy (w małżeństwie, zgodnie z art. 23 k.r.o.). 

Kolejną istotną cechą, ze względu na którą zamieszkiwanie przez rozwie-
dzionego małżonka nieruchomości byłego małżonka uzasadnia analogię z wyłą-
czeniami prawa zatrzymania, jest podobieństwo ustania małżeństwa i ustania 
stosunków prawnych o charakterze ciągłym, wymienionych w art. 461 § 2 k.c. 
Ciągły charakter porównywanych stosunków prawnych i skutki ich wygaśnięcia 
to niewątpliwie podobieństwo ze względu na „cechy istotne” z punktu widzenia 
przesłanek stosowania analogii. Nie należy tracić z pola widzenia, iż ustawo-
dawca przewidział wyjątki od prawa zatrzymania po ustaniu stosunków praw-
nych o charakterze ciągłym (użyczenie, najem dzierżawa) i w takich sytuacjach 
uznał za priorytetowy interes właściciela rzeczy w otrzymaniu jej z powrotem. 
W literaturze wykształcił się pogląd, iż: „Prawo zatrzymania nie przysługuje więc 

23 Odnośnie do użyczenia przyjmuje się w doktrynie, iż: „Jak wynika z przepisu art. 710 k.c. 
przez umowę użyczenia użyczający (komodant) zobowiązuje zezwolić biorącemu (komodatariu-
szowi) na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy na czas oznaczony lub nieoznaczony. 
Jest to w istocie bezinteresowne pozbawienie się użytku określonej rzeczy ze strony komodan-
ta dla wygody komodatariusza. Umowa użyczenia, motywowana najczęściej chęcią przyjścia 
z pomocą osobom bliskim, ma na celu przysporzenie przez użyczającego korzyści biorące-
mu, który bezpłatnie może korzystać z rzeczy użyczającego” [podkreślenie moje – D.M.-K.], 
Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, w: Ko-
mentarz do art. 710 Kodeksu Cywilnego, red. A. Kidyba, LEX – el., Teza 3.

24 Na gruncie uprzednio obowiązującego stanu prawnego podnoszono, że: „obowiązek 
wzajemnej pomocy może w konkretnych okolicznościach stanowić podstawę do udzielenia mał-
żonkowi ochrony prawnej przez umożliwienie mu korzystania z lokalu mieszkalnego stanowiącego 
odrębny (obecnie osobisty) majątek jego współmałżonka”, K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz…, s. 286. 
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stronom umów o charakterze ciągłym (np. umowy najmu dzierżawy, umowy 
o pracę), których rozwiązanie działa ex nunc”25. Wskazane przykłady, w tym 
niewymieniona w art. 461 § 2 k.c. umowa o pracę, sugerują, iż kreuje się swoistą 
regułę ogólną, mówiącą o tym, że w przypadku stosunków prawnych o charak-
terze ciągłym, których rozwiązanie skutkuje wyłącznie na przyszłość, interes 
właściciela w otrzymaniu rzeczy z powrotem – ze względu właśnie na tę ciągłość 
stosunku prawnego – jest bardziej uzasadniony aniżeli ochrona dłużnika wynika-
jąca z konieczności zabezpieczenia lub zaspokojenia jego roszczeń związanych 
z rzeczą. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na podobieństwo małżeństwa 
– które jest pierwotnym czynnikiem i motywem regulacji art. 281 k.r.o., lecz nie 
jest umową – do stosunków prawnych o charakterze ciągłym. Dodać należy, iż 
w założeniu przepisów k.r.o. małżeństwo jest związkiem o charakterze trwałym, 
którego unieważnienie, ustalenie nieistnienia czy rozwiązanie wymaga interwen-
cji sądu na podstawie ściśle określonych reguł i przesłanek. Co więcej, rozwiąza-
nie małżeństwa przez rozwód mocą wyroku skutkuje ex nunc, tj. na przyszłość, 
konstytuując nowy stan prawny zarówno między samymi, byłymi już małżon-
kami, jak i wobec osób trzecich. W tym kontekście charakter prawny ustania 
małżeństwa, a co za tym idzie – ustania pochodnego tytułu prawnorodzinnego 
jednego z małżonków do mieszkania – uzasadnia jego podobieństwo do ustania 
stosunków prawnych o charakterze ciągłym, a tym samym: dalej idącą ochronę 
właściciela nieruchomości aniżeli dłużnika zobowiązanego do jej wydania. 

Kolejnym wyjątkiem od prawa zatrzymania jest obowiązek wydania rze-
czy wynikający z czynu niedozwolonego. Stan ciągłego zamieszkiwania przez 
byłego małżonka nieruchomości drugiego z rozwiedzionych małżonków przy 
braku jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego i faktycznego jest na tyle naganne, 
że wykazuje podobieństwo z czynem niedozwolonym, a zatem z kolejnym wyłą-
czeniem prawa zatrzymania26. Naganna ocena opisanego wyżej postępowania 
byłego małżonka to kolejna istotna cecha świadcząca o podobieństwie jako prze-
słance zastosowania analogii. Powyższe zapatrywanie jest o tyle uzasadnione, 

25 W. Kocot, op.cit., s. 57.
26 Trzeba mieć na względzie, że do odmiennych wniosków może doprowadzić aprobata 

poglądu wyrażonego przez T. Wiśniewskiego: „Jeżeli chodzi o wyłączenie prawa zatrzymania 
z powodu czynu niedozwolonego, to trzeba stwierdzić, że czynem takim nie jest sama odmowa 
zwrotu rzeczy przez posiadacza, jeżeli tylko objęcie jej w posiadanie miało swój tytuł prawny lub 
nastąpiło w dobrej wierze. Również posiadania w złej wierze nie można utożsamiać z czynem 
niedozwolonym, chociaż nieraz te sytuacje będą się pokrywać”, T. Wiśniewski, w: Kodeks cywilny. 
Komentarz…, s. 1186. 
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iż w literaturze przyjęto szeroką koncepcję czynu niedozwolonego na gruncie 
art. 461 § 2 k.c.27 

Stwierdzić należy, iż zamieszkiwanie u rozwiedzionego małżonka wbrew 
jego woli i bez oparcia w stanie prawnym, po rozwodzie i po podziale majątku, 
stanowi sytuację składającą się na szeroko rozumianą sprzeczność z prawem, 
a w związku z tym można ją zakwalifikować jako czyn niedozwolony w rozu-
mieniu art. 461 § 2 k.c. Zważyć również należy, iż cytowani autorzy nie posłu-
gują się pojęciem „sprzeczności z ustawą”, a „sprzeczności z prawem”. Jest to 
pojęcie niewątpliwie szersze i zawiera w swoim zakresie znaczeniowym rów-
nież sprzeczność z zasadami współżycia społecznego czy też ogólnie rozumianą 
sprzeczność z porządkiem prawnym. 

Można również w tym kontekście, wobec przyjętej szerokiej koncepcji 
deliktu, argumentować, że zamieszkiwanie nieruchomości byłego małżonka po 
rozwodzie wbrew jego woli jest czynem niedozwolonym, a zatem mieści się już 
w ustawowym katalogu wyjątków od prawa zatrzymania. Wówczas mechanizm 
stosowania analogii nie byłby potrzebny. Jednak należałoby przyjąć, że w tym 
wypadku interes byłego małżonka będącego właścicielem nieruchomości nie 
byłby chroniony w sposób zgeneralizowany, ponieważ ocena czy doszło do 
czynu niedozwolonego byłaby zbyt uzależniona od indywidualnych okoliczności 
sprawy. 

Wnioski

Postępowania o rozwód i o podział majątku mają doprowadzić do rozłączenia 
małżonków pod kątem zarówno osobistym, jak i majątkowym. Ewentualne 
zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych czy roszczeń alimentacyjnych rozwie-
dzionego małżonka regulują odrębne instytucje prawne przewidziane k.r.o., które 
mają charakter ścisły. Artykuł 461 k.c. nie może stanowić podstawy do legitymi-
zowania mieszkania z rozwiedzionym małżonkiem bez zgody drugiego byłego 
małżonka i poza ramami, jakie przewidują przepisy k.r.o. Granice ochrony 
i zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych byłego małżonka wyznacza instytu-
cja orzeczenia o sposobie korzystania z mieszkania do czasu podziału majątku 

27 Wyrażono pogląd, iż: „Przez pojęcie czynu niedozwolonego nie można rozumieć tylko 
deliktów cywilnych, o których mowa w kodeksie cywilnym (art. 415 i n. k.c.), ale wszelkie sytu-
acje sprzeczne z prawem”, M.H. Koziński, Glosa do wyroku SN z dnia 31 stycznia 2002 r., IV CKN 
651/00, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 10, s. 127; A. Rzetecka-Gil, op.cit. 
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w wyroku rozwodowym28, zaś wystarczającym zabezpieczeniem interesów 
byłego małżonka, któremu przysługuje zwrot nakładów z majątku wspólnego na 
majątek osobisty drugiego małżonka, są mechanizmy umożliwiające egzekucję 
tej należności. Dodatkowo brak uwzględnienia zarzutu zatrzymania z uwagi na 
zastosowanie art. 461§2 k.c. nie pozbawia strony możliwości dochodzenia nakła-
dów w odrębnym procesie29.

Zważyć również należy, iż wraz z ustaniem małżeństwa przez rozwód 
ustaje również obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami, określony 
w art. 23 k.r.o. Granice ochrony i zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych byłego 
małżonka wyznacza instytucja orzeczenia o sposobie korzystania z mieszkania 
do czasu podziału majątku w wyroku rozwodowym, zaś wystarczającym zabez-
pieczeniem interesów byłego małżonka, któremu przysługuje zwrot nakładów 
z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka, są mechanizmy 
umożliwiające egzekucję tej należności.

Podnosi się, iż: „W doktrynie dominuje ostatnio przekonanie, że stosunek 
k.r.o. i k.c. jest taki, jaki istnieje między lex specialis a lex generalis”30. Aprobata 
tego zapatrywania prowadzi do wniosku, że skoro interesy rozwiedzionego mał-
żonka rozumiane jako potrzeby mieszkaniowe czy pomoc w zakresie świadczeń 
alimentacyjnych chronią – w ściśle określonych przypadkach – przepisy k.r.o., 
to brak jest podstaw do rozszerzania tej ochrony o przyznanie eksmitowanemu 
byłemu małżonkowi prawa zatrzymania. Nie sposób w tym zakresie pominąć 
specyfiki stosunków rodzinnoprawnych oraz podobieństwa pochodnego prawa 
małżonka do mieszkania do stosunków prawnych uzasadniających wyłączenie 
prawa zatrzymania. 

Przedstawione powyżej racje i argumenty wywołują poważne wątpliwo-
ści co do zakresu stosowania art. 461 § 1 i § 2 k.c. w kontekście art. 281 k.r.o. 
w odniesieniu do rozwiedzionego małżonka, który zamieszkuje z byłym małżon-
kiem na jego nieruchomości, a wobec doniosłości prawnej oraz społecznej mał-
żeństwa i jego rozwiązania zachodzi konieczność wykładni cytowanych wyżej 
przepisów. Spełnione są wszystkie przesłanki zastosowania analogii z art. 461 
§ 2 k.c. – tj. luka w prawie oraz podobieństwo ze względu na istotne cechy. 

28 Zob. K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz…, s. 286. 
29 Wyrok SA w Warszawie – VI Wydział Cywilny z 24 marca 2016 r., VI ACa 67/07, Lega-

lis nr 1460551. 
30 T. Smyczyński, w: System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, 

red. T. Smyczyński, Warszawa 2014, s. 35. 
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Zamieszkiwanie z rozwiedzionym małżonkiem jego nieruchomości wbrew jego 
woli spełnia wszystkie przesłanki zastosowania analogii z art. 461 § 2 k.c., a brak 
bezwzględnego charakteru tego przepisu – uprawnia do jej zastosowania. 

W kontekście przedstawionych rozważań oraz mając na uwadze fakt, że 
prawo zatrzymania nie ma charakteru bezwzględnego, a co za tym idzie – brakuje 
podstaw do przyjęcia bezwzględnego charakteru wynikającej z niego ochrony 
dłużnika, przyjąć należy, iż prawo zatrzymania nie przysługuje rozwiedzionemu 
małżonkowi w sytuacji eksmitowania go z nieruchomości należącej do drugiego 
małżonka. De lege lata wniosek ten można wyprowadzić z zastosowania analogii 
z art. 461 § 2 k.c. De lege ferenda należałoby postulować ustawowe poszerzenie 
wyjątków od prawa zatrzymania o rozwiedzionego małżonka zobowiązanego do 
opuszczenia nieruchomości drugiego małżonka. 
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THE REIMBURSEMENT OF THE EXPENDITURES FROM  
THE COMMON PROPRIETY OF THE SPOUSES ON PERSONAL  

REAL ESTATE PROPRIETY OF ONE OF THEM – IS IT POSSIBLE  
TO EXTEND THE EXCEPTIONS TO THE RIGHT OF RETENTION

Summary

Pursuant to the article 461 § 1 of Polish Civil Code (hereinafter referred to as: “CC”) re-
lated to the art. 461 § 2 CC, a person obliged to release somebody else’s thing may retain 
it until his claims for the reimbursement of expenditures on the thing of claims for the 
redress of the damage inflicted by the thing are satisfied or secured (right of retention). 
The aforementioned provision shall not apply when the duty to release the thing results 
from a tort or where it concerns the return of things which have been leased, rented or 
loaned for use. 
There was a question to put, whether it is admissible to extend the scope of the excep-
tions to the right of retention, regulated in the art. 461 § 2 CC, by the situation of ex- 
-spouse who uses the real estate of another after the termination of marriage and con-
trary to his will. 
To elaborate this question, the dogmatic method of analysis has been used which is fo-
cused on the applicable law and has led to the conclusion that the extension of the excep-
tions to the right of retention is possible by the way of analogy. The reason by analogy in 
civil law needs the similarities and the loophole in law. In the case of use the real estate 
of the ex-spouse after the divorce fulfills all the aforementioned premises. The use of the 
real estate property of the ex-spouse, contrary to the will of the first of them, is so repre-
hensible that is similar to the tort. Moreover, the termination of the family legal tittle to 
real estate property of another spouse (which terminates simultaneously with the divorce 
and is regulated id the art. 281 of Polish Family and Guardianship Code) is similar to the 
termination of the continuous obligations, as for example the loan for use. 
As proved, it is admissible to create the analogy to the article 461 § 2 CC as the ex-spouse 
using the real property of another one, could not profit the right of retention. 

Keywords: right of retention, analogy, expenditures, personal property, common 
property
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CHARAKTER PRAWNY UCHWAŁ ORGANÓW SPÓŁEK 
KAPITAŁOWYCH A ICH ZASKARŻALNOŚĆ W ŚWIETLE 
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Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza funkcjonujących modeli zaskarżalności uchwał or-
ganów spółek kapitałowych pod kątem powiązania tych modeli z charakterem praw-
nym tych uchwał. Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują sądowy tryb kon-
troli każdej uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych. Odmienna sytuacja 
występuje w przypadku uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych, dla których nie 
przewidziano w regulacji k.s.h. trybu ich zaskarżania. W doktrynie oraz orzecznictwie 
przyjęto, że w konsekwencji zastosowania zasady jedności prawa cywilnego uchwały 
te mogą być kwestionowane na drodze sądowej tak jak nieważne czynności prawne. 
Charakter prawny uchwały, czyli ustalenie, że jest ona czynnością prawną, ma więc 
decydujące znaczenie dla możliwości jej zaskarżenia. 
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Wprowadzenie 

Regulacje dotyczące polskiego prawa spółek nie zawierają definicji uchwały, 
podobnie jak nie ma takiej definicji w przepisach kodeksu cywilnego1. Z tych 
przyczyn charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych stanowi od 
wielu lat przedmiot zainteresowania doktryny prawa handlowego2. Rozwa-
żania są prowadzone w szczególności w odniesieniu do uchwał zgromadzeń 
spółek, zezwalających na dokonanie czynności prawnej, w związku z regulacją 
art. 17 k.s.h3. Charakter prawny uchwał organów innych niż zgromadzeń wspól-
ników stał się przedmiotem badań w kontekście poszukiwań podstawy prawnej 
zaskarżania uchwał tych organów4.

Charakter prawny uchwały organu spółki kapitałowej 

Większość przedstawicieli polskiej doktryny prawa jest zgodna co do tego, że 
uchwały należy zaliczać do czynności prawnych sensu largo. Uchwała stanowi 
wyraz zbiorowej woli organu osoby prawnej (lub osoby ustawowej), określa się ją 
jako „zbiorową czynność prawną” lub „zbiorowe oświadczenie woli”5. Uchwały 
bywają zaliczane do odrębnej kategorii czynności korporacyjnych jako specy-
ficzna kategoria czynności prawnych6. Podkreśla się, że uchwała może wywoły-
wać skutek wewnętrzny albo zewnętrzny w zależności od tego, czy przedmiotem 

1 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.; ustawa 
z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.

2 P. Antoszek, Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, War-
szawa 2009, s. 144; S. Sołtysiński, Charakter prawny uchwał rady nadzorczej, w: Prawo han-
dlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga pamiątkowa Profesora Józefa 
Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010, s. 952; J. Frąckowiak, Charakter prawny 
uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, 
nr 9, s. 26–33; W. Popiołek, Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek kapitałowych, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 9, s. 11–17; B. Ziemianin, Charakter prawny uchwał ko-
legialnych organów osób prawnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 9, s. 46–49.

3 P. Antoszek, Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych zezwalających 
na dokonanie czynności prawnych przez spółkę, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 7, s. 28–35. 

4 A. Sikorska-Lewandowska, Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitało-
wych i spółdzielni, Toruń 2013, s. 71.

5 M. Pazdan, Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej, w: Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego nr 5. Prace prawnicze I, Katowice 1969, s. 205. 

6 Z. Radwański, System Prawa Prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna, War-
szawa 2008, s. 181.
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jej regulacji są stosunki wewnątrzkorporacyjne, czy dotyczą oświadczenia woli 
składanego na zewnątrz przez spółkę. W szczególności w odniesieniu do uchwał 
o charakterze wewnętrznym kwestionowano ich cywilnoprawny charakter, wska-
zując na wiele cech specyficznych odróżniających je od klasycznych czynności 
cywilnoprawnych7. Wśród tych odmienności należy wymienić skuteczne podej-
mowanie uchwał większością głosów, a więc brak wymogu złożenia zgodnych 
oświadczeń woli, w tym pomijanie przegłosowanych, szczególne wymogi zwoła-
nia i odbywania posiedzenia organu8. Z tych względów sformułowano propozy-
cję wyróżniania odrębnego rodzaju czynności prawnych, tak zwanych czynności 
prawnych wewnątrzkorporacyjnych9.

Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie uchwały podejmowane przez kole-
gialne organy osób prawnych można zaliczyć do czynności cywilnoprawnych, 
lecz jedynie te, które zawierają w swej treści oświadczenie woli organu oraz które 
mają na celu wywołanie skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub usta-
nia stosunku cywilnoprawnego10. W piśmiennictwie przyjmuje się, że mogą być 
podjęte uchwały niepowodujące skutku w postaci powstania, zmiany lub ustania 
stosunku prawnego, czyli nieposiadające charakteru cywilnoprawnego, a więc 
takie, w których zawarte są gratulacje lub podziękowania11. Podejmowania takich 
uchwał nie można wykluczyć, jednakże skoro ich treść nie będzie wywoływała 
skutku prawnego, to raczej nie zaistnieje potrzeba ich kwestionowania. 

W doktrynie zaproponowano podział uchwał podejmowanych przez organy 
osób prawnych, będących czynnościami prawnymi, na trzy typy12: 1) uchwały 
wywołujące skutek zewnętrzny bezpośrednio i bez udziału innych organów, 
2) uchwały stanowiące składnik czynności prawnej dokonywanej przez inny 
organ oraz 3) uchwały wywołujące wyłącznie skutki wewnętrzne, takie, które 
wpływają na strukturę i działanie samej osoby prawnej. 

7 J. Frąckowiak, Handlowe czynności kreujące, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, 
nr 12, s. 12. 

8 Ibidem, s. 11.
9 J. Frąckowiak, Charakter prawny…, s. 26.
10 Z. Radwański, op.cit., s. 183; P. Antoszek, Cywilnoprawny…, s. 279; B. Ziemianin, 

op.cit., s. 49.
11 Z. Radwański, op.cit., s. 183.
12 Ibidem, s. 183–184; M. Ganobis, Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych a pojęcie 

czynności prawnej, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 23, s. 1296.
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W szczególności w odniesieniu do uchwał organów o skutkach wyłącz-
nie wewnętrznych, a więc niewywołujących bezpośrednio skutków w relacjach 
z osobami trzecimi, lecz skierowanych do innego organu, przyjmowano, że są to 
„akty wewnętrzne” niemające cech czynności cywilnoprawnych13. W doktrynie 
podkreślano jednak, że każdy z wyróżnionych typów uchwał wywołuje skutki 
o charakterze cywilnoprawnym, także te dotyczące sfery wewnętrznej14. Wynika 
to z tego, że stosunki wewnątrzkorporacyjne należą do stosunków cywilnopraw-
nych, a więc podejmowane uchwały, które ich dotyczą, odnoszą się do sfery 
cywilnoprawnej15.

Brak skutku zewnętrznego tych uchwał nie przekreśla ich cywilnoprawnego 
charakteru, należy bowiem opowiedzieć się za poglądem, zgodnie z którym sto-
sunek korporacyjny stanowi stosunek cywilnoprawny16. Relacje pomiędzy orga-
nami, a także pomiędzy członkami organów a organami, a wreszcie pomiędzy 
organami a spółką – mają charakter cywilnoprawny. Konstrukcje prawa spółek, 
jak wynika z przepisu art. 2 k.s.h., zostały oparte na podstawowych instytucjach 
kodeksu cywilnego, a nie na odrębnych konstrukcjach właściwych jedynie prawu 
spółek handlowych. Każda uchwała składa się z oświadczeń woli członków tego 
organu, łącznie wyrażając wolę tego organu. Uchwały stanowią więc pewien typ 
czynności prawnych, wyrażają zbiorową wolę organu, która jest przypisywana, 
za pomocą teorii organu, osobie prawnej. W doktrynie proponuje się wyróżnia-
nie kategorii czynności prawnych wewnątrzkorporacyjnych, do których zaliczać 
należy właśnie uchwały17.

Zaskarżalność uchwały zgromadzenia wspólników

W świetle przepisów k.s.h. przesłanki nieważności uchwały zgromadzenia 
wspólników, określone w przepisach art. 249 i 252 k.s.h. oraz art. 422 i 425 k.s.h., 
całkowicie abstrahują od charakteru prawnego uchwały. Nieważna jest bowiem 
uchwała zgromadzenia wspólników sprzeczna z prawem bez względu na to, czy 

13 Wyrok SA w Katowicach z 5 listopada 2009 r., V ACa 352/09, LEX nr 599725. 
14 S. Sołtysiński, Charakter…, s. 957–958.
15 S. Sołtysiński, A. Opalski, Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek kapi-

tałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 11, s. 10.
16 Z. Banaszczyk, System Prawa Prywatnego. Tom 1, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 977.
17 J. Frąckowiak, Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność 

prawna wewnątrzkorporacyjna, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 9, s. 19.
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wywołuje ona skutki cywilnoprawne (i ewentualnie w jakiej płaszczyźnie), czy 
nie. Podobnie jest w przypadku materialnoprawnych przesłanek skutkujących 
uchyleniem uchwały – nie odnoszą się one do kwestii charakteru prawnego 
powziętej uchwały, choć w praktyce oczywiście trudno jest przyjąć, aby roz-
strzygnięcie w przedmiocie sprzeczności ze statutem lub umową spółki mogło 
dotyczyć uchwały niewywołującej skutków cywilnoprawnych. W zasadzie reżim 
prawny zaskarżania uchwał zgromadzeń wynikający z k.s.h. jest kompletny, 
a więc wyłącza możliwość powoływania innych podstaw nieważności uchwał 
niż te, które zostały określone w przepisach k.s.h.18 

Brak możliwości stosowania sankcji nieważności bezwzględnej przewi-
dzianej w art. 58 k.c. do wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników wynika 
wprost z regulacji k.s.h., w której przewidziano odrębne powództwa i przesłanki 
ich uwzględniania. Jednakże w postępowaniu cywilnym zainicjowanym skargą 
o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń wspólników 
wielokrotnie konieczne może się okazać korzystanie z regulacji k.c., zwłaszcza 
w takich przypadkach jak weryfikacja prawidłowości oddanego przez wspólnika 
głosu lub oceny skutków działania przez pełnomocnika. Zasada jedności prawa 
cywilnego, która znajduje zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w k.s.h., 
umożliwia w takich sytuacjach korzystanie z przepisów k.c. 

Niewątpliwie w przypadku uchwał zgromadzeń wspólników regulacja 
k.s.h. wskazuje na to, że ich zaskarżalność nie zależy od charakteru prawnego 
uchwały. Prawo zaskarżenia uchwały zostało przyznane ex lege określonym pod-
miotom posiadającym legitymację czynną, przy uwarunkowaniu skuteczności 
skorzystania z tego uprawnienia od zaistnienia określonych materialnoprawnych 
przesłanek. W przypadku wniesienia powództwa badane jest istnienie uchwały 
zgromadzenia oraz wystąpienie przesłanek wadliwości uchwały, nie zaś jej cha-
rakter prawny. 

Charakter prawny uchwały ma jednak znaczenie nie tylko w kontekście 
dopuszczalności jej zaskarżenia, co jednak nie dotyczy uchwał zgromadzeń, lecz 
także innych aspektów. Przesądzenie, że uchwała należy do grupy czynności 
prawnych, skutkuje możliwością zastosowania do niej przepisów o oświadcze-
niach woli, a także regulacji k.c. w przedmiocie skutków wadliwości czynności 

18 K. Bilewska, Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników przez odwołanych członków 
organów spółki, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 19, s. 1100; A. Koch, Charakter sankcji wobec 
sprzecznych z prawem uchwał spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 2, s. 9; 
K. Osajda, Kodeks spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w II półroczu 2004 r., 
„Glosa” 2006, nr 1, s. 7.
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prawnych19. Wówczas też można przyjmować w odniesieniu do uchwał kon-
strukcję prawną uchwały (czynności prawnej) nieistniejącej, co budzi liczne kon-
trowersje w doktrynie20.

Poszukiwanie podstaw prawnych zaskarżenia uchwał organów innych niż 
zgromadzenie wspólników

Wobec braku w k.s.h. jakiejkolwiek regulacji dotyczącej kontroli uchwał podej-
mowanych przez takie organy, jak rada nadzorcza oraz zarząd spółki, rozważano 
dopuszczalność ich zaskarżania, formułując trzy tezy. Możliwe było przyjęcie, 
że uchwały tych organów nie są zaskarżalne21, skoro ustawodawca nie określił 
wprost instrumentów służących ich zaskarżeniu, albo przeciwnie – że są zaskar-
żalne, skoro wprost nie zostało to wyłączone. Ustawodawca w k.s.h., podob-
nie jak wcześniej w kodeksie handlowym, pominął milczeniem zagadnienie 
zaskarżalności uchwał takich organów, jak rada nadzorcza, komisja rewizyjna 
lub zarząd spółki kapitałowej. Uznanie możliwości kwestionowania ważności 
uchwał na drodze sądowej skłoniło do poszukiwania sposobu ich zaskarżenia. 
Pojawiły się wówczas dwie konkurencyjne koncepcje. Zgodnie z pierwszą z nich 
do wadliwych uchwał rad nadzorczych należy stosować per analogiam przepisy 
k.s.h. w przedmiocie zaskarżania uchwał zgromadzeń22, natomiast według dru-
giej przeciwnej koncepcji właściwe są przepisy k.c. o wadliwych czynnościach 
prawnych23. Decyzja o wyborze jednej z tych odmiennych dróg sądowej kontroli 
prawidłowości uchwał innych organów kolegialnych aniżeli zgromadzenia zale-
żała od przyjętego założenia co do charakteru prawnego uchwały.

19 W. Popiołek, op.cit., s. 11.
20 S. Sołtysiński, Rozważania o nieważnych i „nieistniejących” czynnościach prawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, w: W kierunku 
europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Rajskiemu, 
Warszawa 2007, s. 316; T. Szczurowski, Nieistniejące uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, 
„Monitor Prawniczy” 2007, nr 6, s. 307; M.S. Tofel, Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu 
spółek handlowych, „Państwo i Prawo” 2007, nr 4, s. 69; M. Kruszyński, Uchwały nieistniejące, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 7, s. 44; S. Sołtysiński, Czy „istnieją” uchwały „nieistnie-
jące” zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdzielni, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2, s. 9. 

21 Uchwała SN z 1 września 1993 r., III CZP 114/93, OSNCP 1994, nr 4, poz. 73.
22 Wyrok SN z 20 stycznia 2009 r., II CSK 419/08, LEX nr 49155.
23 Wyrok SN z 18 lutego 2010 r., II CSK 449/09, Biuletyn SN 2010, nr 4, s. 14.
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Rozstrzygnięcie w tej kwestii przyniosła uchwała siedmiu sędziów SN 
z 18 września 2013 roku24, której nadano moc zasady prawnej. W uchwale tej 
stwierdzono, że uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki 
akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. 
w związku z art. 58 k.c.). Uchwała spotkała się z rozbieżnymi ocenami 
w doktrynie25. 

Charakter prawny uchwały stał się punktem wyjścia dla przyjęcia zastoso-
wania przepisów k.c. i k.p.c., a więc także art. 58 k.c. ustanawiającego sankcję 
nieważności czynności prawnej oraz art. 189 k.p.c., co do możliwości korzy-
stania z przewidzianego w nim powództwa, w odniesieniu do uchwał innych 
organów niż zgromadzenie wspólników. Równolegle bowiem, ze względu na 
wyraźną odmienną regulację k.s.h. ustanawiającą dwa odrębne powództwa słu-
żące inicjowaniu sądowej kontroli prawidłowości podjętych przez zgromadzenie 
wspólników uchwał, przepisy art. 58 k.c. oraz art. 189 k.p.c. nie znajdują zastoso-
wania pomimo tego, że uchwały zgromadzeń wspólników zdecydowanie kwalifi-
kowane są jako czynności prawne. Sytuacja zaś, w której uchwała zgromadzenia 
nie wywołuje skutków cywilnoprawnych, nie jest przeszkodą w jej zaskarżeniu, 
skoro, jak wcześniej wspomniano, jej zaskarżalność nie została powiązana z cha-
rakterem prawnym. Ustawodawca zastosował zasadę ograniczonej autonomii 
prawa handlowego w sferze oceny sankcji wadliwych uchwał zgromadzeń spółek 
kapitałowych, nie rozciągając jednak tych autonomicznych rozwiązań, co należy 
wyraźnie podkreślić, na uchwały pozostałych organów tych spółek. 

Zupełnie inna sytuacja wystąpi w przypadku uchwał rad nadzorczych oraz 
uchwał zarządów, którym nie będzie można przypisać cech czynności cywilno-
prawnych. Jak się wydaje, należy wtedy przyjąć, że będą one po prostu nieza-
skarżalne, gdyż przepisy nie przewidują trybu zaskarżenia uchwał pozbawionych 
takiego charakteru. 

24 Uchwała SN (7) z 18 września 2013 r., III CZP 13/13, OSNC 2014, nr 3, poz. 23.
25 K. Osajda, Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego 

z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 10, s. 40–44; M. Zięba, 
Uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Glosa do uchwały SN z dnia 18 wrze-
śnia 2013 r., III CZP 13/13, „Glosa” 2014, nr 4, s. 34–43; P. Moskała, Zaskarżanie uchwał organów 
spółek kapitałowych. Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, „Glosa” 2014, 
nr 4, s. 44–57; J. Maliszewska, M. Tarkowski, Glosa do uchwały SN z dnia 18 wrześ nia 2013 r., 
III CZP 13/13, „Palestra” 2016, nr 4, s. 98–105; A. Kidyba, M. Dumkiewicz, Konstytutywny cha-
rakter wyroku sądu stwierdzającego nieważność sprzecznej z umową uchwały wspólników; zaskar-
żenie uchwały spółki, „Monitor Prawa Handlowego” 2014, nr 1, s. 47. 
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Mechanizm zastosowania przepisów k.c. do wadliwych uchwał innych 
organów niż zgromadzenie wspólników 

Przepis art. 2 k.s.h. wskazuje, że w sprawach określonych w art. 1 § 1 k.s.h., 
nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy k.c. Regulacja ta formułuje 
więc dwie przesłanki – sprawa musi się mieścić w przedmiotowym zakresie 
katalogu określonego w art. 1 § 1 k.s.h., a jednocześnie pozostać nieuregulo-
waną w k.s.h. Skoro zaś w art. 1 § 1 k.s.h. zostało uwzględnione funkcjonowa-
nie spółek, a w tym szerokim pojęciu mieści się niewątpliwie działanie spółek 
przez wszystkie organy, a więc i podejmowanie uchwał, to trzeba przyjąć, że 
jest to zagadnienie objęte tą regulacją. Z podejmowaniem uchwał wiąże się całe 
spektrum zagadnień, w szczególności zaś kwestia wadliwości uchwał oraz trybu 
ich sądowej kontroli. Ten aspekt expressis verbis został uregulowany przez usta-
wodawcę jedynie w odniesieniu do uchwał zgromadzeń wspólników, a zatem 
pozostał nieuregulowany w odniesieniu do uchwał pozostałych organów spółek 
kapitałowych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 k.s.h. w takiej sytuacji należy więc 
wprost stosować przepisy k.c., gdyż chodzi o nieuregulowaną w k.s.h. materię 
należącą do kategorii „funkcjonowania spółek kapitałowych”. 

Zastosowanie k.c. w tym wypadku jest uzależnione wyłącznie od jednej 
kwestii – uznania uchwał tych organów za czynności prawne. Zakwalifikowa-
nie uchwał do kategorii czynności cywilnoprawnych lub ich wyłączenie poza 
tę kategorię ma znaczenie kluczowe, decydujące o zastosowaniu reżimu praw-
nego z k.c. Gdyby bowiem przyjąć odmienną tezę, a więc założyć, że uchwały 
nie należą do grupy czynności cywilnoprawnych, lecz stanowią odmienną grupę 
czynności korporacyjnych (nazwa nie ma znaczenia, chodzi o to, że nie są czyn-
nościami prawnymi), to wówczas stosowanie przepisów k.c. byłoby wyłączone.

Odrzucenie możliwości stosowania per analogiam przepisów k.s.h. 
w przedmiocie sankcji wadliwych uchwał zgromadzeń wspólników zostało uza-
sadnione stwierdzeniem o niewystępowaniu w tej materii luki w regulacji praw-
nej. Skoro bowiem uchwały organów spółek kapitałowych należą do czynności 
prawnych, a w sprawach dotyczących funkcjonowania spółek, ale nieuregulowa-
nych w k.s.h., należy wprost stosować przepisy k.c., to oznacza to, że nie ma luki 
regulacyjnej. 

Przeciwko stosowaniu per analogiam przepisów dotyczących zaskarżania 
uchwał zgromadzeń wspólników do wadliwych uchwał innych organów prze-
mawiają także względy praktyczne. Regulacja ta, choćby w zakresie osób legi-
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tymowanych czynnie do wniesienia powództwa, jest całkowicie nieadekwatna 
w przypadku skarg wobec uchwał innych organów26. Krąg osób legitymowanych 
musiałby zostać zmieniony; najczęściej bowiem zainteresowanymi zaskarżeniem 
uchwał rady nadzorczej byliby członkowie zarządu lub sami członkowie rady, 
zaś regulacji k.s.h. przyznającej tę legitymację wspólnikom w określonych przy-
padkach nie da się tutaj zastosować. 

Skutki zastosowania zasady jedności prawa cywilnego w sferze zaskarżania 
uchwał organów spółek kapitałowych

Badanie charakteru prawnego uchwał organów innych niż zgromadzenie wspól-
ników oraz uznanie ich za czynności prawne poskutkowało stwierdzeniem, że 
mogą one być zaskarżane w drodze powództwa o ustalenie ich nieważności lub, 
ewentualnie, ich nieistnienia na podstawie art. 189 k.p.c. Zastosowanie zasady 
jedności prawa cywilnego, przy wykluczeniu możliwości zastosowania analogii, 
spowodowało aprobatę dla funkcjonowania dwóch odrębnych, odmiennych reżi-
mów zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych. Paradoksalnie zasada 
jedności prawa cywilnego, zastosowana w sytuacji braku regulacji w k.s.h. sank-
cji wadliwych uchwał pozostałych organów spółek kapitałowych, spowodowała 
nie ujednolicenie, lecz zróżnicowanie podstaw i trybu zaskarżenia uchwał róż-
nych organów tej samej osoby prawnej. Taka wykładnia jest oczywiście skutkiem 
regulacji k.s.h.; gdyby bowiem ustawodawca wprost uregulował zaskarżanie 
uchwał także innych niż zgromadzenie organów, nie byłoby konieczności szuka-
nia dróg ich zaskarżania. 

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z utrwaloną wykładnią, uchwała 
w przedmiocie odwołania członka zarządu będzie zaskarżalna w dwóch odręb-
nych trybach – w zależności od tego, przez który organ spółki kapitałowej zosta-
nie podjęta. W doktrynie zwrócono uwagę, że niewskazane jest różnicowanie 
reguł kwestionowania uchwał ze względu na charakter kompetencji, w wykona-
niu których uchwały te są podejmowane; tryb zaskarżania jest determinowany 
tym, jaki organ podjął uchwałę27. Rozwiązania takiego nie można uznać za 
satysfakcjonujące, ponieważ dyferencjacja trybów zaskarżania tożsamych przed-
miotowo uchwał nie stabilizuje systemu prawnego, lecz wprowadza stan niepew-

26 S. Sołtysiński, A. Opalski, op.cit., s. 6.
27 Ibidem, s. 8.
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ności. W szczególności w takich właśnie sytuacjach dualizm trybów zaskarżania 
uchwał jawi się jako niespójność systemu prawnego. W sprawach przedmiotowo 
tożsamych rozsądne oczekiwanie dotyczy jednego, spójnego trybu zaskarżania. 

Prawo handlowe jest częścią prawa cywilnego i nie powinno, a wręcz nie 
może odrywać się od swych korzeni. Fundament w postaci regulacji cywilno-
prawnych stanowi oparcie dla konstrukcji właściwych spółkom handlowym, ule-
gając niekiedy modyfikacjom koniecznym ze względu na ich specyfikę. Z tych 
względów stosowanie regulacji k.c. do stosunków prawnych spółek handlowych 
nie zawsze jest jednoznaczne i oczywiste. W zasadzie zabieg ten powinien prowa-
dzić do ujednolicenia rozwiązań, a więc zastosowania typowych, ogólnych reguł 
postępowania, a to powinien uwzględniać racjonalny z założenia ustawodawca. 

Niestety, zasadnicza regulacja k.c., dotycząca dwustronnych stosunków 
zobowiązaniowych, nie nadaje się w istocie do bezpośredniego stosowania do 
stosunków spółki z uwagi na jej niedostosowanie. Odmienności cechujące spółki 
handlowe zawarte zostały w odrębnej regulacji prawnej, jaką stanowi k.s.h., jed-
nakże ta nie zawiera kompleksowej regulacji dotyczącej podejmowania uchwał 
przez organy, a zwłaszcza ich zaskarżania.

Regulacja k.c. nie jest dostosowana do skomplikowanych stosunków kor-
poracyjnych. Rozwiązania przewidziane dla klasycznych stosunków zobowią-
zaniowych nie zdają egzaminu wobec złożoności relacji oraz ich charakteru 
w ramach spółek kapitałowych. Przepis art. 58 k.c. reguluje sankcję bezwzględ-
nej nieważności czynności prawnej, a przesłankami nieważności obok sprzecz-
ności z prawem jest sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, co nie 
uwzględnia bogactwa stosunków korporacyjnych. W szczególności wątpliwości 
budzi kwalifikacja prawna sprzeczności uchwały rady nadzorczej ze statutem lub 
umową spółki. W doktrynie prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym w takim 
przypadku należy analogiczne stosować normy określające sankcje uchwał zgro-
madzeń sprzecznych z umową (statutem) spółki lub spółdzielni do uchwał rad 
nadzorczych28. Według innego poglądu uchwały rady nadzorczej sprzeczne ze 
statutem lub umową spółki handlowej są nieważne na podstawie art. 35 i art. 38 
w zw. z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.29 Regulacja k.c. w obszarze kla-
sycznych sankcji wadliwości czynności prawnych albo nie nadaje się w ogóle 

28 A. Sikorska-Lewandowska, Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub 
spółdzielni, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 11, s. 46.

29 M. Saczywko, Sprzeczność uchwały rady nadzorczej z umową albo statutem spółki kapi-
tałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 12, s. 49.
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do zastosowania do wadliwych uchwał organów korporacyjnych, albo wymaga 
głębokich modyfikacji. Jeśli chodzi o sankcję bezskuteczności zawieszonej oraz 
bezskuteczności względnej czynność prawnej, to w zasadzie nie nadają się one 
do zastosowania wobec uchwał. Dwie sankcje nieważności – nieważność bez-
względna oraz nieważność względna (wzruszalność) – przy pewnych modyfi-
kacjach dają się zastosować do wadliwych uchwał, jednakże nie są to regulacje 
uwzględniające specyfikę korporacyjnych oświadczeń woli.

Brakuje więc także w k.c. przepisów ogólnych o uchwałach organów osób 
prawnych, szerzej ujmując – brakuje nowoczesnych przepisów o osobach praw-
nych oraz ich organach. Dopiero taka modelowa regulacja nadawałaby się do 
zastosowania w przypadku wadliwości uchwał organów osób prawnych zgodnie 
z zasadą jedności prawa cywilnego. Obecna regulacja k.c. nie zawiera satys-
fakcjonującej regulacji podstawowych zasad działania osób prawnych przez 
organy, w związku z czym poszukując cywilnoprawnego charakteru uchwały, 
dochodzi się do stosowania przepisów k.c. o czynnościach prawnych pomimo 
tego, że kodeks ten w ogóle nie zawiera regulacji takich specyficznych czynności 
prawnych jak uchwały. Jak się wydaje, nie jest konieczne nawet definiowanie 
uchwały oraz przesądzanie o jej cywilnoprawnym charakterze. Zdecydowanie 
bardziej pożądane jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania organów osób 
prawnych, gdyż ta szeroka strefa stosunków wewnątrzkorporacyjnych została 
całkowicie pominięta w k.c., a ogólne przepisy o osobach prawnych są niezwykle 
lakoniczne, a przez to niewystarczające do wykorzystania. 

Problematyka sankcji wadliwych uchwał podejmowanych przez organy 
spółek kapitałowych doskonale wskazuje, jak skomplikowane skutki wywołuje 
stosowanie zasady jedności prawa cywilnego, w przypadku braku odpowiedniej 
regulacji w k.c. Dualizm trybów zaskarżania uchwał, i to nawet przedmiotowo 
tożsamych, ale podejmowanych przez różne organy spółek kapitałowych, nie 
może zostać oceniony pozytywnie. W tej sytuacji powtórzyć należy wyrażony 
już wcześniej30 postulat ujednolicenia regulacji w zakresie trybów sądowej kon-
troli wadliwych uchwał wszystkich organów spółek kapitałowych. 

Ocena obecnego rozwiązania nie jest jednoznaczna, gdyż każde z powództw 
posiada specyficzne cechy determinujące jego charakter, które mogą być oce-
niane zarówno w kategoriach wad, jak i zalet. Powództwo o stwierdzenie nie-
ważności przewidziane w art. 189 k.p.c. dopuszcza szeroką, nieograniczoną 

30 A. Sikorska-Lewandowska, Sankcje…, s. 406.
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czasowo zaskarżalność uchwały, delimitując legitymację czynną interesem praw-
nym powoda, podczas gdy skargi przewidziane w przepisach k.s.h. w sposób 
zamknięty określają enumeratywnie krąg podmiotów legitymowanych do ich 
wniesienia wraz z krótkimi terminami prekluzyjnymi. Ograniczenia czasowe 
wnoszenia powództw niewątpliwie wpływają na stabilizację stosunków spółki. 
W trybie powództwa z art. 189 k.p.c. możliwe jest żądanie stwierdzenia nieistnie-
nia uchwały, zaś takiej możliwości nie przewidziano w regulacji k.s.h. ustanawia-
jącej dwa powództwa dla zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników. 

Wnioski

Wobec koncepcji stosowania do zaskarżania uchwał powództwa o stwierdzenie 
nieważności czy nieistnienia uchwały, opartego na art. 189 k.p.c., należy sformu-
łować uwagi krytyczne. Nie gwarantuje ono wszystkich skutków, jakie powinien 
w nowoczesnym obrocie prawnym wywoływać wyrok stwierdzający nieważ-
ność uchwały lub uchylający uchwałę. Brakuje bowiem regulacji zapewniającej 
ochronę osób trzecich działających w dobrej wierze na podstawie uchwały, co 
do której zapadł wyrok stwierdzający jej nieważność, czyli rozwiązań analogicz-
nych do przewidzianych w przepisach art. 254 § 2 k.s.h. i art. 427 § 2 k.s.h. 
Brakuje także podstawy do przyjęcia rozszerzonej skuteczności wyroku stwier-
dzającego nieważność uchwały na podstawie art. 189 k.p.c. w stosunkach między 
spółką a wszystkimi wspólnikami oraz w stosunkach między spółką a członkami 
organów spółki, co z kolei zostało przewidziane w przepisach k.s.h. Ponownie 
należy stwierdzić, że tak jak regulacja k.c. w zakresie sankcji wadliwości nie jest 
dostosowana do czynności korporacyjnych, jakimi są uchwały, tak samo regu-
lacja k.p.c. nie przewiduje nowoczesnych rozwiązań procesowych odpowiada-
jących potrzebom sądowej regulacji stosunków wewnątrzkorporacyjnych osób 
prawnych.

W tej sytuacji ingerencja ustawodawcy wydaje się wręcz niezbędna. Pew-
nym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie regulacji k.s.h. poprzez wprowadzenie 
przepisów przewidujących prosty tryb zaskarżania nieważnych uchwał rad nad-
zorczych oraz uchwał zarządów spółek kapitałowych, z zachowaniem standardu 
obowiązującego obecnie dla uchwał zgromadzeń. Innym rozwiązaniem mogłoby 
być wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą uchwały podjęte przez rady nad-
zorcze spółek kapitałowych w sprawach, w których kompetencja do ich podjęcia 
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wynika ze statutu lub umowy spółki, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskar-
żaniu uchwał zgromadzeń tej spółki. 

Alternatywą dla zmian w k.s.h. jest wprowadzenie do k.c. ogólnych prze-
pisów o działaniu organów osób prawnych lub – ściślej – zasad ogólnych podej-
mowania uchwał przez kolegialne organy osób prawnych, obejmujących również 
regulację zaskarżania uchwał, która znajdowałaby zastosowanie, o ile przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej.

Literatura

Antoszek P., Charakter prawny uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych zezwalających 
na dokonanie czynności prawnych przez spółkę, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2006, nr 7.

Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, War-
szawa 2009.

Banaszczyk Z., System Prawa Prywatnego, Tom I, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
Bilewska K., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników przez odwołanych człon-

ków organów spółki, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 19.
Frąckowiak J., Handlowe czynności kreujące, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, 

nr 12. 
Frąckowiak J., Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżal-

ność, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 9.
Frąckowiak J., Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako czynność 

prawna wewnątrzkorporacyjna, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 9.
Ganobis M., Uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych a pojęcie czynności prawnej, 

„Monitor Prawniczy” 2007, nr 23.
Kidyba A., Dumkiewicz M., Konstytutywny charakter wyroku sądu stwierdzającego 

nieważność sprzecznej z umową uchwały wspólników; zaskarżenie uchwały spółki, 
„Monitor Prawa Handlowego” 2014, nr 1.

Koch A., Charakter sankcji wobec sprzecznych z prawem uchwał spółek kapitałowych, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 2.

Kruszyński M., Uchwały nieistniejące, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 7.
Maliszewska J., Tarkowski M., Glosa do uchwały SN z dnia 18 września 2013 r., III CZP 

13/13, „Palestra” 2016, nr 4.
Moskała P., Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych. Glosa do uchwały SN 

z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, „Glosa” 2014, nr 4.



168 Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Osajda K., Kodeks spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w II półroczu 
2004 r., „Glosa” 2006, nr 1.

Osajda K., Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyż-
szego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13), „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 10.

Pazdan M., Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej, w: Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego nr 5. Prace prawnicze I, Katowice 1969.

Popiołek W., Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek kapitałowych, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 9. 

Radwański Z., System Prawa Prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne – część ogólna, War-
szawa 2008.

Saczywko M., Sprzeczność uchwały rady nadzorczej z umową albo statutem spółki ka-
pitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 12.

Sikorska-Lewandowska A., Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapita-
łowych i spółdzielni, Toruń 2013.

Sikorska-Lewandowska A., Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub 
spółdzielni, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 11.

Sołtysiński S., Czy „istnieją” uchwały „nieistniejące” zgromadzeń spółek kapitałowych 
i spółdzielni, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 2.

Sołtysiński S., Rozważania o nieważnych i „nieistniejących” czynnościach prawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych i spółdziel-
ni, w: W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowa-
na profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007.

Sołtysiński S., Charakter prawny uchwał rady nadzorczej, w: Prawo handlowe XXI wie-
ku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga pamiątkowa Profesora Józefa 
Okolskiego, red. M. Modrzejewska, Warszawa 2010.

Sołtysiński S., Opalski A., Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzorczych spółek ka-
pitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 11.

Szczurowski T., Nieistniejące uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, „Monitor 
Prawniczy” 2007, nr 6.

Tofel M.S., Uchwały nieistniejące na gruncie kodeksu spółek handlowych, „Państwo 
i Prawo” 2007, nr 4.

Ziemianin B., Charakter prawny uchwał kolegialnych organów osób prawnych, „Prze-
gląd Prawa Handlowego” 2014, nr 9.

Zięba M., Uchwały zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Glosa do uchwały 
SN z dnia 18 września 2013 r., III CZP 13/13, „Glosa” 2014, nr 4.



169Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych…

Akty prawne

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm. 
Ustawa z 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 505 

ze zm.
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Uchwała SN (7) z 18 września 2013 r., III CZP 13/13, OSNC 2014, nr 3, poz. 23.
Uchwała SN z 1 września 1993 r., III CZP 114/93, OSNCP 1994, nr 4, poz. 73.
Wyrok SA w Katowicach z 5 listopada 2009 r., V ACa 352/09, LEX nr 599725. 
Wyrok SN z 18 lutego 2010 r., II CSK 449/09, Biuletyn SN 2010, nr 4 s. 14.
Wyrok SN z 20 stycznia 2009 r., II CSK 419/08, LEX nr 49155.

THE LEGAL NATURE OF RESOLUTIONS OF THE GOVERNING 
BODIES OF COMPANIES AND THEIR CHALLENGEABILITY  

IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS OF POLISH LAW

Summary

The subject of this article is an analysis of the functioning models of the claimability of 
the resolutions of the bodies of companies in terms of the connection of these models 
with the legal nature of these resolutions. In the case of resolutions of shareholders meet-
ings of companies, the provisions of the Code of Commercial Companies and Partner-
ships provide for a judicial review of each resolution adopted by that body. A different 
situation occurs in the case of resolutions of supervisory boards of companies, for which 
no procedure for pursuing legal actions against them is provided for in the CCC&P. The 
doctrine and the case law assume that, as a consequence of the application of the prin-
ciple of unity of civil law, these resolutions can be challenged in court, as can invalid 
legal transactions. In this case, therefore, the legal nature of the resolution, and thus the 
determination that it is a legal transaction is crucial for the possibility of its challenging 
in court. 

Keywords: resolution, claimability, resolutions of the bodies of companies
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PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO  
MAŁŻONKÓW-WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ 

I Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Streszczenie

Celem pracy jest dokonanie analizy zagadnienia podziału majątku wspólnego małżon-
ków w zakresie szczególnych składników majątku wspólnego – praw spółkowych przy-
sługujących z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej oraz udziałów w spółce z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. O ile bowiem powstało wiele prac na temat przynależności praw 
spółkowych do majątków małżonków, to kwestia podziału majątku małżonków obej-
mującego te prawa dopiero zaczyna pojawiać się w rozważaniach nielicznych autorów.
Jako podstawową metodę badań przyjąłem samodzielną wykładnię prawa oraz analizę 
i krytykę piśmiennictwa. Przedmiotem badań uczyniłem zaś spółkę jawną (jako mode-
lową spółkę osobową) i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (gdyż w wielu miej-
scach regulacje dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej są 
podobne).
Chociaż kwestie podziału majątku wspólnego małżonków regulowane są przez przepisy 
k.r.o. (art. 45 i 46 k.r.o.) i k.c., to jednak można znaleźć normy dotyczące funkcjono-
wania spółek (art. 1 § 1 k.s.h.), modyfikujące ogólne zasady dotyczące sposobu po-
działu majątku wspólnego i stosowane na zasadzie przepisu szczególnego. Wykluczony 
jest podział cywilny udziału spółkowego w spółce jawnej (art. 62 k.s.h.) oraz podział 
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w naturze pojedynczej akcji (art. 333 § 1 k.s.h.). Uważam – choć mam świadomość, że 
jest to teza kontrowersyjna – że można dokonać podziału udziału spółkowego w spółce 
jawnej. Ograniczenia co do sposobu podziału przewidują artykuły 10, 1831, 3321 k.s.h., 
które, moim zdaniem, mają zastosowanie przy podziale majątku wspólnego małżonków.

Słowa kluczowe: podział majątku małżonków, majątek wspólny, spółka jawna, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością

Uwagi ogólne

Dużym zainteresowaniem nauki, jeśli nie z inspiracji praktyki, to na pewno 
z pożytkiem dla niej, cieszy się w ostatnich latach kwestia prowadzenia przez 
osoby pozostające w związku małżeńskim działalności gospodarczej1 oraz 
uczestnictwa w spółkach cywilnych2 i handlowych3. W zakresie uczestnictwa 

1 Np. G. Jędrejek, P. Pogonowski, Działalność gospodarcza małżonków, Warszawa, 2002; 
M. Łączkowska, Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju 
wspólności ustawowej, Warszawa 2006.

2 Np. Z. Policzkiewicz, Dopuszczalność spółki cywilnej między małżonkami, w: Problemy 
kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa 
Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990, s. 523–532; G. Jędrejek, Spółka cywilna między 
małżonkami, Warszawa 2003; K. Wręczycka, Spółka cywilna między małżonkami, „Acta Universi-
tatis Wratislaviensis – Przegląd Prawa i Administracji” 2004, nr LXIV, s. 275–292; M. Łączkow-
ska, Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej a ustawowa wspólność 
majątkowa małżeńska, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 7, s. 9–12; M.A. Klepacka, Spółka 
cywilna między małżonkami w świetle ustawowego ustroju majątkowego – zagadnienia wybrane, 
„Monitor Prawniczy” 2007, nr 21, s. 1183–1189.

3 A. Dyoniak, Przynależność do majątków małżonków udziału w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością i akcji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 3, s. 25–35; 
A. Jędrzejewska, Spółka osobowa a małżeńska majątkowa wspólność ustawowa, „Kwartalnik Pra-
wa Prywatnego” 1996, nr 3, s. 511–560; A. Kondracka, Ustrój małżeński a prawa i obowiązku 
akcjonariusza, „Radca Prawny” 1999, nr 4, s. 55–58; K. Wręczycka, Udział w spółce z ograni-
czoną odpowiedzialnością a wspólność majątkowa małżeńska, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2001, nr 8, s. 35–44; A. Kondracka, T. Mróz, Glosa do wyroku SN z dnia 20.05.1999 r., sygn. akt 
I CKN 1146/97, „Monitor Prawniczy” 2001, nr 10, s. 556–558; T. Kurnicki, Pozycja współmał-
żonków udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych, „Prawo Spółek” 2004, nr 12, s. 24–31; 
A. Szajkowski, Wyłączenie wstąpienia do spółki z o.o. współmałżonka wspólnika (uwagi na tle 
nowelizacji k.s.h. z 2003 r.), „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2004, 
nr 88, s. 289–300; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce kapitałowej jako przedmiot majątku 
wspólnego małżonków, „Palestra” 2006, nr 9–10, s. 103–107; A. Stępień, Akcje należące do mająt-
ku wspólnego małżonków, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 12, s. 40–44; M. Nazar, Komer-
cjalizacja majątkowych stosunków małżeńskich w spółkach kapitałowych, w: Współczesne proble-
my prawa handlowego, Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej,  
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w spółkach większość prac dotyczy przynależności praw do majątków małżon-
ków, ewentualnie także zarządu tymi prawami. Nieliczne są zaś wypowiedzi 
dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków w zakresie, w jakim obej-
muje on prawa spółkowe4. Poniższy tekst obejmuje analizę zagadnienia podziału 
majątku wspólnego małżonków co do należących do niego praw spółkowych. 

red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007, s. 201–222; A. Stępień, Glosa do wyroku Sądu Najwyż-
szego z 05 października 2005 r., sygn. akt IV CK 99/05 (Nabycie udziału w spółce z o.o. przez mał-
żonka ze środków z majątku wspólnego), „Prawo Spółek” 2007, nr 1, s. 52–56; A Stępień-Sporek, 
Przynależność udziałów w spółce z o.o. do majątków małżonków, „Państwo i Prawo” 2007, nr 10, 
s. 58–69; A. Stępień-Sporek, Przynależność do majątków małżonków praw spółkowych w spółkach 
osobowych, „Prawo Spółek” 2008, nr 2, s. 22–30; K. Kułak, Udział kapitałowy jako przedmiot ma-
jątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, „Rejent” 2008, nr 7–8, s. 60–72; A. Chłopecki, 
Akcje zdematerializowane w małżeńskiej wspólności majątkowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2008, nr 10, s. 46–53; M. Nazar, w: System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, Tom 11. Prawo 
rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 279–289; M. Sieradzka, Glosa do 
wyroku SN z dnia 21.01.2009 r., II CSK 446/08, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic-
twa” 2009, nr 4, s. 101–107; M. Karczewska-Pacholczyk, N. Kobyłka, Glosa do postanowienia SN 
z dnia 03.12.2009 r., II CSK 273/09, „Glosa” 2010, nr 4, s. 31–39; D. Kulgawczuk, Akcje i udziały 
w majątku wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2010, nr 19, s. 12–13; A. Kubas, 
Udział w spółce handlowej jako składnik majątku wspólnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, 
nr 4, s. 18 i n.; R.L. Kwaśnicki, A. Piskorz, A. Nalazek, Udziały/akcje imienne znajdujące się w ma-
jątku wspólnym małżonków, cz. I – w sprawie statusu wspólnika/akcjonariusza zbiorowego, „Mo-
nitor Prawa Handlowego” 2011, nr 1, s. 60–66; A. Szermach, Udział w spółce z o.o. a wspólność 
ustawowa małżeńska, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 20, s. 1088–1097; D. Dworek, Udziały/akcje 
w majątku wspólnym małżonków, „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2014, nr 1, s. 11–13; B. Liber, 
Status wspólnika spółki z o.o. a uzyskanie udziału ze środków pochodzących z majątku wspólnego 
małżonków, „Edukacja Prawna” 2014, nr 6, s. 36–39; R. Słabuszewski, Przynależność praw spół-
kowych w spółce jawnej do majątków małżonków, Warszawa 2015; A. Szumański, Status prawny 
małżonka wspólnika w spółce kapitałowej w sytuacji, gdy objęcie albo nabycie praw udziałowych 
w spółce jest finansowane z majątku wspólnego małżonków, „Monitor Prawniczy” (dodatek) 2015, 
nr 7, s. 32–40; P. Zdanikowski, O niektórych konsekwencjach przynależności udziałów w spół-
ce z o.o. do majątków małżonków, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 7; Status prawny małżonków 
w spółkach cywilnych i handlowych, red. Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016; 
R. Stefanicki, Przynależność i wykonywanie – nabytych z majątku wspólnego – praw udziałowych 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spójność prawa handlowego i rodzinnego w zakresie 
statusu małżonka wspólnika), „Państwo i Prawo” 2017, nr 10, s. 65–78; Ł. Sieczka, J. Szewczyk, 
Jeśli wkład do spółki z o.o. pochodzi z majątku wspólnego, objęte w zamian udziały również wcho-
dzą w jego skład, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 19, s. 24–25; K. Jaszczyk, Skutki wniesienia 
do spółki z o.o. wkładu należącego do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – glosa –
III CZP 32/16, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 24, s. 1343–1345. 

4 R. Adamus, Uczestnictwo małżonka w spółce jawnej a podział majątku wspólnego, „Ju-
rysta” 2015, nr 1, s. 22–27 (przy czym artykuł ten dotyczy tylko przynależności i podziału zysku 
spółki w sytuacji, gdy jeden z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego był wspólni-
kiem spółki cywilnej przekształconej następnie w spółkę jawną, a więc gdy udział spółkowy nie 
należał do majątku wspólnego); D. Okolski, S. Strzelecka, Problematyka legitymacji akcjonariusza 
współmałżonka w świetle podziału majątku wspólnego a zdatność arbitrażowa, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2016, nr 1, s. 25–33; M. Śledzikowski, Wpływ podziału majątku wspólnego małżon-
ków na status akcjonariusza spółki akcyjnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2017, nr 8, s. 42–46. 
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Analiza dotyczy spółki jawnej jako modelowej osobowej spółki handlowej (do 
pozostałych osobowych spółek handlowych przepisy o spółce jawnej stosuje 
się odpowiednio, o ile przepisy k.s.h. nie stanowią inaczej – art. 89, 103 i 126 
§ 1 k.s.h.) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Duża część rozważań 
dotyczących sp. z o.o. będzie mogła znaleźć zastosowanie do spółki akcyjnej, 
aczkolwiek trzeba wskazać na pewne odmienności (o czym w końcowej części 
pracy). 

Regulacje podziału majątku małżonków zawarte są przepisach prawa 
rodzinnego, odsyłających do prawa spadkowego, gdzie z kolei zawarte jest 
odesłanie do prawa rzeczowego (art. 46 k.r.o., art. 1035 k.c.). Charakter przed-
miotów majątkowych podlegających podziałowi w postaci praw spółkowych, 
udziałów i akcji regulowany jest zaś w kodeksie spółek handlowych. To powo-
duje konieczność uwzględnienia przy poszukiwaniu rozwiązań konkretnych pro-
blemów zasady jedności prawa cywilnego. Wszak konstrukcje prawa cywilnego, 
rekonstruowane na podstawie przepisów zawartych w kodeksie cywilnym (np. 
o zniesieniu współwłasności), stosuje się również co do materii ujętej w prze-
pisach pozakodeksowych (i to niezależnie od tego, czy istnieje jakaś regulacja 
dotycząca wzajemnych powiązań danego aktu prawnego z k.c., czy nie). Co do 
przedmiotu niniejszego artykułu istnieją przepisy odsyłające do stosowania regu-
lacji kodeksowej (art. 2 k.s.h i art. 46 k.r.o.). Na sposób rozwiązania problemów 
szczegółowych rzutować więc będzie dążenie do zachowania spójności norm 
prawnych tworzących podsystem norm prawa cywilnego i jego jedności w zakre-
sie podstawowych pojęć i konstrukcji prawa cywilnego. W przypadku wątpli-
wości występujących na tle wykładni przepisów dotyczących, zawartych poza 
kodeksem cywilnym instytucji prawa prywatnego, należy przyjmować domnie-
manie na rzecz sposobu interpretacji prokodeksowej. Zasady prawa cywilnego 
i zasady poszczególnych działów tego prawa (np. rodzinnego i spółek) należy zaś 
w razie kolizji ważyć.

Rozbieżności stanowisk uczonych i orzecznictwa w kwestii przynależności 
praw spółkowych, udziałów i akcji do majątków małżonków, statusu prawnego 
współmałżonka wspólnika w spółce oraz niejednolita terminologia stosowana 
w języku prawniczym, wymuszają konieczność przedstawienia na wstępie pew-
nych założeń oraz wyjaśnienia kwestii terminologicznych. Przy tym wskazuję 
tylko przyjmowane przeze mnie stanowisko, jedno z wielu dotąd wyrażonych 
(czasami nawet to, które nie jest dominujące), jako punkt wyjścia do dalszych, 
szczegółowych rozważań, mając świadomość, że każde z przyjmowanych zało-
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żeń mogłoby być (i najczęściej niejednokrotnie już było) przedmiotem odrębnego 
opracowania. Ramy artykułu nie pozwalają jednak na szczegółowe rozważanie 
każdej pobocznej kwestii.

Co do dopuszczalności zaliczenia udziałów w spółce z ograniczoną odpo-
wiedzialnością i akcji do majątku wspólnego małżonków wypowiedział się sam 
ustawodawca5, jak i orzecznictwo SN6. Przyjmuję, że udziały w sp. z o.o. i akcje 
w spółce akcyjnej mogą należeć do majątku wspólnego, przy czym w sytuacji 
takiej wspólnikami mogą być oboje małżonkowie lub jeden z nich. Czymś innym 
jest bowiem posiadanie statusu wspólnika, a czymś innym przynależność praw 
spółkowych, udziałów lub akcji do danej masy majątkowej, co oznacza, że tam, 
gdzie wspólnikiem (akcjonariuszem) jest tylko jeden z małżonków, udziały lub 
akcje mogą należeć do majątku wspólnego (może być też oczywiście tak, że 
oboje małżonkowie są wspólnikami). Wynika to nie tylko z poszukiwania ana-
logii z przynależnością wierzytelności do majątku wspólnego, ale też z aprobaty 
stanowiska, że w razie dokonania czynności (np. objęcia lub nabycia udziału lub 
akcji) przez jednego z małżonków – choćby z użyciem majątku wspólnego – 
stroną takiej czynności jest tylko jeden z małżonków, tj. ten, który przystąpił 
do spółki lub nabył udział lub akcję7. Przede wszystkim zaś stanowisko takie 
uwzględnia dwie podstawowe zasady prawa cywilnego i prawa spółek (czy ogól-
nie korporacyjnego), tj. zasadę autonomii woli i zasadę dobrowolności członko-
stwa, co pozwala zachować jedność prawa cywilnego w tym zakresie. Ponadto 
– na co zwrócono już uwagę w orzecznictwie8 – nie można akceptować ze wzglę-
dów czysto pragmatycznych sytuacji, w której skład osobowy spółki jest niejasny 
tylko dlatego, że niektórzy wspólnicy pozostają w związku małżeńskim i anga-
żują do spółki środki finansowe stanowiące w całości lub w części przedmiot 

5 Art. 1831 i 3321 k.s.h.
6 Wyrok SN z 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999, nr 12, poz. 209; postanowie-

nie z 23 listopada 2000 r., I CKN 950/98, niepubl.; wyrok SN z 21 stycznia 2009 r., II CSK 446/08, 
OSNC Zb. Dodatkowy 2010 nr A, poz. 7, s. 34; postanowienie SN z 3 grudnia 2009 r., II CSK 
273/09, niepubl.; postanowienie SN z 31 stycznia 2013 r., II CSK 349/12, niepubl.; wyrok SN 
z 7 lipca 2016 r., III CZP 32/16, OSNC 2017, nr 5, poz. 57; postanowienie SN z 16 marca 2018 r., 
IV CSK 105/17, Biul. SN 2018/10, poz. 9. W jednym z orzeczeń SN niesłusznie uzależnił przyna-
leżność udziału do majątku wspólnego od woli małżonków (wyrok SN z 5 października 2005 r., 
IV CK 99/05, OSNC 2006, nr 7–8, poz. 127).

7 Tak też uchwała SN z  24 września 1970 r., III CZP 55/70, OSPiKA 1973, z. 6, poz. 120, 
uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 28 września 1979 r., III CZP 15/79, 
OSNCP 1980, z. 4, poz. 63.

8 Uzasadnienie wyroku SN z 20 maja 1999 r., I CKN 1146/97, OSNC 1999, nr 12, poz. 209.
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majątku wspólnego. Szczególne komplikacje mogłyby powstać w przypadku 
spółki jednoosobowej. 

Zdecydowanie więcej wątpliwości budzi przynależność praw spółkowych 
w spółce jawnej do majątków małżonków, w szczególności możliwość zaliczenia 
tych praw do majątku wspólnego9. W artykule przyjmuję założenie, że prawa 
spółkowe w spółce jawnej mogą należeć do majątku wspólnego, albowiem nie 
zostały one wyłączone z majątku wspólnego na podstawie art. 33 k.r.o. (w szcze-
gólności punktów 3 i 5) lub innego przepisu szczególnego, prawo zaś nie przewi-
duje w małżeńskim ustroju majątkowym innych mas majątkowych niż majątek 
wspólny i majątki osobiste małżonków. Stanowisko takie zaczyna się też poja-
wiać w praktyce orzeczniczej10. Także na tle spółki jawnej odróżniam posiadanie 
statusu wspólnika od przynależności praw spółkowych do danej masy majątko-
wej, co oznacza, że tam, gdzie wspólnikiem jest tylko jeden z małżonków, prawa 
spółkowe mogą należeć do majątku wspólnego (może być też oczywiście tak, że 
oboje małżonkowie są wspólnikami). O uzyskaniu statusu wspólnika decyduje 
treść umowy spółki11 lub treść zgody pozostałych wspólników (w razie nabycia 
ogółu praw i obowiązków zgodnie z art. 10 k.s.h.)12, a nie pochodzenie środków 
na wkład lub na nabycie ogółu praw i obowiązków. Ogół praw i obowiązków 
wspólnika w spółce jawnej w języku prawniczym zwykło się określać mianem 
„udziału spółkowego” (Gesellschaftsanteil). Akceptując tę konwencję termino-
logiczną, należy jednak podkreślić, że udział spółkowy w spółce jawnej jako 
składnik majątku wspólnego małżonków (wg terminologii k.r.o. – „przedmiot 

9 Co do reprezentatywnych dla różnych koncepcji opracowań zob. w szczególności: A. Ję-
drzejewska, op.cit., s. 544–551; A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2001, s. 197; G. Ję-
drejek, op.cit., s. 145–148; S. Sołtysiński, w: S. Sołtysiński et al., Kodeks spółek handlowych. 
Komentarz. Tom I, Warszawa 2006, s. 382; P. Bryłowski, Przepisy kodeksu spółek handlowych re-
gulujące odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania spółek w świetle norm 
regulujących małżeńską wspólność ustawową, w: Kodeks spółek handlowych po pięciu latach, red. 
J. Frąckowiak, Wrocław 2006, s. 309–311; M. Nazar, w: System Prawa Prywatnego…, s. 322–325.

10 Tak np. SR dla Łodzi–Śródmieścia w postanowieniu z 21 maja 2014 r., II Ns 1514/07 
zaakceptowanym przez SO w Łodzi w wyroku z 13 lutego 2015 r., III Ca 1484/14; SO w Łom-
ży w wyroku z 15 listopada 2017 r., I Ca 332/17 oraz wyrok WSA w Szczecinie z 25 paździer-
nika 2007 r., I SA/Sz 59/07.

11 Zgodnie z art. 25 pkt 2 k.s.h. umowa spółki musi obejmować m.in. określenie wkładów 
wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, nie może być więc sytuacji, iż umowa nie 
precyzuje, czy wspólnikami są oboje małżonkowie, czy jeden z nich. Zgłoszenie spółki jawnej do 
rejestru musi zawierać imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) wspólników.

12 Nawet gdy sama zgoda, udzielona na podstawie art. 10 § 2 k.s.h., nie precyzowała, czy 
nabywcą ma być jeden, czy oboje małżonkowie, to czynność, na podstawie której następuje naby-
cie (np. umowa sprzedaży albo darowizny), musi określać stronę tej czynności.
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majątkowy” należący do majątku wspólnego) to prawo podmiotowe, a więc sytu-
acja uprawnionego obejmująca same prawa (bez obowiązków, które są z nim 
tylko związane) o charakterze względnym, majątkowym, niedziedzicznym i co 
do zasady niezbywalnym.

W efekcie przyjmuję, że udział spółkowy w spółce jawnej, udział w sp. z o.o. 
lub akcja może należeć do majątku wspólnego. Wspólnikiem zaś może być 
w takiej sytuacji:
– jeden z małżonków (jeśli jeden z nich zawarł umowę spółki lub nabył udział 

lub akcje albo udział spółkowy zgodnie z art. 10 k.s.h.) lub 
– oboje małżonkowie (jeśli oboje zawarli umowę spółki lub byli nabywcami 

udziału półkowego w spółce jawnej, udziału w sp. z o.o. lub akcji w już 
istniejącej spółce).
Jeśli chodzi o możliwe sposoby podziału (tak umownego, jak i sądowego – 

art. 211 i 212 k.c.) rzeczy objętej współwłasnością możliwe są trzy rozwiązania:
– podział fizyczny,
– przyznanie jednemu z małżonków ze spłatą dla drugiego,
– podział cywilny (tj. sprzedaż rzeczy i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży).

Dalej spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób można doko-
nać podziału takiego przedmiotu, jak udział spółkowy w spółce jawnej, udział 
w sp. z o.o. lub akcja zgodnie z normami prawa rodzinnego, spadkowego i rze-
czowego oraz prawa spółkowego.

Podział udziału spółkowego w spółce jawnej

Za dyskusyjny uznaje się pogląd dopuszczający podział udziału spółkowego na 
dwa lub więcej udziałów spółkowych13. Koncepcji takiej miałby się sprzeciwiać 
zakaz rozszczepialności praw spółkowych14. Zakazu tego nie należy jednak rozu-
mieć w ten sposób, że w miejsce jednego wspólnika lub tak zwanego wspól-
nika zbiorowego w spółce nie może pojawić się kilku wspólników. Każdy ze 
wspólników, który pojawi się w spółce po dokonaniu podziału udziału spółko-
wego, będzie miał własny ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, 
w tym wszystkie prawa i obowiązki objęte zakazem rozszczepialności. Można tu 

13 Zob. J. Grykiel, Zbycie udziałów w ogóle praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, 
cz. 1, „Prawo Spółek” 2009, nr 9, s. 14; J. Kuropatwiński, Glosa do postanowienia SO w Bydgosz-
czy z dnia 13.05.2009 r., VIII Ga 23/09, „Glosa” 2011, nr 2, s. 43, 49.

14 Postanowienie SO w Bydgoszczy z 13 maja 2009 r., VIII Ga 23/09, niepubl.
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dokonać „matematycznego” odniesienia, iż zakaz rozszczepialności praw i obo-
wiązków wspólnika dotyczy „podzielenia” poszczególnych praw i obowiązków, 
które są nierozłączne, a nie ich „rozmnożenia”. Nie jest więc możliwe dokonanie 
podziału ogółu praw i obowiązków w ten sposób, że na przykład jeden małżo-
nek uzyska prawo do zysku, prowadzenia spraw spółki i wypowiedzenia umowy, 
a drugi prawo do odsetek od udziału kapitałowego, reprezentowania spółki 
i żądania rozwiązania umowy spółki. Nie ma zaś bezwzględnego zakazu, aby 
w miejsce jednego wspólnika pojawiło się na przykład dwóch, z których każdy 
będzie miał własny ogół praw i obowiązków objętych zakazem rozszczepialno-
ści. Dodać trzeba, że na tle udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
także obowiązuje zakaz rozszczepialności praw spółkowych15, a nie budzi wąt-
pliwości, że udział w tej spółce może być podzielony na dwa odrębne udziały, 
co zresztą – w sytuacji, gdy wspólnik może mieć tylko jeden udział, a więc tak 
jak w spółce jawnej – wynika z samych przepisów (art. 181 § 1 i 183 § 3 k.s.h.). 

Co do sposobu podziału zasadne jest sięganie przez analogię do zasad 
podziału udziału wypracowanych na tle art. 181 § 1 k.s.h. i art. 183 § 3 k.s.h. 
Pierwszy z przepisów stanowi, że w sytuacji, gdy wspólnik może mieć tylko 
jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału. Jeżeli zbycie 
następuje na rzecz osoby, która już jest wspólnikiem, to jej udział się zwięk-
sza o część nabytego udziału. Jeśli zaś zbycie następuje na rzecz osoby, która 
dotąd wspólnikiem nie była, powstaje nowy udział. Faktycznie więc dochodzi do 
podziału udziału na niezależne, odrębne udziały16 (art. 181 § 2 k.s.h. zaczyna się 
zresztą od słów „W wyniku podziału…”). 

Sytuacja dotychczasowych wspólników może oczywiście ulec zmianie (np. 
mogą zostać przegłosowani, skoro w miejsce jednego małżonka – wspólnika, 
którego udział należał do majątku wspólnego lub tzw. wspólnika zbiorowego, 
pojawi się dwóch odrębnych wspólników z odrębnymi udziałami i głosami). Nie 
stoi to jednak na przeszkodzie podziałowi udziału, albowiem nie jest to jedyny 
przypadek, kiedy może dojść do zmiany siły głosu wspólników, o czym niżej.

Podział „w naturze” może oznaczać brak zmiany składu osobowego wspól-
ników, jeśli oboje małżonkowie byli dotychczas wspólnikami spółki. Małżonko-

15 Co do sposobu jego rozumienia zob. w szczególności A. Herbet, Obrót udziałami w spół-
ce z o.o., Warszawa 2004, s. 163–180; P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce z o.o., Warszawa 
2011, s. 158–161.

16 A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński et al., Kodeks spółek handlowych. Komentarz. 
Tom II, Warszawa 2014, s. 295–296; A. Opalski, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. 
Tom IIA, red. A. Opalski, Warszawa 2018, s. 433.
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wie wówczas „usamodzielnią się” w ramach spółki (w miejsce wspólnego udziału 
połączonego ze statusem wspólnika zbiorowego w spółce nabędą odrębne, samo-
dzielne udziały). Podział taki nie wymaga zgody pozostałych wspólników, gdyż 
nie zmienia się krąg wspólników17.

Podział udziału „w naturze” i przyznanie jednego z powstałych udziałów 
małżonkowi, który nie był dotychczas wspólnikiem, jest bardziej problematyczny 
(chodzi tu o sytuację objęcia udziału spółkowego majątkiem wspólnym połączoną 
z uzyskaniem statusu wspólnika w spółce przez jednego tylko z małżonków). 
Powstaje bowiem pytanie, czy wymaga to zgody wszystkich pozostałych wspól-
ników (na podst. art. 10 § 2 k.s.h.). Należy przyjąć, że tak, bo wówczas podział 
taki nie naruszy interesu pozostałych wspólników spółki. Skoro zbycie udziału 
spółkowego wymaga zgody wspólników (co do zasady wszystkich, o ile zgodnie 
w umowie spółki nie postanowili inaczej), to podział „w naturze”, powodujący, 
że status wspólnika uzyska małżonek niebędący dotychczas wspólnikiem, też 
powinien wymagać takiej zgody (nie należy bowiem narzucać spółce niechcia-
nych wspólników, tym bardziej, że mamy do czynienia – inaczej niż w spółkach 
kapitałowych – z prawem co do zasady niezbywalnym oraz organizacją, w której 
istotne są cechy wspólników i ich wzajemne zaufanie). W braku zgody nie będzie 
więc możliwe przyznanie udziału temu z małżonków, który nie był wspólnikiem 
spółki.

Co do podziału rachunkowego praw związanych z dzielonym udziałem 
spółkowym (np. w zakresie partycypacji w zyskach i stratach, wielkości udziału 
kapitałowego wspólników) należy przyjąć, że małżonkowie nabywający udziały 
spółkowe odrębne, w miejsce wspólnego, przejmują prawa i obowiązki, jakie im 
przysługiwały co do zasady w częściach równych (art. 43 § 1 k.r.o.), ewentualnie 
w częściach, w jakich ustalono nierówne udziały w majątku wspólnym (art. 43 
§ 2 k.r.o.). Na przykład gdy małżonkowie mieli udział kapitałowy w kwocie 
800 000,00 zł i ustalony w umowie udział w zyskach i stratach oraz majątku 
likwidacyjnym na 30%, to podział w naturze skutkuje tym, że każdy z małżonków 
staje się wspólnikiem spółki z udziałem kapitałowym w wysokości 400 000,00 zł 
oraz udziałem w zyskach i stratach i majątku po likwidacji w wielkości 15% 
(art. 48 § 1 k.s.h., art. 50 § 1 k.s.h., art. 51 § 1 k.s.h., art. 82 § 2 k.s.h., art. 83 k.s.h.,  
art. 2 k.s.h. w zw. z art. 197 k.c.). Dopuszczenie możliwości podziału nabytego 

17 Inaczej postanowienie SO w Krakowie z 10 sierpnia 2017 r., XII Ga 125/17, niepubl.
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udziału spółkowego między małżonków wymaga w szczególności podziału 
udziału kapitałowego18.

Jest też kategoria praw i obowiązków (prawo głosu, prawo reprezentacji, 
odpowiedzialność solidarna i subsydiarna za długi), które będą przysługiwały 
każdemu wspólnikowi w takim zakresie, jaki przysługiwał małżonkowi – wspól-
nikowi lub małżonkom – wspólnikom łącznie, przed podziałem udziału spół-
kowego. Nie dojdzie więc do sytuacji, że w miejsce jednego głosu po podziale 
udziału każdemu z małżonków będzie przysługiwało pół głosu. Dodać trzeba, że 
zmiana ilości głosów – która niewątpliwie zmienia sytuację pozostałych wspól-
ników – może też nastąpić w odwrotnym kierunku. Co do zasady nie ma więc 
zakazu dokonywania czynności zmieniających sytuację pozostałych wspólników 
co do siły ich głosu. Przykładowo jeśli osoba A nabędzie zgodnie z art. 10 k.s.h. 
udziały spółkowe od osób B, C, D, które były wspólnikami spółki, to udziały 
kapitałowe podlegają zsumowaniu, ale wspólnik A będzie miał jeden głos (a nie 
trzy) i nie będzie np. „potrójnie” odpowiedzialny za długi spółki. Jeśli z udziałami 
spółkowymi wspólników B, C i D było związane prawo do odsetek od udziału 
kapitałowego w wysokości 5%, to wspólnik też będzie miał prawo do 5% od 
zsumowanych udziałów kapitałowych (a nie 15%). Jeśli zaś od poszczególnych 
udziałów kapitałowych (np. trzy udziały po 20 000,00 zł) przysługiwały wspólni-
kom odsetki w różnej wysokości (np. 5%, 6% i 7%), to tak samo będzie po połą-
czeniu udziałów (wspólnik będzie miał jeden udział o wartości 60 000,00 zł, od 
którego odsetki będą wynosiły 5% od 20 000,00 zł, 6% od 20 000,00 zł i 7% od 
20 000,00 zł). Trzeba jednak dodać, że umowa spółki może siłę głosu wspólnika 
uzależnić od wartości udziału kapitałowego. W takiej sytuacji podział udziału 
spółkowego wraz z udziałem kapitałowym doprowadzi też do podzielenia siły 
głosu między samodzielnych – po podziale – wspólników19. Prawa spółkowe 
o charakterze korporacyjnym według konstrukcji ustawowej nie są zależne od 
wielkości udziału kapitałowego, tylko wynikają z samego faktu posiadania przy-
miotu wspólnika (bycia wspólnikiem).

Również w świetle zasady jedności prawa cywilnego (art. 2 k.s.h. naka-
zuje co do zasady wprost, zaś wyjątkowo odpowiednio, stosować przepisy k.c.) 
uzasadniona jest przedstawiona wyżej interpretacja, przemawiająca za dopusz-

18 Rozwiązanie takie rozważa W. Pyzioł na tle dopuszczalności podziału udziału kapi-
tałowego między spadkobierców wchodzących do spółki na podstawie art. 60 k.s.h. (W. Pyzioł, 
w: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2016, s. 77).

19 J. Kuropatwiński, op.cit., s. 52.
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czalnością podziału udziału spółkowego „w naturze”, skoro podstawowym 
uprawnieniem współwłaścicieli jest żądanie zniesienia współwłasności (art. 210 
§ 1 k.c.), a sama współwłasność ułamkowa jest ze swej istoty stanem tymczaso-
wym i niepożądanym. Jest tak tym bardziej, że można to zrobić, nie naruszając 
zakazu rozszczepialności praw i obowiązków składających się na udział spółkowy 
i z zachowaniem wpływu pozostałych wspólników na skład osobowy spółki.

Rozważając możliwość przyznania udziału spółkowego, należącego do 
majątku wspólnego, jednemu z małżonków, należy wyróżnić dwie sytuacje:
– gdy wspólnikami spółki są oboje małżonkowie,
– gdy wspólnikiem spółki jest tylko jeden z małżonków.

Określając sposób zniesienia współwłasności przedmiotów majątkowych, 
w pierwszej kolejności należy uwzględniać wolę samych małżonków – uczest-
ników postępowania o podział majątku wspólnego. W razie podziału takiego 
przedmiotu majątkowego jak udział spółkowy w handlowej spółce osobowej na 
wolę i interes małżonków nakłada się interes spółki i pozostałych wspólników.

Mniej problematyczna wydaje się sytuacja, gdy wspólnikami są oboje mał-
żonkowie, gdyż przyznanie udziału spółkowego jednemu z nich nie spowoduje, 
iż w spółce znajdzie się jakiś niechciany wspólnik, wszak oboje małżonkowie już 
są wspólnikami. Na skutek zniesienia wspólności udziału i przyznania go jed-
nemu z małżonków w spółce wspólnikiem pozostanie tylko jeden z małżonków.

W sytuacji, gdy udział spółkowy należy do majątku wspólnego, zaś wspól-
nikiem jest tylko jeden z małżonków (tylko jeden z nich zawierał umowę spółki 
lub do niej przystąpił), rozsądne jest przyznanie udziału spółkowego temu z mał-
żonków, który jest wspólnikiem spółki. Przyznanie udziału drugiemu z nich 
byłoby możliwe przy zachowaniu rygorów z art. 10 k.s.h. (możliwość zbycia 
udziału przewidziana w umowie spółki i zgoda wszystkich pozostałych wspólni-
ków, chyba że umowa spółki stanowi inaczej).

Pozwala to na stwierdzenie, że ilekroć zniesienie współwłasności udziału 
spółkowego prowadzi do zmiany kręgu wspólników (przeniesienia udziału spół-
kowego na rzecz małżonka, który dotychczas nie był wspólnikiem) konieczne jest 
spełnienie wymogów przewidzianych w art. 10 k.s.h., gdyż na regulacje prawa 
cywilnego i rodzinnego nakładają się regulacje prawa spółek, które również 
muszą być uwzględnione i to zarówno przy podziale umownym, jak i sądowym.

Prawo wprawdzie nie preferuje, ale dopuszcza zniesienie współwłasności 
przez sprzedaż przedmiotu majątkowego i podział uzyskanej sumy między mał-
żonków (art. 212 § 2 k.c.). Taka forma zniesienia współwłasności udziału spół-
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kowego nie jest możliwa w przypadku spółki jawnej. Zgodnie z art. 212 § 2 k.c. 
sprzedaż powinna być dokonana zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 
cywilnego.

Skoro co do zasady niemożliwa jest sprzedaż udziału przez wspólnika spółki 
jawnej (art. 10 k.s.h. stanowi wyjątek od zasady), nie może też dojść do zajęcia 
egzekucyjnego udziału spółkowego jako całości praw i obowiązków wspólnika. 
W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych 
praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi 
wolno rozporządzać, bądź też uzyskać zajęcie roszczeń służących wspólnikowi 
w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, a następnie wypowiedzieć 
umowę spółki (art. 62 § 1–3 k.s.h.).

Przedmiot majątkowy, który nie podlega sprzedaży egzekucyjnej (udział 
spółkowy), nie może być przedmiotem tak zwanego podziału cywilnego (sprze-
daży w trybie k.p.c. i podziału uzyskanej kwoty).

O przynależności udziału półkowego do majątku wspólnego małżonków 
podlegającego podziałowi decyduje chwila ustania wspólności, przy czym udział 
musi być nadal wspólny na chwilę podziału, zaś wartość udziału spółkowego 
należy ustalać według cen z chwili orzekania20, stosując metodę wyceny według 
bilansu sporządzanego zgodnie z art. 65 k.s.h.21.

Podział majątku obejmującego udział w sp. z o.o. 

Zniesienie współwłasności udziału w spółce z o.o. może przybrać postać:
– „fizycznego” podziału,
– przyznania udziału jednemu z małżonków ze spłatą na rzecz drugiego,
– sprzedaży wspólnego prawa i podziału środków.

Jeśli chodzi o fizyczny podział udziałów, należy odróżnić sytuację, gdy 
według umowy spółki wspólnik może mieć tylko jeden udział, od sytuacji 
dopuszczającej posiadanie więcej niż jednego udziału. Zgodnie z art. 153 k.s.h. 
umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udzia-
łów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie 
udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne. Zgodnie 

20 Uchwała SN z 23 lutego 2018 r., III CZP 103/17, niepubl.
21 Uchwała SN z 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, OSNC 2009, nr 4, poz. 54; postanowienie 

SN z 17 kwietnia 2013 r., I CSK 468/12, niepubl.
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z art. 181 § 1 i 2 k.s.h. jeżeli według umowy spółki wspólnik może mieć tylko 
jeden udział, umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału. W wyniku 
podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych. W przypadku udziału 
podzielnego zniesienie współwłasności może więc polegać – o ile przewiduje 
to umowa spółki – na wydzieleniu z dotychczas wspólnego prawa części, które 
uzyskają samodzielność, i przyznanie ich na rzecz każdego z małżonków.

W przypadku posiadania większej ilości udziałów wspólnych mogą być 
one podzielone „fizycznie” między oboje małżonków przez przyznanie określo-
nej ilości z większej ilości posiadanych udziałów (np. w miejsce 100 udziałów 
wspólnych 50 przypadnie żonie i 50 mężowi), nie jest zaś możliwe podzielenie 
pojedynczego udziału na części (art. 153 k.s.h.).

Dokonując takiego „fizycznego” podziału udziału lub udziałów powstaje 
kwestia konieczności uwzględnienia ograniczeń wynikających z art. 1831 k.s.h. 
Znaczenie tego artykułu i jego wpływ na podział majątku małżonków były wie-
lokrotnie przedmiotem wypowiedzi doktryny22, której przedstawiciele bądź to 
stwierdzali, że z przepisu w ogóle nie da się wyinterpretować żadnej normy praw-
nej23, bądź też uznawali – i pogląd ten jest słuszny – że art. 1831 k.s.h., w razie 
zawarcia stosownej klauzuli w umowie spółki, stoi na przeszkodzie przyznaniu 
udziału należącego do majątku wspólnego małżonkowi niebędącemu wspólni-
kiem, a niektórzy wręcz ograniczali treść normatywną tego przepisu do takiego 
zakazu (wiążącego zarówno małżonków, jak i sąd dokonujący podziału)24. 
Orzecznictwo SN stoi zaś na stanowisku, że udziałów w spółce z o.o. należą-
cych do majątku wspólnego nie można przyznać na rzecz małżonka niebędą-
cego wspólnikiem w przypadku zawarcia w umowie spółki zastrzeżenia zgodnie 
z art. 1831 k.s.h.25.

22 Oprócz komentarzy do art. 1831 k.s.h. zob. w szczególności pozycje dot. spółek kapitało-
wych wymienione w przypisie 3.

23 P. Zdanikowski, Prawo udziałowe w spółce z o.o…, s. 188.
24 A. Kubas, op.cit., s. 26; M. Chomiuk, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz,  

red. Z. Jara, Warszawa 2017, s. 704; M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
Warszawa 2018, s. 376–377. Dodać jednak trzeba, że nieliczni autorzy wyrażają pogląd, iż przepis 
nie wyłącza możliwości przyznania małżonkowi, którego dotyczy zastrzeżenie umowne na pod-
stawie art. 1831 k.s.h., udziałów w następstwie podziału majątku wspólnego (tak Z. Kuniewicz, 
Wybrane problemy dotyczące objęcia małżeńską wspólnością majątkową praw udziałowych w spół-
kach kapitałowych, w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, red. Z. Ku-
niewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016, s. 283; A. Nowacki, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2018, s. 655.

25 Postanowienie SN z 31 stycznia 2013 r., II CSK 349/12, niepubl.
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W sytuacji, gdy udział objęty jest wspólnością majątkową:
– wspólnikami mogą być oboje małżonkowie (wówczas zastosowanie znaj-

dzie art. 184 k.s.h.),
– wspólnikiem może być jeden z małżonków.

Dzielone udziały mogą przypaść małżonkowi wspólnikowi bądź małżon-
kowi niebędącemu wspólnikiem, bo udziały w sp. z o.o. są co do zasady zby-
walne. Przy tym sąd, dokonując podziału majątku, który był objęty wspólnością 
ustawową, może przyznać należące do tego majątku udziały w spółce z o.o. 
byłemu małżonkowi niebędącemu wspólnikiem tylko za jego zgodą26.

Zarówno udziały podzielne, jak i niepodzielne mogą być przyznane jed-
nemu z małżonków ze spłatą dla drugiego. Wtedy jednak trzeba dodatkowo 
(obok art. 1831 k.s.h.) rozważyć wpływ na dopuszczalny sposób podziału możli-
wych ograniczeń w zbywaniu udziałów.

Zgodne z art. 182 § 1–3 k.s.h. zbycie udziału, jego części lub ułamkowej 
części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody 
spółki albo w inny sposób ograniczyć. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, 
zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, 
sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody. 

Zbycie w rozumieniu art. 182 § 1 k.s.h. oznacza niewątpliwie takie czynności 
prawne, jak np. sprzedaż, darowizna, zamiana. Co do zasady obrót udziałem jest 
wolny tak co do „zbycia” (sprzedaż, zamiana, darowizna. itp.), jak i form obrotu 
mających źródło w konkretnym zdarzeniu, któremu ustawa przypisuje skutek 
prawny w postaci sukcesji uniwersalnej lub syngularnej27. Problematyczne jest 
uznanie za „zbycie” umownego zniesienia współwłasności, zaś nie powinno być 
wątpliwości, że „zbyciem” w rozumieniu tego przepisu nie jest sądowy podział 
majątku wspólnego28. Uważam, że ani sądowe, ani umowne zniesienie współ-
własności przez przyznanie udziału (udziałów) jednemu z małżonków nie będzie 
objęte zakresem zastosowania art. 182 k.s.h.29 Udział był przecież objęty wspól-
nością łączną małżonków, a więc każdy z małżonków posiadał już uprawnienie 

26 Uzasadnienie postanowienia SN z 16 marca 2018 r., IV CSK 105/17, niepubl.
27 A. Szajkowski, M. Tarska, w: S. Sołtysiński et al., Kodeks spółek handlowych. Komen-

tarz. Tom II…, s. 297.
28 Por. też R.L. Kwaśnicki, Zakres autonomii woli w kształtowaniu ograniczeń zbywalności 

praw udziałowych spółek kapitałowych, „Prawo Spółek” 2003, nr 3, s. 11, który z pojęcia „zbycia” 
wyłącza przejście udziałów z tytułu spadkobrania, w drodze procesów prywatyzacyjnych, 
w wykonaniu umowy o rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

29 Tak też A. Nowacki, op.cit., s. 585, 655.
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i to do całości. Trudno w takim przypadku w ogóle mówić o „zbyciu”. Poza tym 
skoro sąd rejestrowy w przypadku istnienia ważnych powodów może pozwolić 
na zbycie udziału, to tym bardziej sąd cywilny dokonujący zniesienia wspólności 
udziału powinien mieć taką możliwość. Na tle tej regulacji należy się też odwołać 
do zasady jedności prawa cywilnego, gdyż przepis art. 182 § 1 k.s.h. trzeba uznać 
za stanowiący wyjątek od zasady określonej w art. 57 § 1 k.c., a skoro tak, to 
powinien być interpretowany w sposób ścisły30. 

W przypadku sądowego podziału udziałów przez ich zbycie i podział uzy-
skanych funduszów zastosowanie znajdzie art. 185 k.s.h. Kodeks cywilny odsyła 
do przepisów k.p.c. (art. 212 § 2 k.c.). Przepis ten (art. 185 k.s.h.) ma służyć 
utrzymaniu wpływu wspólników na skład osobowy spółki (a więc podobnie jak 
art. 182, 183 i 1831 k.s.h.). Skoro ustawodawca uznał, że w razie przymusowej 
egzekucji z udziału należy uwzględnić postanowienia umowy spółki wskazane 
w art. 185 k.s.h., to tym bardziej trzeba się z takimi ograniczeniami liczyć, gdy 
zbywanie udziału w trybie wskazanym w k.p.c. jest skutkiem wydania przez sąd 
postanowienia o dokonaniu podziału majątku wspólnego przez zbycie udziałów 
i podział uzyskanych środków. Podział umowny, polegający na zbyciu udziałów 
i podziale uzyskanych funduszy, musi uwzględniać zaś wymogi lub ograniczenia 
wprowadzone w spółce zgodnie z art. 182 k.s.h.

Nie budzi wątpliwości, że wartość udziału ustalana jest według cen z chwili 
dokonywania podziału (w razie podziału sądowego – z chwili orzekania)31.

Powyższe ustalenia w dużej części mogą być zastosowane w przypadku 
podziału majątku małżonków obejmującego akcje, ale należy zasygnalizować 
pewne problemy szczególne. Co do podziału „fizycznego” akcji będzie on 
dopuszczalny tylko, gdy małżonkowie będą mieli więcej niż jedną akcję, gdyż 
akcje są zawsze niepodzielne (art. 333 § 1 k.s.h.). W zakresie podziału akcji 
między małżonków odpowiednikiem regulacji zawartej w art. 1831 k.s.h jest dla 
spółki akcyjnej art. 3321 k.s.h. znajdujący zastosowanie przy podziale majątku 
wspólnego. Uwagę należy zaś zwrócić na to, czy podział akcji nie doprowadzi 
do istotnej zmiany przedmiotu podziału lub zmniejszenia wartości akcji (co naru-
szałoby reguły podziału zawarte w art. 211 k.c.) w przypadku, gdy między mał-
żonkami istnieje konflikt, który mógłby zostać przeniesiony na pole działalności 
spółki, zaś małżonkowie wykonujący prawa akcyjne wspólnie posiadali pakiet 

30 Por. też wyrok SN z 5 marca 1996 r., II CRN 29/96, OSNC 1996, nr 5, poz. 75.
31 M. Rodzynkiewicz, op.cit., s. 381; uchwała SN z 13 marca 2008 r., III CZP 9/08, OSNC 

2009, nr 4, poz. 54.
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kontrolny, którego nie będą już mieć jako odrębni akcjonariusze32. Zbycie akcji 
w celu uzyskania środków pieniężnych i ich podziału musi uwzględniać ograni-
czenia w zbywalności akcji przewidziane w statucie w razie podziału umownego, 
nie musi zaś uwzględniać tych ograniczeń w razie podziału sądowego, co wynika 
wprost z niemającego swojego odpowiednika w przepisach o spółce z o.o. 
art. 337 § 5 k.s.h. Sąd zarządza bowiem wtedy sprzedaż w trybie egzekucji33. 
Co do wartości akcji doktryna zaś wskazuje zaś, że należy mieć na uwadze ceny 
z chwili orzekania34. 

Wnioski

Co do zasady kwestie podziału majątku wspólnego małżonków regulowane są 
przez przepisy k.r.o. i k.c. Istnieją jednak takie regulacje dotyczące funkcjonowa-
nia spółek (art. 1 § 1 k.s.h.), które modyfikują ogólne zasady dotyczące sposobu 
podziału majątku wspólnego. Nie będzie na przykład możliwy podział cywilny 
udziału spółkowego w sp. j. (art. 62 k.s.h.) ani podział w naturze pojedynczej 
akcji (art. 333 § 1 k.s.h.). Ograniczenia co do sposobu podziału wymusi na mał-
żonkach lub sądzie art. 10 k.s.h., 1831, 3321 k.s.h. Modyfikacje zawarte w k.s.h. 
mogą dotyczyć zresztą innych jeszcze zagadnień, np. formy czynności (będzie 
to dotyczyło na przykład art. 180 k.s.h. i konieczności dokonania podziału 
umownego z uwzględnieniem wymogu zachowania formy pisemnej z podpi-
sami notarialnie poświadczonymi). Przepisy k.s.h. będą wówczas znajdowały 
zastosowanie jako przepisy szczególne, a uwzględniać je muszą zarówno sąd 
(w przypadku podziału sądowego), jak i sami małżonkowie (byli małżonkowie) 
w sytuacji podziału umownego.

32 M. Śledzikowski, op.cit., s. 45.
33 Ibidem, s. 44–45.
34 D. Okolski, S. Strzelecka, op.cit., s. 32; M. Śledzikowski, op.cit., s. 45.
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DIVISION OF THE JOINT PROPERTY OF SPOUSES – PARTNERS  
IN A REGISTERED PARTNERSHIP AND SHAREHOLDERS  

IN A LIMITED LIABILITY COMPANY

Summary

The purpose of the paper is to analyze the issue of the division of the joint property of 
spouses in the scope of individual components of this joint property – partnership rights 
due to participation in a registered partnership and shares in a limited liability company. 
While many studies have been written on the subject of partnership rights belonging to 
the property of spouses, the issue of the division of the spouses’ property including these 
rights is only beginning to appear in deliberations of few authors.
An independent interpretation of the law as well as an analysis and critical look at the 
literature were adopted as the basic research method. The subject of the research in-
volves a registered partnership (as a model partnership) and a limited liability company 
(because in many places regulations concerning a limited liability company and a joint-
stock company are similar).
Although the issues of the division of the joint property of spouses are regulated by the 
provisions of the Family and Guardianship Code (Articles 45 and 46 FGC) and the Civil 
Code, one can find norms concerning the operation of companies and partnerships (Ar-
ticle 1 § 1 CCC) which modify general principles regarding the manner of division of 
joint property and are applied as a special rule. The civil division of a partnership share 
in a registered partnership (Article 62 CCC) and the division in kind of a single share in 
a capital company (Article 333 § 1 CCC) are not possible. It is the my belief – although 
I am aware that this is a controversial thesis – that it is possible to divide a partnership 
share in a general partnership. Restrictions on the method of the division are provided 
for in Articles 10, 1831, 3321 CCC, which, in my opinion, apply to the division of the joint 
property of spouses.

Keywords: division of the property of spouses, joint property, registered partnership, 
limited liability company
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JEDNOŚĆ PRAWA CYWILNEGO A REGULACJA PRAWNA 
SPÓŁEK HANDLOWYCH – ZAGADNIENIA WYBRANE

Streszczenie

Wprowadzenie do polskiego prawa cywilnego zasady jedności prawa cywilnego wraz 
z wejściem w życie kodeksu cywilnego w 1965 roku nie było połączone z zapewnieniem 
wewnętrznej spójności aktów normatywnych tworzących trzon prawa cywilnego, czyli: 
kodeksu cywilnego, przepisów dotyczących spółek handlowych zawartych w kodeksie 
handlowym z 1934 roku, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w prawie o księgach 
wieczystych i hipotece. Kodeks spółek handlowych z 2000 roku w pewnym stopniu, 
ale nie w pełni, realizował postulat zapewnienia spójności przepisów kodeksu cywilne-
go oraz prawa spółek handlowych. W piśmiennictwie coraz częściej zwraca się uwagę 
na konieczność doprowadzenia do końca procesu dostosowawczego k.s.h. do k.c. oraz 
wprowadzenie do k.s.h. stosownych modyfikacji i korekt zapewniających niezbędną 
spójność regulacji prawnej tych kodeksów. 
Wymagają tego przede wszystkim następujące grupy zagadnień: 1) dotyczące istoty, 
sposobu i zakresu stosowania zasady swobody umów w obszarze regulacji prawnej spół-
ek handlowych; 2) zagadnienia stosunku przepisów k.c. dotyczących czynności praw-
nych, a w szczególności umów, do problematyki umów spółek handlowych oraz kwestii 
tak zwanej nieważności umów spółek kapitałowych (art. 21 k.s.h.); 3) kwestie dotyczą-
ce konstrukcji pojęcia czynności prawnej oraz uchwały organu spółki kapitałowej, za-
gadnienia nieważności czynności prawnej oraz zaskarżalności uchwały zgromadzenia 
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wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki kapitałowej, a także wyja-
śnienie sprawy tak zwanych uchwał nieistniejących; 4) status prawno-majątkowy mał-
żonków w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z nich jest uczestnikiem spółki handlowej; 
5) zagadnienia synchronizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym doty-
czących postępowania rejestrowego z przepisami ustrojowymi k.s.h. dotyczącymi funk-
cjonowania spółek handlowych. Należy uwzględnić również mające tu zastosowanie 
odpowiednie przepisy k.p.c.

Słowa kluczowe: zasada jedności prawa cywilnego, spółki handlowe

1. Wejście w życie kodeksu cywilnego w 1965 roku oznaczało – według prze-
ważających zapatrywań jego twórców – wprowadzenie w Polsce zasady jedno-
ści prawa cywilnego1. Nie brakowało wprawdzie również głosów wybitnych 
uczonych, iż dokonano jedynie zabiegu czysto formalnego, gdyż owa jedność 
prawa cywilnego i handlowego, wynikająca z deklarowanego uchylenia kodeksu 
handlowego, nie była połączona z zapewnieniem wewnętrznej spójności prze-
pisów prawnych składających się na to „Civil Law united”, „zjednoczone” akty 
normatywne tworzące trzon prawa cywilnego, czyli: kodeks cywilny, przepisy 
dotyczące spółek handlowych zawarte w nadal obowiązującym, choć propagan-
dowo „uchylonym” przez art. VI Przepisów wprowadzających kodeks cywilny, 
kodeksie handlowym z 1934 roku, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz prawo 
o księgach wieczystych i hipotece. Trafnie stwierdzał wówczas S. Grzybowski: 
„Z punktu widzenia poprawności techniki legislacyjnej należałoby (…) raczej 
uchylić wszystkie przepisy kodeksu handlowego i zastąpić je w miarę potrzeby 
nowymi, bardziej dostosowanymi do obecnych potrzeb”2. Jednakże „Ustawo-
dawca wybrał (…) drogę wskazaną przez taktykę legislacyjną, a uzasadnioną 
przewidywaniem, że utrzymane na razie w mocy partie kodeksu handlowego 
zostaną w przyszłości uchylone”3. Nie spełniło się jednak przewidywanie peere-
lowskiego ustawodawcy i szczęśliwie kodeks handlowy został „naprawdę” uchy-

1 Zob. np. W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1970, s. 24 oraz J. Wa-
silkowski, Metoda opracowania i założenia kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1964, nr 5–6.

2  Zob. S. Grzybowski, w: System Prawa Cywilnego, t. III, cz. 2, red. S. Grzybowski, Osso-
lineum 1976, s. 842. 

3 Zob. ibidem.
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lony dopiero z końcem 2000 roku4. 1 stycznia 2001 roku wszedł w życie kodeks 
spółek handlowych, który w pewnym stopniu – ale nie w pełni – realizował postu-
lat zapewnienia spójności przepisów prawa cywilnego (kodeksu cywilnego) oraz 
prawa spółek handlowych. 

Gdy sięgnie się do piśmiennictwa sprzed 20 lat, zrozumiała stanie się przy-
czyna tylko częściowej synchronizacji przepisów k.c. i k.s.h. Otóż najgoręcej 
dyskutowanym problemem nie było wówczas zapewnienie spójności przepisów 
szeroko rozumianego prawa cywilnego, ale to, czy w ogóle uchylać k.h. i defini-
tywnie likwidować odrębność prawa handlowego od prawa cywilnego, następnie 
czy i w jakim kształcie prawnym zapewnić dostosowanie polskiego prawa spółek 
handlowych do ówczesnego prawa europejskiego oraz w jakim kierunku należy 
modernizować polskie prawo spółek.

W ostatnim czasie na potrzebę podjęcia prac badawczych, a następnie legi-
slacyjnych, w zakresie zapewnienia spójności przepisów aktów normatywnych 
szeroko rozumianego prawa cywilnego zwracali uwagę J. Frąckowiak5 oraz 
A. Szajkowski6. Także moim zdaniem konieczne jest doprowadzenie do końca 
procesu dostosowawczego k.s.h. do k.c. oraz wprowadzenie do k.s.h. stosow-
nych modyfikacji i korekt zapewniających niezbędną spójność regulacji prawnej 
tych kodeksów. Kwestia nie jest bynajmniej prosta i wymaga dalszych badań. 
Należy również zauważyć, że podobny problem występuje również z k.r.o. Ze 
względu na to, że majątkowe stosunki małżeńskie normowane są przede wszyst-
kim przez ten kodeks, który w podstawowym zakresie określa status prawny 
obojga wspólników-współmałżonków, uczestników osobowych i kapitałowych 

4 Zgodnie z art. 630 KSH do czasu wydania przepisów dotyczących firmy i prokury (tj. do 
dnia wejścia w życie nowelizacji KC z 14 lutego 2003 r., Dz.U. nr 49, poz. 408) zostały utrzymane 
w mocy przepisy KH regulujące obie te instytucje.

5 Komentując zmiany wprowadzone nowelizacją KC w ustawie z 14 lutego 2003 r. (Dz.U. 
nr 49, poz. 408), prof. J. Frąckowiak podkreśla mocno znaczenie tej nowelizacji. ,,Jej wejście w ży-
cie sprawi, że deklarowana dotychczas, w dużej mierze tylko formalnie, jedność prawa cywilne-
go nabierze wyraźniejszych kształtów. Kodeks cywilny staje się podstawą regulacji dla wszyst-
kich przedsiębiorców”, zob. J. Frąckowiak, Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym,  
„Rejent” 2003, nr 6 (146), s. 17. 

6 Zob. A. Szajkowski, Postulat spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywil-
nym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w: Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelek-
tualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. B. Gawli-
kowi, red. J. Pisuliński, F. Zoll, LexisNexis 2012; G. Nita-Jagielski, Dylematy spójności Kodeksu 
spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – konferencja 
naukowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szajkowskiego w INP PAN, 
Warszawa, 23 września 2014 r., „Monitor Prawniczy” 2015, nr 7.
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spółek handlowych, potrzebna jest odpowiednia synchronizacja k.s.h. i k.r.o.7 
Obecnie występuje zbyt wiele niejasności co do pozycji prawnej współmałżon-
ków, z których przynajmniej jeden jest wspólnikiem spółki handlowej, a przepro-
wadzona w tym zakresie w 2003 roku nowelizacja k.s.h. okazała się całkowitym 
nieporozumieniem.

Z analizy zazębiających się zakresów regulacji prawnej k.s.h., k.c. oraz 
k.r.o. wynika, że szczegółowego zbadania celowości i zakresu możliwej synchro-
nizacji przepisów k.c., k.s.h. i k.r.o. wymagają w pierwszym rzędzie następujące 
grupy zagadnień:
1. Dotyczące istoty, sposobu i zakresu stosowania zasady swobody umów w ob-

szarze regulacji prawnej spółek handlowych.
2. Zagadnienia stosunku przepisów k.c. dotyczących czynności prawnych, 

a w szczególności umów, do problematyki umów spółek handlowych oraz 
kwestii tak zwanej nieważności umów spółek kapitałowych (art. 21 k.s.h.). 

3. Kwestie dotyczące konstrukcji pojęcia czynności prawnej oraz uchwały or-
ganu spółki kapitałowej, zagadnienia nieważności czynności prawnej oraz 
zaskarżalności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadze-
nia akcjonariuszy spółki kapitałowej, a także wyjaśnienie sprawy tak zwa-
nych uchwał nieistniejących. 

4. Status prawno-majątkowy małżonków w sytuacji, gdy przynajmniej jeden 
z nich jest uczestnikiem spółki handlowej.

5. Zagadnienia synchronizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Są-
dowym dotyczących postępowania rejestrowego z przepisami ustrojowymi 
k.s.h. dotyczącymi funkcjonowania spółek handlowych. Należy uwzględnić 
również mające tu zastosowanie odpowiednie przepisy k.p.c.

2. Odnośnie do istoty, sposobu i zakresu stosowania zasady swobody umów 
(art. 3531 k.c.) do umów spółek handlowych w piśmiennictwie zarysowały się 
trzy główne stanowiska. Stosunkowo liberalne stanowisko w tej kwestii zajmuje  
 

7 Zwraca na to mocno uwagę także M. Nazar, Komercjalizacja majątkowych stosunków 
małżeńskich w spółkach kapitałowych, w: Współczesne problemy prawa handlowego. Księga  
jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, 
Kraków 2007, s. 201 i n. 
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S. Sołtysiński8. Jego zdaniem „ustawodawstwo dotyczące spółek handlowych 
jest oparte na zasadach autonomii woli stron i wolności umów”9, zaś cywilno-
prawny charakter stosunków spółki handlowej, opartych na konstrukcji umowy 
(art. 3 k.s.h.) umożliwia stosowanie zasady swobody kontraktowej (art. 3531 k.c.)10.

Zdecydowanie odmienne stanowisko zajmuje M. Romanowski, który 
wprawdzie nie kwestionuje stosowania zasady swobody kontraktowej do umowy 
spółki handlowej11, lecz akcentuje problem ustalenia sposobu12 oraz zakresu 
jej zastosowania13. Autor trafnie stwierdza, iż „aksjologia prawa spółek nie 
odrzuca koncepcji zasady swobody umów, ale wymaga jej życzliwej adaptacji 
uwzględniającej aksjologię prawa spółek w ogólności i naturę poszczególnych 
typów spółek oraz w ramach danego typu spółek natury konkretnej spółki”14. 
Jednocześnie jednak, przyjmując za punkt wyjścia i miernik lex contractus cechy 
typologiczne „klasycznych” stosunków zobowiązaniowych, wskazane przez 
E. Łętowską15, stwierdza on, iż umowa spółki handlowej nie może być zakwali-
fikowana jako lex contractus. Jego zdaniem, „prawo spółek, w przeciwieństwie 
do prawa umów nie jest ani demokratyczne, ani «samoobsługowe», ani oparte na 
zasadzie samostanowienia; w związku z tym nie wykazuje ani cechy «suweren-
ności», ani «samorządności» charakteryzującej lex contractus”. 

8 Podobne stanowisko prezentuje S. Włodyka (w: System Prawa Handlowego, t. 2, red. 
S. Włodyka, wyd. 2, Warszawa 2012, Nb 21, s. 39), którego zdaniem „przy kształtowaniu stosun-
ku spółki przysługuje stronom swoboda kontraktowa. Jest ona jednak w tym przypadku istotnie 
ograniczona, z jednej strony właściwościami stosunku spółki, z drugiej – co ważniejsze – tym, iż 
przepisy prawa spółek mają w dużym stopniu – jak o tym była wyżej już mowa – charakter iuris 
cogentis. Wynikają z tego dwie konsekwencje. Pierwszą jest zasada numerus clausus w prawie 
spółek. (…) Drugą konsekwencją jest ograniczona dopuszczalność umownych modyfikacji norma-
tywnych typów umów”. 

9 S. Sołtysiński, w: Komentarz do Kodeksu Handlowego, t. I, red. S. Sołtysiński, A. Szaj-
kowski, J. Szwaja, wyd. 2, Warszawa 1997, Nb 108, s. 79.

10 Por. S. Sołtysiński w: System Prawa Prywatnego, t. 17A, red. S. Sołtysiński, wyd. 2, 
Warszawa 2015, s. 13.

11 M. Romanowski, Umowa spółki, w: System Prawa Prywatnego, t. 16, red. A. Szaj kowski, 
wyd. 2, Warszawa 2016, s. 178.

12 Życzliwy, tj. na rzecz swobody umów z uwzględnieniem natury danego typu spółki jako 
podmiotu prawa oraz jej stosunków wewnętrznych i zewnętrznych.

13 Autor opowiada się za stosowaniem tej zasady wedle wzorca kompetencji szczególnej, 
nie zaś generalnej.

14 M. Romanowski, op.cit.
15 E. Łętowska, w: System Prawa Prywatnego, t. 5, red. E. Łętowska, s. 10–11.
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Uważam, tym samym zajmując pośrednie stanowisko, że „art. 3531 KC sta-
nowi podstawę korzystania przez strony umowy spółki handlowej ze swobody 
kontraktowej – poprzez uzupełnienie lub modyfikację rozwiązań ustawowych 
w zakresie niereglamentowanym przez ustawodawcę w postaci przepisów iuris 
cogentis”16. Jednocześnie ze względu na różnice aksjologii prawa spółek han-
dlowych i „klasycznego” prawa zobowiązań – w szczególności ze względu na 
konieczność zapewnienia ochrony innym uczestnikom obrotu, zwłaszcza wie-
rzycielom spółki, jak również niekiedy samym wspólnikom, zwłaszcza mniej-
szościowym – zasada ta w odniesieniu do umowy spółki podlega w większym 
stopniu ograniczeniom wynikającym przede wszystkim z ustawy17. Dotyczy 
to szczególnie tych aspektów tworzenia i funkcjonowania spółki, które mogą 
oddziaływać na sferę prawną innych uczestników obrotu, ze względu na kre-
acyjny skutek zawarcia umowy spółki, który powoduje, iż w wyniku zawarcia 
umowy powstaje samodzielny podmiot prawny wyposażony w zdolność prawną. 
Względy te uzasadniają, moim zdaniem, ingerencję ustawodawcy w pewnym 
zakresie w odniesieniu do stosunków wewnętrznych18, w większym zaś co do tych 
aspektów umowy spółki, które mają znaczenie w stosunkach zewnętrznych19.

Jak się wydaje, stanowcze stanowisko M. Romanowskiego, iż prawo spółek 
stanowi przeciwieństwo lex contractus20, można uważać za zbyt kategoryczne. 
Pogląd, że „aksjologia prawa spółek nie zawiera przyzwolenia na tworzenie legis 

16 M. Tarska, op.cit., s. 552.
17 M. Tarska, Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012, s. 5.
18 Dotyczy to w szczególności spółki akcyjnej, której uczestnicy, z wyjątkiem akcjonariu-

szy większościowych, mają zwykle niewielki wpływ na ustalenie obowiązujących w spółce reguł 
wewnętrznych, jak również określenia praw i obowiązków poszczególnych organów spółek kapita-
łowych, w tym rozłącznego podziału ich kompetencji, w związku z obowiązkiem ponoszenia przez 
członków organów odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej (zob. 293, art. 299, art. 480–481, 
art. 483–484, art. 586 i n. k.s.h.).

19 W szczególności dotyczy to określenia w każdym z typów spółek zasad odpowiedzial-
ności za jej zobowiązania, a także zasad skutecznego działania w imieniu (za spółkę) na zewnątrz. 
Zob. M. Tarska, op.cit., s. 93. Podobnie M. Litwińska, Typologia prawa spółek, „Przegląd Ustawo-
dawstwa Gospodarczego” 2001, nr 2, s. 6.

20 Zdaniem S. Sołtysińskiego (w: System Prawa Prywatnego, t. 17a…, s. 23), pogląd ten nie 
znajduje uzasadnienia normatywnego i funkcjonalnego. Przepis art. 2 zd. 1 KSH odsyła m.in. do 
klauzul generalnych k.c., łącznie z art. 3531 k.c., który jest postrzegany przez większość doktryny 
jako podstawa wolności umów także w odniesieniu do stosunków spółek handlowych (por. S. Wło-
dyka, w: System Prawa Handlowego, t. 2A, red. A. Szumański, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 47 i n.; 
A. Szumański, Ograniczona wolność umów, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, nr 2, s. 411, 415, 
417; J. Okolski, J. Modrzejewski, Ł. Gasiński, Natura stosunku korporacyjnego, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 2000, nr 8, s. 6 i n.).
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contractus przez samych wspólników”21, można podzielić – z tym jednak zastrze-
żeniem, iż chodzi o taki zakres i sposób tworzenia tego prawa, jaki przyznaje się 
stronom („klasycznego”) stosunku zobowiązaniowego. Przecież, oprócz rozwią-
zań „narzuconych” przez ustawodawcę, w k.s.h. uregulowano wiele zagadnień 
ujętych przepisami względnie wiążącymi, będącymi zatem „propozycją” usta-
wodawcy, którą strony umowy spółki mogą przyjąć, zmodyfikować bądź nawet 
odrzucić. Ponadto w ramach stosunku prawnego każdego z sześciu typów spółek 
pozostaje pewna sfera wolności kontraktowej w ogóle nieobjęta regulacją usta-
wową, pozostawiona zatem swobodnej decyzji założycieli (później – uczestni-
ków) spółki. 

3. Nie ma wątpliwości, iż przepisy k.c. dotyczące czynności prawnych, w szcze-
gólności umów, w bardzo szerokim zakresie mają zastosowanie – i to bezpośred-
nie – do umów spółek handlowych. Są jednak pewne obszary regulacji tworzenia, 
funkcjonowania i rozwiązywania umów spółek handlowych, gdzie ogólne reguły 
k.c. dotyczące problematyki umów podlegają określonym ograniczeniom. Wiąże 
się to między innymi z dawno dostrzeżonym w piśmiennictwie podmiototwór-
czym charakterem umowy spółki handlowej. Zawarcie umowy spółki handlowej 
prowadzi bowiem nie tylko do powstania stosunku prawnego spółki, ale także do 
powstania nowego podmiotu prawa cywilnego, który z reguły wchodzi w liczne 
stosunki prawne z innymi podmiotami, tworzy trwałe struktury prawne i dys-
ponuje nieraz znacznymi aktywami majątkowymi, a także pasywami (długami). 
Z tego też względu zawarta w art. 21 k.s.h. szczególna regulacja rozwiązania 
spółki przez sąd rejestrowy – co przecież de iure jest w ogromnej większości 
rozwiązaniem przez sąd umowy spółki – zawiera tak wiele odrębnych rozwiązań, 
które wprawdzie mogą się wydawać kontrowersyjne, lecz są jednak rozwiąza-
niami bardzo pragmatycznymi i aksjologicznie całkowicie akceptowalnymi.

Powstaje jednak pytanie, jaki jest dokładny zakres przyjętych w k.s.h. 
wspomnianych ograniczeń stosowania przepisów k.c. dotyczących czynności 
prawnych oraz czy ograniczenia te są zasadne. Kwestie te wymagają bardzo 
dokładnego zbadania. Konieczne jest także znalezienie zadowalającego rozwią-
zania problemu, na który wskazał M. Romanowski, iż przy określaniu zakresu 
stosowania w obszarze umów spółek handlowych zasady swobody umów 

21 M. Romanowski, op.cit., s. 219.
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(art. 3531 k.c.) trzeba uwzględniać dyrektywę, że umowa spółki handlowej nie 
może być kwalifikowana jako lex contractus.

4. W k.c. i k.s.h. kwestie wadliwości, zwłaszcza nieważności czynności praw-
nych oraz zaskarżalności, w tym nieważności uchwał organów spółek kapita-
łowych, zostały uregulowane według różnych koncepcji legislacyjnych i – jak 
się wydaje – nie jest możliwe zapewnienie spójności obu aktów normatywnych 
przez odpowiednie ujednolicenie tych różnych regulacji. Główną przyczyną tego 
stanu rzeczy jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. 
Prowadzące działalność gospodarczą spółki handlowe, z reguły o wieloosobo-
wym składzie uczestników tych spółek, funkcjonują w określonych realiach 
gospodarczych, w których stabilizacja stosunków gospodarczych oraz czynnik 
czasu grają rolę szczególną. I te same względy, które przemawiają za uznaniem 
prawnego istnienia spółek o najwyższym stopniu wadliwości (np. braku umowy 
spółki czy sprzecznym z prawem przedmiocie działalności spółki – zob. art. 21 
§ 1 pkt 1 i 3 k.s.h.) zdecydowały o przyjęciu – najpierw w k.h., a następnie 
w k.s.h. – koncepcji pozbawiania skutków prawnych wadliwych uchwał w dro-
dze ich sądowego zaskarżenia22. 

Jednakże zarówno regulacja k.h. dotycząca wspomnianych kwestii zaskar-
żalności i nieważności uchwał, jak i rozwiązania w tym zakresie przyjęte w k.s.h. 
nasuwają pewne wątpliwości i zastrzeżenia, o czym świadczy bogata literatura 
przedmiotu. Jak się wydaje, lepiej zagadnienia te uregulowano w art. 42 Prawa 
spółdzielczego23, gdzie dopuszczono również wyraźnie (w § 9 tego artykułu) 

22 Zob. też. J. Frąckowiak, Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej jako 
czynność prawna wewnątrzkorporacyjna, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 9, s. 19–26.

23 Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r., poz. 1285). Art. 42 
§ 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie 
jej organy. § 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. § 3. Uchwała sprzeczna z postanowie-
niami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu po-
krzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu. § 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd 
może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie 
wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wy-
kreślonemu. § 5. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik usta-
nowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej, pełno-
mocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd 
właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni. § 6. Powództwo o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia 
walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu 
na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez 
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możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały walnego 
zgromadzenia24.

Jeszcze innym zagadnieniem, szczególnie jednak istotnym na gruncie 
prawa spółek, jest kwestia tak zwanych uchwał non existens. Ich wyodrębnianie 
i w ogóle samo istnienie jest negowane przez część przedstawicieli nauki prawa 
pomimo tego, że w praktyce zdarzają się próby kwalifikowania jako uchwał 
zaskarżalnych różnego rodzaju rzekomych uchwał – aktów, które w ogóle nie 
są uchwałami w rozumieniu k.s.h., nie mają bowiem wymaganych przez prawo 
cech konstrukcyjnych25 uchwały: nie są ani formalną wypowiedzią uczestni-
ków spółki konstytuujących uchwałodawczy organ spółki, ani też wypowiedzią 
powstałą w wyniku głosowania uczestników spółki – a jedynie jakimiś pozorami 
uchwały26. Nie ma jednak w przepisach k.s.h. jakiejkolwiek podstawy praw-
nej, by przypuszczać, iż uchwałą podlegającą zaskarżeniu w trybie określonym 
w k.s.h. jest każdy akt, o którym ktoś mówi, że jest to uchwała organu stanowią-
cego spółki kapitałowej. A zatem, zgodnie z art. 6 k.c., ten ktoś będzie musiał in 
casu udowodnić, że dany akt jest w ogóle uchwałą, gdyż ciężar udowodnienia 
faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. To zaś, 
że mamy tu do czynienia z uchwałą wadliwą, musi z kolei zostać udowodnione 
przez osoby lub organy podważające prawidłowość zaskarżonej uchwały, upraw-
nione ponadto zgodnie z właściwymi przepisami k.s.h. do wytoczenia powódz-
twa o uchylenie albo stwierdzenie nieważności tej uchwały. 

tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego 
zgromadzenia. § 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin 
sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób 
wskazany w statucie. § 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli 
utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe 
skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okoliczno-
ściami i nie jest nadmierne. § 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały 
walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków 
spółdzielni oraz wszystkich jej organów. 

24 Zob. A. Koch, Podważanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Warszawa 2011, 
s. 150–151.

25 Zob. Z. Radwański, w: System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, t. 2, 
red. Z. Radwański, A. Olejniczak, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 447, a także uzasadnienie uchwały 
SN z 2 lutego 1994 r., III CZP 181/93: ,,w sytuacji gdy uchwała w istocie rzeczy nie jest uchwałą, 
lecz tylko pozorem uchwały, tzn. gdy np. podjęta została przez nieuprawnione osoby, art. 240 k.h. 
nie może mieć zastosowania”, OSN 1994, nr 9, s. 15.

26 Szerzej zob. A. Szajkowski, O metodzie badania prawa handlowego, w: Kodeks spółek 
handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018.
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W sprawie problemu uchwał nieistniejących i uchwał sprzecznych z pra-
wem trafne i godne przytoczenia jest stanowisko, jakie zajął Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z 25 sierpnia 2016 roku27: „Uchwały nieistniejące różnią się 
od uchwał sprzecznych z prawem tym, że z uwagi na swój drastyczny, krań-
cowy stopień wadliwości nie wywołują żadnych skutków prawnych ab initio. 
Uchwała dotknięta tak znacznym stopniem wadliwości nie istnieje i nigdy nie 
istniała. W odniesieniu do kategorii uchwał nieistniejących nie ma konieczności 
uzyskiwania wyroku stwierdzającego okoliczność ich nieistnienia na podstawie 
art. 189 KPC”.

5. Niezwykle pilna jest kwestia synchronizacji przepisów k.s.h. oraz k.r.o. regu-
lujących sytuację prawną współmałżonków uczestników spółek handlowych. 
Lakoniczność przepisów k.s.h. dotyczących statusu prawnego współmałżon-
ków w spółkach handlowych oraz przyjęty w art. 31–46 k.r.o. sposób regulacji 
stosunków prawno-majątkowych małżonków wynikających z uczestnictwa lub 
współuczestnictwa w spółce handlowej prowadzi w praktyce do wielu istotnych 
nieporozumień. Powstają zupełnie podstawowe wątpliwości co do tego, któ-
remu ze współmałżonków przysługują prawa wspólnika w razie przystąpienia 
(chociażby jednego z nich) do spółki, ponadto – czy są to prawa wspólnika, czy 
jedynie prawa współwspólnika spółki handlowej oraz jaki jest zakres uprawnień, 
które w takiej sytuacji każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie. 
Szczególnie istotna jest ta ostatnia kwestia. Nie można przecież przyjmować – 
chociaż niejasna regulacja w art. 31 k.r.o. w pewnym stopniu to sugeruje – że 
z chwilą powstania ustawowej wspólności małżeńskiej objęte nią zostają nie 
tylko przedmioty nabyte „przez oboje małżonków lub przez jednego z nich” 
do ich majątku wspólnego, ale także przedmioty nabyte przez któregokolwiek 
z małżonków na rachunek majątku osobistego. Brak w tej kwestii jednoznacznej 
regulacji prawnej w przepisach o ustawowym ustroju majątkowym małżonków. 
Trudno wszakże przyjmować, że ustawodawca stoi na stanowisku, iż z chwilą 
zawarcia małżeństwa każdy ze współmałżonków traci zdolność prawną do samo-
dzielnego działania: nabywania przedmiotów majątkowych na rachunek własny, 
w zamian za określone aktywa majątkowe, jak i w ciężar długu. Kwestia ta ma 
zasadnicze znaczenie dla ustalenia obowiązującego statusu prawnego współmał-
żonków związanego z uczestnictwem w spółce handlowej.

27 V CSK 694/15, Legalis nr 1514858.
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Należy ponadto uchylić całkowicie wadliwy i zawierający wewnętrzne 
sprzeczności przepis art. 1831 wprowadzony do k.s.h. nowelizacją z grudnia 
2003 roku. 

6. Kolejnym trudnym, chociaż niezbędnym zadaniem jest zapewnienie właści-
wej synchronizacji przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczą-
cych postępowania rejestrowego – przede wszystkim ze zdrowym rozsądkiem, 
a następnie także z ustrojowymi przepisami k.s.h. regulującymi funkcjonowanie 
spółek handlowych. Problem dotyczy między innymi dokonywania przez sąd 
rejestrowy wpisów w rejestrze w następstwie zdarzeń, które wywołują określone 
skutki prawne zgodnie z przepisami k.s.h., jak na przykład wpis lub wykreślenie 
z rejestru osób mających prawo reprezentowania spółki. Zagadnienie to jest nie-
zwykle ważne z punktu widzenia tak spółki (i wspólników), jak też kontrahentów 
(w tym wierzycieli) spółki, a także samych członków zarządu spółki, nie zostało 
jednak należycie unormowane, stwarzając przez to potencjalne zagrożenie dla 
interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów.

W prawie rejestrowym spółek kapitałowych jest jakiś błąd w systemie. Otóż 
brakuje skutecznych środków zapobiegania „wrogiemu przejęciu” zarządu spółki 
z o.o. przez osoby spoza spółki, przykładowo zainteresowane szybkim dostępem 
do kont bankowych spółki. Uchwała o zmianie zarządu spółki to jak oddanie 
komuś nieznanemu kluczy do sejfu. Nowy zarząd uzyskuje dostęp do wszystkich 
kont bankowych, może nimi dysponować, a jeśli w wyniku jakiejś wadliwej, 
spreparowanej czy w ogóle nieistniejącej uchwały dojdzie do wpisu do rejestru 
(nieuprawnionych de iure) nowych członków zarządu na podstawie uzyskanego 
bez trudu wypisu sądowego, mogą oni w ciągu jednego dnia wyprowadzić ze 
spółki nawet setki milionów złotych. Razi więc obecna niewystarczająca regu-
lacja k.s.h. i ustawy o KRS w zakresie dokonywania wpisu do rejestru zmian 
w składzie zarządu, nie zawiera ona niezbędnych środków ochrony interesów 
spółki i jej wspólników, a także dotychczasowych członków zarządu, i jest oparta 
w dużej mierze na prostackim formalizmie.

Według obowiązujących przepisów sąd rejestrowy nie sprawdza bowiem, 
czy dokumenty przedłożone z wnioskiem o wpis do rejestru przez osoby poda-
jące się za nowych członków zarządu są rzeczywiście dokumentami pochodzą-
cymi od danej spółki oraz czy osoby te są prawidłowo powołanymi członkami 
zarządu. W podobnym kierunku idzie też orzecznictwo SN. Przykładowo w jed-
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nej z uchwał SN stwierdza: „Odmiennie (…) należy ocenić sytuację, gdy uchwała 
w ogóle nie została podjęta oraz sytuację, gdy wprawdzie istnieje pozór jej 
podjęcia, ale zgodnie z poglądami utrwalonymi w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego i w piśmiennictwie musi być uznana za nieistniejącą. W pierwszej sytuacji 
powstaje możliwość działania sądu rejestrowego z urzędu, w drugiej – jedynym 
istotnym dla sądu rejestrowego dokumentem jest prawomocne orzeczenie sądu 
stwierdzające nieistnienie uchwały”28. 

Powyższe stwierdzenia SN można uznać za zasadne w przypadku rzeczywi-
stego, typowego sporu dotyczącego prawidłowości (ważności) uchwały zgroma-
dzenia wspólników. Są natomiast nie do przyjęcia w odniesieniu do tak zwanych 
uchwał nieistniejących lub też jawnych oszustw połączonych z preparowaniem 
sfałszowanych dokumentów spółki. Zagadnienia te wymagają moim zdaniem 
pogłębionej analizy i przygotowania odpowiednich korekt w obowiązującym 
prawie spółek i przepisach dotyczących KRS.

7. Analiza problematyki, której poświęcone jest niniejsze opracowanie, ukazuje 
problem braku należytej synchronizacji prawa spółek handlowych z k.c. oraz 
k.r.o., na co od wielu lat zwracają uwagę A. Szajkowski29, J. Frąckowiak30 oraz 
M. Nazar31. To zaś jest wynikiem przede wszystkim braku zapewnienia przez 
ustawodawcę od strony legislacyjnej faktycznej jedności prawa cywilnego32 – od 
czasu wejścia w życie k.c. – w jego różnych segmentach. Jak trafnie stwierdził 
A. Szajkowski33, zapewnienie należytej spójności regulacji prawnej k.s.h., k.c. 
i k.r.o. jest niewątpliwie pilne i potrzebne, jednakże realizacja tego zadania nie 
jest z pewnością sprawą prostą. Uzasadnione i konieczne jest rozpoczęcie pogłę-
bionych badań naukowych oraz właściwej debaty naukowej na ten temat.

28 Uchwała SN – IC z 4 czerwca 2009 r., III CZP 30/09, Legalis nr 139320. 
29 A. Szajkowski, Postulat spójności… Zob. też G. Nita-Jagielski, op.cit.
30 Zob. J. Frąckowiak, Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań–Kluczbork 

2001, s. 251–271. Zob. też idem, Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami jedności 
prawa cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 11.

31 Zob. też M. Nazar, op.cit., s. 201 i n. 
32 A. Szajkowski, Deklarowana jedność prawa cywilnego, w: Ius est ars boni et aequi. 

Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, 
M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Warszawa 2018.

33 Zob. A. Szajkowski, Postulat spójności…, s. 558. 
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UNITY OF CIVIL LAW AND THE LEGAL REGULATION  
OF COMMERCIAL COMPANIES - SELECTED ISSUES

Summary

The introduction of the principle unity of civil law into the Polish civil law with the en-
try into force of the Civil Code in 1965 did not involve ensuring internal consistency of 
normative acts forming the core of civil law, i.e.: the Civil Code, regulations regarding 
commercial companies contained in the 1934 Commercial Code, the Family and Guardi-
anship Code, and the law on land and mortgage registers. The Code of Commercial 
Companies of 2000, to some extent, but not completely, pursued the postulate of ensur-
ing the consistency of the provisions of the Civil Code and the law of commercial com-
panies. In the legal literature, attention is paid increasingly to the necessity to complete 
the process of adjusting the Commercial Companies Code to the Civil Code as well as 
the introduction of relevant modifications and corrections to the Commercial Companies 
Code ensuring the necessary coherence of the legal regulations of these codes. In the 
first place, this is required by the following issues:
Firstly, concerning the nature, manner and scope of applying the freedom of contract 
principle in the area of legal regulation of commercial companies. 
Secondly, the relation between the provisions of the Civil Code concerning acts in law, 
in particular contracts, and articles of association in commercial companies as well as 
the so called invalidity of articles of association (Article 21 CCC). 
Thirdly, the issues concerning the concept of an act in law and resolutions of a capital 
company body, invalidity of an act in law and challengeability of a resolution of the gen-
eral meeting or of the general assembly of a capital company, as well as the explanation 
of the so called non-existent resolutions. 
Fourthly, the legal and financial status of the spouses where at least one of them is a par-
ticipant in a commercial company. 
Fifthly, synchronization of the provisions of the Act on the National Court Register con-
cerning registration procedure with structural provisions of the Commercial Companies 
Code concerning the functioning of commercial companies. The application of adequate 
provisions of the Code of Civil Procedure is to be considered in this respect.

Keywords: unity of civil law, commercial companies
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GLOSA DO UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO  
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Streszczenie

Sąd Najwyższy w orzeczeniu, które było przedmiotem glosowania, poruszył kwestię 
pracownika, o którym mowa w art. 218 § 1a k.k. Sąd ten odniósł się do zagadnienia, 
jaki jest desygnat i jakie są granice pojęcia „pracownik”, a także co jest przedmiotem 
ochrony powyżej wskazanego przepisu, jaki jest jej zakres. Glosator – w tymże kontek-
ście – poddał analizie myśl Sądu Najwyższego.
Autor glosy zgodził się w głównej mierze z poglądem, że „zakresem art. 218 § 1a k.k. 
objęte są tylko osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p. i art. 22 § 1  
i § 11 k.p.”, uznał go jednak za niepełny, bowiem należy mieć także na względzie w przy-
padku przestępstwa z art. 218 § 1a k.k., art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, gdzie – w przypadku ubezpieczeń społecznych – pojęcie pracownika jest 
nieco szersze niż to zawarte w przepisach kodeksu pracy. Glosator uznał za zasadne 
twierdzenie, że przedmiotem ochrony art. 218 § 1a k.k. są wszelkie prawa pracowni-
ka wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego oraz podzielił postu-
lat de lege ferenda, „aby ochroną art. 218 § 1a k.k. objąć również osoby pozostające 
w stosunkach zatrudnienia innych niż stosunek pracy” i – o czym nie wspomniał sąd 

* dr Adam Wróbel, Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
im. Jana Długosza w Częstochowie, adres e-mail: a.wrobel@ujd.edu.pl. ORCID: 0000-0002-9315-
0213

1  LEX nr 2549479.
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w glosowanej uchwale – stosunek cywilnoprawny, o którym mowa w art. 8 ust 2a usta-
wy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Słowa kluczowe: pracownik w prawie karnym, karnoprawna ochrona praw 
pracownika, prawo karne pracy, stosunek pracy

Sąd Najwyższy w orzeczeniu, będącym przedmiotem glosowania, porusza 
kwestię osoby pracownika, o którym mowa w art. 218 § 1a k.k.2 Odpowiada 
na pytania: Jaki jest desygnat, jakie są granice pojęcia „pracownik”?; Co jest 
przedmiotem ochrony powyżej wskazanego przepisu, jaki jest jej zakres? Glosa-
tor podąża za myślą Sądu Najwyższego, poddając ją analizie.

W perspektywie przepisów kodeksu pracy pracownikiem jest osoba połą-
czona węzłem stosunku pracy z pracodawcą. Przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 
przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodze-
niem (art. 22 § 1 k.p.3). Nie jest w tym przypadku jakkolwiek istotna nazwa 
umowy zawartej przez strony, bowiem zatrudnienie w warunkach przewi-
dzianych w art. 22 § 11 k.p. jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Nie 
jest także dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną 
przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych art. 22 § 1 k.p. 
(art. 22 § 12 k.p.). Również w perspektywie art. 218 § 1a k.k. termin pracownik 
pokrywa się w głównej mierze ze znaczeniem, jakie nadaje mu kodeks pracy4. 
Ustawodawca w pojęciu tym zawęził zakres osoby chronionej („pracownik”) 
w stosunku do osób wskazanych w tytule rozdziału kodeksu karnego, w którym 
został umiejscowiony tenże przepis („osoby wykonujące pracę zarobkową”). 
Niemniej nie należy również zapominać o nieco szerszym rozumieniu pojęcia  

2 Tekst jedn. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm. 
(dalej jako: k.k.).

3 Tekst jedn. ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. 
(dalej jako: k.p.).

4 Zob. P. Daniluk, W. Witoszko, Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005 r., I KZP 
34/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 7–8, poz. 93, https://sip.lex.pl/#/publication/ 
385929524 (dostęp 27.03.2019) oraz Z. Siwik, w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5, red. M. Fi-
lar, Wolters Kluwer 2016, https://sip.lex.pl/#/commentary/587611208/503460 (dostęp 28.03.2019), 
komentarz do art. 218, teza 4.
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„pracownik” – w stosunku do regulacji kodeksu pracy – w odniesieniu do ubez-
pieczeń społecznych5.

W związku z powyższym w uchwale będącej przedmiotem glosowania 
przywoływana jest treść uchwały Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2005 roku, 
I KZP 34/056, głosząca, że przestępstwa określone w art. 220 k.k. oraz art. 218 
§ 1a k.k. zostały umiejscowione w tym samym rozdziale kodeksu karnego, zaty-
tułowanym „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarob-
kową”, a termin „pracownik” (wymieniony również w przepisach typizujących 
te przestępstwa) „nie został zdefiniowany legalnie na potrzeby Kodeksu karnego 
w jego art. 115, ale ustawodawca zadanie to pozostawił, co jest racjonalne i ze 
wszech miar celowe, normom prawa pracy”. Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie 
z art. 2 k.p. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz że „status 
pracownika nabywa się przez nawiązanie stosunku pracy, mocą którego – w myśl 
art. 22 § 1 k.p. – pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika 
za wynagrodzeniem. Przyjmuje się w nauce prawa, że w procesie dekodowa-
nia znamion przestępstw nie powinno się co do zasady modyfikować ustalo-
nych definicji z zakresu innych gałęzi prawa (zob. P. Wiatrowski, Dyrektywy 
wykładni prawa materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa 2013, 
s. 123–134)”7. Zatem – kontynuuje Sąd Najwyższy – „znaczenie komentowa-
nego terminu, którym posłużono się w art. 218 § 1a k.k., winno być ustalone za 
pomocą norm i definicji pochodzących z prawa pracy. Zróżnicowanie ochrony 
praw pracowników sensu stricto (art. 218 i 220 k.k.) oraz innych osób wyko-
nujących pracę o charakterze zarobkowym (art. 219 i 221 k.k.) ma silne oparcie 
w argumentacji systemowej, jako że jedynie w art. 218 i 220 k.k. ustawodawca 
posłużył się terminem «pracownik» w rozumieniu art. 2 k.p. W ramach rozdziału 
XXVIII k.k. znajduje się również dodany przez art. 13 ustawy z 10 stycznia 

5 O czym dalej. Zob. wyrok SA w Białymstoku z 24 września 2013 r., III AUa 304/13, 
LEX nr 1369209 oraz V. Konarska-Wrzosek et al., w: Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, red. V. Ko-
narska-Wrzosek, Wolters Kluwer Polska 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587715878/571138 
(dostęp 26.03.2019), komentarz do art. 218, teza 5.

6 LEX nr 164200.
7 Por. P. Wiatrowski, Dyrektywy systemowy interpretacyjnej wykładni przepisów prawa 

karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 
2009, nr 2, s. 179–181.
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2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 305) art. 218a k.k., który używając zwrotu «pracownikowi lub 
zatrudnionemu», wyraźnie rozróżnia oba pojęcia, co oznacza, że nadaje im różne 
znaczenia (zakaz stosowania interpretacji synonimicznej)”8.

Przytoczone powyżej twierdzenia – jak już wspomniano – można zaaprobo-
wać, jednakże podkreślić także należy, że w kontekście „ubezpieczenia społecz-
nego” pojęcie pracownika pozostaje nieco szersze9. In genere podnieść należy, że 
pracownikiem jest osoba określona w przepisach kodeksu pracy (art. 2 k.p., art. 22 
§ 1 i § 11 k.p.10), a w perspektywie ustawy z 13 października 1998 roku o sys-
temie ubezpieczeń społecznych11 za pracownika uważa się – podobnie – osobę 
pozostającą w stosunku pracy (art. 8 ust. 1), a nadto również osobę określoną 
w art. 8 ust. 2a12. Zgodnie z tym przepisem za pracownika uważa się także osobę 
wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej 
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się 
przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła 
z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej 
umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku 
pracy13. Toteż zakres art. 218 § 1a k.k. odnosi się również i do tych osób, bowiem 

8 Przywołać dla przykładu można w tym przypadku treść art. 11 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 263), gdzie – w kontekście tejże usta-
wy – osobą wykonującą pracę zarobkową jest pracownik lub osoba świadcząca pracę za wynagro-
dzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych 
osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywa-
niem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy. Wskazać jednak 
należy, że przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2019 r., czyli po wydaniu orzeczenia poddawa-
nemu glosowaniu. Zob. M. Budyn-Kulik, w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, „Sys-
tem Informacji Prawnej LEX” 2018, https://sip.lex.pl/#/commentary/587737074/578912 (dostęp 
1.04.2019), komentarz do art. 218, teza 1.

9 Wyrok SA w Białymstoku z 24 września 2013 r., III AUa 304/13, LEX nr 1369209 oraz 
V. Konarska-Wrzosek, op.cit., komentarz do art. 218, teza 5.

10 Na co również zwraca się uwagę w glosowanym judykacie.
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.
12 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.
13 Nadto ustawodawca określił w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 

że: jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 
11, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca (art. 8 ust. 2); za 
osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, zleceniobiorcami oraz 
z osobami fizycznymi, wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębior-
ców, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4–5a, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego 
małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, 
jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu 
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w świetle problematyki ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważane są 
one za pracowników. Toteż w kontekście art. 218 § 1a k.k. osoby te mogą być 
pokrzywdzone tymże przestępstwem, jeżeli ich prawa z zakresu ubezpieczenia 
społecznego zostaną naruszone złośliwie lub uporczywie przez sprawcę wykonu-
jącego czynności w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyż-
szy odrzuca myśl, jakoby wykładnia pojęcia „pracownik” z art. 218 § 1a k.k. była 
„rażąco niegwarancyjna”, wskazując, że „trzeba podkreślić, że przedstawioną 
wykładnię pojęcia «pracownik», o którym mowa w art. 218 § 1a k.k., nie można 
uznać za rażąco niegwarancyjną, skoro w systemie prawa występują zarówno 
karne, jak i cywilne środki ochrony stosunku zobowiązaniowego. W tym pierw-
szym przypadku chodzi o odpowiedzialność sprawcy w płaszczyźnie art. 160 k.k., 
który kryminalizuje spowodowanie skutku w postaci narażenia na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wobec 
każdego człowieka, nie tylko pracownika czy też innej osoby wykonującej pracę 
zarobkową”. Przypomnieć należy, że art. 160 § 1 k.k. jest przepisem ogólnym 
w stosunku do przepisu art. 220 § 1 k.k., podobnie jak art. 160 § 3 k.k. w stosunku 
do art. 220 § 2 k.k. W perspektywie bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy (o których mowa w art. 207 § 2 k.p.) pracodawca jest obowiązany do ich 
zapewnienia także osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie 
niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez praco-
dawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyzna-
czonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 
§ 1 k.p.). Wskazać należy nadto, że sankcji prawno-wykroczeniowej podlega ten, 
kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kieru-
jąc pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 § 1 k.p.)14. Niemniej wydaje się 
zasadne twierdzenie, że w perspektywie art. 218 § 1a k.k. chronione są – wąsko 
– wyłącznie prawa osoby „pracownika”, nie zaś – szeroko – prawa osoby „wyko-
nującej pracę”, co w perspektywie de lege ferenda domaga się jednak zmiany 
rozszerzającej15. 

tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, 
z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (ust. 11).

14 O czym szerzej A. Wróbel, Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 12, s. 72–81.

15 Sąd Najwyższy podkreśla, że „przydawanie na gruncie art. 218 § 1a k.k. zwrotowi 
«pracownik» znaczenia szerszego niż funkcjonujące w prawie pracy stanowiłoby niedozwoloną 
wykładnię na niekorzyść oskarżonego, kolidującą z zasadą nullum crimen sine lege. Znacząca 
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Słusznie wskazuje Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale, że przedmio-
tem ochrony art. 218 § 1a k.k. są wszelkie prawa pracownika wynikające ze 
stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. „Prawa pracownika wynikające 
ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego”, czyli takie, których źródłem 
jest stosunek pracy lub ubezpieczenie społeczne. Chodzi o prawa, które przysłu-
gują pracownikowi: a) w trakcie stosunku pracy (a odnośnie do pracowników 
i sytuacji określonych w art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych – w trakcie określonego w tym przepisie stosunku cywilnoprawnego), oraz 
b) po ustaniu stosunku pracy (a odnośnie do pracowników i sytuacji określonych 
w art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – po ustaniu okre-
ślonego w tym przepisie stosunku cywilnoprawnego); nie zaś prawa osób, które 
nie są i nie były „słabszą” stroną (pracownikiem) danego stosunku pracy, czy 
również stroną – w perspektywie art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych określonego w tym przepisie stosunku cywilnoprawnego16. Gdy 
stosunek pracy (czy odpowiednio do art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych również sprecyzowany tam stosunek cywilnoprawny) jeszcze 
nie powstał, nie wystąpiły uprawnienia wynikające z ubezpieczenia społecz-
nego, wówczas sytuacja taka nie znajduje jakiegokolwiek odzwierciedlenia, jeśli 
chodzi o przedmiot ochrony, w przepisie art. 218 § 1a k.k. Wśród wielu praw 

część komentatorów opowiedziała się za jednolitym, to jest zgodnym z definicją z art. 2 k.p. w zw. 
z art. 22 k.p., rozumieniem słowa «pracownik» w całym rozdziale XXVIII k.k., zaznaczając, że 
stosowanie tu wykładni rozszerzającej jest niedopuszczalne (zob. J. Unterschütz, Glosa do posta-
nowienia SN z 13 kwietnia 2005 r., III KK 23/05, GSP – Prz. Orz. 2006, nr 1, s. 123–134; artykuł 
w GSP – Prz. Orz. 2015/4, s. 164–172). O ile jednak krytyczne głosy pod adresem uchwały dekodu-
jącej sens art. 220 k.k. (zob. A. Musiała, J. Jankowiak, Glosa do uchwały SN z 15 grudnia 2005 r., 
Prok. i Pr. 2007/2, s. 163–167) mogą u podmiotów komentujących lub stosujących prawo wywołać 
pewne wątpliwości co do dotychczasowego sposobu rozumienia użytego w tym przepisie słowa 
«pracownik» (obecny skład Sądu Najwyższego takich wątpliwości nie żywi), o tyle owe nacecho-
wane krytyką wypowiedzi w żadnej mierze nie mogą mieć odniesienia do treści art. 218 § 1a k.k.”. 
W tym przypadku chodzi o to – wskazuje sąd – „że celem ochrony art. 220 k.k. jest prawo pra-
cownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i tylko w tym kontekście oponenci 
owi usiłowali zanegować wynik wykładni dokonanej judykatem z 15 grudnia 2005 r., odwołując 
się do art. 66 ust. 2 Konstytucji RP, art. 3 lit. a dyrektywy nr 89/391/EWG czy art. 29 ust. 3 Prawa 
atomowego, które to przepisy poświęcone są w pełni wartości w postaci bhp. Nakierowana na tę 
kwestię argumentacja nie mogła mieć z oczywistych powodów zastosowania przy odczytywaniu 
sensu art. 218 § 1a k.k., bo przedmiotem ochrony tego przepisu, w odróżnieniu od art. 220 k.k., nie 
są prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale wszelkie prawa pracownika wyni-
kające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego”. Por. A. Wróbel, Glosa do postanowienia 
SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., III KK 23/05, „Studia Iuridica Toruniensia” 2003, nr 1, s. 265–267.

16 Por. S. Samol, Prawnokarna ochrona praw pracownika w nowym kodeksie karnym, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, nr 3–4, s. 77 oraz M. Budyn-Kulik, op. cit., 
komentarz do art. 218, teza 1.
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pracowniczych wyróżnić można: prawo do poszanowania godności, prawo do 
otrzymywania wynagrodzenia oraz innych świadczeń, prawo do wypoczynku, 
prawo do otrzymania świadectwa pracy, prawo do pisemnego potwierdzenia 
warunków umowy o pracę, prawo do ochrony trwałości stosunku pracy, prawo 
do szczególnej ochrony pracy w przypadku kobiet oraz młodocianych, prawo do 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do ponownego przyjęcia 
do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, prawa wynikające ze 
stosunku ubezpieczenia społecznego17. Sąd Najwyższy słusznie wskazuje, że nie 
istnieje pośrednia konstrukcja prawna między: a) „osobą zatrudnioną na pod-
stawie umowy o pracę, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę” 
a b) „osobą, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie umów cywilnopraw-
nych”. Toteż nie jest nią także „osoba, która pod pozorem wykonywania umowy 
cywilnoprawnej świadczy w rzeczywistości pracę w ramach stosunku pracy”. Za 
takim rozumowaniem sądu przemawia treść art. 22 § 12 k.p., który określa, że 
nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy 
zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 k.p.

Toteż w glosowanym orzeczeniu zasadnie zauważa się, że w części moty-
wacyjnej uchwały Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2005 roku, I KZP 34/05 nie 
wspomniano wprost o art. 22 § 11 k.p., określającym, że zatrudnienie w warunkach 
określonych w art. 22 § 1 k.p. jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, 
bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, „jednak wyraźnie zazna-
czono w uzasadnieniu, że pojęciem «pracownik» wolno objąć również osobę, 
z którą zawarto formalnie umowę cywilnoprawną, a nie umowę o pracę. Oznacza 
to powinność traktowania takiej wadliwie nazwanej umowy jako umowy o pracę, 
a świadczącego tę pracę jako osobę pozostającą w stosunku pracy”. Niemniej 
dodać należy, że przepisy art. 22 § 11 oraz art. 22 § 12 k.p. nie wiążą się rów-
nież z zakazem zatrudniania na podstawie innego niż stosunek pracy stosunku18. 
Jednak jeżeli praca spełniałaby de facto warunki określone w art. 22 § 1 k.p., 

17 O czym szerzej J. Unterschütz, Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę 
zarobkową, Warszawa 2010, s. 76–110.

18 Jak trafnie zauważa W. Radecki, „jeżeli umowa cywilnoprawna nie została zawarta je-
dynie po to, aby ukryć faktyczny stosunek pracy, a więc jest rzeczywiście umową cywilnopraw-
ną (umową zlecenia, umową agencyjną, inną umową o świadczenie usług), którą strony przecież 
zawrzeć mogą, to prawa np. zleceniobiorcy nie są chronione przez art. 218 § 1 KK”, W. Radecki, 
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Rozdział XXVIII Kodeksu 
karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 30.
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wówczas de iure byłaby to praca wykonywana w ramach stosunku pracy19; nie-
zależnie także od nazwy, rodzaju zawartej przez strony umowy; niezależnie od 
tego, czy byłaby to któraś z umów z zakresu prawa cywilnego (zlecenie, o dzieło, 
agencyjna, „nienazwana”20 – np. tzw. kontrakt menedżerski21), świadczona cho-
ciażby przez osoby „samozatrudnione” (np. w przypadku „pozornych przedsię-
biorców”)22, itd.

Zakresem art. 218 § 1a k.k. – jak wskazuje Sąd Najwyższy, nie wspomi-
nając jednakże o osobach, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych – „objęte są tylko osoby będące pracownikami w rozu-
mieniu art. 2 k.p. i art. 22 § 1 i § 11 k.p., a więc osoby zatrudnione na warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy, niezależnie od nazwy zawartej przez 
strony umowy; ustaleń w tym zakresie dokonuje w procesie karnym sąd, zgodnie 
z zasadą jurysdykcyjnej samodzielności wyrażoną w art. 8 § 1 k.p.k.”23. Przepis 

19 Por. S. Kowalski, Ochrona praw pracownika w kodeksie karnym. Zagadnienia teoretycz-
ne i praktyczne, Toruń 2014, s. 40.

20 P. Daniluk oraz W. Witoszko wskazują – analizując poglądy wyrażane w doktrynie – że 
należy przychylić się do twierdzenia, iż pojęcie „pracownik” (co prawda w kontekście art. 220 k.k., 
lecz dotyczy to także art. 218 § 1a k.k.) odnosi się także do „osób, które formalnie nie są zatrudnio-
ne na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę 
(art. 2 kp), lecz w rzeczywistości – wykonując czynności na podstawie różnych, najczęściej pozor-
nych, umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło) – świadczą pracę w ramach 
stosunku pracy”, P. Daniluk, W. Witoszko, op.cit.

21 J. Unterschütz, op. cit., s. 69–71.
22 A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997, 

s. 168–169.
23 Konkluzję tę poprzedził Sąd Najwyższy zasadną analizą, że „orzecznictwo z zakresu 

prawa pracy poświęciło analizowanej problematyce wiele uwagi, prezentując jednolite i konse-
kwentne w tej materii zapatrywania, które okazały się pomocne przy odczytywaniu znaczenia pojęć 
z tej gałęzi prawa użytych w ustawie karnej, w tym pojęcia «pracownik» z art. 218 § 1a k.k. Przyj-
muje się, że zasadnicze znaczenie w procesie sądowego badania, czy dany stosunek prawny jest 
stosunkiem pracy, ma ustalenie faktyczne, czy praca wykonywana w ramach ocenianego stosunku 
prawnego rzeczywiście ma cechy wymienione w art. 22 § 1 k.p.; w tym celu bada się okoliczności 
i warunki, w jakich dana osoba wykonuje czynności na rzecz innego podmiotu prawa, i dopiero 
w wyniku tego badania rozstrzyga się, czy czynności te świadczone są w warunkach wskazujących 
na stosunek pracy (zob. wyrok SN z 17 października 2017 r., II UK 451/16). Jeżeli w umowie prze-
ważają cechy pracownicze, takie jak podporządkowanie pracodawcy czy brak realnej możliwości 
wykonywania umowy przez inną osobę niż zatrudniony, to mamy do czynienia z umową o pracę – 
i to nawet jeżeli wolą stron było zawarcie umowy cywilnoprawnej (zob. wyrok SN z 7 czerwca 
2017 r., I PK 176/16). W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że o tym, czy dana osoba po-
zostaje w stosunku pracy czy też w stosunku zobowiązaniowym z zatrudniającym go podmiotem, 
decyduje charakter tego stosunku i treść zawartej umowy, a nie jej nazwa. Cechami charakteryzują-
cymi stosunek pracy – wynikającymi wprost z art. 22 § 1 k.p. – są odpłatne świadczenie pracy przez 
pracownika na rzecz pracodawcy i pod kierownictwem tego pracodawcy. Doktryna prawa pracy 
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ten określa expressis verbis, że sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia 
faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub 
organu. W tymże kontekście słusznie podnosi się w judykaturze, że zasada jurys-
dykcyjnej samodzielności sądu orzekającego określona w art. 8 § 1 k.p.k. jest 
jedną z naczelnych zasad procedury karnej i jest konsekwencją obowiązywania 
na gruncie k.p.k. zasady swobodnej oceny dowodów z art. 7 k.p.k. „Oznacza 
to, że dla rozstrzygnięcia orzekającego w postępowaniu karnym sądu irrele-
wantne pozostają orzeczenia innych sądów, czy organów nawet w zbliżonych 
faktycznie sprawach. Jedyny wyjątek od tej zasady wprowadza art. 8 § 2 k.p.k. 
w odniesieniu do prawomocnych rozstrzygnięć sądowych kształtujących prawo 
lub stosunek prawny”24. Należy podzielić myśl wyrażoną w literaturze przed-
miotu, że ustalenia sądowe, o których mowa w art. 8 § 1 k.p.k., mają „szczególne 
znaczenie z punktu widzenia zjawiska zatrudniania pracowników na podstawie 
umów cywilnoprawnych, zwanych «śmieciowymi», które «ukrywają» jedynie, 
że zatrudniony świadczy pracę w warunkach typowych dla stosunku pracy”25.

Glosator podziela postulat de lege ferenda, „aby ochroną art. 218 § 1a k.k. 
objąć również osoby pozostające w stosunkach zatrudnienia innych niż stosunek 
pracy”26 i – o czym nie wspomina jednakże sąd w uchwale będącej przedmiotem 
glosowania – innych niż określonych w art. 8 ust 2a ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych. Należy w tym przypadku w perspektywie prawotwórczej 
mieć na względzie nie tylko „osoby wykonujące pracę zarobkową”, lecz również 
osoby „wykonujące pracę o charakterze niezarobkowym”, czyli in genere osoby 

dodaje do tego jeszcze takie cechy, jak osobiste świadczenie pracy przez pracownika, dobrowol-
ność zobowiązania i obciążenie pracodawcy ryzykiem gospodarczym, produkcyjnym i osobowym. 
Ustawodawca w art. 22 § 11 k.p. ustanowił swoistą zasadę zatrudnienia w ramach stosunku pracy, 
co oznacza, że każde zatrudnienie noszące cechy stosunku pracy jest z mocy prawa traktowane jako 
zatrudnienie w ramach stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (zob. 
P. Daniluk, W. Witoszko, Glosa do uchwały SN z 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, OSP 2006/7–8, 
s. 93; J. Unterschütz, Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, LEX 
OMEGA dla Sądów 30/2018; K. Rączka, Komentarz do art. 2 Kodeksu pracy, LEX OMEGA dla 
Sądów 32/2018)”.

24 Teza do postanowienia SA w Katowicach z 15 marca 2017 r., II AKz 138/17, LEX 
nr 2333415.

25 Z. Siwik, op.cit., komentarz do art. 218, teza 4.
26 Postulat ten – na co słusznie w glosowanej uchwale zwraca się uwagę oraz przypomi-

na w perspektywie prawnoustrojowej – skierować należy „do władzy ustawodawczej, bowiem do 
poszerzania granic odpowiedzialności karnej na podstawie określonego przepisu uprawniony jest 
w polskim systemie prawnym jedynie parlament, a nie jakiegokolwiek rodzaju lub rzędu sąd w dro-
dze orzeczenia precedensowego”.
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„wykonujące pracę”. Tego rodzaju zmiana powinna zapewniać ochronę każdej 
osobie wykonującej pracę niezależnie od podstawy jej wykonywania; – niezależ-
nie, czy wykonywana jest w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnopraw-
nego, czy wykonujący pracę realizuje ją w ramach umowy o pracę, powołania, 
mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, wolontariatu, praktycznej 
nauki zawodu, praktyki zawodowej, umowy zlecenia, itp. Względy słuszności 
oraz względy sprawiedliwościowe wymagają, aby wszystkie te osoby chronione 
były możliwością zastosowania represji karnej w takim samym stopniu jak osoby 
będące pracownikami.

Autor glosy zgadza się w głównej mierze z poglądem, że „zakresem art. 218 
§ 1a k.k. objęte są tylko osoby będące pracownikami w rozumieniu art. 2 k.p. 
i art. 22 § 1 i § 11 k.p.”, uznając go jednak za niepełny, bowiem należy mieć także 
na względzie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie – 
co do ubezpieczeń społecznych – pojęcie pracownika jest nieco szersze niż to 
zawarte w przepisach k.p. Glosator uznaje za zasadne twierdzenie, że przedmio-
tem ochrony art. 218 § 1a k.k. są wszelkie prawa pracownika wynikające ze sto-
sunku pracy lub ubezpieczenia społecznego.
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Summary

The Supreme Court, in the ruling which is subject to this commentary, addresses the 
notion of an employee referred to in Article 218 § 1a of the Criminal Code. The court 
discussed the issue of the designation and limits of the notion of “employee” and the 
subject-matter of protection of the provision referred to above along with its scope. The 
commentator – in this context – analyses the Supreme Court’s thinking. 
The commentary’s author agrees in most part with the belief that “the scope of Arti-
cle 218 § 1a CrC covers only persons who are employees within the meaning of Arti-
cle 2 LC and Article 22 § 1 and § 11 LC”, though he deems it incomplete as one also 
needs to take into account Article 8(2a) of the act on social insurance, where – with 
regard to social insurance – the notion of an employee is slightly broader than the one 
included in the provisions of the Labour Code. The commentator believes it legitimate 
that the subject-matter of protection of Article 218 § 1a CrC includes all employee rights 
resulting from an employment or social insurance relationship. The commentator shares 
the de lege ferenda postulate for the “protection under Article 218 § 1a CrC to include 
also persons in employment relationships other that a contract of employment” and, 
which the Court did not address in the discussed resolution, the civil law relationship 
referred to in Article 8(2a) of the Social Insurance Act.

Keywords: employee in criminal law, criminal and legal protection of employee rights, 
criminal law, employment relationship






