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Kompetencje przewodniczącego rady gminy

Streszczenie

Problematyka kompetencji przewodniczącego rady gminy nie była zbyt często w nauce ana-
lizowana. Celem artykułu było rozróżnienie takich pojęć jak zadanie i  kompetencja prze-
wodniczącego rady gminy, jak też wykazanie, że w przedmiotowym zakresie ustawowa re-
gulacja jest fragmentaryczna, a nie całościowa. W opracowaniu tym postawiono hipotezę 
o dopuszczalności uzupełnienia kompetencji przewodniczącego organu stanowiącego gmi-
ny normami statutowymi danej jednostki samorządu. 

Podstawową metodą badawczą była dogmatyczna metoda badań polegająca na analizie 
obowiązującego stanu prawnego, orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Pomocniczo sko-
rzystano z metody empirycznej obejmującej analizę wybranych statutów gmin. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że organy nadzoru najczę-
ściej stosowały wykładnię zawężającą zakres regulacji uprawnień przewodniczących. Taka 
restrykcyjna wykładnia była nie do pogodzenia z władztwem statutowym rad gmin i tym sa-
mym zawsze tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, kompetencje przewodniczącego rady gminy 
powinny być dostosowane do lokalnych warunków, np. w zakresie przyznania prawa inicja-
tywy uchwałodawczej. Ponadto sam ustawodawca w wielu przepisach ustawowych przyznał 
różnorodne kompetencje przewodniczącym rad gmin, niekiedy w żadnej mierze niezwiąza-
ne z prowadzeniem obrad tej rady lub organizowaniem jej pracy.
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10 Kazimierz Bandarzewski

Przeprowadzona w tym opracowaniu analiza doprowadziła do przyjęcia za słuszną hipo-
tezę, zgodnie z którą prawidłowa wykładnia art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym1 
powinna prowadzić do uznania, że zawarta w tym przepisie norma prawna określiła jedynie 
zadania przewodniczącego organu stanowiącego gminy, kompetencje zaś niezbędne do ich 
wykonywania powinien przede wszystkim określić statut danej jednostki samorządu tery-
torialnego. 

Słowa kluczowe: przewodniczący rady gminy, zadanie, kompetencja, statut

Wprowadzenie

Przewodniczący rady gminy jest obligatoryjnym organem wewnętrznym każdego 
organu stanowiącego samorządu gminnego. Wprawdzie ustawa o  samorządzie 
gminnym nie określa przewodniczącego rady gminy mianem organu wewnętrz-
nego, niemniej za taką kwalifikacją wydają się przemawiać następujące argumenty: 
po pierwsze, przewodniczący organu stanowiącego ma odrębne w  stosunku do 
rady gminy (i wójta) kompetencje; po drugie, nie jest on organem gminy; po trze-
cie, zarówno orzecznictwo sądowe2, jak i  część przedstawicieli doktryny3 wprost 
określają przewodniczącego rady gminy mianem organu wewnętrznego rady. 

Nie budzi wątpliwości, że przewodniczący organu stanowiącego jest niezbędny 
do prawidłowego funkcjonowania tego organu i co do zasady brak wyboru danej 
osoby na to stanowisko uniemożliwia jakiekolwiek podejmowanie uchwał przez 
radę gminy4. 

Problematyka kompetencji przewodniczącego rady gminy tylko pozor-
nie wydaje się wyczerpująco uregulowana w  ustawie o  samorządzie gminnym. 
Zarówno sam sposób regulacji przedmiotowego zagadnienia, jak i dość dowolne 
posługiwanie się przez ustawodawcę w ustawie o samorządzie gminnym pojęciem 
zadania w odniesieniu do przewodniczącego organu stanowiącego mogą prowadzić 

1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm. (dalej: 
u.s.g.). 

2 Por. wyrok NSA z 6 grudnia 2007 r., II OSK 1456/07, LEX nr 460513; wyrok NSA z 1 sierpnia 
2018 r., II OSK 1362/18, LEX nr 2535249; postanowienie NSA z 17 września 2010 r., II OZ 886/10, 
LEX nr 743975. 

3 Por. np. C. Martysz, w: B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. 2, 
Warszawa 2018, s. 349–352; K. Płonka-Bielenin, M. Pyrzowski, Pozycja prawna przewodniczącego 
rady gminy – wnioski i postulaty, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, nr 16, s. 160; M. Augu-
styniak, B. Przywora, Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. 
Analiza prawna z wzorami dokumentów, Warszawa 2020, s. 153. 

4 Artykuł 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 u.s.g. 
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do różnorodnego określenia zakresu jego kompetencji, a tym samym być źródłem 
sporów pomiędzy gminami a organami nadzoru5. 

Celem niniejszego artykułu jest nie tylko delimitacja takich pojęć jak zadanie 
i  kompetencja przewodniczącego rady gminy, lecz także wykazanie, że w  przed-
miotowym zakresie ustawowa regulacja jest fragmentaryczna, a  nie całościowa. 
Prowadzi to do postawienia hipotezy o dopuszczalności uzupełnienia kompetencji 
przewodniczącego organu stanowiącego gminy normami statutowymi danej jed-
nostki samorządu. 

Zadanie i kompetencja

Zgodnie z  art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze u.s.g. zadaniem przewodniczącego jest 
wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Pojawia się jed-
nak wątpliwość, czy zawarte w  tym przepisie określenia „organizowanie pracy 
rady” i „prowadzenie obrad rady” stanowią zadania przewodniczącego czy też jego 
kompetencje. 

W doktrynie same pojęcia zadania i kompetencji nie są postrzegane jednolicie. 
Rozważania przedstawicieli nauki w zakresie dotyczącym pojęcia kompetencji, 

jak i  normy kompetencyjnej prowadzą przede wszystkim do konkluzji, zgodnie 
z którą normą kompetencyjną jest norma prawna skierowana do organu i określa-
jąca rodzaj i zakres czynności możliwych do podjęcia w danych okolicznościach. 
Dopiero na tej podstawie właściwy organ może podjąć określoną czynność, a więc 
ma kompetencję6. Najczęściej analizę samej normy kompetencyjnej i kompetencji 
przedstawia się w relacji organu administracyjnego i podmiotu pozostającego poza 
administracją lub między różnymi organami administracji. 

5 Por. przykładowo: rozstrzygnięcie nadzorcze nr  26/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
z  10  kwietnia 2019  r., Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z  2019  r. poz. 2315; rozstrzygnięcie nadzorcze 
NK-I.4131.166.2020.T Dom Wojewody Lubuskiego z  3 grudnia 2020  r., Dz. Urz. Woj. Lub. 
z  2021  r. poz.  138; rozstrzygnięcie nadzorcze nr  107/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
z  2  listopada 2018  r., Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z  2018  r. poz. 5575; rozstrzygnięcie nadzorcze 
NR PN.4131.568.2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 31 października 2019  r., Dz. Urz. 
Woj. War.-Mazur. z 2019 r. poz. 5236. 

6 W. Jakimowicz, Konstrukcja tak zwanego domniemania kompetencji organu administracji publicz-
nej, w: J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, 
Wrocław 2009, s. 240; M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, 
s. 150–152.
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Pojęcia zadania i kompetencji traktowane są czasami synonimicznie7, w szcze-
gólności w zakresie relacji poziomej między organami administracyjnymi na tym 
samym poziomie hierarchicznym, w  której odróżnia się kompetencje jednego 
organu wobec innego organu i zamiennie określa się je mianem zadań8. Wskazuje 
się również, że pojęcie zadania ma charakter dynamiczny, jest terminem zbiorczym 
realizowanym przez organy wykonujące administrację publiczną9. 

Wydaje się jednak, że w  doktrynie dominuje inny nurt rozważań, wyraźnie 
odróżniający pojęcie zadania i  kompetencji organu. Jednakże i  w  tym zakresie 
poglądy nie są jednolite. Zadanie definiuje się jako skonkretyzowaną czasowo 
ocenę realizowanego stanu, faktu lub zdarzenia odnoszonego do systemu wartości 
ustawodawcy (lub ogólnie ustalonych celów i  kierunków działania konkretnego 
podmiotu), a pod pojęciem kompetencji rozumie się zespół praw i obowiązków 
danego organu wraz ze wskazaniem prawnych form jego działania10. Podnosi się 
też, że zadania zostają przypisane przez prawodawcę całemu szczeblowi danej 
administracji publicznej, np. samorządowi gminnemu, kompetencja natomiast 
oznacza uprawnienie lub zbiór uprawnień przypisanych konkretnemu organowi11. 

Pojęcie kompetencji traktuje się niekiedy jako synonim „właściwości”12 bądź 
jako określenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu stosowania danej formy 
prawnej działania (aktu lub czynności) przez organ administracyjny13. Przedstawi-
ciele nauki, akcentując odrębność terminów zadania i kompetencji, wskazują przy 
tym, że samo zadanie nie może być źródłem kompetencji, ponieważ określa ono 
obowiązki organu, kompetencja zaś określa możliwość działania organu14. 

7 M. Zieliński, Dwa nurty pojmowania „kompetencji”, w: H. Olszewski, B. Popowska (red.), Gospo-
darka, administracja, samorząd terytorialny. Praca poświęcona 45-leciu pracy twórczej Profesor 
Teresy Rabskiej, Poznań 1997, s. 593.

8 M. Matczak, Kompetencja w prawie administracyjnym, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel 
(red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2010, 
s. 377; J. Boć, Pojęcie kompetencji, w: idem (red.), Prawo administracyjne, wyd. 7, Wrocław 2001, 
s. 134.

9 M. Stahl, Zagadnienia ogólne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa 
Administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2011, s. 36–43.

10 R. Michalska-Badziak, Podmioty administrujące, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, wyd. 2, 
Warszawa 2002, s. 192–193.

11 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 1, Kraków 2005, s. 211. 
12 A. Wiktorowska, Rodzaje jednostek organizacyjnych w  systemie administracji publicznej, 

w: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, wyd. 8, Warszawa 2008, s. 107–108.
13 Z. Cieślak, Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, w: Z. Niewiadomski (red.), Prawo 

administracyjne. Część ogólna, wyd. 1, Warszawa 2000, s. 97–98.
14 M. Matczak, Kompetencja w prawie…, s. 416.
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Zadania przypisywane przez ustawodawcę organom traktowane są również 
jako odrębne normy, tzw. normy zadaniowe określające kierunki działania danego 
organu skierowane tylko do organu, a nie adresatów czynności zmierzających do 
wykonywania (wdrażania) zadań. Same normy zadaniowe nie mają mocy upoważ-
niającej i  ich realizacja wymaga dodatkowych norm kompetencyjnych15, chyba 
że wyjątkowo dotyczyłyby działań organizatorskich podejmowanych w  formach 
niewładczych16. 

Organizowanie pracy rady i prowadzenie obrad 
– zadanie czy kompetencja? 

Przedstawione pokrótce poglądy koncentrują się na zadaniach i  kompetencjach 
organów administracyjnych, niemniej jednak należy je odnieść jako adekwatne do 
rozważań w zakresie zadań i kompetencji przewodniczącego rady gminy. 

Na podstawie powyższego należałoby stwierdzić, że norma prawna zawarta 
w art. 19 ust. 2 u.s.g. niewątpliwie nie ma charakteru normy kompetencyjnej i nie 
zawiera konkretnie wskazanych przez ustawodawcę uprawnień przewodniczącego 
rady gminy17. Pojęcia organizowania pracy rady i prowadzenia obrad rady obejmują 
opis zadania, a  nie skonkretyzowanych kompetencji, i  to nawet wówczas, gdyby 
chodziło o działania w  formach niewładczych. Pod określeniem „organizowanie 
pracy rady” należy rozumieć szereg różnorodnych działań, takich jak np. zwoływa-
nie sesji rady, przekazywanie radnym informacji o miejscu i czasie sesji wraz z pro-
jektami uchwał, umożliwianie radnym zapoznanie się z dodatkowymi materiałami 
przygotowanymi na potrzeby uchwalenia projektów uchwał itd. Analogicznie 

„prowadzenie obrad rady” jest pojęciem zbiorczym, w  ramach którego zawierają 
się takie uprawnienia, jak np. otwarcie danej sesji rady, sprawdzanie quorum wśród 
radnych, zarządzanie dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad, udzielanie 
i odbieranie głosu radnym, zamykanie dyskusji, stosowanie środków dyscyplinują-
cych radnych, zarządzenie głosowania nad projektem uchwały, ogłoszenie wyniku 

15 T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 110; 
W. Jakimowicz, op. cit., s. 241.

16 R. Michalska-Badziak, op. cit., s. 193.
17 Inaczej, ale bez uzasadnienia stanowiska, por. wyrok NSA z 13 listopada 2018 r., I OSK 1239/18, 

LEX nr 2629254; wyrok NSA z 26 kwietnia 2019 r., II OSK 1060/18, LEX nr 2676554. 
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głosowania, zarządzanie przerwy, zarządzenie reasumpcji głosowania, zamykanie 
danej sesji itd.18 Takie stanowisko zajęto również w orzecznictwie sądowym19. 

Tym samym należałoby uznać za trafniejsze te poglądy, które regulacji zawartej 
w art. 19 ust. 2 u.s.g. przypisują formę norm zadaniowych20. O tym, jakie konkretne 
kompetencje przysługują przewodniczącemu rady w zakresie wykonywania zada-
nia obejmującego zarówno „organizowanie pracy rady”, jak i „prowadzenie obrad 
rady”, winny precyzyjnie wskazywać odrębne przepisy. 

Należałoby do nich zaliczyć art. 20 ust. 1 u.s.g., który mówi, że obowiązkiem 
przewodniczącego jest zwołanie sesji rady w miarę potrzeb, ale przynajmniej jeden 
raz na trzy miesiące. Kolejną normę kompetencyjną zawiera art. 20 ust. 3 u.s.g., 
zgodnie z którym w przypadku, gdy wniosek o zwołanie sesji zawierający porzą-
dek obrad i projekty uchwał (lub projekt uchwały) złoży wójt albo co najmniej ¼ 
ustawowego składu danej rady, obowiązkiem przewodniczącego jest zwołanie sesji 
na dzień przypadający w terminie siedmiu dni od dnia złożenia takiego wniosku. 
Zgodnie z art. 20 ust. 5 i ust. 6 u.s.g. obowiązkiem przewodniczącego jest wprowa-
dzenie – na wniosek wójta bądź klubu radnych – do porządku obrad najbliższej 
sesji projektu uchwały, jeżeli taki wniosek wraz z projektem uchwały został złożony 
na co najmniej siedem dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. 

Stosownie zaś do treści art. 41a ust. 3 u.s.g. projekt uchwały zgłoszony w ramach 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej musi zostać objęty przez przewodniczą-
cego rady porządkiem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, 
nie później jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia projektu. 

Przytoczone regulacje potwierdzają, że samo określenie normy zadaniowej 
w  postaci „organizowania pracy rady” nie stanowi wystarczającej podstawy do 
przypisywania kompetencji przewodniczącemu. Kompetencje, które pozwalają 
na prawidłowe organizowanie pracy rady gminy, muszą być określone w normach 
kompetencyjnych zawartych zarówno w  ustawie, jak i  w  statucie. Same bowiem 
normy ustawowe nie zawierają w tym zakresie wystarczającej regulacji. 

W związku z tym, jeżeli jakiejś kompetencji nie przyznano przewodniczącemu, 
to samo powoływanie się na „organizowanie pracy rady” jest niewystarczające do 
podejmowania przez niego określonych czynności. 

18 W. Kisiel, w: idem (red.), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 250–254; 
P.  Chmielnicki, w: idem (red.), Ustawa o  samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013, 
s. 402–403; C. Martysz, op. cit. s. 349–352; D. Ossowska-Salamonowicz, Organizacja wewnętrzna 
rady gminy, w: M. Chmaj (red.), Status prawny rady gminy, Warszawa 2012, s. 71–75; M. Augusty-
niak, B. Przywora, op. cit., s. 155.

19 Por. wyrok NSA z 1 sierpnia 2018 r., II OSK 1362/18, LEX nr 2535249. 
20 P. Chmielnicki, op. cit., s. 403; por. wyrok NSA z 18 maja 2017 r., I OSK 23/17, LEX nr 2333724.
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Nie powinno również budzić żadnych wątpliwości, że statut winien precyzyjnie 
uregulować pozostałe kompetencje przewodniczącego zarówno w zakresie „orga-
nizowania pracy rady”, jak i „prowadzenia obrad rady”. Materia ta stanowi część 
ustroju wewnętrznego danej jednostki samorządu terytorialnego, a  to podlega 
regulacji statutowej w myśl art. 169 ust. 4 Konstytucji RP21. 

Wykładnia terminu „wyłącznie”

Artykuł 19 ust. 2 u.s.g. został znowelizowany ustawą z  dnia 11 kwietnia 2001  r. 
o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samo-
rządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw22. 

Dotychczasowa treść tego przepisu wskazywała, że przewodniczący rady orga-
nizuje jej pracę i prowadzi jej obrady. Zastąpiono go jednak bardziej kategorycznym 
sformułowaniem, zgodnie z  którym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie 
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie jej obrad. Czy oznacza to, że norma 
zadaniowa zawarta w art. 19 ust. 2 u.s.g. ogranicza zakres kompetencji przewodni-
czącego tylko do organizowania pracy rady i prowadzenia jej obrad? Na to pytanie 
odpowiedzi udziela sam ustawodawca. W ustawie o samorządzie gminnym prze-
wodniczącemu rady gminy przyznano następujące kompetencje: 

1) wydawanie poleceń służbowych pracownikom urzędu gminy wykonującym 
zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z  funkcjonowaniem 
rady gminy, komisji i  radnych, a  także wykonywanie w  tym zakresie uprawnień 
zwierzchnika służbowego w stosunku do tych pracowników (art. 21a u.s.g.); 

2) przyjmowanie i przekazywanie wójtowi interpelacji i zapytań radnych kiero-
wanych do wójta (art. 24 ust. 6 u.s.g.); 

3) przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych wraz z kopiami ich zeznań 
o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni 
i ich korekty (art. 24h ust. 3 pkt 1 u.s.g.); 

4) wezwanie radnego w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania 
terminu do złożenia oświadczenia majątkowego do jego niezwłocznego złożenia 
wraz z wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu (art. 24h ust. 5a u.s.g.); 

21 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997  r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997  r. Nr 78, 
poz. 483, ze zm. (dalej: Konstytucja RP).

22 Artykuł 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, 
o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w wojewódz-
twie oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2001 r. Nr 45, poz. 497, obowiązujący od 
30 maja 2001 r. 
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5) dokonywanie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych rad-
nych (art. 24h ust. 6 u.s.g.) oraz porównywanie ich treści z uprzednimi oświadcze-
niami majątkowymi i z kopią zeznania podatkowego (art. 24h ust. 8 u.s.g.); 

6) przekazywanie jednego egzemplarza oświadczenia majątkowego każdego 
radnego naczelnikowi urzędu skarbowego (art. 24h ust. 6 u.s.g.); 

7) występowanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kon-
trolę oświadczenia majątkowego radnego w  przypadku podejrzenia, że osoba je 
składająca podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę (art. 24h ust. 9 u.s.g.); 

8) składanie do 30 października każdego roku radzie gminy informacji o rad-
nych, którzy nie złożyli oświadczeń majątkowych lub złożyli je po terminie, o nie-
prawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 
wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 
oraz o  działaniach podjętych w  związku z  nieprawidłowościami stwierdzonymi 
w analizowanych oświadczeniach majątkowych (art. 24h ust. 12 pkt 1–3 u.s.g.);

9) przekazywanie wójtowi kopii oświadczeń majątkowych, które złożono prze-
wodniczącemu rady gminy (art. 24i ust. 2 u.s.g.);

10) przyjmowanie pisemnych zgłoszeń mieszkańców zamierzających zabrać 
głos na sesji obejmującej debatę nad raportem o stanie gminy (art. 28aa ust. 7 u.s.g.) 
i dopuszczanie ich do głosu przez przewodniczącego według kolejności otrzymania 
przez niego zgłoszenia (art. 28aa ust. 8 u.s.g.); 

11) odbieranie informacji przesyłanych przez sąd lub prokuratora zawierających 
wezwanie kierowane do wójta celem odbycia przez niego kary pozbawienia wol-
ności bądź aresztu (art. 28g ust. 4 pkt 2 i ust. 5 u.s.g.) albo o zastosowaniu wobec 
wójta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych 
(art. 28g ust. 4 pkt 4 i ust. 5a u.s.g.); 

12) pisemne poinformowanie – w  terminie 48 godzin od chwili powzięcia 
wiadomości o  jednej z  przemijających przeszkód objętych art. 28g ust. 1 u.s.g. 
uniemożliwiających wykonywanie zadań i  kompetencji przez wójta – wojewody 
o przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę lub pierwszego zastępcę albo 
o  konieczności wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów osoby przejmującej 
wykonywanie zadań i kompetencji wójta w przypadku braku powołania zastępcy 
bądź pierwszego zastępcy oraz w przypadku, gdy przemijająca przeszkoda w wyko-
nywaniu zadań i  kompetencji przez zastępcę albo pierwszego zastępcę spowo-
dowana jest przez jedną z  okoliczności, o  których mowa w  art. 28g ust. 1 u.s.g. 
(art. 28g ust. 7 pkt 1–3 u.s.g.); 

13) odbieranie aktu ślubowania złożonego przez wójta przed komisarzem 
wyborczym (art. 29a ust. 3 u.s.g.); 
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14) zawiadamianie przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomoc-
niczej o sesji rady gminy z podaniem daty, miejsca, porządku obrad oraz projektów 
uchwał (art. 37a u.s.g.). 

Przedstawiony katalog nie jest pełny. W  innych ustawach przewodniczącego 
rady gminy dodatkowo wyposażono w następujące uprawnienia lub obowiązki23: 

1) obowiązek przekazania komisarzowi wyborczemu uchwały rady gminy 
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (art. 24a ustawy o refe-
rendum lokalnym24); 

2) obowiązek odbierania postanowień sądu okręgowego i  sądu apelacyjnego 
w  sprawie nieprawdziwych danych i  informacji zawartych w  plakatach, hasłach, 
ulotkach, wypowiedziach albo innych formach propagandy i agitacji (art. 35 ust. 5 
u.r.l.); 

3) obowiązek wykonania wobec wójta czynności z zakresu prawa pracy związa-
nych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, z wyjątkiem ustalania wyna-
grodzenia wójta (art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych25);

4) obowiązek powiadomienia o braku możliwości podjęcia przez radę gminy 
uchwały w przedmiocie ustalenia lokalizacji mieszkaniowej w terminie 60 dni od 
daty złożenia przez inwestora wniosku o ustalenie takiej lokalizacji wraz ze wskaza-
niem powodów opóźnienia oraz nowego terminu podjęcia uchwały, nie dłuższego 
niż 30 dni od dnia upływu 60-dniowego terminu liczonego od daty złożenia wnio-
sku przez inwestora (art. 7 ust. 5 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących26);

5) prawo do otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o utracie przez 
radnego prawa wybierania lub prawa wybieralności w przypadkach objętych art. 10 
§ 2 i art. 11 § 2 Kodeksu wyborczego27 (art. 383a § 1 K.w.); 

6) prawo do otrzymania odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o utracie przez 
wójta prawa wybierania lub prawa wybieralności w przypadkach objętych art. 10 
§ 2 i art. 11 § 2 K.w. (art. 492a § 1 K.w.); 

7) prawo do otrzymania postanowienia komisarza wyborczego o wygaśnięciu 
mandatu wójta (art. 492 § 3a K.w.); 

23 W doktrynie zaprezentowano podział zadań przewodniczącego rady na dwie kategorie – zadania 
o charakterze obowiązkowym i subsydiarnym (por. M. Augustyniak, Prawa i obowiązki radnego 
jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, s. 94).

24 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. z 2019 r. poz. 741 (dalej: u.r.l.).
25 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1282.
26 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkanio-

wych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U. z 2021 r. poz. 1538.
27 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2020 r. poz. 1319 (dalej: K.w.). 
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8) obowiązek zawiadomienia ławnika na co najmniej siedem dni o  terminie 
posiedzenia komisji oraz sesji rady gminy i przysługującym mu prawie do wysłu-
chania i  udziale w  posiedzeniu właściwej komisji oraz w  sesji rady gminy, na 
których będzie rozpoznawany wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego lub 
rejonowego w sprawie odwołania ławnika (art. 166 ust. 2b Prawa o ustroju sądów 
powszechnych28);

9) obowiązek złożenia wniosku w  imieniu rady gminy o  wpisanie gminy do 
Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy (§ 2 ust. 3 
oraz załącznik do rozporządzenia w  sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w któ-
rych jest używany język pomocniczy29); 

10) obowiązek złożenia wniosku w imieniu rady gminy o wpisanie gminy do 
Rejestru gmin, na których obszarze używane są dodatkowe nazwy miejscowości 
lub obiektów fizjograficznych albo ulic (§ 3 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniej-
szości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej 
nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej 
lub etnicznej albo w języku regionalnym30); 

11) obowiązek złożenia wniosku w imieniu rady gminy o wpisanie gminy do 
Rejestru gmin, na których obszarze używane są dodatkowe nazwy miejscowości 
i obiektów fizjograficznych (§ 4 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie 
Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzo-
rów wniosków o  wpisanie do tego Rejestru oraz o  ustalenie dodatkowej nazwy 
miejscowości lub obiektu fizjograficznego w  języku mniejszości narodowej lub 
etnicznej albo w języku regionalnym31); 

12) prawo do określenia terminu i  miejsca wykonywania zadania oraz miej-
scowości rozpoczęcia i  zakończenia podróży służbowej radnego w  poleceniu 
wyjazdu służbowego (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

28 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 2072.
29 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 

Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy, Dz.U. z 2005 r. Nr 102, 
poz. 856.

30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 
Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków 
o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjogra-
ficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym, Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1486. 

31 Ibidem. 
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i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z  tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy32); 

13) prawo do określenia środka transportu właściwego do odbycia podróży 
służbowej radnego w  poleceniu wyjazdu służbowego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należ-
ności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy);

14) prawo do wyrażenia zgody na przejazd przez radnego w podróży służbowej 
pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy (§ 5 ust. 3 rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji w  sprawie sposobu ustalania 
należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy);

15) prawo do zarządzenia obrad rady gminy w trybie zdalnym (art. 15zzx ust. 2 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych33).

Przedstawiony zakres kompetencji przewodniczącego rady gminy jest szeroki 
i znacząco wykracza poza samo zadanie w postaci prowadzenia obrad rady gminy 
lub organizowania jej pracy34. 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zawarte w art. 19 ust. 2 u.s.g. 
sformułowanie o wyłączności zadań przewodniczącego w zakresie organizowania 
pracy rady i prowadzenia jej obrad nie oznacza ich zawężenia tylko do tego zakresu. 
Z przedstawionego powyżej wykazu wynika, że z zadań objętych art. 19 ust. 2 u.s.g. 
nie mogą wynikać te kompetencje, które dotyczą np. informowania w przypadku 
braku pierwszego zastępcy wójta, czy odbieranie aktu ślubowania wójta. 

Zwrot „wyłącznie” zawarty w art. 19 ust. 2 u.s.g. oznacza tyle, że kompetencje 
w zakresie organizowania pracy rady i prowadzenia jej obrad nie mogą być przeka-
zywane, poza odrębną regulacją ustawową35, innemu organowi. 

32 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie 
sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, Dz.U. 
z 2000 r. Nr 66, poz. 800. 

33 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm. 

34 A. Wierzbica, Pozycja prawna przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy (rady powiatu, 
sejmiku województwa), „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 1–2, s. 84.

35 Odrębności dotyczą prawa do zwołania sesji rady gminy i ustalenia porządku jej obrad – art. 19 
ust. 7, art. 20 ust. 2, ust. 2b i ust. 2ba u.s.g. 
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Dopuszczalność uzupełnienia kompetencji przewodniczącego organu 
stanowiącego gminy w statucie jednostki samorządu terytorialnego

Niewątpliwie statut gminy jest szczególnym aktem prawa miejscowego. Podstawę 
do jego wydania zawiera art. 169 ust. 4 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustrój 
wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w  granicach ustaw, 
ich organy stanowiące. Charakterystyczne przy tym jest i to, że powołany przepis 
konstytucyjny wskazuje na regulację statutu „w granicach ustaw”, a nie jedynie „na 
podstawie ustaw”. Taka treść nie oznacza, że do podjęcia uchwały w przedmiocie 
statutu nie jest potrzebna podstawa prawna. Sformułowanie „w granicach ustaw” 
stanowi podstawę do konstrukcji „władztwa ustrojowego” po stronie organów sta-
nowiących jednostek samorządu terytorialnego36. 

Statut powinien bowiem objąć regulację wewnętrzną danej jednostki samo-
rządu w takim zakresie, w jakim dostosowuje ją do lokalnych warunków i potrzeb 
aż do granic wyraźnie odmiennej regulacji ustawowej. Tam, gdzie ustawodawca 
w sposób wiążący określił ustrój jednostki samorządu, nie pozostawiając możliwo-
ści uzupełnienia jej w drodze statutu, tam nie jest dopuszczalna odmienna w tym 
zakresie regulacja statutowa37. Z kolei brak ustawowego uregulowania określonych 
kwestii ustrojowych w  ustawie generalnie nie zakazuje wypowiadania się na ten 
temat w  statucie38. To zaś oznacza, że musiałby istnieć konkretny przepis rangi 
ustawowej, który ograniczałby inne kompetencje przewodniczącego rady gminy 
lub też pozbawił możliwości ich przyznania. 

Statuty gmin niejednokrotnie zawierają szerszy niż ustawowy katalog kompe-
tencji przewodniczącego rady gminy39. Przykładowo, zgodnie z  § 10 ust. 2 lit. g 

36 D. Dąbek, Statut jednostki samorządu terytorialnego jako specyficzny akt prawa miejscowego, 
w:  W.  Kisiel (red.), Statuty jednostek samorządu terytorialnego. Regulacje europejskie i  amery-
kańskie, Kraków 2005, s. 66–69; M. Stahl, Statut jednostki samorządu terytorialnego, w: M. Stahl, 
B. Jaworska-Dębska (red.), Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego. Część 1. Ustrój, 
Warszawa 2010, s. 222; P. Lisowski, Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (kluczowe 
aspekty terminologiczno-pojęciowe i  konstrukcyjne), w: B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz (red.), 
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa 
2016, s. 28. 

37 P. Czarny, Podstawy prawne statutów, w: W. Kisiel (red.), Statuty jednostek…, s. 48–51.
38 Por. W. Kisiel, Organizacja jednostki samorządu terytorialnego przedmiotem statutu, w: ibidem, 

s. 75; A. Wierzbica, w: B. Dolnicki (red.), op. cit., s. 66–73; A. Szewc, w: Ustawa o samorządzie 
gminnym, A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym, wyd. 2, Warszawa 2010, 
s. 235; orzecznictwo sądowe: wyrok SN z 7 marca 1996 r., III ARN 56/95, OSNAPiUS 1996, Nr 18, 
poz. 257; wyrok WSA w Krakowie z 24 października 2007 r., III SA/Kr 625/07, LEX nr 390789. 

39 Por. M. Augustyniak, op. cit., s. 94.
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i § 27 ust. 2 pkt 2 Statutu Miasta Krakowa40, kompetencje przewodniczącego Rady 
Miasta Krakowa obejmują uprawnienia do reprezentowania rady na zewnątrz oraz 
prawo inicjatywy uchwałodawczej. Podobnie statuty miasta Poznania41 oraz miasta 
Bydgoszczy42 przyznają przewodniczącym rad miast prawo pełnienia w  ich imie-
niu funkcji reprezentacyjnych, a także prawo inicjatywy uchwałodawczej. Z kolei 
§ 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Miasta Wrocławia przyznaje przewodniczącemu organu 
stanowiącego prawo do reprezentowania rady na zewnątrz43, tak jak § 21 pkt 1 
Statutu Miasta Szczecin44. Wprawdzie treść wskazanych przykładowo statutów 
różnorodnie kwalifikuje wymienione uprawnienia, zaliczając je przykładowo jako 
kompetencje przewodniczącego w ramach prowadzenia obrad rady i organizacji 
jej pracy45, niemniej faktem jest, że przedstawione regulacje statutowe najwięk-
szych gmin w Polsce zawierają szerszy katalog kompetencji niż wynikający wprost 
z ustawy o samorządzie gminnym. Także część przedstawicieli doktryny zaakcep-
towała np. dopuszczalność przyznania przewodniczącemu rady gminy prawa do 
reprezentacji organu stanowiącego46. 

Co istotne, wszystkie wymienione statuty przed ich uchwaleniem przez wła-
ściwe organy stanowiące podlegały, stosownie do art. 3 ust. 2 u.s.g., uzgodnieniu 
z Prezesem Rady Ministrów. 

Wprawdzie sam fakt uzgodnienia projektu statutu z organem nadzoru nie two-
rzy zmiany normatywnej w  ustawie o  samorządzie gminnym, może być jednak 
w praktyce interpretowany jako zgoda na dokonywanie takiej wykładni przepisów 

40 Uchwała Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu 
Miasta Krakowa, Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 7074.

41 Zob. § 17 ust. 1 pkt 6 oraz § 16 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Pozna-
nia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Poznania, Dz. Urz. Woj. Wielkp. z 2020 r. 
poz. 6997.

42 Zob. § 14 pkt 10 oraz § 30 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr LXIV/1348/14 Rady Miasta 
Bydgoszczy z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bydgoszczy, Dz. Urz. 
Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3409.

43 Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Wrocławia w  brzmieniu uzgodnionym z  Prezesem Rady Ministrów, Dz. Urz. 
Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3965, ze zm.

44 Załącznik do uchwały Nr VI/189/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Statutu Miasta Szczecin, Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 3021. 

45 Tak np. § 21 pkt 1 Statutu Miasta Szczecin.
46 Por. np. T. Woś, Status procesowy gminy i  jej organów w  postępowaniu sądowoadministracyj-

nym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 4, s. 72; A. Szewc, op. cit., s. 235–236; C. Martysz, 
op. cit., s. 352; M. Augustyniak, B. Przywora, op. cit., s. 156; także uchwała składu 7 sędziów NSA 
z 13 listopada 2012 r., I OPS 3/12, ONSAiWSA 2013 nr 2, poz. 21 nie wyklucza takiej możliwości.
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regulujących kompetencje przewodniczącego rady gminy (rady miasta), aby moż-
liwe było ich poszerzenie także o te, których wprost nie wymienia ustawa.

Wnioski 

Powyższa analiza potwierdza odmienność pojęć zadania i  kompetencji organu. 
Nie powinno przy tym budzić wątpliwości, że art. 19 ust. 2 u.s.g. zawiera jedynie 
normę zadaniową, a nie kompetencyjną. Przepisy przyznające wprost kompetencje 
przewodniczącemu rady gminy zostały zawarte zarówno w ustawie o samorządzie 
gminnym, jak i w wielu innych przepisach wymienionych w tym opracowaniu. 

Trafne okazało się założenie, że ustawodawca jedynie częściowo uregulował 
kompetencje przewodniczącego rady gminy. Regulacja ta ma charakter semiimpe-
ratywny, tzn. gwarantujący ustawowo podstawowy zakres kompetencji przewod-
niczącego, które nie mogą zostać mu odebrane. Normy statutowe natomiast mogą 
poszerzyć te kompetencje i tym samym trafna okazała się hipoteza o dopuszczal-
ności uzupełnienia kompetencji przewodniczącego organu stanowiącego gminy 
normami statutowymi danej jednostki samorządu. 

Granice powiększenia kompetencji przewodniczącego rady gminy poza wyraź-
nie przyznanymi mu normami ustawowymi będą wyznaczały trzy determinanty: 
po pierwsze, nie mogą one obejmować kompetencji organów gminy (rady gminy 
i wójta)47, po drugie, nie mogą one obejmować kompetencji komisji rady gminy, 
po trzecie zaś, mogą obejmować kompetencje pozwalające na wykonywanie zadań 
z zakresu organizowania pracy rady i prowadzenia jej obrad. 

Rada gminy, korzystając z  władztwa ustrojowego, przy powiększaniu zakresu 
kompetencji przewodniczącego powinna się kierować podstawowym celem, jakim 
jest dążenie do zapewnienia prawidłowego i dostosowanego do lokalnych warun-
ków oraz potrzeb funkcjonowania organu stanowiącego. 

Zaprezentowana wykładnia tytułowego zagadnienia stanowi asumpt do dyskusji 
na temat materii statutowej jednostek samorządu terytorialnego i pojawiających się 
w doktrynie głosów dotyczących potrzeby w tym zakresie modyfikacji ustawowej48. 

47 Na potrzebę zapobieżenia przejmowaniu tych funkcji i  tworzenia trzeciego organu samorządu 
gminy przez przewodniczącego zwrócono uwagę w doktrynie (por. Ł. Złakowski, w: R. Hauser, 
Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustaw o samorządzie 
powiatowym i samorządzie województwa, Warszawa 2011, s. 222; A. Wierzbica, Organ właściwy 
do rozpoznania skargi na przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorial-
nego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r. (II OSK 1362/18), 

„Samorząd Terytorialny” 2019, nr 6, s. 96–97).
48 Por. R. Budzisz, O potrzebie zmian przepisów dotyczących statutów jednostek samorządu terytorial-

nego, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 1–2, s. 7–14.
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Jednakże zmiany ustawowe nie są jedynym sposobem rozwiązywania ww. pro-
blemu, skoro przynajmniej w zakresie kompetencji przewodniczącego rady gminy 
wystarczająca wydaje się zmiana sposobu wykładni już obowiązujących przepisów. 
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Competences of the chairman of the commune council

Abstract

The subject matter of competences of the chairman of the commune council have not been 
analyzed too often in the legal scholarship. The aim of the article is to identify institutions 
such as public tasks and competences of the chairman of the commune council and to show 
that the relevant statutory regulation is fragmentary, not comprehensive. The hypothesis of 
this study involves the admissibility of supplementing the competences of the chairman of 
the commune’s decision-making body by statutory norms of a given local government unit.

The basic research method consists in an analysis of the applicable legal status, the estab-
lished line of judicial decisions and views of legal scholars and commentator. An empirical 
method, involving an analysis of selected statutes of communes, complements the method-
ology.

The research demonstrates that supervisory authorities most often use an interpretation 
that narrows down the scope of the regulation of chairpersons’ power. Such a restrictive 
interpretation cannot be reconciled with the statutory authority of commune councils, and 
therefore, whenever necessary, the competences of the chairman of the commune council 
should be adapted to local conditions, e.g. with regard to granting the right to initiate reso-
lutions. Moreover, the legislator himself, in a number of statutory provisions, has granted 
various powers to the chairmen of commune councils, sometimes not related to the conduct 
of the council’s sessions or its work.

The analysis carried out in this study validates the hypothesis that the correct interpreta-
tion of Art. 19(2) of the Act on commune self-government should lead to the recognition that 
the legal norm contained in this provision only specifies the tasks of the chairman of the 
commune’s decision-making body, while the competences necessary to perform these tasks 
should, first of all, be determined by the statute of a given local government unit.

Keywords: chairman of the commune council, public task, competence, statute  
of a commune 
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Świadczenie pracy poza miejscem jej stałego 
wykonywania – uwagi na tle ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu naukowego była eksploracja wątpliwości powstałych po przy-
jęciu przez prawodawcę nowej instytucji prawa pracy – polecenia wykonywania pracy poza 
miejscem jej stałego świadczenia – zawartej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Najpierw szczegółowej analizie poddano konstrukcję powyższego polecenia, następnie 
szczegółowo przeanalizowano wybrane zagadnienia problemowe, które ujawniły się w prak-
tyce jej stosowania. Powyższy cel zrealizowano, posługując się wybranymi aktami norma-
tywnymi oraz posiłkowo literaturą przedmiotu. W konkluzjach stwierdzono, że w związku 
z poleceniem pracy zdalnej na pracodawcach ciążą szczególne obowiązki w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy, które trzeba rozpatrywać z uwzględnieniem RODO. Zwrócono też 
uwagę na fakt, że krytycznym problemem w kontekście bhp i pracy zdalnej są wypadki przy 
pracy. Poruszono także kwestię zaburzeń w obszarze work-life balance. Wykazano również, 
że kwestią czasu jest zaimplementowanie do Kodeksu pracy instytucji polecenia wykonywa-
nia pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.
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Wprowadzenie 

Choroba COVID-19, która zasięgiem objęła niemal cały świat, zahamowała – szcze-
gólnie podczas tzw. pierwszej fali – niemal wszystkie sfery życia. Doprowadziło 
to do podjęcia szeroko zakrojonych działań, takich jak odwoływanie wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, religijnych czy ograniczenie swobody przemieszczania 
się. Ich celem miało być powstrzymanie transmisji wirusa. Szczególne rozwiąza-
nia prawne nie ominęły obszaru prawa pracy i  ubezpieczeń społecznych, które 
zasadniczo ukierunkowano na zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracowników. 
Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1 (dalej: specustawa) wprowadzono 
możliwość polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej. Celem tego roz-
wiązania było stworzenie narzędzia, które umożliwi szybkie i  odformalizowane 
ograniczenie kontaktów międzyludzkich w  zakładach pracy2. Praktyka pokazała, 
że podmioty uprawnione (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym) czę-
sto z takiej możliwości korzystały. Jednocześnie wiązało się to z wprowadzeniem 
nieznanej dotąd instytucji prawa pracy. Powszechne jej stosowanie w okresie pan-
demii stało się okazją do rozstrzygnięcia pojawiających się problemów i zebrania 
cennych doświadczeń. W  ten sposób, po ewentualnych korektach redakcyjnych, 
polecenie wykonywania pracy zdalnej będzie mogło zostać zaimplementowane do 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.)3. Sytuacja epidemiolo-
giczna jest na tyle skomplikowana i dynamiczna, że trudno wskazać enumeratywne 
wyliczenie wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, tym bardziej że z  biegiem 
czasu ujawniają się nowe stany faktyczne wymagające rozstrzygnięcia. Do najpo-
pularniejszych można zaliczyć kwestie związane z wypadkami przy pracy, zwrotem 
kosztów od pracodawcy za podwyższone rachunki domowe czy problemy natury 
psychofizycznej związane z  ograniczeniem kontaktów ze współpracownikami. 
Sytuacji na pewno nie ułatwia fakt, że nowe regulacje prawne zostały wprowadzone 

1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych, Dz.U. 2020 poz. 1842.

2 J. Zagrobelny, Komentarz do art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy. 
Komentarz, Legalis 2020, https://sip-1legalis-1pl-1o6tok74r24f6.buhan.kul.pl/document-view.sea
m?documentId=mjxw62zogi3damrvhaydiojoobqxalrvgmztmnzugq2a (dostęp 8.01.2021).

3 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1320 ze zm. 
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bez konsultacji społecznych4. Dlatego przedmiotem tego artykułu jest próba roz-
strzygnięcia wątpliwości we wskazanych obszarach.

Charakterystyka uprawnienia do polecenia pracy zdalnej

Polecenie świadczenia pracy zdalnej poza miejscem pracy z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia za pracę reguluje art. 3 ust. 1 specustawy, który umiejscowiono 
na samym początku rozdziału 2 zatytułowanego „Przepisy szczegółowe”, obejmu-
jącego wszystkie najważniejsze regulacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej 
w  Polsce. Wydaje się więc, że spośród wielu sfer ludzkiego życia ustawodawca 
szczególnego zagrożenia epidemiologicznego upatruje w  zakładach pracy, które 
mogą się stać ogniskami choroby. 

W myśl wskazanego artykułu w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w czasie 
trzech miesięcy po ich odwołaniu w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca 
może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej 
w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)5. W lite-
raturze zauważono, że możliwość kreowania nowego miejsca świadczenia pracy 
zdalnej może być rozumiana na dwa sposoby6. Pierwszy wynika z wykładni Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, która stoi na stanowisku, że pracodawca może powierzyć 
wykonywanie pracy zdalnej również w innym miejscu niż dom pracownika7. Drugi 
sposób interpretacji utożsamia wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego 
wykonywania z pracą w domu, co wynika z uzasadnienia do omawianej regulacji8. 
W opinii autora należy opowiedzieć się za interpretacją, że pracownik podejmuje 

4 M.J. Zieliński, Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowa-
dzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 
2020, nr 5, s. 17.

5  Polecenie to znajduje również zastosowanie do funkcjonariuszy służb wymienionych w  przepi-
sach o  zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (art. 3 ust. 2 specu-
stawy).

6  J. Zagrobelny, op. cit.
7  Państwowa Inspekcja Pracy, Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19, https://www.pip.gov.pl/

pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html (dostęp 8.01. 2021).
8  Rządowy projekt ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciw-

działaniem i  zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych z dnia 1 marca 2020 r., RPU 2020 IX, poz. 265.
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we wskazanym zakresie swobodną decyzję, którą ogranicza jedynie obowiązek dba-
nia o dobro zakładu pracy9. 

Zgodnie z ust. 3 wskazanego artykułu wykonywanie pracy zdalnej może zostać 
polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe 
do wykonywania takiej pracy i  pozwala na to jej rodzaj. W  szczególności praca 
tego rodzaju może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych 
albo usług materialnych. Ustawodawca nie przesądza, w jaki sposób weryfikować 
wymienione przesłanki, więc swobodę w tym zakresie pozostawiono pracodawcy. 
Pewnym jednak ograniczeniem w  korzystaniu z  omawianej instytucji może być 
złożenie przez pracownika oświadczenia, że nie dysponuje on warunkami umoż-
liwiającymi wykonywanie pracy w  ten sposób. Wówczas pracodawca nie może 
polecić pracy poza miejscem jej świadczenia. Ustawa nie dookreśla również, jakie 
konkretnie umiejętności powinien mieć pracownik, żeby świadczyć taką pracę. 
Można jedynie stwierdzić, że nie są konieczne umiejętności specjalne, unikalne dla 
danego pracownika10. Trzeba więc uznać, że również ta kwestia pozostaje w gestii 
pracodawcy. 

Pracę zdalną można polecić „na czas oznaczony”, a więc polecenie to powinno 
zawsze wskazywać jakąś datę końcową. A contrario polecenie pracy zdalnej na czas 
nieoznaczony będzie sprzeczne z prawem. Jednocześnie nie ma przeszkód ku temu, 
aby w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej przedłużać termin pracy zdalnej. 
Decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca11.

9  Zob. K. Schiffter, Komentarz do art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, w: K. Szmid (red.), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Legalis 2020, https://sip-1legalis-1pl-1o6to-
k74r24f6.buhan.kul.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrwg44danzoobqxal
rvgmztmnzugq2a (dostęp 8.01.2021).

10  J. Marciniak, Praca zdalna, LEX/el. 2020, https://sip-1lex-1pl-10000198t0926.buhan.kul.pl/#/
publication/470129558/marciniak-jaroslaw-praca-zdalna?keyword=marciniak%20praca%20
zdalna&cm=SFIRST (dostęp 13.12.2020).

11  K.W. Baran, D. Książek, W. Witoszko, Komentarz do art. 3 przepisów ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w: K.W. Baran (red.), Tarcza anty-
kryzysowa 1.0–4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania 
w  prawie pracy, prawie urzędniczym i  prawie ubezpieczeń społecznych związane z  COVID-19. 
Komentarz, WPK 2020, https://sip-1lex-1pl-1000019k5063e.buhan.kul.pl/#/commentary/587 82-
9 649/627089?tocHit=1&cm=RELATIONS (dostęp 26.02.2021).
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Artykuł 3 ust. 4 i  5 specustawy stanowią, że narzędzia i  materiały potrzebne 
do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną zapewnia pracodawca. 
Stwierdza się również, że pracownik może używać narzędzi lub materiałów nieza-
pewnionych przez pracodawcę, ale tylko pod warunkiem, że umożliwia to posza-
nowanie i ochronę informacji poufnych i  innych tajemnic prawnie chronionych, 
w  tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a  także informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Wskazane regulacje 
mają dwa zasadnicze cele. Pierwszym jest wyłączenie korzystania przez pracow-
nika z prywatnego sprzętu do celów służbowych. Drugi cel jest ukierunkowany na 
ochronę i poszanowanie informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronio-
nych, w tym danych osobowych. Jest to realizowane poprzez instalowanie na służ-
bowych urządzeniach właściwych zabezpieczeń antywłamaniowych. 

W myśl art. 3 ust. 6 i 7 specustawy na polecenie pracodawcy pracownik wyko-
nujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, 
uwzględniającą w  szczególności ich opis, a  także datę oraz czas ich wykonania. 
Forma i  częstotliwość sporządzania takiej ewidencji jest zależna od decyzji pra-
codawcy. Celem tej regulacji jest zapewnienie swoistej transparentności wypełnia-
nych przez pracownika zadań, rozumianej jako aktywne i cykliczne zobowiązanie 
do raportowania (zwykle bezpośredniemu przełożonemu) efektów swojej pracy. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że niektórzy pracodawcy przekraczają 
swoje uprawnienia i dopuszczają się działań o charakterze bezprawnym, które nie-
kiedy mogą prowadzić do naruszenia godności pracownika. Takim przykładem 
może być nałożenie obowiązku pracowania zdalnie z ciągle włączoną kamerą. 

Artykuł 3 ust. 8 specustawy pozwala pracodawcy w każdym czasie cofnąć pole-
cenie wykonywania pracy zdalnej. Może to nastąpić w dowolnej formie (mailowej, 
ustnej, telefonicznej), w  tym w  sposób dorozumiany. Pracownik w  zasadzie nie 
może odmówić powrotu do pracy w  zakładzie pracy12, gdyż może się to wiązać 
z  różnymi konsekwencjami, od kary porządkowej po wypowiedzenie stosunku 
pracy lub rozwiązanie go bez wypowiedzenia13.

12  Wyjątek przewiduje art. 210 § 1 i 2 k.p. Zob. K.W. Baran, D. Książek, W. Witoszko, op. cit.
13  Zob. ibidem.
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Polecenia pracy zdalnej a obowiązki pracodawcy w zakresie  
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

Spoczywający na pracodawcy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy jest solidnie ugruntowany w socjalnej sferze praw 
człowieka i korzysta z ochrony na szczeblu zarówno międzynarodowym (np. art. 7 
Międzynarodowego Paktu Praw Społecznych, Gospodarczych i  Kulturalnych), 
jak i krajowym (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP). W k.p. regulacja tego zagadnienia 
została umieszczona w rozdziale II. Zgodnie z art. 15 k.p., ustanawiającym jedną 
z  podstawowych zasad prawa pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pra-
cownikom bezpieczne i  higieniczne warunki pracy. Oznacza to więc, że jest to 
norma zasadnicza, o szczególnym, programowym znaczeniu, tzn. wyznaczającym 
kierunek wykładni prawa, jak również określającym granice i sposoby korzystania 
z  przyznanych uprawnień. Nadto, że zgodnie z  art. 94 ust. 4 k.p. podstawowym 
obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i  higienicznych warun-
ków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w  zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno przepisy art. 15 k.p., jak i 94 ust. 4 k.p. 
mają charakter ogólnikowy i są uszczegółowiane w innych regulacjach k.p., głównie 
w dziale dziesiątym k.p., w całości poświęconym bhp. Według ramowej dyspozycji 
z art. 207 § 1 zd. 1 k.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W tym kontekście wątpliwości może budzić 
ewentualna odpowiedzialność pracodawcy, jeżeli praca jest świadczona z  domu 
lub innego miejsca poza miejscem jej stałego wykonywania. Wykładnia literalna 
wskazuje, że odpowiedzialność w tym zakresie istnieje wyłącznie w zakładzie pracy. 
W literaturze występuje pogląd, do którego autor się przychyla, że pracodawca ma 
obowiązki w zakresie bhp niezależnie od tego, w jakim konkretnie miejscu praca 
jest świadczona14. Jeśli zatem pracownik zdalny ulegnie wypadkowi, do takiego zda-
rzenia należy zastosować odpowiednio ogólne przepisy w tym zakresie. Oznacza to 
obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który nie później niż w terminie 
14 dni od dnia zawiadomienia o wypadku sporządza protokół ustalenia okoliczno-
ści i przyczyn wypadku przy pracy (§ 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy15). 

14  L. Malkiewicz, P. Drożdż, Wypadek przy pracy z  punktu widzenia prawa i  medycyny, „Zeszyty 
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2010, nr 6, s. 122. 

15  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, Dz.U. Nr 105, poz. 870.
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W sytuacji gdy brakuje świadków wypadku, zespół powypadkowy dokonuje oceny 
zdarzenia na podstawie oświadczenia pracownika oraz własnej analizy faktów.

W związku z wyjątkową sytuacją epidemiologiczną na pracodawcy spoczywają 
dwa obowiązki, których realizacji może się domagać pracownik. Pierwszym jest 
obowiązek informowania pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia wystę-
pujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wyko-
nywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych 
sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników (art. 2071 § 1 pkt. 1 k.p.), jak 
również o działaniach ochronnych i  zapobiegawczych podjętych w celu wyelimi-
nowania lub ograniczenia tych zagrożeń (art. 2071 § 1 pkt. 2 k.p.). W przypadku 
ujawnienia, że jeden z  pracowników zakładu pracy zachorował na COVID-19, 
obowiązek informacji można uznać za spełniony, kiedy pracodawca poinformuje 
pozostałych zatrudnionych o  tym fakcie. W  tym miejscu można postawić pyta-
nie, czy na pracowniku ciąży prawny obowiązek poinformowania pracodawcy 
o zakażeniu. Na pewno nie da się go wywieść wprost z żadnych aktów normatyw-
nych dotyczących COVID-19. Niezbędne jest więc zaczerpnięcie z  regulacji k.p. 
Zgodnie z art. 100 § 2 pkt. 3 k.p. pracownik jest w szczególności zobligowany do 
przestrzegania przepisów i zasad bhp, a ponadto do dbania o dobro zakładu pracy 
(art. 100 § 2 pkt. 4 k.p.). W  orzecznictwie sądowym zauważono, że owo dbanie 
o dobro zakładu pracy stanowi szczególną zasadę lojalności pracownika względem 
pracodawcy, z której przede wszystkim wynika obowiązek powstrzymywania się od 
działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody lub działań ocenianych 
jako działania na niekorzyść pracodawcy16. Można więc stwierdzić, że powinien on 
poinformować pracodawcę o fakcie zakażenia.

Podkreślenia wymaga wątpliwość wynikająca z  rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE17 
(dalej: RODO). Polecenie pracownikowi pracy zdalnej nie zwalnia pracodawcy 

16  Z. Góral, Komentarz do art. 100 k.p., w: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II, 
WPK 2020, https://sip-1lex-1pl-10000198t0926.buhan.kul.pl/#/commentary/587329143/614374/
baran-krzysztof-w-red-kodeks-pracy-komentarz-tom-i-art-1-113-wyd-v?cm=URELATIONS 
(dostęp 13.12.2020).

17  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016  r. 
w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L. 
z 2016 r. nr 119, s. 1 ze zm.
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od obowiązków wynikających z RODO18. W świetle art. 9 ust. 1 RODO informa-
cje dotyczące zdrowia są szczególną kategorią danych osobowych i co do zasady 
zabronione jest ich przetwarzanie. Zatem wiadomość skierowana do pracowników 
o zakażeniu COVID-19 kogoś z zakładu pracy teoretycznie nie powinna zawierać 
imiennego wskazania pracownika. Niemniej w zasadzie nie jest możliwe ustalenie, 
kto z pracowników miał kontakt z zakażonym bez ujawnienia jego danych. Dlatego 
szczególnie cenne wydaje się stanowisko Europejskiej Rady Ochrony Danych Oso-
bowych z 19 marca 2020 r., w którym stwierdzono, że „pracodawcy powinni infor-
mować pracowników o przypadkach COVID-19 i podejmować środki ochronne, ale 
nie powinni przekazywać więcej informacji niż jest to konieczne. Jeżeli konieczne 
jest ujawnienie nazwiska pracownika (pracowników), który jest zakażony wirusem 
(np. ze względów zapobiegawczych), i  jeżeli zezwala na to prawo krajowe, należy 
takiego pracownika poinformować z  wyprzedzeniem, a  także zadbać o  ochronę 
jego godności i nietykalności”19. Według art. 9 ust. 2 pkt. I RODO przetwarzanie 
szczególnej kategorii danych osobowych jest możliwe, jeżeli jest niezbędne ze wzglę-
dów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich 
jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub 
zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz 
produktów leczniczych bądź wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii albo 
prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki 
ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę 
zawodową. W związku z powyższym wydaje się, że pracodawca może ujawnić dane 
osobowe zakażonego pracownika, ale tylko, gdy jest to niezbędne do ograniczenia 
transmisji wirusa i  zachowania zasad bhp w  zakładzie pracy. Poza tym pracow-
nicy mogą wejść w posiadanie informacji o zakażeniu jednego z członków załogi 
zakładu pracy niezależnie od woli pracodawcy. Stanie się tak, jeśli w ramach wła-
snych procedur powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna poinformuje o fak-
cie zakażenia osoby z zakładu pracy, które miały kontakt z zakażonym20. Ponadto 
pracodawca nie powinien przetwarzać informacji dotyczących temperatury ciała 

18  E. Jagiełło-Jaroszewska, Ochrona danych osobowych a  telepraca i  praca zdalna, w: D. Dörre-
-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych w  zatrudnieniu, Legalis 2020, https://sip-1legalis-1pl-
-1o6tok74r2581.buhan.kul.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogi3damrxgmytsmq#t
abs-tocarea (dostęp 13.12.2020).

19  Oświadczenie w  sprawie przetwarzania danych osobowych w  kontekście pandemii COVID-19 
przyjęte 19 marca 2020  r., https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_
art_23gdpr_20200602_pl_1.pdf (dostęp 17.11.2020).

20  Sanepid przeprowadza z osobą zakażoną wywiad, z którego dowiaduje się, z kim kontaktowała się 
w ostatnim czasie. 
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pracownika, ponieważ dane te stanowią kategorię danych osobowych szczególnego 
rodzaju. Co więcej, trudno określić, na podstawie jakiego przepisu pracodawca 
miałby tego rodzaju czynności wykonywać21.

Drugi szczególny obowiązek wynika z art. 207 § 2 pkt 3 k.p., w myśl którego 
pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzysta-
niu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany m.in. 
reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
dostosowywać środki podejmowane w  celu doskonalenia istniejącego poziomu 
ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki 
wykonywania pracy. Istotne dookreślenie i poszerzenie percepcji powyższej regu-
lacji następuje w zestawieniu z art. 2376 § 1 k.p., zgodnie z którym pracodawca 
jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidu-
alnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 
czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. Kreśląc więc na kanwie wyjątkowej sytuacji epi-
demiologicznej obraz zobowiązań pracodawcy związanych z  bhp, trzeba skon-
statować, że generalnym jego obowiązkiem powinno być takie zorganizowanie 
pracy, żeby między stanowiskami pracy odległość wynosiła minimum 1,5 metra. 
Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie wdrożenia także innych środków bezpie-
czeństwa (np. zachowania zasady, że w  jednym pomieszczeniu przebywać może 
wyłącznie jedna osoba) uwzględniających rodzaj wykonywanej pracy, jak i stopień 
narażenia pracownika na zakażenie. Nadto pracodawca powinien zapewnić takie 
środki ochrony indywidualnej, które są niezbędne do ograniczenia transmisji 
koronawirusa. Definicja legalna środków ochrony osobistej została zamieszczona 
w § 2 pkt. 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy22, zgodnie 
z którym są to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego 
ochrony przed jednym bądź większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem 
niebezpiecznych albo szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również 
wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu23. W związku z COVID-19 

21  M.J. Zieliński, op. cit., s. 12–13.
22  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.
23  Jednocześnie w  dalszej części definicji ustawodawca wylicza, że do środków ochrony osobistej 

nie zalicza się: zwykłej odzieży roboczej i  mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do 
zapewnienia bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia pracownika, środków ochrony indywidualnej 
używanych przez wojsko, policję i  inne służby utrzymania porządku publicznego, wyposażenia 
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środki te mogą przykładowo obejmować przyłbice, maseczki, rękawiczki, dozow-
niki z płynem odkażającym czy kombinezony ochronne. W zasadzie ich katalog ma 
charakter otwarty. Precyzyjne określenie, jakimi środkami powinien dysponować 
pracownik w  trakcie świadczenia pracy, należałoby uzależnić np. od charakteru 
wykonywanych zadań czy ilości kontaktów z  innymi osobami. Powyższe rozwa-
żania są uzasadnione, ponieważ pracodawcy zwykle decydują się na hybrydową 
wersję home office, tzn. na rotacyjne planowanie pracy zdalnej tak, by część zespołu 
pozostawała w zakładzie pracy. Tej grupie pracowników także przysługują szcze-
gólne uprawnienia w zakresie bhp, o czym pracodawcy powinni pamiętać. 

Roszczenia pracownika w związku ze świadczeniem pracy zdalnej

Wiele prawniczych koncepcji, które na etapie założeń wydają się projektodawcy 
zupełne, tzn. regulują wszystkie zagadnienia uznane za najważniejsze, po konfron-
tacji z praktyką jest obarczonych pewnymi uchybieniami. Tak też stało się z pole-
ceniem wykonywania pracy zdalnej poza miejscem jej normalnego świadczenia. 
Ustawodawca uregulował tryb przejścia na pracę zdalną, ale pominął pewne kwe-
stie, które zaczęli podnosić pracownicy. Wśród nich są np. wypadki przy pracy 
podczas wykonywania pracy zdalnej, podania o zwrot kosztów za zwiększone zuży-
cie mediów czy roszczenia w związku z pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego. 

Jak zauważono we wstępie, specustawa nie reguluje kwestii wypadku przy pracy 
zdalnej. Dlatego niezbędne jest odwołanie do regulacji z  ustawy z  dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych24 (dalej: ustawa wypadkowa). Zgodnie z  wymienionym aktem 
wypadkiem przy pracy jest 1) nagłe zdarzenie, 2) wywołane przyczyną zewnętrzną, 
powodujące uraz lub śmierć, 3) następujące w  związku z  pracą. Badanie dwóch 
pierwszych przesłanek następuje na zasadach dotychczasowych. Kłopotliwe może 
być wykazanie istnienia ostatniej przesłanki. Według ustawy wypadkowej związek 
wypadku z  pracą zachodzi podczas lub w  związku z  wykonywaniem przez pra-
cownika zwykłych czynności bądź poleceń przełożonych; podczas lub w związku 
z  wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez 

stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze, środków ochrony indywidualnej sto-
sowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, wyposażenia sportowego, środków 
służących do samoobrony lub do odstraszania, przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygna-
lizowania zagrożeń i naruszania porządku publicznego.

24  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1205 ze zm. 
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polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego 
ze stosunku pracy (art. 3 ust. 1 pkt. 1–3 ustawy wypadkowej). Przesłanki te mają 
charakter alternatywny, a nie kumulatywny, tzn. wystarczy, że spełniona zostanie 
jedna z nich25. 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego doprecyzowuje, że ww. związek wypadku 
z pracą musi mieć charakter czasowy, przestrzenny i funkcjonalny. Charakter cza-
sowy polega na tym, że zdarzenie powinno nastąpić albo w czasie wykonywania 
przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, ewentualnie 
w czasie wykonywania czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia bądź 
w związku z wykonywaniem tych czynności, albo w czasie pozostawania pracow-
nika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem 
wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Funkcjonalny związek 
zdarzenia z pracą wyraża się w tym, że zdarzenie powinno nastąpić w czasie lub 
w  związku z  wykonywaniem przez pracownika określonych czynności, a  mia-
nowicie „zwykłych czynności lub poleceń przełożonych”, „czynności na rzecz 
pracodawcy, nawet bez polecenia”, a  także „w  czasie pozostawania w  dyspozycji 
pracodawcy”. Wreszcie przestrzenny związek zdarzenia z pracą polega na tym, że 
następuje ono w miejscu, które jest albo miejscem wykonywania czynności służbo-
wych (z reguły jest to zakład pracy), albo miejscem na „drodze między siedzibą pra-
codawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”26. 

Jest bezsporne, że wypadkiem przy pracy jest zdarzenie, które wydarzyło się 
w zakładzie pracy, w godzinach pracy i w związku z realizacją czynności służbo-
wych. Na kanwie regulacji specustawy wątpliwości mogą budzić sytuacje, kiedy 
wypadek następuje podczas przerwy w świadczeniu pracy. W opinii doktryny taki 
wypadek może nastąpić w  dowolnym miejscu i  czasie, jeżeli pozostaje w  relacji 
z  rodzajem pełnionej pracy, jak również czynności podejmowanych w  interesie 
pracodawcy, choćby nie były one obowiązkami pracownika27. Nie każda więc prze-
rwa w pracy doprowadzi do zerwania związku z pracą, ponieważ zasadnicze zna-
czenie ma cel, któremu ma ona służyć. Do zerwania nie dojdzie, jeśli przerwa ma 
funkcjonalny związek z pracą. W szczególności w związku z pracą pozostaną prze-
rwy pracownika zdalnego powiązane np. z przemieszczaniem się po mieszkaniu 
oraz spożywaniem płynów i posiłków. Żadna z tych przesłanek nie powinna budzić 
wątpliwości, ponieważ powszechne jest przemieszczanie się po zakładzie pracy 

25  L. Malkiewicz, P. Drożdż, op. cit., s. 128. 
26  Wyrok SN z 16 września 2009 r., I UK 105/09, OSNP 2011, nr 9–10, poz. 131.
27  Z. Salwa, Pojęcie wypadku przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, z. 3, s. 18.
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w  trakcie świadczenia pracy, jak również codziennością jest spożywanie przygo-
towanego wcześniej posiłku w pokoju socjalnym. Trudno jednak mówić o zacho-
waniu związku z pracą w sytuacji, kiedy pracownik zdalny przygotowuje obiad dla 
całej rodziny. Oczywiste przerwanie związku z pracą nastąpi też, gdy pracownik 
w godzinach pracy załatwia sprawy prywatne, udaje się na zakupy czy spotyka się 
towarzysko. Taką konkluzję potwierdził Sąd Najwyższy, stwierdzając, że przerwa 
w świadczeniu pracy (wykonywaniu zwykłych czynności pracowniczych) podjęta 
w  celach prywatnych, niezwiązanych ze świadczeniem pracy, oznacza zerwanie 
związku z pracą, a tym samym zdarzenie, które zaistniało w czasie takiej przerwy, 
nie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy28. Wydaje się więc, że pra-
cownik zdalny będzie mógł żądać przyznania świadczeń określonych w  ustawie 
wypadkowej tylko wówczas, kiedy związek z pracą będzie zachowany, co nie wyklu-
cza krótkotrwałych przerw, zasadniczo nieukierunkowanych na realizację zadań 
pracowniczych, ale pośrednio temu służących. 

O ile powyższe wątpliwości da się rozstrzygnąć na gruncie przepisów kodekso-
wego i pozakodeksowego prawa pracy, o tyle pytanie, w jaki sposób ustosunkować 
się do wniosków pracowników o wypłatę ryczałtu za podwyższone koszty za prąd, 
wodę itp., jest – jak się wydaje – całkowicie poza zakresem tej gałęzi prawa. W teo-
rii można się posłużyć wnioskowaniem per analogiam i  zastosować rozwiązanie 
dotyczące telepracowników z art. 6711 § 3 k.p., według którego telepracownikowi 
przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu, regula-
minie telepracy lub w umowie z telepracownikiem, a przy ustalaniu jego wysokości 
należy wziąć pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumento-
wane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy 
i jego ceny rynkowe. Wspomniany przepis ma jednak raczej charakter lex generalis 
względem polecenia pracy zdalnej (lex specialis). Z tego też powodu posiłkowanie 
się regulacją obowiązującą w zakresie telepracowników nie wydaje się właściwe29. 
Pewnym rozwiązaniem tej kwestii może być opracowanie uśrednionej tabeli 
ryczałtów uwzględniającej liczbę dni pracy z domu. Jednocześnie takie podejście 
powinno w elastyczny sposób uwzględniać także sytuacje atypowe, tj. prowadzące 
do znacznie wyższych lub niższych kosztów opłat. 

Wykonywanie pracy w ramach home office stwarza niebezpieczeństwo nie tylko 
w powyższych sferach, lecz także w obszarze work-life balance, czego konsekwen-
cjami mogą być problemy natury psychofizycznej. Problem ten został dostrzeżony 
zarówno w skali lokalnej, jak i na arenie międzynarodowej. Specjalny raport ONZ 

28  Wyrok SN z 23 kwietnia 1999 r., II UKN 630/98.
29  L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 208.
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pt. COVID-19 and the Need for Action on Mental Health stwierdza, że wysoki 
poziom zdrowia psychicznego jest kluczowy dla funkcjonowania społeczeństwa, 
które w związku z epidemią koronawirusa obecnie doświadcza dużych dolegliwo-
ści w tym zakresie. Zdaniem ONZ w obrębie zdrowia psychicznego rekomendować 
należy podjęcie następującej kategorii działań: zmierzających do promocji, ochrony 
i wsparcia, zapewniających szeroki dostęp do profesjonalnego wsparcia psychicz-
nego, ukierunkowanych na budowę kompleksowego systemu wsparcia w przyszło-
ści. Równolegle ONZ aktywizuje swoje agendy i organizacje wyspecjalizowane do 
podjęcia przedmiotowego tematu. Podmioty te zostały zobowiązane do opracowa-
nia ich własnych rekomendacji i  zobowiązań w  omawianym zakresie30. Między-
narodowa Organizacja Pracy swoje konkluzje przedstawiła w raporcie Managing 
work-related risks during the COVID-19 pandemic31. Jego autorzy zauważają, że 
osoby pracujące zdalnie szczególnie narażone są na specyficzne ryzyko psychospo-
łeczne, takie jak izolacja, zatarcie granic między pracą a rodziną, przemoc domową 
i wiele innych. Stwierdzają także, że organizacja życia w ramach home office może 
być bardzo trudna, zwłaszcza w  przypadku dzielenia pomieszczenia domowego 
z partnerem, dziećmi czy innymi współlokatorami. Dlatego MOP, w porozumieniu 
z  pracownikami i  ich przedstawicielami, przedstawiła czynności, które mogłyby 
zostać podjęte w celu przeciwdziałania negatywnym następstwom psychospołecz-
nym spowodowanym przez COVID-19. W szczególności wskazano, że mogą to być 
działania obejmujące: politykę kadrową promującą elastyczne podejście do czasu 
pracy, umożliwiającą pracownikom odstąpienie od pracy w  określonych godzi-
nach, które pracownik mógłby przeznaczyć na odpoczynek i  czynności z  życia 
rodzinnego, przykładanie większej wagi do jakości pracy zamiast do jej ilości, kla-
rowne przedstawianie pracownikom oczekiwanych rezultatów ich pracy, kładzenie 
nacisku na zwiększenie produktywności w  ciągu dnia, zamiast wydłużania dnia 
roboczego32. 

W związku z powyższym pracodawcy powinni dołożyć szczególnej staranności, 
żeby proces świadczenia pracy z  domu miał jak najmniejszy wpływ na komfort 
i warunki pracy oraz by pracownik w dalszym ciągu czuł więź z zespołem. Według 
autora powinno utrzymać się te standardy pracy, które mogą zostać przeniesione 

30  United Nations, Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health, https://unsdg.
un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health (dostęp 4.12.2020).

31  International Labour Organization, Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 
pandemic, https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/pub li ca-  
tions/WCMS_748638/lang--en/index.htm (dostęp 12.12.2020).

32  Ibidem, s. 19.
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na kontakty na odległość. Przykładowo należałoby w dalszym ciągu zezwalać na 
podnoszenie kwalifikacji poprzez dostęp do szkoleń33, przeprowadzanie okreso-
wych ocen pracowniczych, organizowanie cyklicznych wideokonferencji. Szcze-
gólnie dwie ostatnie aktywności powinny być bardzo pomocne, ponieważ stanowią 
sposobność do omówienia spraw służbowych, ale równocześnie też mogą być 
substytutem spotkań towarzyskich. Należy się też opowiedzieć za stanowiskiem, 
że pracownik raczej nie może się domagać rekompensaty od pracodawcy w sferze 
naruszeń work-life balance, gdyż zaburzenia w  omawianym zakresie mogą mieć 
wieloaspektowe (i niekoniecznie związane z samą pracą) podłoża. 

Wnioski

Przedmiotowy artykuł został w  całości poświęcony względnie nieznanej dotąd 
instytucji prawa pracy, czyli poleceniu wykonywania pracy poza miejscem jej sta-
łego świadczenia. 

Najpierw w sposób ogólny scharakteryzowano konstrukcję normatywną polece-
nia wykonywania pracy zdalnej, a następnie przystąpiono do szczegółowej i wielo-
gałęziowej analizy problemów, które powstały na kanwie praktyki. Przede wszystkim 
uwagę zwrócono na szczególną, nietypową warstwę praw i zobowiązań w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pracodawcy spoczywa ważny obowiązek infor-
mowania o zakażeniu COVID-19 jednego z pracowników zakładu pracy. Ważne, by 
informacja ta była przekazana z zachowaniem reguł RODO. Ponadto pracodawca 
ma swoiste zobowiązania, które powinny uwzględniać osiągnięcia nauki i techniki. 
Dotyczy to głównie tej grupy pracowników, która w danym momencie świadczy 
pracę w zakładzie pracy. Takie osoby należy wyposażyć w odpowiednie, adekwatne 
do charakteru pracy środki ochrony osobistej. 

Następną część pracy poświęcono ewentualnym roszczeniom pracowniczym 
wynikającym z  home office. Szczególnie krytycznym zagadnieniem w  tym obsza-
rze są wypadki przy pracy zdalnej. Zasadniczo można stwierdzić, że aktualny stan 
prawny dopuszcza możliwość wystąpienia wypadku przy pracy, który ma miejsce 
np. w domu pracownika. Bardziej skomplikowane jest udzielenie odpowiedzi na 
pytanie, czy taki wypadek może mieć miejsce podczas przerwy w  świadczeniu 
pracy. W  trakcie analizy ustalono, że pracownik zdalny może żądać przyznania 
świadczeń określonych w ustawie wypadkowej, ale tylko wówczas, kiedy związek 
z pracą podczas przerwy jest zachowany. Jednocześnie sprecyzowano, że przerwy 

33  Realizowanych w formule online.
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te powinny mieć charakter krótkotrwały. Bezpośrednio nie muszą one być ukie-
runkowane na realizację zadań pracowniczych, ale pośrednio powinny temu służyć.

W  ostatnim fragmencie artykułu skupiono się na szkodliwych skutkach pole-
cenia wykonywania pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania. Wska-
zano, że największą negatywną konsekwencją jest zaburzenie w obszarze work-life 
balance. Zauważono również wkład ONZ i  MOP w  niwelowanie negatywnych 
skutków tego zjawiska. Stwierdzono także, że pracownicy nie mogą się ubiegać 
o odszkodowania w przypadku negatywnych następstw psychofizycznych, ponie-
waż trudno jest udowodnić, iż ich źródłem jest praca zdalna. 

Warto mieć też na względzie, że obecnie polecenie wykonywania pracy poza 
miejscem jej stałego wykonywania jest osadzone wyłącznie w  specustawie, ale 
wydaje się, że kwestią czasu jest zaimplementowanie przez prawodawcę stosownej 
regulacji do k.p.
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Performance of work outside the permanent workplace – comments in 
the context of the Act of 2 March 2020 on special solutions related to the 

prevention, counteracting and combating of COVID-19

Abstract

The purpose of this article is to explore the doubts raised after the legislator’s adoption of 
a new labour law measure in the Act of 2 March 2020 on special solutions related to the 
prevention, counteracting and combating of COVID-19 – the order to perform work outside 
the permanent workplace. First, a detailed analysis of said order is presented, followed by an 
examination of practical problematic issues in applying the law. Selected normative acts and 
relevant literature are reviewed to this end. It is ultimately concluded that employers need to 
consider specific health and safety obligations and GDPR when ordering remote working. It 
is also highlighted that work-related accidents are a critical problem in the context of health 
and safety regulations and remote work. The issue of disrupting the work-life balance is dis-
cussed, too. The article also demonstrates that the introduction of the order to perform work 
outside the permanent workplace into the Labour Code is a matter of time.

Keywords: COVID-19, labour law, GDPR, work-life balance, order to perform work outside 
the permanent workplace
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Wyłączenie pracownika organu w niemieckim 
postępowaniu administracyjnym

Streszczenie

Celem pracy była analiza prawnoporównawcza przyczyn, trybów i skutków wyłączenia pra-
cownika organu od udziału w niemieckim postępowaniu administracyjnym, a  także skut-
ków naruszenia przepisów o wyłączeniu.

Zastosowano metody prawnodogmatyczną (analizę przepisów prawnych regulujących 
tytułową problematykę) i prawnoporównawczą polegające w danym przypadku na porów-
naniu rozwiązań przyjętych w różnych kontekstach proceduralnych danej gałęzi prawa oraz 
w różnorodnych systemach prawnych. Wykorzystano też analizy orzecznictwa niemieckiego 
Federalnego Sądu Administracyjnego oraz adekwatnej literatury.

Stwierdzono, że katalog osób bliskich pracownika organu, powodujących jego wyłącze-
nie od udziału w postępowaniu, w którym są stronami, bardziej odpowiada powszechnym 
odczuciom niż katalog takich osób w polskim postępowaniu administracyjnym. Zagadnie-
nie wyłączenia pracownika organu ze względu na bliskie relacje łączące go ze stroną postę-
powania ustawodawca niemiecki – w odróżnieniu od polskiego – uregulował w sposób zhar-
monizowany i spójny z innymi sytuacjami, w których kwestia kręgu osób najbliższych jest 
relewantna prawnie. Konsekwencje naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika organu 
są unormowane w sposób pośredni między dwoma skrajnymi rozwiązaniami, spotykanymi 
w porządkach prawnych lub praktyce sądowej krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: pracownik organu, członek organu kolegialnego, wyłączenie, osoby 
wykluczone, podejrzenie stronniczości
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Wprowadzenie

Prawo niemieckie, podobnie jak polskie, rozróżnia dwa rodzaje wyłączenia pracow-
nika organu administracyjnego (Tätiger für eine Behörde, Bediensteter) od działania 
w  postępowaniu – wyłączenie z  mocy prawa (§ 20 VwVfG1) i  wyłączenie przez 
kierownika organu (§ 21 VwVfG). W pierwszym przypadku jest mowa o „osobach 
wykluczonych” (ausgeschlossene Personen), a w drugim o „względnych przyczynach 
stronniczości” (relative Befangenheitsgründe) albo o „podejrzeniu (obawie) stron-
niczości” (Besorgnis der Befangenheit).

Odrębnie unormowany jest tryb wyłączenia członka organu kolegialnego (Mit-
glied eines Ausschusses). Kwestię tę normują § 20 ust. 4 VwVfG oraz – w odniesieniu 
do sformalizowanego postępowania administracyjnego – § 71 ust. 3 VwVfG.

Osoby wykluczone 

„Wykluczonymi osobami” (ausgeschlossene Personen), które w postępowaniu admi-
nistracyjnym z mocy prawa nie mogą działać w imieniu organu administracyjnego, 
są:

– uczestnik postępowania;
– bliski uczestnika postępowania;
– osoba, która z  mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa reprezentuje 

uczestnika postępowania w ogóle lub w toczącym się postępowaniu;
– bliski osoby reprezentującej uczestnika postępowania w  toczącym się postę-

powaniu;
– osoba zatrudniona u uczestnika postępowania za wynagrodzeniem albo pracu-

jąca u niego jako członek zarządu, rady nadzorczej lub innego podobnego organu;
– osoba, która oprócz swoich obowiązków urzędowych wydała w sprawie opinię 

albo działała w niej w innym charakterze.
W myśl § 13 VwVfG uczestnikami postępowania (Beteiligte) są:
a) tzw. urodzeni uczestnicy:

– wnioskodawca i strona przeciwna,
– osoby, wobec których organ administracyjny zamierza skierować lub skierował 

akt administracyjny (adresaci aktu administracyjnego),
– osoby, z którymi organ administracyjny zamierza zawrzeć bądź zawarł umowę 

administracyjną („partnerzy umowy”);

1  Verwaltungsverfahrensgesetz vom 25. Mai 1976, i.d.F. der Bek. vom 23. Januar 2003, BGBl. I S. 102, 
geänd. (VwVfG).
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b) uczestnicy dowołani (osoby, które zostały przez organ administracyjny 
dowołane do postępowania):

– osoby, których interesów prawnych może dotyczyć wynik postępowania 
(dowoływane fakultatywnie z urzędu lub na ich wniosek),

– osoby trzecie, dla których wynik postępowania ma działanie prawokształtujące 
(dowoływane obligatoryjnie na ich wniosek).

Osoby, którym ustawa przyznaje prawo bycia wysłuchanym, nie stają się przez 
to uczestnikami postępowania, jeżeli nie spełniają powyższych warunków.

Pojęcie uczestnika postępowania administracyjnego w prawie niemieckim jest 
więc rozumiane węziej niż w polskiej doktrynie postępowania administracyjnego, 
która tym określeniem obejmuje nie tylko osoby mające w postępowaniu interes 
prawny lub faktyczny, lecz także tzw. innych uczestników, tj. świadków, biegłych czy 
osoby mające przedmiot oględzin. Termin Beteiligte (w dosłownym tłumaczeniu 
‘uczestnik’ albo ‘osoba mająca w czymś udział, zamieszana w coś’2) w niemieckiej 
ustawie o  postępowaniu administracyjnym, podobnie jak w  austriackiej, odpo-
wiada swoim zakresem określeniu ‘osoba interesowana’, którym posługiwało się 
polskie rozporządzenie o postępowaniu administracyjnym z 1928 r.3

Na równi z uczestnikami postępowania traktuje się – w kontekście wyłączenia 
– tego, kto poprzez swoją działalność w postępowaniu albo poprzez podjęcie roz-
strzygnięcia w  sprawie może uzyskać bezpośrednią korzyść bądź ponieść bezpo-
średnią szkodę (§ 20 ust. 1, zd. drugie VwVfG). Nie dotyczy to sytuacji, gdy korzyść 
lub uszczerbek polega jedynie na tym, że ktoś przynależy do grupy zawodowej albo 
ludnościowej, której wspólnych interesów dotyczy sprawa (zd. trzecie). Podstawa 
do wyłączenia pracownika nie zachodzi zatem, gdy sprawa dotyczy interesu zbio-
rowego (kolektywnego, niezindywidualizowanego) całej grupy zawodowej lub lud-
nościowej, której członkiem jest pracownik organu4. 

Osobami bliskimi (Angehörige) w rozumieniu § 20 ust. 1, pkt 2 i 4 VwVfG są:
– narzeczony,
– małżonek,
– partner życiowy,
– krewni w  linii prostej (wstępni i  zstępni), bez ograniczenia co do stopnia 

pokrewieństwa,

2  G. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 1996, s. 313.
3  Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem, Dz.U. 

1928 Nr 36 poz. 341 ze zm.
4  H.J. Bonk, H. Schmitz, w: P. Stelkens, H.J. Bonk, M. Sachs (red.), Verwaltungsverfahrensgesetz. 

Kommentar, München 2001, s. 519.



48 Zbigniew R. Kmiecik

– powinowaci w linii prostej, bez ograniczenia co do stopnia powinowactwa,
– rodzeństwo,
– dzieci rodzeństwa (siostrzeńcy i siostrzenice, bratankowie i bratanice),
– rodzeństwo rodziców (ciotki, wujowie, stryjowie),
– małżonkowie rodzeństwa i  rodzeństwo małżonków (szwagrowie, szwagierki, 

bratowe),
– osoby, które poprzez ustanowiony na dłuższy czas stosunek pieczy wraz ze 

wspólnotą domową związane są ze sobą jak rodzice i dziecko (Pflegeeltern, Pflege-
kinder).

Pokrewieństwo w  linii prostej, jako podstawa wyłączenia pracownika organu, 
nie doznaje żadnego ograniczenia co do stopnia (inaczej niż pokrewieństwo w linii 
bocznej), ponieważ ograniczenie wynika z samej natury, tj. wieku życia człowieka. 
Można więc zakładać, że ustawa nie ogranicza pokrewieństwa w  linii prostej do 
określonego stopnia nie dlatego, że krewny w linii prostej przykładowo czwartego 
stopnia (tj. prapradziadek lub praprawnuk) jest bliższą osobą niż krewny czwar-
tego stopnia w linii bocznej, tylko dlatego, że na ogół on już nie żyje (jeśli chodzi 
o wstępnych pracownika organu) albo jeszcze się nie narodził (w przypadku jego 
zstępnych). 

Zgodnie z tzw. ustawą adopcyjną5 pod pojęcie krewnych w linii prostej podpa-
dają także osoby związane ze sobą z tytułu przysposobienia, czyli rodzice adopcyjni 
i adoptowane dzieci.

Jeśli chodzi o rodzeństwo, to w doktrynie niemieckiej przyjmuje się, że termin 
ten obejmuje również rodzeństwo przyrodnie (Halbgeschwister) i przysposobione 
(Adoptivgeschwister). Nie obejmuje natomiast rodzeństwa przybranego, a  więc 
dzieci z poprzednich związków obojga małżonków. W analizowanym kontekście 
przez „dzieci rodzeństwa” należy rozumieć także dzieci rodzeństwa przysposobio-
nego6.

Stosunek bliskości pozostaje również po ustaniu małżeństwa, powinowactwa 
i przysposobienia (§ 20 ust. 5 zd. drugie VwVfG).

Terminy prawne Pflegeeltern i Pflegekinder, zawarte w § 20 ust. 5 pkt 8 VwVfG, 
po rozbudowaniu tego przepisu uzyskały swoją administracyjnoprawną defini-
cję. Inne określenia tych pojęć, jak również terminu Pflegeverhältnis (stosunek 
pieczy), zawarte w  przepisach prawa materialnego nie mają obecnie znaczenia 

5  Gesetz über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften vom 2. Juli 1976, 
BGBl. I S. 1749, geänd. (Adoptionsgesetz, AdG).

6  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 522.
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dla ich interpretacji w analizowanym kontekście7. Stosunek pieczy w rozumieniu 
administracyjnoprawnym zachodzi zatem, kiedy osoby związane są ze sobą na 
dłuższy czas, jak rodzice i dzieci, czemu towarzyszy wspólnota domowa (häusliche 
Gemeinschaft). Nie jest wymagane, aby łączył je stosunek opieki (Vormundschaft) 
bądź kurateli (Pflegschaftsverhältnis) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego8 
(§ 1773 i n., § 1909 i n. BGB) albo dawnej ustawy o opiece społecznej młodzieży9 
(§  27 i  n. JWG); wystarczający jest jakikolwiek stosunek pieczy, który, niezależ-
nie od swojego prawnego ukształtowania, odpowiada powyższym kryteriom. Co 
więcej, cecha bliskości, relewantna prawnie, łączy takie osoby także wtedy, gdy 
wspólnota domowa ustała (np. podopieczny studiuje w innym mieście), o ile osoby 
tworzące ją wcześniej wciąż są ze sobą związane, jak rodzice i dzieci (§ 20 ust. 5 zd. 
drugie VwVfG). Istnienie takiego związku należy zbadać na podstawie okoliczności 
konkretnego przypadku10.

W  postępowaniu przed niemieckimi sądami administracyjnymi taki sam sto-
pień pokrewieństwa i  powinowactwa ze stroną uzasadnia również wyłączenie 
z  mocy prawa sędziego. Kwestię tę reguluje § 41 niemieckiej Ordynacji procesu 
cywilnego11, do którego odsyła § 54 niemieckiej Ordynacji sądowoadministracyj-
nej12, nakazując jego odpowiednie stosowanie. W niemieckiej Ordynacji procesu 
cywilnego krewni i powinowaci boczni należący do osób najbliższych sędziego są 
wprawdzie określeni w inny sposób, niż czyni to VwVfG w odniesieniu do bliskich 
pracownika organu administracji (za pomocą stopni pokrewieństwa i powinowac-
twa, a nie nazwowo lub opisowo), ale rzecz sprowadza się do tego samego.

Taki sam stopień pokrewieństwa i powinowactwa ze stroną uzasadnia też prawo 
odmowy zeznań w  charakterze świadka w  tzw. formalnym postępowaniu admi-
nistracyjnym (w  innych postępowaniach administracyjnych świadek zasadniczo 
w ogóle nie ma obowiązku zeznawać). Normujący tę kwestię § 65 ust. 2 VwVfG 
odsyła w  tym względzie do odpowiedniego stosowania § 383 ZPO, który zakres 
pokrewieństwa i  powinowactwa względem strony, dającego świadkowi prawo 

7  Ibidem.
8  Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896, i.d.F. der Bek. vom 2. Januar 2002, BGBl. I S. 42, 

geänd. (BGB).
9  Gesetz für Jugendwohlfahrt vom 11. August 1961, BGBl. I S. 1205, geänd (JWG). Ustawa obowią-

zywała do końca 1990 r.
10  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 522.
11  Zivilprozessordnung vom 30. Januar 1877, i.d.F. der Bek. vom 5. Dezember 2005, BGBl. I S. 3202, 

geänd. (ZPO).
12  Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960, i.d.F. der Bek. vom 19. März 1991, BGBl. I S. 

686, geänd. (VwGO).
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odmowy zeznań, określa identycznie jak zakres pokrewieństwa i  powinowactwa 
względem strony, wyłączającego sędziego z mocy prawa od orzekania w sprawie.

W niemieckim porządku prawnym nie zachodzi zatem tego rodzaju brak konse-
kwencji w uregulowaniu kręgu osób najbliższych, jaki mamy na gruncie rodzimych 
postępowań administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Ustawa wyraźnie zastrzega, że pracownik organu nie podlega wyłączeniu, gdy 
uczestnikiem postępowania jest zatrudniający go podmiot zbiorowy (Anstellung-
skörperschaft) – taki jak federacja, kraj, powiat czy gmina. Chodzi o  przypadki 
postępowań, w których zaangażowanych jest kilka organów tego samego podmiotu 
administracji publicznej (Verwaltungsträger), i  to w  taki sposób, że jeden z  nich 
prowadzi postępowanie, a sama osoba prawna prawa publicznego – ewentualnie 
inny z jej organów – jest uczestnikiem tego postępowania, powiązanym z organem 
prowadzącym postępowanie więzami proceduralnymi lub materialnoprawnymi.

Przykładem może być postępowanie, którego przedmiotem jest wydanie pozwo-
lenia budowlanego przez starostę (Landrat) odnośnie do przedsięwzięcia budowla-
nego powiatu ziemskiego (Landkreis). W takich przypadkach powstaje wprawdzie 
kolizja interesów o tyle, o ile osoby piastujące funkcje organu działają we własnej 
sprawie, jednak wyłączenie z  powodu stronniczości rozciągałoby się na wszyst-
kich pracowników tworzących urząd danego organu, czego skutkiem byłby paraliż 
całego organu. Aby uniknąć tego rodzaju konsekwencji, ustawodawca wprowadził 

– w § 20 ust. 1 zd. 1 pkt 5 in fine VwVfG – opisany wyjątek13.

Podejrzenie stronniczości

„Podejrzenie stronniczości” (Besorgnis der Befangenheit) wymaga obiektywnego, 
rozsądnego powodu, który może wzbudzać u strony obawę, że pracownik organu 
będzie załatwiał sprawę stronniczo, w  tym zwłaszcza bez wymaganego dystansu, 
neutralności i  obiektywizmu, kierując się osobistymi uprzedzeniami lub innymi 
względami pozamerytorycznymi. Nie wystarczy zatem „przeczucie” czy „wrażenie” 
strony ani jej płaczliwe utyskiwanie; niezbędny jest dający się określić racjonalny 
powód nawiązujący do faktów, które w świetle obiektywnej i  rozsądnej oceny są 
wystarczające, aby wzbudzić wątpliwości co do bezstronnego postępowania pra-
cownika organu. Powody te mogą leżeć w  osobie pracownika (np. przyjaźń lub 
wrogość wobec strony, wspólnota ekonomicznych albo innego rodzaju osobistych 

13  T. Maier, Befangenheit im Verwaltungsverfahren. Die Regelungen der EU-Mitgliedstaaten im Recht-
svergleich, Berlin 2001, s. 61.
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interesów ze stroną, pokrewieństwo bądź powinowactwo dalszego stopnia), ale 
nie mogą się odnosić do jego cech ogólnych jako takich – jak np. przynależność 
narodowościowa, religijna czy partyjna. Powodami wyłączenia mogą być także 
zachowania kolidujące z  oczekiwanym sposobem prowadzenia postępowania 
(np. pozamerytoryczne odnoszenie się do wniosków strony, przedwczesne zajęcie 
stanowiska w  sprawie, widoczne uprzedzenie czy nawet wypowiedź pracownika 
organu dla prasy lub list do redakcji)14.

Ustawa niemiecka nie przyznaje uczestnikom postępowania administracyjnego 
(w  tym także sformalizowanego) formalnego prawa żądania wyłączenia pracow-
nika organu. Takie rozwiązanie jest zgodne z linią orzeczniczą niemieckiego Fede-
ralnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgericht), który wypowiadał 
się przeciwko odpowiedniemu stosowaniu w  postępowaniu administracyjnym 
przepisów o wyłączeniu sędziego w procesie cywilnym15. Rozwiązanie to nie wyłą-
cza jednak możliwości zwrócenia uwagi przez uczestnika postępowania na istnie-
nie podstawy dla wyłączenia pracownika organu16.

Przyjmuje się, że w razie podejrzenia istnienia okoliczności mogącej wywoły-
wać wątpliwości co do bezstronności pracownika mającego uczestniczyć w postę-
powaniu należy uruchomić wstępne postępowanie wewnętrzne (wewnątrz organu). 
Pracownik, którego dotyczy taka okoliczność, powinien powiadomić o niej kierow-
nika organu, a ten w reakcji na to powiadomienie winien wyłączyć go od udziału 
w postępowaniu. Samowyłączenie nie prowadzi do automatycznego wykluczenia 
pracownika od podejmowania dalszych czynności. Uznaje się, że w  takim przy-
padku należy raczej poczekać na podjęcie stosownego rozstrzygnięcia przez organ17.

Wątpliwość co do bezstronności powstaje przede wszystkim wtedy, gdy uczest-
nik postępowania przedstawi uzasadniony powód obawy stronniczości. Zasadniczo 
taki zarzut powinien być złożony, pod groźbą utraty prawa jego wniesienia, przed 
wydaniem decyzji w sprawie, niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o istnieniu 
podstawy do jego wniesienia. Generalnie nie wyklucza się jednak – odmiennie 

14  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 528. Podobnie postrzega się „podejrzenie stronniczości” w odnie-
sieniu do sędziego w  postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jednocześnie podkreśla się, że 
nie ma znaczenia, czy sędzia jest rzeczywiście stronniczy (zob. np. J. von Albedyll, w: J. Bader, 
M.  Funke-Kaiser, S. Kuntze, J. Albedyll, Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar anhand der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, Heidelberg 1999, s. 368–369). 

15  Zob. np. wyrok BVerwG z dnia 26 stycznia 1968 r., VII C 6/66, BVerwGE 1968/29, s. 70–71; MDR 
1968, s. 524. 

16  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 526.
17  Ibidem, s. 525–526. Zob. też wyrok BVerwG z dnia 29 stycznia 1985 r., 7 B 4/85, NVwZ 1985, 

s. 576; DVBl 1985, s. 1069.
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niż w procesie cywilnym – możliwości podniesienia stronniczości pracownika już 
po wydaniu decyzji, jeżeli dopiero wtedy uczestnik postępowania dowiedział się 
o okoliczności mogącej stanowić podstawę do wyłączenia pracownika18.

Wątpliwość co do bezstronności powstaje też wtedy, gdy zachodzi obiektywna 
okoliczność uzasadniająca taką wątpliwość, nawet jeśli nie zostanie ona zasy-
gnalizowana przez uczestnika postępowania. Jej rzeczywiste istnienie powinien 
zbadać nie tylko organ administracji publicznej prowadzący postępowanie, lecz 
także – w swojej własnej odpowiedzialności – pracownik, co do którego udziału 
w postępowaniu mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia. Przyjmuje się, że podstawa 
do wyłączenia zachodzi zarówno wtedy, gdy pracownik rzeczywiście obawia się, 
że nie będzie w  stanie zachować wymaganej bezstronności, jak i  wówczas, gdy 
w świetle obiektywnej i rozsądnej oceny sytuacji niedowierzanie co do możliwości 
obiektywnego sprawowania przez niego urzędu może się wydać usprawiedliwione 
choćby jednemu uczestnikowi postępowania. Organ i  pracownik obowiązani są 
zbadać kwestię wyłączenia tego ostatniego, gdy tylko dowiedzą się o okoliczności 
mogącej stanowić powód wyłączenia. Zewnętrzny bodziec dla poddania tej kwestii 
ocenie nie jest wymagany19. 

Tryb wyłączenia pracownika organu

Zaistnienie jednej z absolutnych przyczyn stronniczości pracownika w rozumieniu 
§ 20 VwVfG skutkuje jego wyłączeniem od udziału w postępowaniu z mocy samego 
prawa. To nie stoi jednak na przeszkodzie rozstrzyganiu przez organ o  istnieniu 
przyczyny wyłączenia deklaratoryjnym aktem administracyjnym, jeśli ten fakt nie 
jest oczywisty i budzi wątpliwości. W doktrynie przyjmuje się przy tym, że zasad-
niczo wyłączony z mocy prawa pracownik powinien sam zadbać o to, aby nie brać 
udziału w postępowaniu. W wątpliwych przypadkach obowiązany jest zawiadomić 
swojego przełożonego, który rozstrzyga w sprawie wyłączenia20.

Jeżeli wyłączenie objętego domniemaniem stronniczości pracownika nastąpiło 
dopiero podczas toczącego się już postępowania, wynikająca z jego udziału wada 
postępowania może zostać naprawiona przez podjęcie na nowo dokonanych przez 
niego czynności, ewentualnie ich zbadanie i  potwierdzenie, chyba że podjęcie 

18  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 529.
19  Ibidem.
20  T. Maier, op. cit., s. 77.
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na nowo czynności nie pozbawia pierwotnie dokonanych czynności możliwego 
wpływu na wynik postępowania21.

W  przeciwieństwie do przypadków wymienionych w  § 20 VwVfG, których 
wystąpienie powoduje wyłączenie pracownika organu z mocy samego prawa, poja-
wienie się okoliczności objętej klauzulą generalną sformułowaną w § 21 VwVfG 
wymaga przeprowadzenia postępowania w  celu wydania postanowienia o  wyłą-
czeniu. Gdy zachodzi podejrzenie stronniczości albo uważa tak uczestnik postę-
powania, dotknięty takim podejrzeniem pracownik powinien zawiadomić o tym 
kierownika organu. Winno to nastąpić przed podjęciem przez niego czynności 
w sprawie. Jeśli podstawa wyłączenia wyszła na jaw albo została podniesiona przez 
uczestnika postępowania później, to nie czyni to jej zbadania bezprzedmiotowym 
i badanie takie należy niezwłocznie podjąć22. Pracownik organu dotknięty podej-
rzeniem stronniczości nie może sam rozstrzygać w kwestii swojego wyłączenia ani 
z własnej inicjatywy (dobrowolnie) powstrzymywać się od współdziałania w postę-
powaniu. Zanim jednak kierownik organu rozstrzygnie kwestię jego wyłączenia, 
nie może podejmować żadnych czynności postępowania, z  wyjątkiem tych nie-
cierpiących zwłoki ze względu na możliwość powstania szkody lub utraty dowodu 
w razie ich niedokonania. W doktrynie podkreśla się, że kierownik organu obowią-
zany jest – pisemnie albo ustnie – zarządzić zakaz współdziałania w postępowaniu, 
gdy nabierze przekonania, że zachodzi podstawa do obawy stronniczości i nie przy-
sługuje mu swobodne uznanie co do konsekwencji prawnych takiej podstawy23. 

W  przypadku gdy podejrzenie stronniczości dotyczy kierownika organu, jest 
on uprawniony – odmiennie niż każdy inny pracownik organu – sam rozstrzygać 
o tym, czy odstępuje od udziału w postępowaniu. Jeżeli nie uważa tego za konieczne, 
powinien zawiadomić o wysuwanym wobec niego podejrzeniu stronniczości organ 
wyższego stopnia, a ten – zgodnie z § 21 ust. 1, zd. drugie VwVfG – rozstrzygnąć 
w sprawie wyłączenia24. Który z organów wyższego stopnia wchodzi w rachubę – 
ocenia się na podstawie okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności 
rodzaju podstawy podejrzenia stronniczości.

21  N. Kazele, Interessenkollisionen und Befangenheit im Verwaltungsrecht, Berlin 1990, s.  364 i  n.; 
W. Clausen, w: H.J. Knack, Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, Köln 1996, § 20, nb. 13; 
T. Maier, op. cit., s. 78.

22  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 530.
23  T. Maier, op. cit., s. 79.
24  Por. F. Mayer, w: W. Brohm et al., Administracja Republiki Federalnej Niemiec, przeł. T. Skoczny, 

Wrocław 1983, s. 112.
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Za wyłączonego pracownika organu monokratycznego wyznacza się jego 
zastępcę.

Tryb wyłączenia członka organu kolegialnego

Gdy członek organu kolegialnego uzna się za wyłączonego z mocy prawa albo pod-
legającego wyłączeniu z powodu okoliczności mogących wywołać wątpliwości co 
do jego bezstronności, a  także gdy zachodzi podejrzenie wystąpienia okoliczno-
ści skutkującej jego wyłączeniem lub koniecznością wyłączenia, obowiązany jest 
zawiadomić o tym przewodniczącego organu kolegialnego. Samowyłączenie jako 
takie (podobnie jak samowyłączenie pracownika organu) nie prowadzi jeszcze do 
zakazu wykonywania dalszych czynności w sprawie. Rozstrzygnięcie w tej kwestii 
podejmuje organ kolegialny, bez udziału potencjalnie stronniczego członka. Wyłą-
czony członek organu nie może brać udziału w dalszych obradach i rozstrzygnię-
ciach w sprawie (§ 20 ust. 4 VwVfG). Przyjmuje się, że nie powinien on być obecny 
także w naradzie poprzedzającej podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie jego wyłącze-
nia, aby umożliwić prowadzenie bezstronnej dyskusji w tym przedmiocie25. 

Wyłączenie członka organu kolegialnego nie powoduje, co do zasady, koniecz-
ności wyznaczenia jego zastępcy, o  ile przepisy szczególne albo wewnętrzne nie 
stanowią inaczej. Rozstrzygnięcia podejmują w takich sytuacjach pozostali, niewy-
łączeni członkowie organu. Konieczność wyznaczenia zastępcy na miejsce wyłączo-
nego członka organu kolegialnego będzie zachodziła zawsze wtedy, gdy na skutek 
wyłączenia organ utraci kworum wymagane do podejmowania uchwał. W takim 
przypadku powinien zadbać o to przewodniczący organu albo organ nadrzędny26.

W sformalizowanym postępowaniu administracyjnym jego uczestnicy mają for-
malne prawo żądania wyłączenia członka organu kolegialnego (§ 71 ust. 3 VwVfG). 
Takie prawo, jak wspomniano wyżej, nie przysługuje im względem pracownika 
organu monokratycznego. Tę pozorną niekonsekwencję należy tłumaczyć analogią 
między rozstrzyganiem przez organ kolegialny a orzekaniem przez sąd, w postę-
powaniu przed którym stronom przysługuje formalne prawo żądania wyłączenia 
sędziego. Taka analogia nie zachodzi między sądem a organem monokratycznym.

Podstawą takiego żądania, skierowanego przeciwko członkowi organu kolegial-
nego, mogą być zarówno bezwzględne podstawy wyłączenia (§ 20 VwVfG), jak i te, 
które stwarzają jedynie podejrzenie stronniczości (§ 21 VwVfG).

25  Tak m.in. F.O. Kopp, U. Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, München 2000, s.  346–347; 
H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 521.

26  T. Maier, op. cit., s. 78.
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Wbrew nazwie Ablehnungsrecht (prawo odrzucenia) jest to w istocie prawo żąda-
nia wyłączenia członka i biegłego, gdyż organ nie jest związany żądaniem uczest-
nika. Uczestnik postępowania nie „odrzuca” więc podejrzewanego o stronniczość 
członka organu mocą swojego oświadczenia woli, tylko wnosi o  jego wyłączenie. 
Różnica między takim formalnym prawem żądania wyłączenia członka organu 
a nieformalnym podniesieniem okoliczności podającej w wątpliwość bezstronność 
pracownika organu (o którym była mowa wyżej) polega więc jedynie na tym, że do 
formalnego żądania uczestnika organ musi się również formalnie ustosunkować, 
przychylając się do żądania strony lub nie. Do momentu podjęcia rozstrzygnię-
cia w tej kwestii członek organu kolegialnego, którego dotyczy żądanie wyłączenia 
(podobnie jak „odrzucony” sędzia w  postępowaniu sądowym – cywilnym bądź 
administracyjnosądowym), jest – niezależnie od zasadności żądania wyłączenia 

– wykluczony (przynajmniej tymczasowo) od jakiegokolwiek udziału w  postępo-
waniu27. Odmiennie niż w postępowaniach sądowych jednak uczestnikom postę-
powania nie przysługuje środek prawny ani na rozstrzygnięcie przychylające się do 
żądania uczestnika (wyłączające członka organu), ani na rozstrzygnięcie uznające 
takie żądanie za nieuzasadnione (odmawiające wyłączenia). 

Takie rozwiązanie (przyjęte również w  polskim postępowaniu administracyj-
nym) należy ocenić negatywnie. Nadawanie przez ustawodawcę określonym żąda-
niom uczestnika postępowania (zwłaszcza strony) waloru odrębnych uprawnień 
procesowych (ściślej: oświadczeń realizujących określone uprawnienia procesowe) 
znajduje uzasadnienie tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warun-
ków: 

a) czynności zaspokajające te żądania organ może podjąć wyłącznie na wniosek 
uprawnionego uczestnika lub za jego zgodą; 

b) żądanie uczestnika obliguje organ do podjęcia czynności zaspokajającej dane 
żądanie (innymi słowy: żądanie uczestnika jest samo w sobie przesłanką podjęcia 
czynności); 

c) w przypadku nieuwzględnienia żądania uczestnikowi przysługuje zażalenie. 
Przyznanie uczestnikowi postępowania prawa inicjatywy procesowej (rodzące 

po stronie organu obowiązek formalnego ustosunkowania się do jego żądania) 
w sytuacji, gdy żaden z powyższych warunków nie jest spełniony (tzn. organ może 
podjąć dane działanie również z urzędu, żądanie uczestnika nie zobowiązuje organu 
do podjęcia czynności, a w razie odmownego załatwienia żądania osoba, która je 
wniosła, nie może rozstrzygnięcia organu zaskarżyć), zasadniczo pozbawione jest 
praktycznego znaczenia.

27  Por. M. Sachs, w: P. Stelkens, H.J. Bonk, M. Sachs, op. cit., s. 2144.
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Żądanie wyłączenia członka organu uczestnik powinien wyrazić na piśmie lub 
ustnie do protokołu przed rozpoczęciem rozprawy. Uczestnik postępowania traci 
prawo wystąpienia z takim żądaniem, jeśli wziął udział w rozprawie, nie zgłosiwszy 
uprzednio znanej mu okoliczności stanowiącej podstawę do wyłączenia członka 
organu. Utrata prawa podniesienia podstaw wyłączenia członka organu obej-
muje zarówno okoliczności stwarzające podejrzenie stronniczości (§ 21 VwVfG), 
jak i bezwzględne podstawy wyłączenia (§ 20 VwVfG, odmiennie niż w będącym 
pierwowzorem tego przepisu § 43 ZPO, który w analogicznej sytuacji w procesie 
cywilnym zamyka stronie drogę do wystąpienia o wyłączenie sędziego jedynie na 
podstawie okoliczności stwarzających podejrzenie stronniczości28.

Odnośnie do sposobu rozstrzygania w  sprawie wyłączenia członka organu 
w postępowaniu sformalizowanym, na żądanie uczestnika tego postępowania, sto-
suje się odpowiednio § 20 ust. 4 VwVfG, regulujący tę kwestię w odniesieniu do 
wyłączenia członka organu z jego własnej inicjatywy.

Uczestnikom sformalizowanego postępowania administracyjnego przysługuje 
formalne prawo żądania wyłączenia także w odniesieniu do biegłego (§ 65 ust. 1, zd. 
drugie VwVfG w zw. z § 406 ZPO). 

Zakres wyłączenia

Zakaz „współdziałania” czy „współudziału” (Mitwirkung) w  postępowaniu, doty-
czący wyłączonego pracownika organu, obejmuje nie tylko właściwe współdecydo-
wanie o sposobie załatwienia sprawy, lecz także wszelkie inne czynności, które mają 
lub tylko mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. To, czy zachodzi możliwość 
takiego wpływu, należy ocenić na podstawie klasyfikującego badania uwzględnia-
jącego obraz typowo przebiegających postępowań. Chodzi więc o tzw. adekwatny 
związek przyczynowo-skutkowy między daną czynnością a  treścią decyzji, a  nie 
o  niemożność kategorycznego wykluczenia wpływu czynności na decyzję. Wyłą-
czenie obejmuje całe postępowanie i może się rozciągać nawet na okres przed jego 
wszczęciem, jeśli w tym stadium wynik może być już tak dalece ustalony, że zależy 
od wyłączenia29. Wykluczone jest podejmowanie nie tylko czynności mających 
bezpośredni wpływ na wynik sprawy, lecz także działań wpływających nań pośred-
nio, takich jak udzielanie wskazówek, doradzanie czy przedstawianie propozycji 

28  Ibidem, s. 2145.
29  F. Hufen, Fehler im Verwaltungsverfahren, Baden-Baden 2002, s. 79–80.
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lub sugestii30. Zabronione są więc wszelkie pisemne i ustne wypowiedzi oraz inne 
czynności, które mogą się przyczynić do ukształtowania poglądu lub stanowiska 
właściwego organu na temat postępowania bądź rozstrzygnięcia sprawy. Nie jest 
natomiast zakazane samo nawiązywanie kontaktów, udzielanie informacji czy 
przyjmowanie do wiadomości w ramach sprawowania ustawowych zadań31. 

Skutki naruszenia przepisów o wyłączeniu

Akt administracyjny wydany przy udziale potencjalnie stronniczego (podlega-
jącego wyłączeniu) pracownika jest niewątpliwie sprzeczny z  prawem (rechtswi-
drig)32. Ponieważ przepisy regulujące podstawy wyłączenia pracownika od udziału 
w  postępowaniu są normami proceduralnymi, wykroczenie przeciwko nim trak-
tuje się jako naruszenie przepisów postępowania (błąd proceduralny, Verfahrens-
fehler)33. To, czy ten błąd proceduralny prowadzi do nieważności (Nichtigkeit) aktu, 
czy tylko jego wzruszalności (Aufhebbarkeit), zależy przede wszystkim od tego, na 
jakiej podstawie pracownik organu podlegał wyłączeniu.

Ustawa niemiecka – inaczej niż polski Kodeks postępowania administracyj-
nego – nie zawiera zamkniętego katalogu wszystkich wad aktu administracyjnego 
skutkujących jego nieważnością. Oprócz sprecyzowanych przypadków, w których 
zachodzi nieważność aktu (§ 44 ust. 2 VwVfG), ustawa wymienia „szczególnie 
ciężką wadę”, która w obliczu „rozsądnej oceny wszystkich wchodzących w grę oko-
liczności” jest „oczywista” (§ 44 ust. 1 VwVfG). Określa także przypadki, w których 
nie mamy do czynienia z nieważnością aktu, wymieniając wśród nich interesujący 
nas współudział przy jego wydaniu pracownika podlegającego wyłączeniu stosow-
nie do § 20 ust. 1, zd. pierwsze, pkt 2–6 VwVfG (§ 44 ust. 3 pkt 2 VwVfG).

Wnioskując a contrario z tego ostatniego przepisu, w kontekście podstaw wyłą-
czenia pracownika organu, przyjmuje się w doktrynie, że nieważność aktu może 
zachodzić w wypadku naruszenia § 20 ust. 1, zd. pierwsze, pkt 1 VwVfG. Chodzi 
zatem o przypadek, gdy pracownik organu biorący udział przy wydaniu aktu jest 
sam uczestnikiem postępowania w rozumieniu § 13 VwVfG. To, czy udział takiej 
osoby wyczerpuje znamiona „oczywistej, szczególnie ciężkiej” wady, ocenia się 
według stopnia wpływu, jaki pracownik organu, będący jednocześnie uczestnikiem 

30  T. Maier, op. cit., s. 77–78.
31  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 512.
32  T. Maier, op. cit., s. 81.
33  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 523.
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(stroną) postępowania, miał na podjęte w  sprawie rozstrzygnięcie. W  związku 
z tym nieważność aktu przyjmuje się zawsze wtedy, gdy taki pracownik sam pod-
jął rozstrzygnięcie, chociaż za wystarczające uważa się także takie współdziałanie, 
które zazwyczaj umożliwia oddziaływanie na treść wydawanego aktu administra-
cyjnego34.

Udział przy wydaniu aktu pracownika podlegającego wyłączeniu z innych przy-
czyn niż bezpośrednie, osobiste zainteresowanie sprawą, jak wskazano wyżej, sam 
przez się nie powoduje nieważności tego aktu. W konkretnym przypadku może 
jednak – np. przy oczywistej stronniczości – prowadzić do nieważności, kiedy sta-
nie się powodem dalszych, ciężkich uchybień, np. naruszenia dobrych obyczajów35. 
W razie naruszenia § 21 VwVfG, tj. wydania aktu przy udziale pracownika, wzglę-
dem którego zachodzi „obawa stronniczości” (Besorgnis der Befangenheit), skutek 
w postaci nieważności ogranicza się – zdaniem doktryny – do rzadkich, skrajnych 
przypadków36. 

Na ogół więc udział przy wydaniu aktu pracownika podlegającego wyłączeniu 
z  innych przyczyn niż bezpośrednie, osobiste zainteresowanie sprawą, może pro-
wadzić jedynie do uchylenia aktu. Może do tego dojść nie tylko wtedy, gdy podej-
rzany o stronniczość pracownik nie podporządkował się zarządzeniu kierownika 
organu, wykluczającemu go od udziału w postępowaniu, lecz także wtedy, gdy takie 
zarządzenie w ogóle nie zostało wydane37. 

Należy jednak zaznaczyć, że uchylenia aktu wydanego z naruszeniem przepisów 
proceduralnych nie można domagać się wtedy, gdy jest oczywiste, że współudział 
przy jego wydaniu pracownika podlegającego wyłączeniu nie miał wpływu na treść 
tego aktu (§ 46 VwVfG). Co więcej, nowelizacją z 1998 r. rozciągnięto stosowanie 
tego przepisu na akty swobodne, wydawane na zasadzie uznania administracyj-
nego. O ile więc w poprzednim stanie prawnym kryterium przesądzającym o nie-
dopuszczalności uchylenia aktu był brak prawnej alternatywy dla danego wyniku 
postępowania, o  tyle obecnie chodzi przede wszystkim o  brak związku przyczy-
nowo-skutkowego między wadą postępowania a  treścią aktu. Kryterium oczywi-
stości powoduje przy tym niemożność uchylenia aktu tylko wtedy, gdy brak takiego 
związku przyczynowo-skutkowego można stwierdzić ponad wszelką wątpliwość 
bez problemu, tj. bez skomplikowanego ustalania woli organu38.

34  T. Maier, op. cit., s. 81.
35  F. Hufen, op. cit., s. 81–82. 
36  Ibidem, s. 85; T. Maier, op. cit., s. 81.
37  T. Maier, op. cit., s. 82–83.
38  M. Sachs, op. cit., s. 1620–1621; T. Maier, op. cit., s. 82.
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Podstawowym środkiem zaskarżenia wadliwego aktu administracyjnego jest 
w  niemieckim postępowaniu administracyjnym sprzeciw (Widerspruch), który 
uczestnik postępowania może wnieść do organu, który wydał akt, w ciągu miesiąca 
bądź – w razie braku pouczenia o przysługującym środku prawnym lub błędnego 
pouczenia w tej materii – w ciągu roku od dnia podania mu aktu do wiadomości. 

Postępowanie uruchomione sprzeciwem (Widerspruchsverfahren), unormowane 
fragmentarycznie w przepisach § 68 i n. VwGO, jest postępowaniem administracyj-
nym. Prowadzi ono do wewnątrzadministracyjnej kontroli aktu administracyjnego, 
pod względem jego legalności i celowości, dokonywanej z reguły przez organ wyż-
szego stopnia (o ile organ, który wydał zakwestionowany akt, nie uchyli go albo nie 
zmieni w ramach samokontroli). Mimo to określane jest ono jako swego rodzaju 
sądowoadministracyjne postępowanie wstępne (verwaltungsgerichtliches Vorver-
fahren), gdyż jego przeprowadzenie jest warunkiem dopuszczalności wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego (Anfechtungsklage)39.

Ponadto akt administracyjny wydany przy udziale potencjalnie stronniczego 
(podlegającego wyłączeniu) pracownika, jako sprzeczny z  prawem, może zostać 
cofnięty (zurückgenommen) przez organ z urzędu na podstawie § 48 VwVfG, także 
wtedy, gdy jest już niezaskarżalny (unanfechtbar). Cofnięcie aktu, który przyznaje 
świadczenie pieniężne lub podzielne świadczenie rzeczowe albo jest warunkiem 
przyznania jednego z  takich świadczeń, jest jednak obwarowane określonymi 
zastrzeżeniami. Nie można cofnąć aktu, jeśli jego beneficjent zaufał w jego trwałość, 
a  jego zaufanie – w porównaniu z  interesem publicznym w cofnięciu aktu – jest 
godne ochrony (schutzwürdig). Zaufanie traktuje się jako godne ochrony zwłaszcza 
wtedy, gdy beneficjent aktu spożytkował otrzymane świadczenie albo rozporządził 
majątkiem i czynności tych nie może cofnąć ani unieważnić.

Udział w wydaniu aktu pracownika organu podlegającego wyłączeniu nie sta-
nowi natomiast, odmiennie niż w Polsce, podstawy do wznowienia postępowania 
administracyjnego. W  tym zakresie niemiecka ustawa o  postępowaniu admini-
stracyjnym odsyła jedynie do odpowiedniego stosowania § 580 ZPO (traktującego 
o tzw. przyczynach restytucyjnych wznowienia postępowania cywilnego), pomija-
jąc § 579 ZPO (traktujący o tzw. przyczynach nieważności, do których należy m.in. 
orzekanie przez sędziego podlegającego wyłączeniu).

Takie rozwiązanie budzi zdziwienie z  tego względu, że naruszenie przepisów 
§ 21 i § 22 VwVfG, inaczej niż większość innych uchybień proceduralnych, nie pod-
lega w prawie niemieckim konwalidacji (§ 45 VwVfG), a wynikające z niego błędy 

39  H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, München 2006, s. 255, 257.
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mogą zostać naprawione tylko poprzez ponowne przeprowadzenie postępowania, 
bez udziału podlegającego wyłączeniu pracownika organu40.

Przyjmuje się, że jeśli przed wydaniem decyzji organ zorientuje się, że w postępo-
waniu działa pracownik, który podlega wyłączeniu, powinien powtórzyć dokonane 
już czynności procesowe, poruczając ich przeprowadzenie innemu pracownikowi. 
Zasadniczo nie zaleca się całkowitego przerwania postępowania, jeśli błędy proce-
duralne można naprawić w jego dalszym toku41.

Wnioski

Unormowanie kwestii wyłączenia pracownika organu od udziału w postępowaniu 
administracyjnym w prawie niemieckim jest na tle porządków prawnych innych 
krajów UE stosunkowo szczegółowe. Obejmuje nie tylko kazuistyczny katalog 
przyczyn skutkujących wyłączeniem z  mocy prawa, lecz także zagadnienia ini-
cjatywy, trybu i  skutków prawnych wyłączenia oraz konsekwencji niewyłączenia 
pracownika.

Krąg osób bliskich pracownika organu, powodujących jego wyłączenie od 
udziału w postępowaniu, w którym są stronami, bardziej odpowiada przeciętnie 
odczuwanej „hierarchii bliskości” niż katalog takich osób w polskim postępowaniu 
administracyjnym42. Analogiczne relacje między sędzią a  stroną powodują jego 
wyłączenie w  postępowaniu sądowoadministracyjnym. Takie same relacje – gdy 
łączą świadka ze stroną – uzasadniają też jego prawo odmowy zeznań. W odróżnie-
niu od polskiego prawodawcy ustawodawca niemiecki zachował więc konsekwen-
cję w unormowaniu kręgu osób bliskich w różnych kontekstach proceduralnych.

Konsekwencje naruszenia przepisów o wyłączeniu pracownika organu admini-
stracji przyjmowane w porządkach prawnych lub praktyce sądowej krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej są różne. Skrajne rozwiązania zakładają, że jakiekolwiek 
naruszenie takich przepisów skutkuje uchyleniem lub unieważnieniem decyzji oraz 
że decyzje organów administracji uchyla się tylko wtedy, gdy da się udowodnić, iż 
okoliczność stanowiąca podstawę do wyłączenia pracownika wpłynęła na wynik 
postępowania, przy czym ciężar dowodu spoczywa na uczestniku postępowania. 

40  F. Hufen, op. cit., s. 82.
41  H.J. Bonk, H. Schmitz, op. cit., s. 523–524. Por. też wyrok BVerwG z dnia 5 grudnia 1986 r., 4 C 

13/85, BVerwGE 1986/75, s. 214, 227; NVwZ 1987, s. 578 – odnośnie do postępowania szczegól-
nego w sprawach zatwierdzania planów (Planfeststellungsverfahren).

42  Zob. Z.R. Kmiecik, Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu admini-
stracyjnym, Warszawa 2020, s. 294–295. 
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Pierwsze rozwiązanie kładzie nacisk na wzmocnienie zaufania społeczeństwa do 
władzy wykonawczej, drugie – na efektywność postępowania.

Niemieckie ustawodawstwo i orzecznictwo wybrały drogę pośrednią pomiędzy 
powyższymi skrajnościami. Zgodnie z  nimi decyzja wydana przy udziale poten-
cjalnie stronniczego pracownika zasadniczo jest uchylana; jednakże organ admi-
nistracji ma prawo ze swej strony wykazać, że potencjalna stronniczość w danym 
przypadku nie miała wpływu na wynik postępowania. Gdy taki wpływ można 
wykluczyć, zaskarżony akt pozostaje w mocy. Z tego względu pozostają skuteczne 
tzw. decyzje związane, będące przeciwieństwem uznaniowych. Tak samo jest 
w przypadku, gdy z kontroli przeprowadzonej przez sąd wynika, że w razie ponow-
nego przeprowadzenia postępowania sposób załatwienia sprawy odpowiadałby 
dotychczasowemu.
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Disqualification of an authority’s employee  
in German administrative proceedings

Abstract

The aim of the paper is to perform a comparative legal analysis of the grounds for disquali-
fication of an authority’s employee from participation in German administrative proceed-
ings, procedures and effects thereof, as well as the consequences of violation of provisions 
concerning disqualification.

The formal-dogmatic method is used (an analysis of the provisions regulating the subject 
matter) as well as the comparative legal method, consisting in comparing solutions adopted 
in various procedural contexts of a given branch of law and in different legal systems. The 
author also analyses judicial decisions of the German Federal Administrative Court and the 
relevant literature.

The catalogue of relatives of an authority’s employee who cause his disqualification from 
participation in the proceedings to which they are parties corresponds to common senti-
ments better than the catalogue of such persons in the Polish administrative procedure. The 
issue of disqualification of an employee of an authority on account of his close relationship 
with a party to the proceedings is regulated by the German legislator, unlike in Poland, in 
a manner consistent with other situations in which the range of persons belonging to the 
immediate family (closest relatives) is of legal relevance. The legal consequences of violating 
provisions on disqualification of an authority’s employee, adopted by the German legislator, 
fall between two extreme solutions encountered in the legal orders or judicial practice of the 
European Union Member States.

Keywords: employee of a public administration authority, member of a collegial body, 
disqualification, excluded persons, apprehension of bias
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Ewolucja zasad odpowiedzialności członków 
organu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

za wyrządzoną spółce szkodę

Streszczenie

W  niniejszym artykule podjęto tematykę odpowiedzialności członków organów spółki 
z  ograniczoną odpowiedzialnością za wyrządzoną jej szkodę. Instytucja odpowiedzialno-
ści jest jednym z instrumentów nadzoru korporacyjnego, który z jednej strony musi zabez-
pieczyć interes majątkowy spółki, z drugiej natomiast umożliwić funkcjonariuszom1 spółki 
swobodne podejmowanie decyzji, w szczególności tych obarczonych największym ryzykiem 
ekonomicznym. W  tekście spróbowano kompleksowo przedstawić problem odpowiedzial-
ności odszkodowawczej członków organów spółki jako odpowiedzialności o  charakterze 
kontraktowym, posługując się metodą analizy i krytyki przepisów prawnych, tekstów przed-
stawicieli doktryny oraz orzeczeń sądowych. W szczególności podjęto temat wykładni obo-
wiązku dołożenia należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru działalności. 
W ramach pracy przedstawiono proces kształtowania się instytucji, rozbieżności pojawiają-
ce się w doktrynie oraz zmieniającą się linię orzeczniczą w ciągu lat obowiązywania regu-
lacji. Dodatkowo w tekście zaprezentowano próbę wstępnej oceny skutków proponowanej 

1  Tu pojęcie funkcjonariusza zostało użyte w znaczeniu osoby pełniącej określone funkcje w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. funkcje członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyj-
nej czy likwidatora).
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nowelizacji art. 293 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wprowadzenia zasady bizneso-
wej oceny sytuacji. Autor wskazał w artykule, że proponowane zmiany w kontekście kształ-
towania się odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółki nie będą miały 
znaczącego wpływu na orzecznictwo, z wyjątkiem możliwości jego ujednolicenia.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność odszkodowawcza, członkowie organów spółki, spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, koncepcja biznesowej oceny sytuacji

Wprowadzenie

Obecna ustawa Kodeks spółek handlowych2 (dalej: k.s.h.) w art. 293 § 1 przesądza 
o  odpowiedzialności określonych organów spółki za szkody powstałe przy pro-
wadzeniu jej spraw. Z czasem jednak w praktyce zaczęto wskazywać na potrzebę 
wprowadzenia zmian w zasadach odpowiedzialności, które odpowiadałyby współ-
czesnym modelom biznesowym. Powstawanie nowych podmiotów gospodar-
czych i  opieranie ich strategii działania na coraz to ryzykowniejszych decyzjach 
ekonomicznych zmusiło w pierwszej kolejności sądy, a następnie ustawodawcę do 
ponownego przyjrzenia się odpowiedzialności członków organów spółek, którzy 
podejmują najważniejsze decyzje gospodarcze. Pojawiały się bowiem sytuacje, 
w  których dochodziło do wyrządzenia szkody w  majątku spółki, a  jednocześnie 
nie naruszono żadnych z  obowiązujących przepisów. Z  jednej strony konieczne 
wydaje się zwiększenie zakresu odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki w celu 
przeciwdziałania mogącym się pojawić nadużyciom. Z drugiej strony natomiast za 
nieodpowiadające współczesnym realiom należy uznać zaostrzenie sankcji, które 
istotnie ograniczają swobodę w prowadzeniu spółki i prowadzą do nadmiernego 
asekuranctwa. Potencjalne tylko remedium nieskutecznego systemu odpowiedzial-
ności stanowić może wprowadzenie koncepcji biznesowej oceny sytuacji (tzw. busi-
ness judgement rule).

W  niniejszym artykule omówiono obecnie obowiązującą regulację dotyczącą 
odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów spółki oraz proces jej 
kształtowania w piśmiennictwie i orzecznictwie sądów. Wstępnie przedstawiono 
również proponowaną przez ustawodawcę nowelizację.

2  Ustawa z dnia 15 września 2000 – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2020 poz. 1526 ze zm.
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Przesłanki odpowiedzialności

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę została ograniczona podmiotowo do 
osób wskazanych w  treści art. 293 k.s.h. Zgodnie z  nim spółka jest uprawniona 
do dochodzenia odszkodowania w  przypadku, gdy szkoda powstanie wskutek 
działania członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora. Ze 
względu na samą konstrukcję prawną spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością 
zakresem podmiotowym nie mogli zostać objęci jej wspólnicy. Kwestią nierozstrzy-
gniętą pozostaje to, czy należy rozciągnąć dyspozycję art. 293 k.s.h. na inne pod-
mioty, niewskazane wyraźnie w przepisie. W literaturze podnosi się, że w zakresie 
powyższej regulacji nie może się znajdować kurator ze względu na jego działanie 
w cudzym imieniu i na cudzy rachunek oraz z uwagi na fakt, że jego działalność jest 
wyraźnie ukierunkowana, a kompetencja co do zasady wygasa po dokonaniu danej 
czynności3. Podobną jednak rolę w  spółce, ze względu na ograniczenia czasowe 
i przedmiotowe działania, odgrywa likwidator, który decyzją ustawodawcy został 
explicite wskazany w  omawianej regulacji. Większość przedstawicieli doktryny 
wykazuje sceptyczne podejście wobec możliwości rozszerzania podmiotowego 
zakresu odpowiedzialności z art. 293 k.s.h.4 Wydaje się, że pomimo braku jedno-
znacznego rozstrzygnięcia co do otwartego lub zamkniętego katalogu podmiotów 
z art. 293 § 1 k.s.h. nie ma podstaw do obejmowania odpowiedzialnością odszko-
dowawczą osoby inne niż wskazane przez ustawodawcę5.

Zgodnie z treścią art. 293 § 1 k.s.h. odpowiedzialność członka organu aktualizuje 
się w momencie jego działania lub zaniechania sprzecznego z prawem. Dotyczy to 
zatem wszystkich możliwych stanów faktycznych, w których funkcjonariusz spółki 
narusza przepisy powszechnie obowiązujące. Ze względu na to, że prowadzenie 
spraw danego podmiotu gospodarczego wiąże się z różnorodną działalnością, na 
organy te oddziałują także przepisy spoza szeroko pojętego prawa handlowego.

Członek organu odpowiada wobec spółki za szkodę również wtedy, gdy swoim 
działaniem lub zaniechaniem naruszy on postanowienia umowy spółki. Za przy-
kład posłużyć może obowiązek konsultacji określonych decyzji ze wskazanym 
w  umowie spółki organem albo zgromadzeniem6. Jak wskazuje Sąd Najwyższy 

3  A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2020, 
s. 1–2.

4  J. Bieniak et al., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis 2020, wyd. 7, s. 2.
5  T. Siemiątkowski, Odpowiedzialność cywilnoprawna w  spółkach kapitałowych, Warszawa 2007, 

s. 187.
6  A. Kidyba, op. cit., s. 4.
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w wyroku z 9 lutego 2006 r., bezpośredni wpływ na ukształtowanie się odpowie-
dzialności odszkodowawczej ma przewidziany w  umowie podział kompetencji 
między członków organów spółki. W art. 293 k.s.h. wyraźnie jest bowiem mowa 
o odpowiedzialności członków oznaczonych organów spółki, a nie całego organu. 
Dlatego wspomnianego podziału kompetencji nie można traktować tylko w kate-
goriach formalnych7. Powyższy wyrok przedstawia też pogląd, według którego 
ustalenie bezprawności w rozumieniu art. 293 k.s.h. powinno polegać na przyto-
czeniu konkretnych postanowień umowy. To z kolei może prowadzić do sytuacji, 
w  której zapobiegliwi wspólnicy tworzyć będą w  umowie spółki katalog działań 
i zaniechań uznawanych przez nich za niedopuszczalne. W piśmiennictwie wska-
zuje się, że takie podejście może wpłynąć na ograniczenie zastosowania instytucji 
z art. 293 k.s.h. ze względu na to, że czynności związane z zarządzaniem spółką nie 
dają się ściśle skatalogować8.

Ograniczenie zakresu odpowiedzialności

Odpowiedzialność członka organu nie jest ograniczona przedmiotowo, co ozna-
cza, że rozciąga się na wszystkie działania i zaniechania sprzeczne z prawem lub 
postanowieniami umownymi. Zarówno w treści art. 293 § 1, jak i w orzecznictwie 
określone zostały jednak sytuacje, w  których spółka nie będzie uprawniona do 
dochodzenia odszkodowania od swoich funkcjonariuszy.

Przede wszystkim należy wskazać, że warunkiem sine qua non odpowiedzialno-
ści jest wystąpienie winy. W związku z tym w celu uwolnienia się od odpowiedzial-
ności konieczne jest wykazanie jej braku. Przy dokonywaniu oceny stopnia zawi-
nienia z pomocą przychodzi miernik staranności, który powinien być brany pod 
uwagę w każdym przypadku z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalno-
ści. Podwyższony standard, określony w art. 293 § 2 k.s.h., odpowiada surowszemu 
wzorcowi z art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)9, zgodnie z którym nale-
żytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospo-
darczej określa się przy uwzględnieniu jej zawodowego charakteru. Ze względu na 
charakterystykę działalności zarządców spółki zakres pojęcia zawodowego charak-
teru staje się wyjątkowo szeroki. W literaturze wskazuje się, że w ramach powyż-
szego pojęcia należy rozumieć uczciwość, profesjonalizm, sumienność zawodową 

7  Wyrok SN z 9 lutego 2006 r., V CSK 128/05, TPP 2006, nr 2, poz. 133.
8  M. Dumkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020, art. 293, s. 3.
9  R. Lewandowski, Obowiązek zachowania tajemnicy zarządu spółki akcyjnej i prawa akcjonariusza 

do informacji odnośnie do badania due diligence, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 7, s. 29.
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członków organów oraz działanie w najlepszym interesie spółki10. Ponadto podkre-
śla się obowiązek posiadania fachowej wiedzy, która obejmuje „znajomość proce-
sów organizacyjnych, finansowych, ale także kierowania zasobami ludzkimi oraz 
znajomości obowiązującego prawa i  następstw z  niego wynikających w  zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej”11. 

W drugiej kolejności należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z 8 grudnia 2016 r.12 absolutorium jest formą rozliczenia z czynności 
dokonanych w danym roku obrotowym, a co za tym idzie – może stanowić pod-
stawę do wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej. A contrario należałoby 
uznać, że uchwała negatywna stanowi element potwierdzenia możliwości przypi-
sania funkcjonariuszowi odpowiedzialności z art. 293 k.s.h. Należy podkreślić, że 
przedstawiciele doktryny są zgodni co do tego, że wyłączenie odpowiedzialności 
nie ma charakteru bezwzględnego13. Spółka bowiem nadal będzie uprawniona do 
dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę w niektórych przypadkach14. 
Ograniczenie nie będzie miało także zastosowania przy powództwie actio pro socio, 
w którym wspólnik występuje w imieniu spółki w sprawie o naprawienie szkody15.

Pojawia się wreszcie problem odpowiedzialności członków organów przy 
wykonywaniu uchwał zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 219 § 2 k.s.h. rada 
nadzorcza nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących 
prowadzenia spraw spółki, stąd wydawałoby się, że jedynym kolegialnym organem 
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnionym do wydawania takich 
poleceń jest zgromadzenie wspólników. W związku z brakiem odpowiednika art. 
3751 k.s.h. kwestią sporną w doktrynie jest to, czy zarząd będzie zobowiązany do 
wykonywania uchwał wspólników. Część przedstawicieli doktryny uważa, że słusz-
nie byłoby przyjąć analogiczne stosowanie przepisów dotyczących spółki akcyjnej, 
co prowadziłoby do obowiązku wykonywania przez zarząd spółki uchwał wspólni-
ków, jeśli wynikałby on z ich istoty lub z przepisu prawa16. Inni natomiast uważają, 

10  E. Marszałkowska-Krześ, J. Jacyszyn, S. Krześ, Spółka akcyjna. Komentarz, Warszawa 2001, s. 363.
11  A. Kidyba, op. cit., s. 6.
12  Wyrok SA w Krakowie z 8 grudnia 2016 r., I ACa 923/16, LEX nr 2233049.
13  P. Błaszczyk, Znaczenie prawne absolutorium w świetle odpowiedzialności cywilnej członków orga-

nów spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2009, nr 3, s. 22–31.
14  Tytułem przykładu można wskazać uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdań, która podjęta została 

w następstwie czynności wprowadzających wspólników w błąd (A. Kidyba, op. cit., s. 5–6).
15  Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 3, Legalis 2020, s. 10.
16  Jako przykład można wskazać uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników 

(K.  Bilewska, Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki z  o.o. jako odpowie-
dzialność ex contractu, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 19, s. 1073).
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że członkowie zarządu powinni pozostawać związani poleceniami zgromadzenia 
wspólników w  pełnym zakresie przedmiotowym17. W  tym miejscu pojawia się 
pytanie, czy wykonanie takiego polecenia jest przesłanką zwalniającą z  odpo-
wiedzialności odszkodowawczej. Przeważające stanowisko wskazuje jednak, że 
w zakresie prowadzenia spraw spółki członkowie zarządu nie powinni „mechanicz-
nie” wykonywać uchwały zgromadzenia wspólników. Ich bierność w tym względzie 
jest bowiem sprzeczna z obowiązkiem dbałości o interesy spółki18.

W przeciwieństwie do powyższego należy wskazać, że przesłanką ekskulpacyjną 
nie będzie zgoda organu nadzorczego, stanowiąca przesłankę ważności danej czyn-
ności prawnej, o której mowa w art. 17 § 1 k.s.h. Jak orzekł Sąd Apelacyjny w wyroku 
z 1 marca 2017 r., „sam fakt wyrażenia przez radę nadzorczą zgody na określoną 
czynność prawną wywołującą szkodę po stronie spółki nie wyłącza odpowiedzial-
ności członka zarządu dokonującego tej czynności w zastępstwie spółki”19. 

Charakter kontraktowy odpowiedzialności z art. 293 § 1 k.s.h.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że odpowiedzialność funkcjonariuszy 
spółki wzoruje się na odpowiedzialności kontraktowej z art. 471 k.c. Poglądy w tym 
zakresie nie były jednak jednolite na początku obowiązywania Kodeksu spółek 
handlowych20. Należy wskazać, że rozstrzygnięcie sporu dotyczącego charakteru 
odpowiedzialności zarządców nie miało znaczenia praktycznego21. Ostatecznie 
o  kontraktowym charakterze odpowiedzialności z  art. 293 k.s.h. przesądził Sąd 
Najwyższy w wyroku z 24 września 2008 r.22, w którym przyjął, że członek organu 
spółki jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej spółce wskutek naru-
szenia przepisów prawa lub postanowień umowy spółki, do których przestrzegania 
jest on obowiązany w  ramach łączącego go ze spółką stosunku organizacyjnego, 

17  A. Opalski, A.W. Wiśniewski, W sprawie autonomii zarządu spółki, „Przegląd Prawa Handlowego”, 
2005, nr 1, s. 52.

18  S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz 
do artykułów 151–300, t. 2, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 942.

19  Wyrok SA w Krakowie z 1 marca 2017 r., I ACa 1469/16, LEX nr 2381428.
20  Pogląd o charakterze deliktowym odpowiedzialności zarządców zob. m.in. w: W. Pyzioł, A. Szu-

mański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, s. 665.
21  A. Koch, Zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone spółce z ograniczoną odpo-

wiedzialnością – na tle przepisów kodeksu spółek handlowych, w: M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpo-
wiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, 
s. 539.

22  Wyrok SN z 24 września 2008 r., II CSK 118/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 131.
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chyba że jego zachowanie nie było zawinione, gdyż przy wykonywaniu swych 
obowiązków dołożył wymaganej od niego staranności. W związku z powyższym, 
tak jak w odpowiedzialności ex contractu z Kodeksu cywilnego, występują tu trzy 
przesłanki: niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, szkoda oraz 
związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem 
obowiązków a szkodą. Konieczne jest również wystąpienie winy objęte domniema-
niem. Oznacza to zatem, że na pozywającej spółce spoczywa ciężar udowodnienia 
szkody, faktu naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów lub postanowień 
umowy oraz związku przyczynowego. W  literaturze podkreśla się ponadto, że 
odpowiedzialność funkcjonariuszy spółki w zakresie nieunormowanym przez art. 
293 k.s.h. będzie podlegać ogólnym zasadom odpowiedzialności ex contractu na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego23.

Konsekwencje przyjęcia charakteru kontraktowego odpowiedzialności 

Uznanie kontraktowego charakteru odpowiedzialności funkcjonariuszy spółki 
niesie za sobą określone skutki. Po pierwsze, w  poszczególnych sprawach mogą 
wystąpić takie stany faktyczne, w których zakresy odpowiedzialności ex delicto i ex 
contractu będą się krzyżować. Sytuacja taka może się pojawić, gdy nieprawidłowe 
wykonywanie obowiązków wynikających z umowy będzie jednocześnie wypełniać 
znamiona czynu niedozwolonego, prowadzące do wyrządzenia szkody spółce24. Na 
gruncie powyższych rozważań aktualna pozostaje zasada zakazu orzekania ponad 
żądanie. Oznacza to, że jeśli powództwo odszkodowawcze zostało oparte na pod-
stawie prawnej z art. 293 § 1 k.s.h., to sąd nie jest uprawniony do jego zmiany na 
mocy art. 415 k.c.

Po drugie, jak wskazuje Marcin Hotel25, kontraktowy charakter odpowie-
dzialności na podstawie art. 473 § 1 k.c. daje możliwość jej modyfikacji. Zgodnie 
z treścią przepisu dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewy-
konanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych oko-
liczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. Oznacza to, że 
zakres odpowiedzialności członków organów spółki może zostać poszerzony bądź 
ograniczony o pewne zdarzenia wskazane w umowie.

23  A. Koch, op. cit., s. 542.
24  Tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której członek zarządu fałszuje faktury albo spra-

wozdania finansowe (zob. Wyrok SN z 8 maja 2019 r., V CSK 207/18, LEX nr 2692250).
25  M. Hotel, Modyfikacja zasad odpowiedzialności członków organów wobec spółki kapitałowej, „Prze-

gląd Sądowy” 2015, nr 9, s. 85.
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Kolejnym aspektem wartym rozważenia jest solidarność odpowiedzialności. Jest 
ona jednoznacznie określona przez ustawodawcę w przepisie art. 294 k.s.h. Zgod-
nie z treścią przepisu, jeżeli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za 
nią solidarnie. Pojęcie solidarności natomiast, na podstawie art. 366 § 1 k.c. w zw. 
z art. 2 k.s.h., należy rozumieć jako sytuację, w której spółka może żądać całości 
lub części świadczenia od wszystkich zobowiązanych łącznie, od kilku z nich albo 
od każdego z osobna, a zaspokojenie spółki przez któregokolwiek z zobowiązanych 
zwalnia pozostałych. Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę może zostać przypi-
sana solidarnie osobom sprawującym funkcję w różnych organach spółki. Oznacza 
to, że zobowiązanym może być członek zarządu wraz z członkiem rady nadzorczej 
przy wykonywaniu czynności prawnej przez pierwszego za zgodą drugiego z nich26. 

Skutkiem kontraktowego charakteru odpowiedzialności z  art. 293 k.s.h. jest 
także obowiązek członków organów do wyrównania szkody majątkowej w pełnym 
zakresie27. Wynika to z zastosowania art. 361 § 2 k.c. w związku z art. 2 k.s.h. Po 
pierwsze, oznacza to konieczność naprawienia powstałej straty rzeczywistej, przez 
którą rozumie się pomniejszenie aktywów lub zwiększenie pasywów spółki. Po dru-
gie, członek organu będzie zobowiązany do wyrównania utraconych korzyści, które 
w doktrynie definiowane są jako „wartości aktywów, które nie weszły do majątku 
(spółki) wskutek zdarzenia wyrządzającego szkodę, oraz wartości pasywów, które 
się wskutek tego zdarzenia nie zmniejszyły”28. Przy tym, zgodnie z art. 361 § 1 k.c., 
należy wskazać, że funkcjonariusz spółki będzie ponosił odpowiedzialność tylko za 
normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Problem powstania szkody w majątku spółki  
podczas działania zgodnego z prawem.  

Niedołożenie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności

Pomimo wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2006 r.29, który nie podzielił stanowi-
ska, że działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem bądź postanowieniami 
umowy spółki jest już samo niedołożenie staranności wynikającej z zawodowego 
charakteru działalności funkcjonariusza spółki, pojawiały się głosy przedstawicieli 

26  Wyrok SA w Krakowie z 1 marca 2017 r., I ACa 1469/16, LEX nr 2381428.
27  A. Kidyba, op. cit., s. 3.
28  J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, art. 361, s. 3.
29  Wyrok SN z 9 lutego 2006 r., V CSK 128/05, TPP 2006, nr 2, poz. 133.
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doktryny, które wskazywały odrębne poglądy30. Jednymi z nich są Adam Opalski 
i Krzysztof Oplustil31, którzy uznali, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego prowadzi 

„do marginalizacji reguł odpowiedzialności cywilnoprawnej przez uwolnienie pia-
stunów od odpowiedzialności w najbardziej typowych, nagminnie występujących 
przypadkach niedopełnienia obowiązków”. Autorzy przede wszystkim wskazują 
na obniżenie standardu ochrony prawnej spółki, a  pośrednio również jej udzia-
łowców32. Objawia się to tym, że sama konstrukcja prawna spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością zakłada, iż jej wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem 
osobistym, jednocześnie zachowując możliwość wpływania na kluczowe decy-
zje przez nią podejmowane. Takie rozwiązanie jest równoważone przez regulację 
odpowiedzialności cywilnoprawnej członków organów spółki. Zgodnie z  poglą-
dem autorów brak autonomiczności odszkodowawczej art. 293 § 2 k.s.h. prowadzi 
do sytuacji, w której rażące niedbalstwo piastuna organu, prowadzące do pojawie-
nia się uszczerbku majątkowego spółki, pozbawia ją de facto możliwości uzyskania 
odszkodowania.

Za powyższym stanowiskiem przemawia również analiza regulacji Kodeksu 
handlowego z 1934 r.33, który utracił moc obowiązującą z końcem 2000 r. W uza-
sadnieniu do projektu ustawy nowego Kodeksu spółek handlowych nie było 
mowy o chęci zmiany dotychczasowych założeń odpowiedzialności cywilnopraw-
nej zarządców. Regulacja odpowiedzialności odszkodowawczej znajdowała się 
w art.  292 rozporządzenia, który stanowił, że członek władz spółki oraz likwida-
tor odpowiadają wobec spółki za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną 
z  prawem lub postanowieniami umowy spółki, że przy wykonywaniu swoich 
obowiązków powinni dokładać staranności sumiennego kupca, a  za szkodę spo-
wodowaną jej brakiem odpowiadają wobec spółki. Oznacza to, że dla ówczesnego 
prawodawcy niedołożenie należytej staranności nie było kryterium zawinienia, 
tylko bezprawności. Samo wykazanie jej naruszenia przez członka organu spółki 
prowadziło ówcześnie do powstania obowiązku odszkodowawczego34.

30  Wśród nich: J. Bieniak et al., op. cit., s. 3.
31  A. Opalski, K. Oplustil, Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialno-

ści cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2013, nr  3, 
s. 11–12.

32  Tak samo: Z. Jara (red.), op. cit., s. 8.
33  Rozporządzenie Prezydenta RP z  27 czerwca 1934 – Kodeks handlowy, Dz.U. z  1934  r. Nr 57, 

poz. 502 ze zm.
34  J. Okolski, J. Modrzejewski, Ł. Gasiński, Odpowiedzialność członków zarządu w  spółkach kapi-

tałowych – miernik staranności, w: A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga 
Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 500–501.
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W  kontrze do powyższego stanowiska stoi pogląd Pawła Błaszczyka, który 
wskazuje, że „przychylenie się do poglądu, że naruszenie kryterium staranności 
stanowi także o bezprawności, mogłoby prowadzić do swoistego automatyzmu”35. 
Przy założeniu, że brak odpowiednich kwalifikacji do piastowania funkcji zarząd-
czych w  spółce stanowi naruszenie należytej staranności wynikającej z  zawodo-
wego charakteru działalności, określone osoby odpowiadałyby za wszystkie szkody 
powstałe przy prowadzeniu spraw takiego podmiotu gospodarczego. Taka kon-
strukcja odpowiedzialności odszkodowawczej prowadziłaby do odejścia od zasady 
zawinienia i zbliżenia się do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka36.

W nowszej literaturze przedmiotu zauważa się również, że wąskie ujęcie prze-
słanki bezprawności z art. 293 § 1 k.s.h. prowadzi do uwolnienia członków orga-
nów spółki od realnej możliwości pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Wszelkie 
bowiem niestaranne wykonywanie mandatu, takie jak niegospodarność czy prze-
kroczenie kompetencji, które skutkuje powstaniem szkody w majątku spółki, nie 
będzie sankcjonowane przez prawo. Jednocześnie podkreśla się, że przyjęcie zbyt 
szerokiego rozumienia przesłanki bezprawności, która obejmowałaby także brak 
staranności przy pełnieniu funkcji, może doprowadzić do zbytniej ostrożności 
i bojaźliwości przy podejmowaniu decyzji, co niewątpliwie nie odpowiada dzisiej-
szym realiom biznesowym37. 

Zmiany w orzecznictwie na przestrzeni lat

Linia orzecznicza Sądu Najwyższego przez lata obowiązywania Kodeksu spółek 
handlowych zmieniała się, dopasowując się do postulatów doktryny, jednocześnie 
wypełniając luki ustawodawcze. Omawiane wyżej wyroki, które przesądziły o kon-
traktowym charakterze odpowiedzialności odszkodowawczej zarządców, spowo-
dowały, że sądy początkowo przyjmowały ścisłą wykładnię przepisu art. 293 k.s.h. 
Za przykład posłużyć może wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 sierpnia 
2011  r.38, w  którym stwierdzono, że powołanie się na naruszenie art. 201 k.s.h., 
przewidującego ogólne kompetencje zarządu do prowadzenia spraw i reprezento-
wania spółki, a także określającego jego skład oraz zasady powoływania, nie jest 

35  P. Błaszczyk, Koncepcja „biznesowej oceny sytuacji” na tle prawa polskiego (uwagi de lege lata i de 
lege ferenda), „Państwo i Prawo” 2012, nr 3, s. 88.

36  Ibidem. 
37  R. Stefanicki, Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej, Warszawa 2020, 

s. 139–141.
38  Wyrok SA w Warszawie z 18 sierpnia 2011 r., I ACa 54/11, LEX nr 1120149.



73Ewolucja zasad odpowiedzialności członków organu spółki…

wystarczające do pociągnięcia członka organu do odpowiedzialności. Przepis ten 
nie precyzuje sposobu i zasad reprezentowania i prowadzenia spraw spółki i nie 
można z niego wywieść obowiązku prawidłowego prowadzenia spraw spółki. Sąd 
wskazał, że do naruszenia art. 201 k.s.h. mogłoby dojść dopiero, gdyby członek 
zarządu uchylał się od reprezentowania albo prowadzenia spraw spółki. Taka 
sytuacja jednak nie miała miejsca w stanie faktycznym sprawy. Stanowisko sądu 
prowadzi do znacznego obniżenia standardu ochrony interesu prawnego spółek, 
szczególnie w systemie prawnym, w którym niedochowanie należytej staranności 
nie jest autonomiczną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jako rozwiązanie powyższego problemu Sąd Apelacyjny we wspomnianym 
wyroku przyjął, że wspólnicy, chcąc zabezpieczyć interes prawny spółki, powinni 
zawrzeć w umowie katalog działań i zaniechań uznawanych przez nich za niedo-
puszczalne. Podobny pogląd pojawia się również w  nowszym orzecznictwie, np. 
w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 czerwca 2018 r.39 Tak kazuistyczne 
podejście do odpowiedzialności członków organów nie odpowiada jednak wielości 
stanów faktycznych, które mogą się pojawić przy zarządzaniu korporacją. Spółka 
jest bowiem stosunkiem otwartym na przyszłość, w którym nie da się antycypować 
wszystkich decyzji podejmowanych w trakcie jej funkcjonowania40.

Problem powstania szkody w majątku spółki mimo zgodnego z prawem dzia-
łania jej funkcjonariusza rozstrzygnął dopiero Sąd Najwyższy w wyroku z 24 lipca 
2014 r.41 Stwierdzono w nim, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowa-
dzenia spraw spółki członek zarządu powinien się kierować wyłącznie jej interesem, 
a zawinione działania dokonane z przekroczeniem granic ryzyka gospodarczego są 
sprzeczne z interesem spółki i jako naruszające ogólny nakaz określony w art. 201 
k.s.h. uzasadniają odpowiedzialność członka zarządu. Przede wszystkim ułatwiło to 
pociąganie do odpowiedzialności zarządców, ze względu na to, że naruszenie ogól-
nego przepisu dotyczącego prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji spełniało 
jedną z  przesłanek odszkodowawczych – działania lub zaniechania sprzecznego 
z prawem. Powyższe stanowisko Sądu Najwyższego zostało utrzymane w kolejnych 
orzeczeniach i stworzyło podwaliny do wprowadzenia koncepcji biznesowej oceny 
sytuacji do polskiego systemu odpowiedzialności odszkodowawczej42. 

39  Wyrok SA w Warszawie z 7 czerwca 2018 r., VII AGa 156/18, LEX nr 2566775.
40  A. Opalski, K. Oplustil, K., op. cit., s. 22.
41  Wyrok SN z 24 lipca 2014 r., II CSK 627/13, LEX nr 1545031.
42  Tu należy wskazać: wyrok SN z 14 kwietnia 2016 r., II CSK 430/15, LEX nr 2064228; wyrok SN 

z 7 lutego 2019 r., II CSK 8/18, LEX nr 2617977; wyrok SN z 9 lutego 2018 r., I CSK 246/17, LEX 
nr 2483686.
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Projektowane zmiany art. 293 § 1 k.s.h.  
– wprowadzenie zasady osądu biznesowego

Koncepcja biznesowego osądu, która wywodzi się z  systemu prawa common law, 
polega na tym, że z jednej strony ułatwia dochodzenie przez spółkę odszkodowa-
nia od swoich funkcjonariuszy, z drugiej zaś wyłącza odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną wskutek decyzji, które co prawda okażą się z ekonomicznego punktu 
widzenia błędne, które jednak były podejmowane w  granicach uzasadnionego 
ryzyka biznesowego. W literaturze wskazuje się przesłanki, których kumulatywne 
spełnienie będzie upoważniało do zastosowania omawianej koncepcji business 
judgement rule (BJR). Podstawowym jej elementem jest obowiązek zarządców do 
działania w najlepszym interesie spółki. Oznacza to, że piastuni organów zobowią-
zani są do podejmowania decyzji, które można uznać za optymalne w określonych 
warunkach oraz takie, które niosą za sobą możliwość osiągnięcia założonych celów 
korporacji. Powyższe potwierdza także fakt, że zasady osądu biznesowego w zagra-
nicznych systemach prawnych są wyłączone w  przypadku wystąpienia konfliktu 
interesów zarządcy i spółki43.

Z uwagi na to, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej istotna jest zdol-
ność do szybkiego i  odpowiedniego reagowania na zmiany, zarządcy w  ramach 
koncepcji BJR powinni zostać wyposażeni w szeroką autonomię w zakresie podej-
mowanych decyzji. Skrócenie procesu decyzyjnego w  ramach korporacji zapew-
nia bowiem przyjazne środowisko dla rozwoju gospodarczego spółki. Działalność 
zarządców musi się jednak mieścić w  ramach przysługujących im kompetencji, 
które wyznaczone są przez przepisy prawa i postanowienia umowne. Tak określona 
wolność decyzyjna członków organów ma skutkować tym, że ich działalność nie 
będzie oceniana przez pryzmat rezultatu, tylko z perspektywy racjonalności podję-
tego ryzyka gospodarczego. Punkt odniesienia stanowić będzie zatem ta konkretna 
sytuacja, w  której znalazł się zarządca podczas podejmowania kwestionowanej 
decyzji44. 

W  literaturze wskazuje się, że najistotniejszym atutem omawianej koncepcji 
jest otoczenie członków organów „parasolem ochronnym” na wypadek ewentual-
nego niepowodzenia postawionej diagnozy czy podjętej decyzji. Bez doniosłości 
prawnej wobec spółki pozostają zatem przyszłe skutki biznesowej oceny sytuacji45. 

43  R. Stefanicki, Należyta staranność…, s. 372–378.
44  Ibidem.
45  R. Stefanicki, Wymogi rzetelności zawodowej członków zarządu spółki kapitałowej. Pensez out-of-

-the-box. Bouges les lignes, mais restez dans le cadre, „Przegląd Legislacyjny” 2020, nr 3, s. 54.
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Podkreśla się także, że ewentualne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
przez spółkę w  sytuacji, w  której jej funkcjonariusz spełni wszystkie przesłanki 
zastosowania zasady BJR, mogłoby prowadzić do ich asekuranckiej postawy, co 
niekorzystnie wpłynie na dalszy rozwój korporacji46.

Konieczność zmiany zauważyli również twórcy projektu ustawy zmieniającej 
Kodeks spółek handlowych z 5 sierpnia 2020 r.47 Celem projektowanej noweliza-
cji jest dopasowanie regulacji prawnych do zapoczątkowanej w  2014  r. ewolucji 
orzecznictwa w  kierunku pociągania do odpowiedzialności członków organów 
nawet w sytuacji, w której nie naruszyli bezpośrednio żadnej normy ustawowej ani 
postanowienia umownego. Ustawodawca już zdecydował się na inkorporowanie 
BJR do polskiego systemu w ramach przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej 
(PSA)48. Wydaje się, że art. 30012⁵ k.s.h. może zatem stanowić potencjalny wzorzec 
normatywny, jego treść bowiem częściowo pokrywa się z projektowanym brzmie-
niem art. 293 k.s.h. Na członków organów prostej spółki akcyjnej, w  tym także 
radę dyrektorów, która stanowi novum w prawie spółek, nałożony został obowiązek 
sprawowania powierzonych funkcji z  należytą starannością wynikającą z  zawo-
dowego charakteru działalności. W  przeciwieństwie do aktualnego brzmienia 
art. 293 § 1 k.s.h., który nie został objęty proponowaną nowelizacją, ustawodawca 
jednoznacznie wskazał, że niedołożenie należytej staranności lub niedochowa-
nie lojalności wobec spółki stanowi nienależyte wykonanie ciążących na członku 
organu obowiązków i w przypadku powstania szkody skutkuje jego odpowiedzial-
nością. Rozszerzony zatem został zakres przedmiotowy przesłanki bezprawności 
o  należytą staranność wynikającą z  zawodowego charakteru działalności oraz 
korporacyjną lojalność. Jednocześnie w § 2, dotyczącym warunków zwalniających 
z  odpowiedzialności odszkodowawczej, obok obowiązku działania w  granicach 
uzasadnionego ryzyka gospodarczego oraz na podstawie informacji, analiz i opinii, 
które powinny być uwzględnione w  danych okolicznościach, ponownie wprowa-
dzony został obowiązek lojalnego postępowania wobec spółki. Z oceną zasadności 
zastosowanej przez ustawodawcę konstrukcji z art. 30012⁵ k.s.h. należy jednak się 

46  Ibidem, s. 54–55.
47  Projekt ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 

z 5 sierpnia 2020, Minister Aktywów Państwowych, nr wykazu UD113, https://legislacja.rcl.gov.
pl/projekt/12336750/katalog/12704858#12704858 (dostęp 12.06.2021).

48  Ustawa z  dnia 19 lipca 2019 o  zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1655 ze zm.
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wstrzymać do momentu wejścia w życie powyższej regulacji i pojawienia się pierw-
szych rozstrzygnięć sądowych49. 

Z  jednej strony z uwagi na podobieństwo regulacji art. 30012⁵ do projektowa-
nego art. 293 k.s.h. można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że będzie ona pełnić 
funkcję wzorca normatywnego. Z drugiej strony należałoby jednak podkreślić, że 
powyższy pogląd byłby zasadny jedynie przy założeniu o  racjonalności ustawo-
dawcy, co wiąże się z koniecznością dokonania zmian w proponowanym brzmieniu 
nowelizacji art. 293 k.s.h. z uwagi na istotne różnice w konstrukcji obu przepisów. 
Jednocześnie nie można zapominać o  istotnych  odrębnościach, jakie wykazuje 
prosta spółka akcyjna w stosunku do mniej sformalizowanej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, co może wpłynąć na różnice w ich wykładni. 

Wnioski

Niewątpliwie instytucję odpowiedzialności odszkodowawczej z  art. 293 k.s.h. 
należy usytuować w  kategorii kluczowych instrumentów oddziaływania właści-
cielskiego na członków organów spółki. Mechanizm odpowiedzialności powi-
nien być jednak efektywny, aby chronić interes majątkowy korporacji, jednocze-
śnie nie ograniczając nadmiernie swobody działania jej zarządców. Wydaje się, 
że w  ramach obowiązujących już przepisów istnieją wystarczające podstawy do 
osiągnięcia celów koncepcji osądu biznesowego. Jest to przede wszystkim spo-
wodowane zmieniającą się od 2014  r. linią orzeczniczą, która umożliwiła przy-
pisanie zarządcom odpowiedzialności nawet w  sytuacji, w której trudność spra-
wia jednoznaczne ustalenie działania lub zaniechania sprzecznego z prawem bądź 
postanowieniami umowy spółki. Nieskuteczność art. 293 k.s.h., która w praktyce 
powodowała problemy dla spółek dochodzących odszkodowania, została doraź-
nie „naprawiona” przez przyjęcie, że przesłanka bezprawności spełniona jest 
przez powołanie się na przepisy dotyczące ogólnych obowiązków funkcjonariuszy 
spółki. Kluczową dla procesu wprowadzania BJR wydaje się odpowiednia wykład-
nia przesłanki niedołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego cha-
rakteru działalności. W polskiej praktyce orzeczniczej panuje powszechne niedo-
wartościowanie tej klauzuli i niepozycjonowanie jej jako jednej z podstawowych 
elementów ładu korporacyjnego. To natomiast prowadzi w poszczególnych przy-
padkach do nieudolnego egzekwowania odpowiedzialności członków organów 

49  Aktualnie termin wejścia w życie nowelizacji wprowadzającej prostą spółkę akcyjną został przesu-
nięty na 1 lipca 2021 r.
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spółki i jednocześnie nie chroni ich w sytuacji, gdy wykonują powierzone im zada-
nia z profesjonalną starannością50.

W  wielu krajowych systemach prawnych zasada osądu biznesowego funkcjo-
nuje z powodzeniem na podstawie jednolitych wykładni orzeczniczej i doktrynal-
nej. Wydaje się zatem, że wprowadzenie przez ustawodawcę omawianej nowelizacji 
nie będzie stanowiło rewolucji w zakresie odpowiedzialności piastunów organów. 
Jednocześnie zauważalny jest brak spójności w  orzecznictwie oraz ukierunkowa-
nie sądów w stronę marginalizacji odpowiedzialności opartej na niedochowaniu 
wymogów zawodowej staranności51. Praktyka jurydyczna i  większość przedsta-
wicieli doktryny nie uznają bowiem niedochowywania staranności za przesłankę 
wyczerpującą znamiona bezprawności52. Autor uważa zatem, że ustawowe usank-
cjonowanie zasady BJR może się przyczynić w dłuższym okresie do powstania real-
nych szans na efektywne inkorporowanie tej koncepcji do polskiego sytemu.
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Evolution of the principles of liability of members of the limited liability 
company’s body for damage caused to the company

Summary

The article deals with the issue of liability for damage caused by members of bodies a limited 
liability company. Under Article 293 of the Polish Code of Commercial Companies, liability 
is one of the essential instruments of corporate governance. First, it should protect company’s 
assets from being spent without economic justification. On the other hand, it should ensure 
that members of the company’s bodies have certain range of freedom in decision-making 
processes, especially regarding decisions that carry the highest economic risk. The author 
presents the complexity of liability under Article 293 as liability of a contractual nature, us-
ing the method of analysis and criticism of legal provisions, views of legal scholarship and the 
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established line of judicial decisions. The text principally deals with negligence as a ground 
for liability for damage and for this purpose the author analyzes the opinions of legal com-
mentators and the judicature, that have changed lately. Additionally, the text presents the 
possible impact of the business judgement rule concept that is to be incorporated to the Pol-
ish legal system in the proposed amendment to the Polish Code of Commercial Companies.

Keywords: liability for damage, members of company’s bodies, limited liability company, 
business judgement rule
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Problematyka stosowania wzorców umownych  
przy internetowych umowach bagatelnych  

w obrocie konsumenckim

Streszczenie

W obecnych czasach wiele umów w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego jest 
zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem internetu. Bez wątpienia praktyka ta 
zintensyfikowała się na skutek pandemii COVID-19 i  związanych z  nią obostrzeń utrud-
niających czy też wykluczających możliwość dokonywania transakcji w sposób tradycyjny. 
Jednocześnie większość z tych umów zawieranych jest z wykorzystaniem wzorca umownego. 
Powoduje to konieczność ustalenia przesłanek związania konsumenta wzorcem oraz obo-
wiązki, jakie leżą w tym zakresie po stronie przedsiębiorcy.

W artykule tym podjęto próbę udowodnienia tezy, że złagodzony reżim prawny, który 
wiąże przy stosowaniu wzorca umownego przy umowach powszechnie zawieranych w drob-
nych, bieżących sprawach życia codziennego, ma zastosowanie także do umów zawieranych 
przez konsumentów w internecie. W tym celu dokonano sekwencyjnej analizy poszczegól-
nych zagadnień odnoszących się do stawianej tezy. W pierwszej części przedstawiono pojęcie 
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wzorca umownego (w  tym w  postaci elektronicznej – najistotniejszej z  punktu widzenia 
wskazanej problematyki). Kolejne fragmenty dotyczą reżimów związania wzorcem oraz re-
lacji zachodzących pomiędzy nimi w kontekście tematyki artykułu. Na koniec omówiona 
została problematyka umów bagatelnych, czyli zakresu zastosowania złagodzonego reżimu 
prawnego.

Powyżej wskazana analiza ma – z istoty problemu – charakter dogmatycznoprawny, stąd 
autorzy posłużyli się taką też metodą badawczą.

Słowa kluczowe: wzorce umowne, umowy bagatelne, umowy internetowe, konsument, zwią-
zanie wzorcem

Wprowadzenie

Brak równości materialnej konsumentów i  przedsiębiorców stanowiący podłoże 
wprowadzenia instrumentów ochrony konsumenckiej stał się bardziej zauważalny 
wraz z postępem technologicznym skutkującym rozwojem mechanizmów transak-
cyjnych masowego obrotu1. Mnogość zawieranych umów wymusza szersze wyko-
rzystanie rozwiązań uniwersalnych, takich jak wzorce umowne, które z  powodu 
zmniejszenia kontaktu z  informacjami na temat transakcji powodują zagrożenie 
dla konsumentów2. Szczególnie jest to widoczne w przypadku dokonywania czyn-
ności prawnych przez internet, co następuje poprzez wykorzystanie go przez strony 
do złożenia oświadczeń woli3. 

Odnotować przy tym należy, że z  każdym rokiem zwiększa się liczba umów 
zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem  internetu4. Ma to bowiem 
wiele zalet, jak np. dostęp do produktów, których nabycie w  tradycyjny sposób 

1  Zob. P. Mikłaszewicz, Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa 
Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 39.

2  Zob. E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 293, gdzie autorka wskazuje 
trafnie, że stanowią one zagrożenia nie tylko dla konsumentów, lecz także dla każdego kontra-
henta proponenta wzorca.

3  Internet nie jest bowiem miejscem składania oświadczenia woli, ale środkiem do jej komunikowa-
nia i przekazywania (zob. P. Podrecki, Podział i rodzaje umów w internecie, w: idem (red.), Prawo 
internetu, Warszawa 2007, s. 45).

4  Zob. B. Gregor, M. Kalińska-Kula, Rozwój handlu internetowego i jego uwarunkowania – perspek-
tywa oferenta i nabywcy, „Handel Wewnętrzny” 2018, t. 1, nr 4, s. 111; zob. też A. Stolecka-Makow-
ska, Zakupy konsumentów przez internet w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza, „Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 302, 
s. 162–163.
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byłoby utrudnione, niższe ceny, jak i możliwość ich porównywania5. Zauważa się 
jednak też pewne zagrożenia dotyczące identyfikacji kontrahenta oraz roli, w jakiej 
występuje w określonej transakcji6, a  także możliwości wprowadzenia w błąd na 
skutek działań marketingowych7. Szczególnego rodzaju problemem jest poten-
cjalna transgraniczność umowy8.

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia nabierają znaczenia w  przypadkach, 
w których po jednej ze stron czynności prawnej występuje konsument. Ze względu 
na liczbę takich transakcji pozostają one w  rzeczywistości często niezauważone. 
Konsument nie zawiera bowiem umowy wyłącznie wtedy, kiedy w sposób w pełni 
przez siebie akceptowany składa oświadczenie woli, lecz także wtedy, gdy doko-
nuje bieżących aktywności, jak choćby czytanie gazety czy sprawdzanie pogody9. 
Brak materialnej równości stron, w tym przede wszystkim w zakresie świadomości 
dotyczącej zawieranej umowy, staje się w przypadku umów internetowych jeszcze 
bardziej zauważalny.

Dlatego też wprowadzony został odrębny reżim prawny dla umów elektronicz-
nych, zawieranych również za pośrednictwem internetu. Oprócz regulacji o  cha-
rakterze ogólnym, jak choćby tej dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, 
która nakłada na usługodawców szereg obowiązków informacyjnych10, istnieją 
szczególne rozwiązania z zakresu prawa ochrony konsumentów. Przyjąć należy, że 
aktem o charakterze podstawowym odnoszącym się do tego zagadnienia jest ustawa 
z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta11. Umowy zawierane za pośrednictwem 
internetu są objęte zakresem normowania tej ustawy, gdyż wpisują się w pojęcie 
umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 PrKonsU12.

5  Zob. F. Scott Morton, Consumer Benefit from Use of the Internet, „Innovation Policy and the Eco-
nomy” 2006, nr 6, s. 70–81.

6  Zob. M. Skory, Konsument w internecie, „Prawo Mediów Elektronicznych” 2011, nr 1, s. 11.
7  Tak D. Kasprzycki, Ochrona konsumenta na rynku usług internetowych, w: M. Królikowska-Olczak, 

B. Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, Warszawa 2018, 
s. 305.

8  Zob. M. Skory, op. cit., s. 11.
9  Zob. A. Kubiak-Cyrul, Udostępnianie wzorca umownego w elektronicznym obrocie konsumenckim 

z  perspektywy prawa unijnego i  orzecznictwa TS, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny” 2017, nr 3, s. 9.

10  Tak ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. 2020 poz. 344, 
art. 2 pkt 4 (dalej: UŚUDE).

11  Zob. Ustawa z  dnia 30 maja 2014  r. o  prawach konsumenta, t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 (dalej: 
PrKonsU).

12  Zob. T. Czech, Prawa konsumenta. Komentarz, Warszawa 2020, s. 40–41.
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Uregulowania te jednak nie dotyczą wprost problematyki wzorców umownych, 
a to one w głównej mierze wyznaczają w tym zakresie treść stosunków prawnych 
zawiązywanych z konsumentami. Szczególne znaczenie zdaje się mieć problema-
tyka związania konsumenta wzorcem w przypadku zawierania tzw. umowy baga-
telnej, której istnienie w obrocie internetowym13 – jak się wydaje – co do zasady 
nie jest dostrzegane14. Jest to zagadnienie tym istotniejsze, jako że naruszenie norm 
prawnych służących ochronie konsumentów skutkuje licznymi sankcjami, i to nie 
tylko cywilnoprawnymi15. Problematyka ta stanowi przedmiot rozważań prowa-
dzonych w dalszej części artykułu.

Pojęcie wzorca umownego

Podstawowa konstrukcja wzorca umownego została uregulowana w Księdze trze-
ciej Tytuł III (art. 384–3853) Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.)16. Ścisły związek tej 
instytucji ze stosunkiem zobowiązaniowym wyraża się nie tylko przez odpowied-
nie umiejscowienie w systematyce kodeksu, lecz także – a wręcz głównie – przez 
jej charakterystykę i funkcjonalność. Wzorce umowne służą bowiem uproszczeniu 
oraz zmniejszeniu kosztów kreowania stosunków zobowiązaniowych. Jednocze-
śnie stanowią one kwalifikowane oświadczenia woli, co powoduje umiejscowienie 
ich – z uwagi na rolę, którą odgrywają – obok czynników z art. 56 k.c.17 W konse-
kwencji ich treść jest uwzględniana przy określaniu skutków, jakie wywołuje czyn-
ność prawna. Wzorzec umowny stanowi więc odrębny element kształtujący treść 
stosunku zobowiązaniowego18.

Z  perspektywy formalnej jest to zbiór postanowień bądź pojedyncze posta-
nowienie skonstruowane dla wyznaczenia treści wielu potencjalnych stosunków 

13  E. Łętowska w  odniesieniu do cyberprzestrzeni posłużyła się wyrażeniem „obrót on-line” 
(E. Łętowska, op. cit., s. 469). Jak jednak podnosi się w doktrynie, pojęcie internetowej czynności 
prawnej obejmuje zarówno te dokonywane online, jak i offline (zob. w stosunku do umów J. Goła-
czyński, Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2007, s. 68). Na 
tej podstawie wydaje się, że możliwe jest wyróżnienie obrotu internetowego w  ramach obrotu 
elektronicznego – tym zaś pojęciem posługiwał się choćby M. Skory, op. cit., s. 11.

14  Zagadnienie to będzie szerzej poruszane w dalszej części pracy.
15  Na temat sankcji za naruszenie obowiązków dotyczących ochrony konsumentów zob. W.J. Kocot, 

J.M. Kondek, Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. II, „Przegląd Prawa Han-
dlowego” 2014, nr 12, s. 9–10.

16  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740, ze zm.
17  Zob. E. Łętowska, op. cit., s. 320.
18  Zob. ibidem; tak też wyrok SN z 20 lipca 2017 r., I CSK 704/16, Legalis nr 1668805; podobnie 

wyrok SN z 28 czerwca 2017 r., IV CSK 483/16, LEX nr 2332320.
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prawnych, kreowane przez proponenta i narzucone adherentowi (bez możliwości 
negocjacji). Wzorzec umowny może mieć postać materialną (art. 384 § 1 k.c.), jak 
i  elektroniczną (art. 384 § 4 k.c.). Przy zawieraniu umów internetowych (umów 
zawieranych przez internet)19 występują co do zasady w tej drugiej postaci. Głów-
nie jest to forma zapisu tekstowego na wyodrębnionej w  tym celu stronie (pod-
stronie) serwisu internetowego, choć czasem również forma pliku w formacie PDF 
(Portable Document Format).

W każdym przypadku jest to jednak postać zdematerializowana, co powoduje 
znaczącą dyferencję w faktycznym charakterze tych wzorców. Skutkowało to wpro-
wadzeniem odrębnej regulacji w  art. 384 § 4 k.c.20, przy zachowaniu rozwiązań, 
których zakres zastosowania obejmował przedtem też wzorce w  postaci elektro-
nicznej21. W  konsekwencji problematyczne stały się zagadnienia związane z  tzw. 
inkorporacją, czyli włączeniem praw i obowiązków uregulowanych we wzorcu do 
stosunku zobowiązaniowego powstałego na skutek zawarcia umowy internetowej.

Ogólny i złagodzony reżim prawny związania wzorcem umownym

Uregulowanie formalnych przesłanek pozwalających na związanie adherenta wzor-
cem umownym jest konsekwencją nierównej pozycji stron przy zawieraniu umowy 
z wykorzystaniem wzorca. Regulacja ogólna uzależnia inkorporację (expressis ver-
bis) wyłącznie od doręczenia go adherentowi przed zawarciem umowy (art. 384 § 1 
k.c.). W literaturze utożsamiane to jest z fizycznym wręczeniem22.

 Łagodniejsze wymagania wprowadza art. 384 § 2 k.c. – w  określonych przy-
padkach wystarczające jest stworzenie możliwości łatwego dowiedzenia się 

19  Wyrażenie „umowy internetowe” odnosi się zarówno do umów zawieranych za pośrednictwem 
stron internetowych, jak i poczty elektronicznej, bez względu na to, czy są zawierane online, czy 
też offline (tak trafnie W.J. Kocot, Przedkontraktowe obowiązki informacyjne przedsiębiorcy w umo-
wach zawieranych z konsumentem przez internet, w: M. Boratyńska (red.), Ochrona strony słabszej 
stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 
2016, s. 549–550; zob. też J. Gołaczyński, Umowy elektroniczne – próba definicji, w: W.J. Katner 
(red.), System Prawa Prywatnego, t. 9: Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2018, 
s. 500–503). Różne poglądy w tym zakresie zestawiła A. Jaroszek, Prawo właściwe dla umów kon-
sumenckich zawieranych przez internet, Warszawa 2009, s. 34–37.

20  Regulacja prawna dotycząca związania wzorcem w postaci elektronicznej została wprowadzona 
ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2003 Nr 49 poz. 408, art. 1 pkt 30 lit. b.

21  Zob. F. Wejman, Wzorce umów na stronach WWW i  w  poczcie elektronicznej, „Transformacje 
Prawa Prywatnego” 2000, nr 4, s. 52–53.

22  Ibidem, s. 52.
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o treści wzorca. W odniesieniu do konsumentów przepis ten znajduje zastosowanie 
wyłącznie przy umowach powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących spra-
wach życia codziennego. Wprowadzenie złagodzonego reżimu prawnego wynika 
bowiem z  konieczności ułatwienia oraz usprawnienia obrotu gospodarczego, co 
balansowane jest ze szczególną ochroną konsumentów. W przypadku tych umów 
zastosowanie reżimu ogólnego powodowałoby, że proces związywania konsumenta 
wzorcem byłby nieproporcjonalnie czasochłonny względem charakteru i  celu 
kształtowanego stosunku zobowiązaniowego. 

Jednocześnie konieczne jest występowanie zwyczajowości posługiwania się 
wzorcem umownym w stosunkach danego rodzaju. Przesłankę tę należy interpre-
tować z perspektywy społecznej, tzn. czy jest ona zakorzeniona w danej społeczno-
ści przy tego typu umowach23. 

Obowiązki związane ze stworzeniem możliwości łatwego dowiedzenia się 
o treści wzorca przez adherenta spoczywają zaś wyłącznie na proponencie24. Sfor-
mułowanie to stanowi pewnego rodzaju klauzulę generalną, co skutkuje sporą 
dowolnością w jej realizacji i w konsekwencji powoduje liczne trudności w zasto-
sowaniu praktycznym.

Na możliwość łatwego dowiedzenia się o  treści wzorca wpływ mają bowiem 
takie czynniki, jak format dokumentu, stylistyka, wielkość i rodzaj czcionki. Należy 
szczególnie zwrócić uwagę na wymóg czytelności wzorca – w praktyce nagminnie 
spotykane są wzorce, w których pewne postanowienia są celowo napisane mniejszą 
czcionką bądź też zostają umieszczone na samym końcu dokumentu. Możliwość 
łatwego dowiedzenia się o  treści wzorca oznacza stworzenie takich warunków 
przez proponenta, aby druga strona mogła w spokoju przeczytać oraz przeanalizo-
wać jego treść25. 

Z wyżej opisanymi obowiązkami nie można jednak utożsamiać obowiązku rze-
czywistego zapoznania się przez adherenta ze wzorcem26. Proponent musi docho-
wać należytej staranności przy wypełnianiu wszelkich przesłanek formalnych 
prowadzących do związania wzorcem, ale nie istnieje fizyczna ani prawna możli-
wość zmuszenia adherenta do zapoznania się z jego treścią. 

23  Zob. A. Pyrzyńska, Komentarz do art. 384, w: M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny, t. 2: Komentarz. 
Art. 353–626, Legalis 2019, nb. 21; W. Popiołek, Komentarz do art. 384, w: K. Pietrzykowski (red.), 
Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–449(10), Legalis 2020, nb. 16.

24  Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018, s. 163; podobnie 
A. Pyrzyńska, op. cit., nb. 18.

25  Zob. A. Pyrzyńska, op. cit., nb. 22.
26  Jak słusznie zauważa W. Popiołek, op. cit., nb. 12: „Dla związania wzorcem jest obojętne, czy kon-

trahent rzeczywiście zapoznał się z wzorcem”.
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W celu poinformowania konsumenta o zastosowaniu wzorca w praktyce wystę-
puje tzw. klauzula fikcji27. Jej celem jest oświadczenie28 przez adherenta, że zapo-
znał się z treścią wzorca. Praktyka taka jest szczególnie spotykana przy zawieraniu 
umów bankowych, telekomunikacyjnych oraz w  obrocie internetowym niezależ-
nie od rodzaju stosunku zobowiązaniowego. Fakt podpisania klauzuli fikcji nie 
determinuje konieczności włączenia praw i obowiązków wynikających ze wzorca 
do treści stosunku zobowiązaniowego, a  jedynie powoduje przeniesienie ciężaru 
dowodu29. W tej sytuacji to adherent musi wykazać, że nie miał realnej możliwości 
zapoznania się ze wzorcem. 

Złagodzony reżim prawny przy zawieraniu umów konsumenckich 
a wzorce w postaci elektronicznej

W przypadku wzorców w postaci elektronicznej podstawowy reżim inkorporacji 
wprowadza art. 384 § 4 k.c., statuując konieczność takiego udostępnienia wzorca 
przed zawarciem umowy, aby druga strona mogła wzorzec ten przechowywać 
i odtwarzać w zwykłym toku czynności30. Powoduje to konieczność analizy związku 
tej regulacji z art. 384 § 2 k.c.

Zgodnie z dominującym poglądem art. 384 § 4 k.c. ma charakter przepisu szcze-
gólnego31, czego skutkiem jest brak możliwości zastosowania złagodzonego reżimu 
związania wzorcem w postaci elektronicznej32. Z przytoczonym stanowiskiem nie 
sposób się jednak zgodzić. 

Jak podnosi się w literaturze, art. 384 § 4 k.c. jest odpowiednikiem art. 384 § 1 
k.c.33 – ma on na celu dostosowanie regulacji wzorców umownych do postępują-

27  Zob. M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, Wzorce umów, w: K. Osajda (red.), System Prawa Prywatnego, 
t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2019, s. 732.

28  W treści znajdują się postanowienia, które stanowią o rzekomym fakcie zapoznania się z treścią 
wzorca oraz o zgodzie na związanie nim. 

29  W sytuacji standardowej (tzn. bez klauzuli fikcji) ciężar dowodu ciąży na proponencie – to on 
musi udowodnić wypełnienie wymaganych przesłanek formalnych.

30  Regulacja art. 384 § 4 k.c. jest w pewnym zakresie uzupełniana przez regulację UŚUDE, art. 8 ust. 
1–4. Wskazanym przepisom trzeba przyznać charakter szczególnych (zob. X. Konarski, Ochrona 
konsumenta korzystającego z usług elektronicznych w prawie polskim i Unii Europejskiej, w: J. Goła-
czyński (red.), Prawo umów elektronicznych, Kraków 2006, s.  87–88; podobnie T. Szczurowski, 
Udostępnienie wzorca umowy w postaci elektronicznej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 7, 
s. 36).

31  Zob. M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 738. 
32  Tak choćby T. Szczurowski, op. cit., s. 40.
33  Zob. M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 738, wraz z podaną tam literaturą.



88 Kacper Rydz, Karol Moniczewski

cej zmiany sposobów zawierania umów. Konstatacja ta jest jak najbardziej słuszna, 
w tym zakresie art. 384 § 4 k.c. to lex specialis. Nie wydaje się jednak uzasadnione 
traktowanie art. 384 § 4 k.c. jako lex specialis względem art. 384 § 2 k.c. Regulacje 
zawarte w tych paragrafach pełnią inne funkcje i nawzajem się dopełniają, a nie 
wykluczają. Stąd też należy je wykładać we wzajemnej korelacji.

Regulacja art. 384 § 4 k.c. wprowadza reżim związania drugiej strony stosunku 
zobowiązaniowego wzorcem w postaci elektronicznej, tak jak robi to art. 384 § 1 
k.c. dla postaci materialnej. Rolą art. 384 § 2 k.c. jest dostosowanie względem 
danego obrotu reżimu związania wzorcem w  zależności od pozycji stron oraz 
rodzaju umowy. Niezrozumiałe jest stanowisko, jakoby reżimy z art. 384 § 2 k.c. 
miały zastosowanie do wzorca umownego rozumianego zgodnie z  art. 384 § 1 
k.c. (tradycyjnego, papierowego), natomiast do wzorca umownego z art. 384 § 4 
(elektronicznego) już nie, chociaż, jak już zauważono, zwolennicy dominującego 
poglądu traktują art. 384 § 4 k.c. jako odpowiednik art. 384 § 1 k.c.

Konsekwencją uznania, że art. 384 § 4 k.c. nie wyklucza zastosowania szczegól-
nych reżimów z art. 384 § 2 k.c., jest konieczność ustalenia normy prawnej gwa-
rantującej ochronę praw konsumenta w procesie związania go wzorcem umownym 
przy internetowych umowach bagatelnych. 

W tym celu należy rozpatrzeć sytuację konsumenta dla dwóch rodzajów umów – 
bagatelnych oraz wszystkich pozostałych. Ze względu na przejrzystość i spójność 
najpierw omówiona zostanie druga z sytuacji.

Podstawowym reżimem – dla wszelkiego rodzaju umów oraz niezależnie od 
stron umowy – w  obrocie internetowym jest udostępnienie wzorca umownego 
pozwalające na przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W każ-
dym przypadku wymóg ten spełniać będzie przesłanie wzorca umownego na 
pocztę elektroniczną (ewentualnie z  wykorzystaniem innego narzędzia komuni-
kacji pozwalającego na zidentyfikowanie proponenta). Z perspektywy technicznej 
uzasadnione byłoby umieszczenie w mailu (wiadomości) linku przekierowującego 
konsumenta z powrotem do procedury zawierania umowy.

Wydaje się, że względy funkcjonalne wymuszają dopuszczenie jeszcze jednej 
formy udostępnienia wzorca. Z uwagi na postępującą masowość zawierania umów 
z wykorzystaniem wzorca umownego – w szczególności w obrocie konsumenckim 

– konieczne jest uznanie, że wymagania te spełnia stworzenie etapu (podstrony) 
w  procedurze zawierania umowy, w  którym wzorzec zostanie automatycznie 
pobrany na urządzenie konsumenta, jeżeli ten wyrazi na to zgodę. Są to sposoby 
faktycznego przekazania wzorca indywidualnie do adherenta.

Jako że to wyłącznie na proponencie ciąży obowiązek udostępnienia wzorca 
w taki sposób, aby adherent mógł go przechowywać i odtwarzać – także offline – nie 
jest wystarczające jedynie zaprezentowanie adherentowi treści wzorca na stronie 
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internetowej wraz z możliwością pobrania go na urządzenie34. Po stronie propo-
nenta leży obowiązek spełnienia wszelkich przesłanek i to on powinien dochować 
należytej staranności, aby doszło do związania wzorcem. 

Reżim ten podlega jednak złagodzeniu ze względu na art. 384 § 2 zd. 1 k.c. Słuszny 
jest pogląd, że w całym obrocie elektronicznym względem wszelkiego rodzaju sto-
sunków zwyczajowo przyjęte jest posługiwanie się wzorcem umownym35.

Opisane zjawisko co do zasady nie wpływa jednak na sytuację prawną konsu-
menta – omawiana jest sytuacja druga – stanowi o tym art. 384 § 2 zd. 2 k.c. Powo-
duje to konieczność zastosowania podstawowego reżimu dla obrotu internetowego 
poprzez udostępnienie wzorca umownego choćby na oznaczoną pocztę elektro-
niczną konsumenta przed zawarciem umowy. Najistotniejszym elementem w pro-
cesie związania konsumenta jest faktyczne dostarczenie wzorca przed zawiązaniem 
stosunku – w przeciwnym razie jego treść nie będzie wiązała stron. 

Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania, należy uznać, że względem kon-
sumenta zawierającego umowę bagatelną w  obrocie internetowym zastosowanie 
będzie miał tzw. złagodzony reżim prawny związania wzorcem wynikający z art. 
384 § 2 k.c. Takie unormowanie relacji zachodzącej między przedsiębiorcą (propo-
nentem) a konsumentem (adherentem) przy umowach powszechnie zawieranych 
w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego w wystarczający sposób chroni 
prawa konsumenta w obrocie, a jednocześnie pozwala na usprawnienie w kształto-
waniu stosunków zobowiązaniowych.

Charakter pojęcia umowy bagatelnej zawieranej przez internet

Zakres zastosowania złagodzonego reżimu prawnego przy umowach zawieranych 
z  konsumentem ograniczony jest – co już wskazano – do umów „powszechnie 
zawieranych w  drobnych, bieżących sprawach życia codziennego” (verba legis). 
W Kodeksie cywilnym to wyrażenie pojawia się także w art. 14 § 2 i art. 2036. Sporne 
jest jednak, czy chodzi tu o jedno pojęcie37, czy też owo wyrażenie w różnych regu-

34  Tak w  stosunku do adherenta będącego konsumentem choćby T. Szczurowski, op. cit., s.  39; 
odmiennie jednak W. Dubis, Zawieranie umów elektronicznych, w: J. Gołaczyński (red.), Umowy 
elektroniczne w obrocie gospodarczym, Warszawa 2005, s. 74.

35  Tak M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 739.
36  Nie jest to jednak dokładnie takie samo brzmienie, ponieważ w art. 14 § 2 i art. 20 k.c. brakuje 

przecinka po wyrazie „drobnych”. Nie ma to jednak znaczenia dla treści merytorycznej, dlatego 
też będą one także w dalszej części uznawane za jednobrzmiące.

37  Pogląd taki przyjęli, powołując się na zasadę nadawania takich samych znaczeń jednakowym ter-
minom normatywnym, M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 796.
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lacjach odnosi się częściowo do innych desygnatów38. Rozstrzygnięcie tego pro-
blemu pozwala precyzyjniej ustalić zakres umów, przy których stosowany może być 
złagodzony reżim prawny związania wzorcem umownym.

W tym kontekście zasadne jest przyjęcie pierwszego ze stanowisk39. Łączy się 
to z  powiązaniem wszystkich wskazanych regulacji z  jednym zakresem umów40. 
Tym samym względem umowy, która mimo braku rażącego pokrzywdzenia nie 
byłaby konwalidowana w momencie wykonania (na podstawie art. 14 § 2 k.c.)41, 
wyłączone jest też zastosowanie złagodzonego reżimu związania wzorcem. 

Przyjęcie odmiennego stanowiska wydaje się niezasadne. Trudno wyobrazić 
sobie choć jedną umowę bagatelną42, która byłaby zależna od zakresu zdolności 
do czynności prawnych43. Pewna dyferencja może wynikać z treści oferty innego 
podmiotu czy też regulacji publicznoprawnych, nie ma to jednak związku z samym 
pojęciem umowy bagatelnej, do której odnoszą się wyżej wymienione przepisy. 
Ograniczenia te nie wynikają bowiem z tego, że taka umowa nie jest drobną, bieżącą 

38  Pogląd ten wyrażają: W. Popiołek, op. cit., nb. 18; K. Zagrobelny, Komentarz do art. 384, w: E. Gnie-
wek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2019, nb. 20; w kontekście różnic 
pomiędzy art. 14 § 2 i 20 k.c. zob. M. Pazdan, Komentarz do art. 20, w: K. Pietrzykowski (red.), 
op. cit., nb. 3.

39  Jednocześnie nie można uznać, że subiektywizacja którejś z przesłanek (np. „drobne” czy „sprawy 
życia codziennego”) w kontekście tylko jednej z regulacji nie powodowałaby wprowadzenia odręb-
nego pojęcia, gdyż wiąże się to przecież z różnym rozumieniem omawianego wyrażenia (i  tym 
samym osobnym pojęciem). Wprowadzenie zaś subiektywnego rozumienia przesłanek z art. 384 
§ 2 zd. 2 k.c. byłoby nieuzasadnione i rażąco niepoprawne z perspektywy wykładni funkcjonalnej.

40  Tak S. Grzybowski, Osoby fizyczne, w: idem (red.), System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, 
Wrocław–Warszawa 1985, s. 346–347, gdzie autor wskazywał jednak również na pewne różnice 
nie co do samego zakresu umów, lecz związane z możliwością odmiennego kwalifikowania umów 
in casu. Autor wiązał potencjalne różnice m.in. z tendencją krajów socjalistycznych, co wyklucza 
możliwość krytycznej oceny tej części stanowiska z dzisiejszej perspektywy (zob. też Z. Radwański, 
A. Olejniczak, op. cit., s. 163; M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 796).

41  W tym kontekście zob. M. Pazdan, Komentarz do art. 14, w: K. Pietrzykowski (red.), op. cit., nb. 3.
42  Przeciwniczką używania pojęcia umowy bagatelnej jest C. Żuławska (zob. C. Żuławska, Komen-

tarz do art. 384, w: G. Bieniek (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiąza-
nia, t. 1, LEX 2011, nt. 10).

43  Przy tym różnicowanie oceny drobności z uwagi na wiek danej osoby fizycznej nie wydaje się 
mieć żadnego praktycznego uzasadnienia – tak jednak T. Sokołowski, Komentarz do art. 14, 
w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, LEX 2012, nb. 8; podobnie zaś 
do stanowiska przyjętego w niniejszym artykule J. Strzebinczyk, Komentarz do art. 20, w: E. Gnie-
wek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2016, nb. 2. Nie wchodząc 
tutaj w  rozważania dotyczące kwalifikacji danej umowy, jako pozbawione sensu ocenić należa-
łoby wyłączanie możliwości zakupu nieco droższego biletu do aquaparku przez 7-latka (a przez 
15-latka już nie), gdy znajduje się on pod opieką rodzica kolegi, z którym do tego aquaparku się 
wybiera (oczywiście jeżeli sam ten bilet kupuje).
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i zawieraną w sprawach życia codziennego, ale ze zjawisk w stosunku do pojęcia 
zewnętrznych, które mogą powodować dyferencję bez względu na zakres zdolności 
do czynności prawnych. Dla przykładu osoby mające pełną zdolność do czynności 
prawnych na skutek zawarcia małżeństwa (które nie ukończyły 18. roku życia) nie 
mogą nabywać napojów alkoholowych – art. 15 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi44.

O  różnych zakresach umów w  poszczególnych regulacjach nie decydują też 
inne przesłanki wynikające z  treści tych przepisów. W przypadku art. 14 § 2 k.c. 
umowa, która powoduje rażące pokrzywdzenie osoby niemającej zdolności do 
czynności prawnych, jest umową bagatelną. Brak rażącego pokrzywdzenia jest 
bowiem wyłącznie jedną z przesłanek konwalidacji danej umowy, nie zaś zakwalifi-
kowania jej jako bagatelnej. W konsekwencji należy uznać, że choć umowa taka ma 
charakter bagatelnej, to nie zostaje ona konwalidowana z uwagi na niespełnienie 
innej przesłanki45. Dotyczy to również umów bagatelnych zawieranych za pośred-
nictwem internetu z  wykorzystaniem wzorca umownego. Niektóre z  nich mogą 
pozostać więc niekonwalidowane w przypadku ich zawarcia przez osoby niemające 
zdolności do czynności prawnych, choć w zasadzie byłyby ważne, gdyby zawarte 
zostały przez osoby mające zdolność pełną.

Prezentowane stanowisko uzasadniają również względy funkcjonalne – szcze-
gólnie te związane z  transakcjami internetowymi, wymuszającymi odwołanie się 
do obiektywnych kryteriów oceny i możliwie najprecyzyjniejszego zakresu umów, 
przy których dokonywaniu zastosowanie wzorca może mieć miejsce bez jego udo-
stępnienia w rozumieniu art. 384 § 4 k.c. Problematyczność koncepcji o różnych 
zakresach umów wynika z  faktu, że wiele umów internetowych zawieranych jest 
przez osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych (w ramach „korzy-
stania z internetu”), co uniemożliwiałoby stworzenie jednolitej praktyki stosowania 
wzorców umownych względem konsumentów. Niemałych trudności praktycznych 
dostarczałaby także związana z  tą koncepcją subiektywizacja charakteru umowy 
i wiązanie jej z sytuacją majątkową46. Wydaje się, że wielkość posiadanego majątku 
nie może uzasadniać w tym kontekście różnicowania sytuacji prawnej podmiotu. 

Stwierdzić należy więc, że przyjęcie koncepcji o jednym pojęciu umowy bagatel-
nej (i tym samym jednym zakresie umów) jest nie tylko poprawne z teoretycznego 

44  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi, t.j. Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm., art. 15 ust. 1 pkt 2.

45  Jednocześnie należy przyjąć szerokie rozumienie „rażącego pokrzywdzenia” i  uzależnić w  tym 
kontekście ocenę stanu faktycznego m.in. od wieku osoby fizycznej. 

46  Tak T. Sokołowski, op. cit., nb. 8; podobnie P. Księżak, Komentarz do art. 14, w: K. Osajda (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2020, nt. 3.
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punktu widzenia, lecz także uzasadnione funkcjonalnie. Jednocześnie nie wiąże się 
to ze zmniejszeniem ochrony osób niemających zdolności do czynności prawnych, 
ponieważ wynika ona wyłącznie z przesłanki „braku rażącego pokrzywdzenia”.

Kryteria kwalifikacji umowy zawieranej przez internet jako bagatelnej

Znaczącą większość umów zawieranych przez internet stanowią umowy baga-
telne, choć – jak już wskazano – często pozostają one niezauważone. Powoduje 
to konieczność wyznaczenia dyrektyw interpretacyjnych do ogólnych przesłanek 
wynikających z  art. 384 § 2 k.c., które pozwolą na dokonanie kwalifikacji danej 
umowy jako bagatelnej i w konsekwencji na związanie adherenta wzorcem bez jego 
udostępnienia47. 

Zgodnie z  treścią wskazanej regulacji złagodzony reżim prawny związania 
wzorcem umownym może znaleźć zastosowanie w stosunku do konsumenta, gdy 
umowa jest powszechnie zawierana oraz dotyczy bieżących i drobnych spraw życia 
codziennego, przy czym przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Powszechność zawierania umowy odnosi się do praktyki zachodzącej w obro-
cie w  ramach zakresu wszystkich podmiotów. Sformułowanie tej przesłanki nie 
pozwala na zawężenie badania wskazanej praktyki wyłącznie do określonej grupy 

– konsumentów48. Wynika to z wykładni językowej przepisu – powszechnie znaczy 
bowiem przez ogół, przez wszystkich, ogólnie49. 

Sprawy życia codziennego należy zaś rozumieć jako te dotyczące powszednich 
oraz zwyczajnych potrzeb i problemów. To do nich właśnie odnoszą się dwie pozo-
stałe przesłanki – to nie sama umowa, a sprawa, w jakiej jest ona zawierana, ma 
być bieżąca i drobna50. Ma to znaczące implikacje praktyczne. Bagatelny charakter 
umowy zależy bowiem ex lege (art. 384 § 2 zd. 2 k.c.) wyłącznie od oceny charak-
teru danej sprawy, choć – rzecz jasna – treść umowy będzie w tym zakresie często 
pomocna.

W  tym kontekście za sprawy bieżące uznać należy takie, które dzieją się 
w chwili obecnej, teraźniejsze, aktualne51, wynikłe z takich też potrzeb czy proble-

47  Rzecz jasna chodzi tu o udostępnienie, które stwarza możliwość przechowywania wzorca i odtwa-
rzania go w zwykłym toku czynności.

48  Tak choćby M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 797.
49  Zob. B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2: P–Żyzny, Warszawa 1998, s. 128.
50  Przesłankę drobności do umów w  kontekście art. 14 § 2 k.c. odnosi P. Księżak, op. cit., nt. 2; 

podobnie T. Sokołowski, op. cit., nb. 7.
51  Zob. B. Dunaj, (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1: A–Ówdzie, Warszawa 1998, 

s. 57.
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mów. Przesądza to o wyłączeniu z  zakresu regulacji spraw, które mają charakter 
długoterminowy, co w  odniesieniu do umów skutkuje wykluczeniem tych wią-
żących się z powstaniem zobowiązania ciągłego. Tym samym nie będzie umową 
bagatelną umowa dotycząca usług abonamentowych (np. w  serwisie typu Video 
on Demand – VOD). Jednocześnie nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku 
zobowiązanie musi zostać wykonane w chwili zawarcia umowy. Sprawą bieżącą jest 
bowiem chociażby także nabycie dostępu do wydarzenia online (np. w formie Pay-

-per-view), które ma się odbyć w przyszłości (co wynika z potrzeb konsumpcyjnych 
dotyczących rozrywki).

Wśród spraw bieżących wyróżnić należy jeszcze te, które względem pozostałych 
mogą zostać uznane za drobne – mało ważne, nieistotne, błahe52. Wiązanie „drob-
ności” sprawy życia codziennego stricte z wartością pieniężną umowy w niej zawie-
ranej nie wydaje się zasadne53 i – patrząc z perspektywy obecnych rozważań – nie 
wnosiłoby prawie nic istotnego w jakkolwiek precyzyjne określenie zakresu umów 
bagatelnych. Wynika to z kilku kwestii. 

Po pierwsze, z uwagi na czynniki gospodarcze, w tym stale rosnącą inflację54, 
nie ma możliwości stworzenia racjonalnego limitu kwotowego wartości mająt-
kowej danej sprawy55. Po drugie, problematyczne byłoby też ustalenie samej tej 
wartości oraz czynników, które miałyby o niej decydować. Stanowiłoby to istotne 
utrudnienie w funkcjonowaniu obrotu, co z perspektywy ratio przepisów odnoszą-
cych się do umów bagatelnych (usprawnienie obrotu) nie mogłoby zostać ocenione 
pozytywnie. Rzecz jasna, wartość majątkowa umowy56 może być pomocna, lecz nie 
powinna stanowić kryterium determinującego „drobność” danej sprawy.

52  Ibidem, s. 201.
53  Odmiennie – jak się wydaje – K. Zagrobelny, op. cit., nb. 21.
54 Komisja Europejska, Convergence Report 2020, SWD(2020) 107 final, s. 71–74.
55 Niektórzy autorzy wiążą to – odnosząc się jednak w zasadzie do umów – z pewną wartością pie-

niężną, np. 10 euro (tak M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 796) czy 50 zł (A. Kubiak-Cyrul, 
Komentarz do art. 384, w: M. Załucki, Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2020, nb. 6). Pewne 
związanie ochrony z  granicą wartości wprowadzono w  ustawie o  prawach konsumenta (art. 3 
ust. 1 pkt 10 PrKonsU), jednakże nie odnosi się ono do poruszanej tu problematyki. To dlatego, że 
przepis ten statuuje wyłączenie stosowania PrKonsU – z jednym wyjątkiem – do umów zawiera-
nych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprze-
kraczającej 50 zł. Obowiązek doręczenia wzorca umownego czy problematyka umów bagatelnych 
w powszechnym rozumieniu nie są jednak objęte regulacją tej ustawy.

56  Poglądy dotyczące czynników decydujących o wartości umowy zestawił R. Trzaskowski, Komen-
tarz do art. 384, w: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część 
ogólna, LEX 2018, nt. 41.
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Wydaje się, że trafniejsze, w  szczególności z  perspektywy wykładni funkcjo-
nalnej, jest powiązanie drobności z interesem majątkowym podmiotu w zawarciu 
umowy i z ryzykiem jego naruszenia. Sprawą drobną jest więc taka, w której interes 
majątkowy podmiotów jest nieznaczący.

Sama już ocena tego, czy w przypadku konkretnych umów przesłanki bagatelno-
ści zostaną kumulatywnie spełnione i tym samym – w kontekście tematu rozważań 

– związanie wzorcem będzie mogło nastąpić bez konieczności spełnienia wymagań 
z art. 384 § 4 k.c., spoczywa na proponencie. Powyższe dyrektywy interpretacyjne 
służą jedynie ułatwieniu w dokonaniu takiej kwalifikacji.

Korzystając z tych dyrektyw, przyjąć można, że umowami bagatelnymi spośród 
umów internetowych są z pewnością liczne umowy o  świadczenie usług, jak np. 
dotyczące dostępu do treści publikowanych w danym serwisie (w tym do wydarzeń 
transmitowanych online, a także VOD, o ile nie kształtują zobowiązań ciągłych), czy 
umowy zawierane w ramach zakupów codziennych (żywność, kosmetyki, książki), 
zarówno te wykonywane online, jak i  tradycyjnie57. W  tych przypadkach wystar-
czające jest stworzenie możliwości łatwego zapoznania się z treścią wzorca umow-
nego przez konsumenta – np. poprzez umieszczenie linku do regulaminu serwisu 
w stopce strony58.

Za umowy niemające charakteru bagatelnych59 uznać należy zaś wszystkie te, 
które wiążą się z  powstaniem zobowiązań ciągłych, czyli np. umowy dotyczące 
poczty elektronicznej60, kont na  portalach społecznościowych i  różnych innych 
serwisach, czy też dotyczące usług abonamentowych61.

Wnioski

Konieczność przeprowadzenia analizy uregulowania prawnego wzorców umow-
nych przy umowach, które najczęściej zawierają konsumenci, wynikła za znacze-
nia tego zjawiska społecznego. Nasiliło się ono na skutek pandemii COVID-19 

57  Zob. J. Gołaczyński, Umowy elektroniczne – próba…, s. 502.
58  W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną na żądanie usługobiorcy może jed-

nak zaistnieć konieczność udostępnienia mu regulaminu świadczenia usług (wyłącznie w przy-
padku regulaminów – regulacja ustawy nie odnosi się do innych wzorców umownych) w sposób 
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu telein-
formatycznego, którym posługuje się usługobiorca – zob. art. 8 ust. 1 pkt 2 UŚUDE. 

59  Przypomnieć należy jednak o  możliwości zastosowania do niektórych z  nich (przy wzorcach 
będących regulaminami) reżimu wynikającego z UŚUDE.

60  Tak trafnie F. Wejman, op. cit., s. 51.
61  Zob. M. Bednarek, P. Mikłaszewicz, op. cit., s. 740.
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i wynikłych z niej obostrzeń, które wymusiły na podmiotach dokonywanie czynno-
ści prawnych bez osobistego kontaktu. Następujący w konsekwencji wzrost znacze-
nia wzorców spowodował niezbędność funkcjonalnego podejścia do tej instytucji.

Stanowiło to podłoże zaprezentowanej w  tej pracy tezy głównej, że złago-
dzony reżim prawny związania wzorcem umownym względem konsumentów ma 
zastosowanie również w przypadku posłużenia się przez przedsiębiorcę wzorcem 
w postaci elektronicznej. Nie wyklucza tego odrębna regulacja art. 384 § 4 k.c., gdyż 
stanowi ona odpowiednik art. 384 § 1 k.c., a nie art. 384 § 2 k.c. W konsekwencji 
przepisy te pozostają we wzajemnej korelacji. Prowadziło to do uznania, że art. 384 
§ 2 k.c. stanowi lex specialis względem art. 384 § 4, a nie na odwrót. W praktycz-
nym znaczeniu wiąże się to z dopuszczeniem zmniejszenia obowiązków po stronie 
przedsiębiorcy w razie spełnienia przesłanek złagodzonego reżimu prawnego zwią-
zania wzorcem.

Zakres zastosowania tego reżimu określają zaś zwyczajowość posłużenia się 
wzorcem w stosunkach danego rodzaju oraz pojęcie umowy bagatelnej – verba legis 

„umowy powszechnie zawieranej w drobnych, bieżących sprawach życia codzien-
nego”. Wyrażenie to powinno być rozumiane jednolicie (a  nie tylko wykładane 
podobnie) w każdej z trzech regulacji, w których zostało użyte (art. 14 § 2, art. 20 
i art. 384 § 2 zd. 2 k.c.).

Prowadzi to do konstatacji, że w  odniesieniu do większości umów zawiera-
nych przez konsumentów nie jest konieczne udostępnienie przez przedsiębiorcę 
wzorca umownego z zachowaniem wymogów z art. 384 § 4 k.c., które – zgodnie 
z zaprezentowanym stanowiskiem – nie powodują jednak wyłącznie konieczności 
przesłania wzorca na pocztę elektroniczną. Wskazane wymagania spełniać będzie 
również stworzenie etapu w  procedurze zawierania umowy, który skutkowałby 
koniecznością pobrania wzorca (a nie tylko zapoznania się z nim) pod rygorem 
braku możliwości partycypacji w dalszych etapach.

W odniesieniu zaś do umów bagatelnych złagodzony reżim prawny powoduje 
wyłącznie konieczność stworzenia możliwości łatwego dowiedzenia się o  treści 
wzorca przez konsumenta. Może to nastąpić choćby poprzez umieszczenie linku 
w  stopce strony internetowej. Powoduje to zmniejszenie obowiązków po stronie 
przedsiębiorcy w sytuacjach, w których ryzyko naruszenia interesów majątkowych 
jest niewielkie. W warunkach gospodarki rynkowej takie podejście jest najbardziej 
uzasadnione.
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The subject matter of applying standard form contracts in minor contracts 
executed by consumers via the internet

Summary

These days, many contracts in minor day-to-day matters are entered into by consumers via 
the Internet. Undoubtedly, this practice has intensified because of the COVID-19 pandemic 
and the related restrictions. These factors make contracting in the traditional manner dif-
ficult or even impossible. At the same time, most of these contracts are concluded with the 
use of a standard from contract. It has become necessary to specify the conditions for bind-
ing the consumer with the standard form contract and to define the trader’s responsibilities.

The paper attempts to prove the thesis that the relaxed legal regime that relates to the use 
of a standard form in contracts commonly concluded in minor day-to-day matters also ap-
plies to contracts concluded by consumers on the Internet. To achieve this goal, a sequential 
analysis of issues related to the thesis has been carried out. The first part of the paper presents 
the notion of a standard from contract (including its electronic form, which is the most im-
portant from the point of view of the presented issue). The next parts concern the regimes 
of the form’s binding attributes and the relations between them in the context of the paper’s 
subject matter. In the end, the issue of contracts in minor day-to-day matters is discussed, i.e., 
the scope of application of the relaxed legal regime.

Given the core of the issues raised in this paper, the above-mentioned analysis involves 
examination of the law in force.

Keywords: standard form contract, minor contract, contracts concluded via the Internet, 
consumer, binding standard form contract
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Działalność Rzecznika Praw Lekarza w okręgowej 
izbie lekarskiej w świetle przepisów prawa

Streszczenie

Samorząd zawodowy lekarzy, dążąc do obrony indywidualnych i zbiorowych interesów leka-
rzy, na wzór Rzecznika Praw Pacjenta powołał Rzecznika Praw Lekarza. W ramach struktu-
ry każdej izby lekarskiej powoływane są osoby pełniące funkcję obrońcy lekarzy. W związku 
z brakiem ustawowych uregulowań funkcja ta do niedawna ograniczała się do organizowa-
nia porad prawnych czy występowania do organów izby o zajmowanie określonych stano-
wisk w kwestiach naruszania praw lekarzy. Celami niniejszego artykułu były analiza i ocena 
realnych kompetencji Rzecznika Praw Lekarza jako podmiotu powołanego na podstawie 
uchwały organu izby lekarskiej, a nie aktu normatywnego, wskazanie, czy taki podmiot jest 
faktycznie potrzebny w strukturze izb lekarskich, a także czy powinien zostać wprowadzony 
do struktur izb lekarskich, a w konsekwencji, czy wymaga regulacji ustawowej. Zastosowa-
na metoda badawcza polegała na analizie obowiązującego stanu prawnego dotyczącego sa-
morządu zawodowego oraz możliwości wykonywania przez niego zadań wskazanych przez 
ustawodawcę, a także zmierzała do sformułowania ewentualnych postulatów de lege ferenda. 

Słowa kluczowe: Rzecznik Praw Lekarza, ochrona indywidualnych i zbiorowych interesów 
lekarzy, samorząd zawodowy lekarzy, organ samorządu zawodowego
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Wprowadzenie

Zgodnie z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2: 
„W  drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby 
wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wyko-
nywaniem tych zawodów w  granicach interesu publicznego i  dla jego ochrony”. 
Na podstawie przytoczonego przepisu należy przyjąć, że państwo zdecentralizo-
wało, a  tym samym transponowało na samorząd zawodowy sprawowanie pieczy 
nad zawodem lekarza i  lekarza dentysty3. Aby jednak ziścił się cel ustawodawcy 
w powyższym zakresie, samorząd zawodowy powinien mieć kompetencje pozwa-
lające mu na władcze ingerowanie w sferę objętą celami samorządu zawodowego4. 
Brak takich uprawnień powoduje niemożność faktycznego działania samorządu, 
w tym również w zakresie ochrony interesów jego członków. 

Działalność samorządu zawodowego lekarzy reguluje ustawa z 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (dalej: u.i.l.), która określa jego zadania, zasady działania, orga-
nizację izb lekarskich oraz prawa i  obowiązki jego członków5. Zgodnie z  art. 5 
u.i.l. do zadań samorządu należą w szczególności: ustanawianie zasad etyki lekar-
skiej oraz dbanie o ich przestrzeganie (pkt 1), sprawowanie pieczy nad należytym 
i  sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza (pkt 2) czy też działania na rzecz 
ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie jego godności, a  także 
interesów indywidualnych i  zbiorowych członków samorządu lekarzy (pkt 14). 
W kontekście celu niniejszej pracy należy zwrócić szczególną uwagę na pkt 14 wyżej 
wymienionego artykułu, który statuuje, że samorząd zawodowy jest powołany do 
obrony godności zawodu lekarza, ale również interesów zarówno indywidualnych, 
jak i zbiorowych. 

Wśród organów izby lekarskiej ustawodawca nie przewidział takiego, który 
odgrywałby rolę ustawowego obrońcy interesów zawodowych lekarzy, pomimo że 
struktura samorządu zawodowego powinna odzwierciedlać jego zadania i kompe-
tencje6. 

2  T.j. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
3  M. Karcz-Kaczmarek, M. Maciejewski, Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle 

doktryny oraz orzecznictwa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. 95, s. 63.
4  M. Szydło, Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, „Samorząd Terytorialny” 

2002, nr 3, s. 48.
5  Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 965, art. 1.
6  Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 28.
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Biorąc pod uwagę ochronę interesów lekarzy, trzeba przede wszystkim mieć na 
względzie różne rodzaje postępowań zarówno sądowe (cywilne, w tym dotyczące 
stosunku pracy, karne, administracyjne), jak i pozasądowe (np. pomiędzy lekarzem 
a pracodawcą lub lekarzem a pacjentem). Nadto podkreślenia wymaga, że istnie-
nie samorządu zawodowego łączy się ze stworzeniem dla pewnej grupy zawodowej 
organizacji wyposażonej w pewnego rodzaju władztwo publiczne, co przekłada się 
na realizację szeroko rozumianego dobra wspólnego7. Można byłoby oczywiście 
sformułować twierdzenie, że to izba lekarska mająca osobowość prawną powinna 
występować w obronie interesów lekarza. Wydaje się jednak, że taki argument nie 
może znaleźć uzasadnienia, biorąc pod uwagę fakt powołania poszczególnych orga-
nów dyscyplinarnych w celu prowadzenia oraz orzekania o przewinieniach zawo-
dowych, a także mając na względzie to, iż izba lekarska działa przez swoje organy8. 

Rzecznik Praw Lekarza jako instytucja powołana  
przez samorząd zawodowy

W ostatnich latach bez wątpienia wzrosła liczba spraw dotyczących różnych proble-
mów środowiska lekarskiego zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Z danych 
Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wynika, że liczba 
postępowań wyjaśniających prowadzonych w 2020 r. wyniosła około trzystu spraw9. 
Dotyczyły one m.in. naruszania praw pracowniczych, łamania przepisów ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, naruszania dóbr osobistych lekarzy, narusze-
nia praw lekarzy przez podmioty lecznicze, interpretacji obowiązujących przepisów 
prawa, problemów z odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego oraz stażu podyplo-
mowego. Wśród lekarzy występują wątpliwości dotyczące sposobu i wyboru drogi 
dochodzenia swoich praw. Wydaje się, że wynikają one m.in. ze specyfiki środowi-
ska medycznego. Wciąż pojawiają się głosy lekarzy, że w jednostkach akademickich 
oraz podmiotach leczniczych nadal mamy do czynienia z systemem wysoce hierar-
chicznym10. Dotyczy to zarówno młodych lekarzy, którzy rozpoczynają staż pody-

7  R. Kmieciak (red.), Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, Poznań 2010, s. 47.
8  B. Kmieciak, Konflikt pomiędzy lekarzem i  pacjentem: próba diagnozy, propozycje „leczenia”, 

„Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2016, nr 1, s. 34.
9  Dane podane przez Biuro Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jest to 

szacunkowa wartość, ponieważ sprawozdanie za 2020 r. będzie przygotowane dopiero pod koniec 
lutego 2021 r. 

10  K. Nowosielska, Lekarskie specjalizacje tylko z rekomendacjami ze szpitali, https://www.prawo.pl/
zdrowie/zasady-robienia-specjalizacji-w-ramach-rezydentury,500722.html (dostęp 2.06.2020).
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plomowy oraz szkolenie specjalizacyjne, jak i lekarzy mających już doświadczenie 
i specjalizację w danej dziedzinie medycyny. Brak podejmowania działań w docho-
dzeniu swoich praw wynika również z obawy o utratę miejsca pracy czy miejsca 
szkoleniowego, a  nierzadko też o  ewentualne napiętnowanie przez środowisko 
lekarskie. W wielu przypadkach lekarze, którzy podjęli próbę walki o swoje prawa, 
spotkali się ze stanowczą krytyczną reakcją przełożonych. Niejednokrotnie docho-
dziło do rozwiązywania przez kierowników podmiotów leczniczych umów o pracę 
czy też umów zawartych w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego11. W  takich 
sytuacjach poddaje się pod ocenę, czy w ustawie o izbach lekarskich nie powinien 
być przewidziany organ, który miałby uprawnienia do występowania w  obronie 
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych interesów lekarzy. Potrzebę uzupełnie-
nia tej luki prawnej samorząd zawodowy zauważył już wiele lat temu, powołując na 
podstawie aktów wewnętrznych Rzecznika Praw Lekarza. 

Podstawy prawnej utworzenia Rzecznika Praw Lekarza trudno upatrywać 
w  obowiązującym ustawodawstwie. Zarówno w  poprzednim stanie prawnym, tj. 
w  ustawie z  17 maja 1989  r. o  izbach lekarskich, jak i  w  obecnie obowiązującej 
ustawie nie występuje uprawnienie izb lekarskich do powoływania osoby, która 
odgrywałaby rolę obrońcy lekarzy. Powoływanie Rzecznika Praw Lekarza odbywa 
się na podstawie wewnętrznych regulacji oraz przepisów ogólnych u.i.l., które sta-
tuują możliwość kształtowania aktów prawnych obowiązujących tylko członków 
samorządu zawodowego lekarzy. Tym samym Rzecznik Praw Lekarza nie jest okre-
ślony w przepisach prawa, a jego cele oraz zakres funkcjonowania opierają się na 
delegacji organów izb lekarskich. Na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy 
podstawą do powołania Rzecznika Praw Lekarza był art. 23 pkt 1, który uprawniał 
okręgowy zjazd lekarzy do podejmowania uchwał w sprawach objętych zakresem 
działania izby. Tożsamy przepis występuje w u.i.l. (art. 24 pkt 1). Jak można zauwa-
żyć, podstawy te odnoszą się do ogólnych norm w zakresie uprawnień do podejmo-
wania uchwał w różnych sprawach dotyczących działania izby, a niewymienionych 
w sposób enumeratywny w u.i.l. Takie podstawy prawne pojawiały się w uchwałach 
okręgowych zjazdów lekarzy okręgowych izb lekarskich, które de facto nie powoły-
wały Rzeczników Praw Lekarza, ale zobowiązywały okręgowe rady lekarskie do ich 
powołania, co też czyniły12. 

11  Wyrok SR dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych, z 2 czerwca 2020 r., VI P 319/19, w aktach sprawy prowadzonej przez Rzecznika Praw Leka-
rza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

12  Uchwała nr 14/2009 XXX Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Wielkopol-
skiej Izby Lekarskiej z 28 listopada 2009 r.; Uchwała nr 17 XXVI/2009 XXVI Okręgowego Zjazdu 
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Oprócz wykonania uchwały okręgowego zjazdu lekarzy danej izby lekarskiej 
okręgowe rady lekarskie stanęły przed kolejnym zadaniem polegającym na okre-
śleniu zasad działania Rzecznika Praw Lekarza. Brak ustanowienia przez Krajowy 
Zjazd Lekarzy jednolitych wewnętrznych przepisów w tym zakresie spowodował, 
że poszczególne izby lekarskie zaczęły tworzyć różnego rodzaju regulacje. Jednym 
z przykładów może być Uchwała nr 176/VI/2010 podjęta przez Okręgową Radę 
Lekarską w  Łodzi, która wprowadziła regulamin działania Komisji Rzecznika 
Praw Lekarzy13. Regulamin ten zawierał opis zakresu jej funkcjonowania, który 
obejmował m.in. obronę godności zawodu lekarza i  wspieranie słusznych inte-
resów środowiska lekarskiego, wspieranie lekarzy w  kontaktach z  organami wła-
dzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami oraz reprezentującymi 
pacjentów organizacjami, a także pomoc prawną. W odniesieniu do faktycznych 
narzędzi, które posiadała Komisja Rzecznika Praw Lekarzy, spośród uprawnień do 
udzielania porad członkom izby lekarskiej czy też organizowania konferencji, spo-
tkań w zakresie praw lekarza, na uwagę zasługuje prawo występowania z inicjatywą 
podjęcia przez organy okręgowej izby lekarskiej uchwał, stanowisk i apeli w kon-
kretnych sprawach. 

Z  perspektywy funkcjonowania izby lekarskiej, a  przede wszystkim jej orga-
nów, powyższe narzędzia bez wątpienia należy uznać za mało efektywne. Przede 
wszystkim trzeba mieć na względzie, że kluczowe organy, o których mowa w treści 
przytoczonego regulaminu, a które mogłyby wystąpić w stosunku do podmiotów/
organów administracji publicznej, w tym organów państwowych i samorządowych, 
ograniczają się do okręgowego zjazdu lekarzy i  okręgowej rady lekarskiej. Zgod-
nie z brzmieniem wyżej wymienionego regulaminu Rzecznik nie ma umocowania 
prawnego do występowania do tych podmiotów/organów w imieniu okręgowego 
zjazdu lekarzy / okręgowej rady lekarskiej. Innym przykładem aktu określającego 
działanie Rzecznika Praw Lekarza, który charakteryzuje jego uprawnienia, jest 
Regulamin działania Rzecznika Praw Lekarza Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej 
w Kielcach wprowadzony uchwałą nr 32/2010/VI Okręgowej Rady Lekarskiej Świę-
tokrzyskiej Izby Lekarskiej z 17 lutego 2010 r. Także w tym przypadku zakres dzia-
łania skupia się na występowaniu w obronie godności zawodu lekarza, interesów 
lekarzy, w  tym również podejmowaniu interwencji w szczególnych przypadkach. 
Już jednak wstępna analiza postanowień regulaminu określających „narzędzia” do 

Lekarzy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w  Toruniu z  24 października 2009  r. 
w sprawie powołania Rzecznika Praw Lekarza.

13  Regulamin działania Komisji Rzecznika Praw Lekarzy Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi, załącz-
nik do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi nr 176/VI/2010.
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realizacji przedmiotowych celów pozwala stwierdzić, że nie są one wystarczające. 
Przykładami mogą tu być: udzielanie porad prawnych, udzielanie poręczeń czy też 
uzyskiwanie w trakcie procesu opinii biegłego. Wydaje się, że w każdym z powyż-
szych przypadków brakuje kompetencji do występowania w  imieniu izby lekar-
skiej, zajmowania stanowisk oraz podejmowania wszelkich faktycznych i prawnych 
środków mających na celu ochronę zarówno indywidualnych, jak i  zbiorowych 
interesów lekarzy. 

Legitymacja prawna Rzecznika Praw Lekarza do podejmowania działań 
w celu obrony godności zawodu lekarza oraz ochrony interesów lekarzy

Pisząc o  uprawnieniach Rzecznika Praw Lekarza, który jest wykreowany przez 
samorząd zawodowy lekarzy, a  nie ustawodawcę, przede wszystkim należałoby 
skoncentrować się na jego zadaniach, które może realizować w ramach uprawnień 
przysługujących izbom lekarskim. Tak jak to zostało wskazane na wstępie niniej-
szego artykułu, zadania Rzecznika Praw Lekarza powinny bezpośrednio wynikać 
z brzmienia art. 5 pkt 14 u.i.l. Ustawodawca, zezwalając na powierzenie organom 
samorządu zawodowego określonych zadań z  zakresu administracji publicznej 
i wprowadzając przymus przynależności do korporacji zawodowej, podnosi interes 
publiczny do rangi ostatecznego celu wyposażenia organów samorządu zawodo-
wego w poszczególne atrybuty14. Niewątpliwie takim uprawnieniem jest występo-
wanie w imieniu lekarzy w celu ochrony ich interesów. Powyższe można porównać 
do organizacji społecznej, która realizuje swoje cele statutowe, przy czym zadania 
samorządu zawodowego pochodzą od władzy publicznej, a  nie zostały ustano-
wione w akcie wewnętrznym izby lekarskiej. Mają one realizować przede wszyst-
kim interesy członków danego samorządu, a nie państwa15. Zatem, aby Rzecznik 
Praw Lekarza mógł faktycznie realizować swoje cele, musiałby zostać wyposażony 
w szeroki zakres uprawnień dotyczących m.in. możliwości występowania w imie-
niu izby lekarskiej do organów administracji publicznej, podmiotów leczniczych, 
osób prawnych, a także osób fizycznych. Rzecznik Praw Lekarza powinien posia-
dać legitymację do zajmowania stanowisk w  konkretnych sprawach indywidual-
nych i zbiorowych. Co najważniejsze, winien również mieć prawo uczestniczenia 
w postępowaniach administracyjnych oraz wstępowania w toczące się postępowania 

14  Wyrok TK z 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, www.trybunal.gov.pl (dostęp 15.05.2015); sentencja 
wyroku: M.P. 2008, Nr 38, poz. 342.

15  J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 176.
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sądowe, o ile konieczność ochrony praw lekarza tego wymaga. Tylko wtedy można 
mówić o realizacji celów określonych w art. 5 pkt 14 u.i.l. 

Ustawodawca nie wyposażył samorządu zawodowego w organ, który na wzór 
Rzecznika Praw Pacjenta posiadałby faktyczne uprawnienia do ochrony interesów 
lekarzy. Dlatego też ustalenie zasad funkcjonowania, a przede wszystkim wyposa-
żenie przez izby lekarskie Rzecznika Praw Lekarza w konkretne uprawnienia powo-
duje szereg problemów prawnych i wymaga zastosowania przepisów innych ustaw 
funkcjonujących w obrocie prawnym. 

Zanim jednak przedmiotowa kwestia zostanie omówiona, przypomnieć należy, 
że zgodnie z art. 3 ust. 1 u.i.l.: „jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodo-
wego lekarzy i  lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie […], które działają 
przez organy określone w ustawie”. Z kolei w treści art. 25 pkt 3 u.i.l. wskazano, że 
okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie 
między okręgowymi zjazdami lekarzy poprzez m.in. reprezentowanie i  ochronę 
indywidualnych i zbiorowych interesów członków izby. Izba lekarska została wypo-
sażona w osobowość prawną, co oznacza przede wszystkim samodzielność organi-
zacyjną, a także wiele uprawnień, m.in. bycie podmiotem praw i obowiązków czy 
też możliwość zaciągania zobowiązań na własny rachunek16. Mamy więc do czy-
nienia z organem, na który nałożono szeroki zakres zadań. Zasadniczym pytaniem 
z punktu widzenia niniejszych rozważań jest to, czy okręgowa rada lekarska może 
przekazać część swoich uprawnień innym podmiotom/organom i  tym samym 
dokonać dekoncentracji swoich kompetencji. Pojęcie dekoncentracji jest przede 
wszystkim związane ze strukturą administracji publicznej. Ma na celu sprawne 
i  efektywne działanie jej organów17. Należy jednak uznać, że istnieje możliwość 
zastosowania w  tym przypadku analogii. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że 
już w samej ustawie o  izbach lekarskich ustawodawca umocował okręgową radę 
lekarską do tego rodzaju czynności w odniesieniu do prezydium okręgowej rady 
lekarskiej. Na takim założeniu oparta jest konstrukcja art. 26 ust. 3 u.i.l., który 
stanowi, że „prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w  imieniu rady w  spra-
wach określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 
oraz w art. 25 pkt 6 i 9”. Należy wyrazić pogląd, że uchwała rady może umocować 
prezydium do działania w jej imieniu w określonym zakresie, co niejednokrotnie 

16  J. Berezowski, P. Malinowski, Ustawa o izbach lekarskich. Komentarz, Warszawa 2013, art. 3, opu-
blikowano w serwisie Wolters Kluwer Polska (dostęp 1.10.2020).

17  M. Górka, Rodzaje dekoncentracji wewnętrznej w  materialnym prawie administracyjnym, 
w: M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka (red.), Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań 
społecznych, Wrocław 2015, s. 51.
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ma miejsce. Ustawodawca wskazał w  przepisie ustawowe ograniczenia udzielo-
nego zakresu umocowania do działania w imieniu rady. Katalog tych spraw został 
wymieniony wprost w treści powołanego artykułu. Racjonalny ustawodawca, który 
chciałby wyłączyć możliwość upoważnienia innych podmiotów do wykonywania 
w imieniu rady określonych czynności, wprowadziłby w tym celu stosowną regu-
lację prawną. Przykładem jest art. 26 ust. 3 u.i.l., który ogranicza zakres upoważ-
nienia dla prezydium. W związku z powyższym powstaje zasadnicze pytanie: czy 
okręgowa rada lekarska może umocować osobę pełniącą funkcję Rzecznika Praw 
Lekarza do występowania w jej imieniu, tym samym występowania w imieniu izby 
lekarskiej, w sprawach dotyczących obrony godności zawodu lekarza oraz ochrony 
interesów lekarzy. 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny18: „Osoba 
prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym 
na niej statucie”. Organy izby lekarskiej działają na podstawie u.i.l. oraz wewnętrz-
nych aktów, takich jak regulaminy. Przykładem może być regulamin okręgowej 
rady lekarskiej lub okręgowej komisji rewizyjnej uchwalany przez okręgowy zjazd 
lekarzy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w takim regulaminie, który jest 
wprowadzony uchwałą najwyższego organu okręgowej izby lekarskiej, mogą być 
przewidziane poszczególne umocowania do działania konkretnych podmiotów 
w imieniu okręgowej rady lekarskiej. Za przykład może posłużyć funkcja prezesa 
okręgowej rady lekarskiej. Co prawda została ona wymieniona w  treści art. 27 
u.i.l. w sposób ogólny, w odniesieniu do posiadanych kompetencji, trzeba jednak 
podkreślić, że już np. w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie19 
kompetencje te zostały rozszerzone o  prawo reprezentowania izby lekarskiej na 
zewnątrz. Tym samym w świetle obowiązujących przepisów brakuje racjonalnych 
powodów, aby odebrać radzie prawo do udzielenia pełnomocnictwa do jej repre-
zentowania w sprawach przez nią wskazanych.

Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest sposób powołania osoby do peł-
nienia funkcji Rzecznika Praw Lekarza i  nawiązanie z  nią właściwego stosunku 
prawnego w  celu umożliwienia jej faktycznego działania w  realiach braku regu-
lacji ustawowej. Jak już zostało to zaznaczone, okręgowa rada lekarska powołuje 
Rzecznika Praw Lekarza okręgowej izby lekarskiej. Ta sama sytuacja ma miejsce 
w  Naczelnej Izbie Lekarskiej – Naczelna Rada Lekarska na podstawie uchwały 

18  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1740.
19  Paragraf 35 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w  Warszawie stanowiącego Załącznik do 

Uchwały nr  16/Z-VIII/18XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
w Warszawie.
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powołuje Naczelnego Rzecznika Praw Lekarza20. W  treści uchwały nr  15/10/VI 
Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 marca 2010 r. prócz Rzecznika Praw Lekarza utwo-
rzone zostało również Biuro Rzecznika Praw Lekarza jako jednostka organizacyjna 
wyodrębniona w strukturze Naczelnej Izby Lekarskiej, zapewniająca obsługę admi-
nistracyjną, organizacyjną i techniczną Rzecznika Praw Lekarza. Model ten został 
stworzony prawdopodobnie na wzór Biura Naczelnej Izby Lekarskiej (art. 48 u.i.l.). 
Z kolei uchwałą nr 88/R-VI/10 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 21 maja 
2010  r. przyjęto Regulamin działania Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby 
Lekarskiej w  Warszawie, w  którego treści wprowadzono zapis, że obsługę admi-
nistracyjną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza. 

Przechodząc do kryteriów determinujących objęcie funkcji Rzecznika Praw 
Lekarza, należy zaznaczyć, że w treści omawianych uchwał nie zostały określone 
wymagania dotyczące osoby, która miałaby pełnić taką funkcję – czy to w okręgo-
wych izbach lekarskich, czy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Wydaje się, że należy uznać 
za słuszne, iż Rzecznik Praw Lekarza musi mieć wykształcenie wyższe w dziedzinie 
nauk medycznych, prawo wykonywania zawodu oraz wpis na listę właściwej okrę-
gowej izby lekarskiej. Wynika to z faktu, że członkami organów izby lekarskiej mogą 
być tylko lekarze, którzy są przypisani do właściwej izby lekarskiej21. Tym samym 
w chwili obecnej, jak i w przypadku umieszczenia przez ustawodawcę Rzecznika 
w strukturze izby lekarskiej powyższa zasada powinna zostać zachowana.

Aby zaś osoba powołana do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Lekarza mogła 
podejmować realne działania, musi zostać do tego umocowana. Dlatego też 
uchwała powołująca Rzecznika Praw Lekarza musi zawierać jednocześnie umo-
cowanie do działania w  imieniu rady w  sprawach dotyczących ochrony zawodu 
lekarza, w tym występowania w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów 
indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarskiego – rozwiązanie to 
zastosowano w  Okręgowej Izbie Lekarskiej w  Warszawie. W  takim przypadku 
uchwała odgrywała rolę pełnomocnictwa udzielonego Rzecznikowi Praw Leka-
rza do składania oświadczeń woli w imieniu okręgowej rady lekarskiej w zakresie 
w niej przewidzianym.

20  Uchwała nr 15/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 marca 2010 r. zmieniona uchwałą nr 24/14/
VII Naczelnej Rady Lekarskiej z 27 czerwca 2014 r.

21  Paragraf 13 Uchwały nr  12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z  29 stycznia 2010  r. w  sprawie regu-
laminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w  organach i  trybu odwoływania 
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych.
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Biorąc pod uwagę, że w  u.i.l. brakuje przepisów, które zapewniałyby wprost 
możliwość udziału w  postępowaniach sądowych nie tylko Rzecznikowi Praw 
Lekarza, lecz także przede wszystkim okręgowej izbie lekarskiej – na wzór prze-
pisów znajdujących się w  ustawie z  dnia 6 listopada 2008  r. o  prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta22, które w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia 
praw pacjenta, określonych w powołanym akcie normatywnym, dają Rzecznikowi 
Praw Pacjenta możliwość wstępowania do toczącego się postępowania na prawach 
przysługujących prokuratorowi (art. 55) – istnieje potrzeba stworzenia analogicz-
nych regulacji. Oczywiście na kanwie obowiązujących przepisów Rzecznik Praw 
Lekarza, powołany aktem wewnętrznym organu izby lekarskiej, nigdy nie będzie 
mógł samodzielnie występować jako strona postępowania sądowego czy też admi-
nistracyjnego, zawsze będzie pełnił funkcję pełnomocnika, a  w  odniesieniu do 
postępowania sądowego – pełnomocnika procesowego. Żeby jednak mogło to 
mieć miejsce, przede wszystkim sąd lub organ administracji publicznej musiałby 
dopuścić właściwą izbę lekarską do konkretnego postępowania. O ile w postępo-
waniu administracyjnym zazwyczaj okręgowa izba lekarska reprezentowana przez 
Rzecznika Praw Lekarza występuje jako podmiot inicjujący takie postępowanie, 
posiadający legitymację ustawową wynikającą z dyspozycji art. 5 pkt 14 u.i.l., o tyle 
w postępowaniu sądowym okręgowa izba lekarska częściej wstępuje w już toczące 
się postępowania23. Na tle powyższego należy rozważyć, które przepisy mogą stano-
wić podstawę wstąpienia przez izbę lekarską do omawianych postępowań, a w dal-
szej kolejności odnieść się do praktyki wyrażonej w judykaturze. 

W postępowaniu administracyjnym podkreśla się, że główną przesłanką posia-
dania przymiotu strony jest legitymowanie się interesem prawnym. Oczywiste 
jest, że interes prawny, o  którym mowa w  przytoczonym przepisie, nie pocho-
dzi z  prawa materialnego administracyjnego. Takie zawężenie uniemożliwiałoby 
uczestniczenie w  postępowaniu wielu podmiotom, które nie wywodzą swojego 
prawa z materialnego prawa administracyjnego24. Przykładowo są to organizacje 
społeczne (stowarzyszenia, fundacje), które na podstawie ustaw regulujących ich 
byt oraz wewnętrznych aktów wykonują określone cele w nich zawarte. 

W  przepisach regulujących udział organizacji społecznych w  postępowa-
niu administracyjnym należy doszukiwać się podstaw do dalszych rozważań na 
temat uczestnictwa okręgowej izby lekarskiej w tym postępowaniu. Wskazuje na 

22  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 849.

23  Informacja pochodzi z biura Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
24  Wyrok NSA z 25 września 2020 r., I OSK 563/20, LEX nr 3063525.
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to wprost art. 5 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (dalej: k.p.a.)25, który stanowi, że przez organizacje społeczne 
rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje 
społeczne. Jak wynika z  linii orzeczniczej sądów administracyjnych, samorząd 
terytorialny jest wyłączony z zakresu pojęcia organizacji samorządowej, a w kon-
sekwencji organizacji społecznej26. Tym samym do organizacji społecznych można 
zakwalifikować jedynie te organizacje samorządowe, których podstawą działania 
jest wspólny element w postaci wykonywania tego samego zawodu, tej samej pracy 
czy działalności27. Mamy więc do czynienia z  ustawowym uznaniem samorządu 
zawodowego jako organizacji społecznej. W  doktrynie podkreśla się, że cechą 
takiej organizacji jest jej dobrowolna przynależność28. W  przypadku samorządu 
zawodowego ta przesłanka nie ma zastosowania, co potwierdzają art. 6 ust. 1 u.i.l. 
w związku z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej29 oraz orzecznic-
two30.

W procedurze administracyjnej przewidziane są różne formy działalności orga-
nizacji społecznej. W kontekście celu prowadzonych rozważań autor skupi się na 
dwóch z nich – na prawie organizacji społecznej do żądania wszczęcia postępowa-
nia administracyjnego (art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz prawie dopuszczenia organizacji 
społecznej do toczącego się już postępowania (art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.). Zaznaczenia 
wymaga fakt, że powyższe ma zastosowanie tylko wtedy, gdy sprawa dotyczy innej 
osoby, a  nie bezpośrednio organizacji społecznej, oraz gdy jest to uzasadnione 
celami statutowymi tej organizacji i przemawia za tym interes społeczny. 

W przypadku izby lekarskiej rolę statutu odgrywa ustawa o izbach lekarskich, 
która reguluje wprost wszystkie kwestie, a  przede wszystkim cele i  sposób ich 
realizacji. Z odpowiedniego stosowania art. 5 pkt 14 u.i.l. wynika, że izby lekarskie 
mają pewnego rodzaju upoważnienie ustawowe do udziału w ochronie interesów 
zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, będące także podstawą do kierowania 

25  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 256.

26  Wyrok NSA z 26 marca 1992 r., SA/Wr 300/92, Wspólnota 1992, nr 33, s. 21; Wyrok WSA w War-
szawie z 29 listopada 2005 r., IV SA/Wa 1840/05, LEX nr 213433.

27  G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, 
Warszawa 2007, s. 342.

28  M. Bursztynowicz, M. Sługocka, Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu teryto-
rialnego. Komentarz, Warszawa 2020, opublikowano w serwisie Wolters Kluwer Polska (dostęp 
1.10.2020).

29  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
30  Wyrok WSA w Warszawie z 24 września 2014 r., VII SA/Wa 590/14, LEX nr 1554012.
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żądania określonego w art. 31 § 1 pkt 1 lub pkt 2 k.p.a. Zdarzają się sytuacje, w któ-
rych organ administracji państwowej kwestionuje umocowanie do reprezentowa-
nia lekarzy w sprawach indywidualnych, nie uznając jako podstawy umocowania 
wynikającego z art. 5 pkt 14 u.i.l. Należy jednak podkreślić, że przepis ten stanowi 
upoważnienie ustawowe, a tym samym daje możliwość żądania dopuszczenia do 
postępowania i wytaczania postępowań sądowych oraz administracyjnych na rzecz 
osoby, która jest członkiem właściwej izby lekarskiej.

Z praktyki obserwowanej w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. prof. 
Jana Nielubowicza w odniesieniu do postępowań administracyjnych izba lekarska 
reprezentowana przez Rzecznika Praw Lekarza występuje jako organizacja spo-
łeczna, ale również jako strona, która ma interes prawny w ochronie praw lekarzy. 
Wobec funkcji Rzecznika Praw Lekarza to drugie uprawnienie jest o tyle ważne, że 
w takim przypadku nie ma konieczności oczekiwania na inicjowanie postępowania 
przez lekarza lub grupę lekarzy – Rzecznik Praw Lekarza może sam je zainicjować. 
W świetle przepisów postępowania cywilnego, regulujących również postępowania 
w sprawach ze stosunku pracy, występują analogiczne przepisy, które były zawarte 
w procedurze administracyjnej, jeśli chodzi o udział w nich organizacji społecznej. 
W odniesieniu do regulacji w zakresie prawa pracy art. 462 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego31 (dalej: k.p.c.) dopuszcza za zgodą 
pracownika lub ubezpieczonego, w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych, wytoczenie powództwa na rzecz pracownika lub wnoszenie odwołania 
od decyzji organów rentowych, a  także przystępowanie do nich w  toczącym się 
postępowaniu. Jedyną różnicą, w  stosunku do procedury administracyjnej, jest 
użycie pojęcia organizacji pozarządowej zamiast organizacji społecznej. Nie ma tu 
jednak wątpliwości, że samorząd zawodowy w tym kontekście jest również organi-
zacją pozarządową32. Wynika to z analizy przepisów art. 3 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie33. Co 
prawda do samorządu zawodowego nie stosuje się przepisów działu II powyższej 
ustawy, ma on jednak status organizacji pozarządowej. Zaprezentowane stanowi-
sko zostało już potwierdzone w praktyce sądowej poprzez dopuszczenie Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Warszawie reprezentowanej przez Rzecznika Praw Lekarza do 

31  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575.
32  J. Gudowski, T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Postępowanie 

rozpoznawcze, Warszawa 2016, art. 462, opublikowano w serwisie Wolters Kluwer Polska (dostęp 
10.09.2020).

33  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1057.
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postępowania w sprawie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę zawartej w celu 
odbycia szkolenia specjalizacyjnego z  lekarzem rezydentem. W  świetle przepisu 
art. 61 § 1 k.p.c. udział organizacji pozarządowej w postępowaniu cywilnym oraz 
prawo do wytaczania powództwa na rzecz osoby trzeciej zostały zawężone jedy-
nie do spraw o charakterze m.in. ochrony konsumentów, ochrony praw własności 
przemysłowej, ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bez-
pośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli (art. 61 § 1 
oraz § 2 k.p.c.). Przepis art. 61 § 1 pkt 5 k.p.c. swoim zakresem obejmuje sprawy 
wynikające z  różnych, nieokreślonych w przepisach w sposób szczególny stosun-
ków prawnych, co rodzi liczne wątpliwości w odniesieniu do legitymacji proceso-
wej organizacji pozarządowych w danych sprawach34. Można się zastanawiać, czy 
taki zakres przedmiotowy gwarantuje realizację uprawnień izb lekarskich wyrażo-
nych w treści art. 5 pkt 14 u.i.l. Wydaje się, że jest to znaczące ograniczenie, które 
może być uściślone jedynie wprowadzeniem przepisu szczególnego na wzór przy-
toczonego już art. 55 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Z ograniczeniem udziału izb lekarskich w postępowaniu sądowym można się 
spotkać również w przepisach procedury karnej. Zgodnie z art. 90 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego35 (dalej: k.p.k.): „W postępowaniu 
sądowym udział w postępowaniu może zgłosić organizacja społeczna, jeżeli zacho-
dzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego 
zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw 
człowieka”. Należy przychylić się do poglądu, że k.p.k. nie określa, o czyj interes 
chodzi, i nie wskazuje, po której stronie może działać przedstawiciel organizacji 
społecznej36. Trzeba jednak pamiętać, że „ani postanowienie sądu o dopuszczeniu 
organizacji społecznej do udziału w  postępowaniu sądowym, ani postanowienie 
negatywne nie podlega zaskarżeniu”37. Niezaskarżalność postanowienia skutkuje 
tym, że orzeczenie takie nie podlega kontroli, co w konsekwencji powoduje, iż nie 
można wykluczyć sytuacji, że izba lekarska nie zostanie dopuszczona do postępo-
wania pomimo konieczności ochrony interesów indywidualnych lekarza – tym 
samym zostanie jej ograniczone ustawowe prawo do działania w obronie godności 

34  J. Jagieła, Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym dla ochrony praw obywateli, 
„Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2014, nr 1(9), s. 29.

35  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 30.
36  M. Tomkiewicz, Udział przedstawiciela społecznego w  procesie karnym, „Prokuratura i  Prawo” 

2012, nr 7–8, s. 109.
37  D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego, t. 1: Komentarz aktualizowany, Gdańsk 2020, 

art. 90, opublikowano w serwisie Wolters Kluwer Polska (dostęp 1.09.2020).
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zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu 
lekarzy. 

Dopuszczenie okręgowej izby lekarskiej do postępowania administracyjnego 
i  sądowego to istotne uprawnienie z  punktu widzenia skuteczności dochodze-
nia ochrony interesów praw lekarzy, ponieważ brak takiego prawa uniemożliwia 
reprezentowanie izby lekarskiej przez Rzecznika Praw Lekarza, co implikuje brak 
jego udziału w postępowaniu. Należy podkreślić, że w postępowaniu administra-
cyjnym nie występuje konieczność udziału adwokata lub radcy prawnego jako 
pełnomocnika w sprawie. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posia-
dająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 k.p.a.)38. Odmienna sytuacja 
ma miejsce w  postępowaniu karnym – w  przepisach dotyczących uprawnienia 
do pełnienia funkcji pełnomocnika w  postępowaniu karnym ustawodawca okre-
ślił katalog zamknięty podmiotów uprawnionych do działania jako pełnomocnik. 
Zgodnie z  brzmieniem art. 88 § 1 k.p.k.: „Pełnomocnikiem może być adwokat, 
radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym 
samym, pomimo że sąd dopuściłby izbę lekarską do postępowania, to Rzecznik 
Praw Lekarza nie mógłby jej reprezentować, chyba że posiadałby tytuł zawodowy 
radcy prawnego lub adwokata, przy czym uprawnienie to dalej nie wynikałoby 
ze statusu Rzecznika Praw Lekarza, a  z nabytych uprawnień zawodowych osoby 
pełniącej tę funkcję. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby izba lekarska nie wstę-
powała do postępowania karnego na podstawie przepisów normujących kwestię 
dopuszczenia organizacji społecznej do procesu karnego. Należy pamiętać, że 
zgodnie z art. 90 § 2 k.p.k. w zgłoszeniu dotyczącym udziału organizacji społecznej 
wskazuje ona swojego przedstawiciela. W tym przypadku nie mają zastosowania 
przepisy k.p.k. o pełnomocniku. Podstawa do udziału w procesie pochodzi bowiem 
od organizacji społecznej, a nie od strony postępowania39.

Ostatnim rodzajem postępowania, o którym należy wspomnieć w odniesieniu 
do pełnomocnika procesowego, jest postępowanie cywilne, w  tym również obej-
mujące sprawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym przypadku przepis 
art. 87 § 2 k.p.c. stanowi, że pełnomocnikiem procesowym osoby prawnej, prócz 
adwokata i  radcy prawnego, może być również pracownik tej jednostki albo jej 
organu nadrzędnego. Powyższe oznacza, że osoba pełniąca funkcję Rzecznika Praw 
Lekarza może reprezentować izbę lekarską, ale tylko w przypadku, gdy ma zawartą 

38  A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2020, art. 33, opublikowano w  serwisie Wolters Kluwer Polska (dostęp 
1.09.2020).

39  A. Wierciński, Przedstawiciel społeczny w polskim procesie karnym, Poznań 1978, s. 33.
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umowę o pracę. Inna podstawa prawna wyklucza możliwość reprezentowania izby 
lekarskiej w procesie cywilnym. Tym samym jest to pewne ograniczenie, w związku 
z  brakiem właściwych przepisów, które uprawniałyby osobę pełniącą funkcję 
Rzecznika Praw Lekarza do udziału w postępowaniu sądowym. 

Wnioski

Postulatem de lege ferenda jest wprowadzenie przez ustawodawcę w u.i.l. nowego 
organu, którego zadaniem będzie obrona godności zawodu lekarza oraz interesów 
indywidualnych i  zbiorowych członków samorządu lekarzy. Takiemu organowi 
powinno przysługiwać prawo działania w imieniu właściwej izby lekarskiej, a także 
atrybut niezależności od pozostałych organów.

Kompetencje Rzecznika Praw Lekarza powinny sprowadzać się do czterech 
działań: 1) prowadzenie postępowań w  sprawach o  naruszenia indywidualnych 
i  zbiorowych praw lekarzy, 2) występowanie do właściwych organów o  podjęcie 
czynności w sprawie oraz prawo do żądania wyjaśnień przez naczelne i centralne 
organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organi-
zacji pozarządowych, społecznych i zawodowych oraz organy jednostek organiza-
cyjnych posiadających osobowość prawną, a  także organy jednostek samorządu 
terytorialnego i  samorządowych jednostek organizacyjnych, 3) prawo uczestnic-
twa w cywilnym, karnym oraz administracyjnym postępowaniu sądowym, jak też 
prawo uczestniczenia w postępowaniu przygotowawczym oraz 4) prawo żądania 
złożenia wyjaśnień przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Powyższe 
działania wpisują się w  dwie grupy uprawnień, które musi mieć Rzecznik Praw 
Lekarza – interwencyjne i  kontrolne. Nadto w  treści nowej regulacji powinien 
znaleźć się przepis, który wprowadzałby instrument skutecznego egzekwowania 
powyższych uprawnień. Przykładem może być wprowadzenie w ustawie terminu 
odpowiedzi na żądane wyjaśnienia przez Rzecznika Praw Lekarza. W przypadku 
braku udzielenia odpowiedzi przez podmiot obowiązany Rzecznik miałby prawo 
złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: WSA), który 
zobowiązałby dany podmiot do udzielenia wyjaśnień. Poza tym w przypadku nie-
uzasadnionej odmowy lub zwłoki w  udzieleniu wyjaśnień na wniosek rzecznika 
WSA mógłby nałożyć na podmiot karę grzywny. W świetle przedstawionych powy-
żej rozważań uznać należy, że w obecnym stanie prawnym brakuje w strukturze 
izby lekarskiej organu, który będzie zajmował się wyłącznie obroną praw lekarzy. 
Wydaje się, że jego istnienie jest konieczne m.in. ze względu na liczbę spraw oraz 
interwencji, które zostały odnotowane w biurze Rzecznika Praw Lekarza Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Warszawie, jak również w celu realizacji zadań samorządu 
zawodowego lekarzy. 
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Activities of the Ombudsman for Doctors’ Rights at a regional medical 
chamber in the light of the law

Abstract

The professional self-government of doctors, striving to defend the individual and collective 
interests of doctors, appointed the Ombudsman for Doctors’ Rights, following the example 
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of the Patient Ombudsman. Persons acting as doctors’ advocates are appointed within the 
structure of each medical chamber. Due to the lack of statutory regulations, until recently, 
this function was limited to organizing legal advice or applying to the chamber’s organs 
for taking specific positions on the issues of violating the rights of doctors. The aim of this 
article is to analyze and assess the real competences of the Ombudsman for Doctors’ Rights 
as an entity appointed by a resolution of a medical chamber, and not by a normative act, and 
to indicate whether such an entity is actually necessary in the structures of medical cham-
bers and whether it should be introduced to such structures, and, consequently, whether it 
requires statutory regulation. The research method applied is based on the analysis of the 
current legal status regarding the professional self-government and of its possibility to per-
form tasks given to it by the legislator. The method also intends to formulate possible de lege 
ferenda postulates.

Keywords: Ombudsman for Doctors’ Rights, protection of individual and collective 
interests of doctors, professional self-government of doctors, body of professional  
self-government
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Konstytucyjność zmian wprowadzonych ustawą 
z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
w zakresie merytorycznego orzekania przez sądy 

administracyjne

Streszczenie

Ustawodawca w uzasadnieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi1 wskazał, że „blisko dziesięcioletnie funk-
cjonowanie sądownictwa administracyjnego pod rządami reformujących je ustaw z 2002 r., 
stosownie do wymogów Konstytucji RP z 1997 r., dowodzi zasadności przeprowadzonych 
reform. W  szczególności stworzono łatwy dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości, 
zapewniając jednocześnie dużą sprawność postępowania sądowoadministracyjnego. Tym 
niemniej zmieniające się uwarunkowania sądowej kontroli administracji publicznej (wyż-
sze standardy gwarancji, wolności i praw obywatelskich z jednej strony, z drugiej zaś ocze-
kiwania coraz większej sprawności ich osiągania) rodzą potrzebę modyfikacji przyjętych 

1  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi, Dz.U. z 2015 poz. 658 (dalej: ustawa nowelizująca). 
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rozwiązań w tym zakresie”2. Racjonalny ustawodawca, na bieżąco analizując stan prawny 
oraz społeczne oczekiwania co do stosowania prawa przez sądy administracyjne, ale także 
biorąc pod uwagę wartości ważne ze względu na zapewnienie praworządności, jak skutecz-
ność i sprawność kontroli sądowej, przyjął i rozpatrzył prace zainicjowane nad nowelizacją 
sądownictwa administracyjnego przez sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego3. Usta-
wą nowelizującą dokonano głębszej reformy systemu sądowej kontroli administracji publicz-
nej. Na podstawie nowego art. 145a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi4 sąd będzie mógł zobowiązać organ do wydania w okre-
ślonym terminie decyzji lub postanowienia, wskazując sposób załatwienia sprawy bądź jej 
rozstrzygnięcie, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, a rozstrzygnięcie nie po-
zostawiono uznaniu organu. W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia w okre-
ślonym przez sąd terminie strona będzie mogła wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia 
stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. 

W niniejszym artykule dokonano analizy konstytucyjnej metodą prawno-dogmatyczną 
nowelizacji art. 145a p.p.s.a  – powierzenie sądom administracyjnym wypełniania funkcji 
merytorycznego orzekania w sferze wykonywania władzy publicznej. Ponadto poprzez me-
tody prawno-historyczną i prawno-porównawczą podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czy zmiana ta budzi obawy w zakresie jej konstytucyjności, a także czy z uwagi na 
omawianą nowelizację sądy administracyjne uzyskały lub rozszerzyły model merytorycz-
nego orzekania w sprawie administracyjnej, czy też załatwiają sprawę administracyjną. 

Słowa kluczowe: sądy administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, nowelizacja, 
orzekanie merytoryczne, sąd administracyjny, konstytucja 

2  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, druk 
sejmowy nr 1633, VII kadencja Sejmu z 10 lipca 2013 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=1633 (dostęp 25.11.2020; dalej: projekt ustawy).

3  Zob. R. Hauser, Wstępne założenia nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi, „Państwo i Prawo” 2013, z. 2, s. 18. Jak zauważa R. Hauser: „W dziesiątą rocznicę 
uchwalenia ustawodawstwa sądowoadministracyjnego zainicjowano prace w  NSA nad obszer-
niejszą nowelizacją ustawy procesowej, której projekt został przedstawiony Prezydentowi RP 
z prośbą o skorzystanie, w trybie art. 118 Konstytucji, z prawa inicjatywy ustawodawczej. Wydaje 
się, że ten system stanowienia prawa w tak istotnej materii zapewni sprawny przebieg prac prawo-
dawczych oraz ograniczy do minimum ryzyko podjęcia błędnych decyzji. W toku prac nad zapro-
ponowaną nowelizacją zostanie zagwarantowany udział zainteresowanych organizacji, instytucji 
i przedstawicieli środowiska sędziów sądów administracyjnych w konsultowaniu projektowanych 
rozwiązań oraz zajmowaniu stanowisk w  sprawach spornych, a  ponadto umożliwi prezentację 
doświadczeń posiadanych przez te podmioty”.

4  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 
z 2019 poz. 2325 ze zm. (dalej: p.p.s.a.). 
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Wprowadzenie 

W  Polsce przyjęty został model tradycyjny sądownictwa administracyjnego, 
w ramach którego sąd bada tylko legalność, a nie celowość działań administracji 
publicznej5. Konstytucja RP z 1997 r.6 w art. 176 ust. 1 zobowiązała ustawodawcę 
do zorganizowania sądownictwa administracyjnego w postaci dwuinstancyjnego 
pionu organów sądowych z  Naczelnym Sądem Administracyjnym na czele7. Od 
tamtej chwili Naczelny Sąd Administracyjny zaczął działać jak sąd równorzędny 
z Sądem Najwyższym i został wyłączony spod jego nadzoru8. 

Z treści art. 184 Konstytucji RP można wywieść tezę, że skoro sądy administra-
cyjne kontrolują działalność administracji publicznej, to nie mogą one wydawać 
rozstrzygnięć merytorycznych9. Kontrola sądowoadministracyjna realizowana jest 
pod względem zgodności zarówno z prawem materialnym, jak i procesowym, jeżeli 
ustawy nie stanowią inaczej10. Sądy administracyjne, rozpoznając określoną sprawę 
sądowoadministracyjną, muszą wskazać normę prawną, która będzie podstawą ich 
kompetencji. Podstawę sądowej kontroli administracji publicznej można odna-
leźć w art. 1 p.p.s.a.11 Została ona pierwotnie ograniczona do kontroli legalności 

5  J. Jendrośka, J. Boć, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, s. 393.
6  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 ze 

zm. (dalej: Konstytucja RP). 
7  L. Garlicki, Komentarz do art. 176, w: idem (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-

tarz, t. 5, Warszawa 2007, s. 2.
8  R. Hauser, w: R. Hauser, J. Drachal, E. Mzyk, Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, War-

szawa–Zielona Góra 2003, s. 18 n.
9  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 917.
10  Wyrok WSA w Warszawie z 29 czerwca 2004 r., II SA 1599/03, niepubl.
11  Jak wskazał Janusz Borkowski: „Przepisy postępowania sądowoadministracyjnego zawierają 

liczne rozwiązania szczególne, wynikające ze związków z  prawnym reżimem kontrolowanej 
działalności administracji publicznej. Bez podejmowania próby ich hierarchizacji można zwrócić 
uwagę w pierwszej kolejności na preferowanie ze względów pragmatycznych załatwiania spraw 
co do istoty na drodze administracyjnej przed podejmowaniem kontroli sądowej, co wyraża się 
w ustaleniu przesłanek dopuszczalności skargi, w zawieszeniu postępowania sądowego do czasu 
zakończenia sprawy w  nadzwyczajnym trybie postępowania administracyjnego, w  stworzeniu 
podstaw do dokonania przez organ administracyjny samokontroli sprawy, w  której wniesiono 
skargę, jak również w otwarciu drogi do swego rodzaju działań naprawczych w przypadku media-
cji. Na uwagę zasługuje unormowanie mocy prawnej skargi sądowej, która nie powoduje skutku 
suspensywnego wobec zaskarżonego aktu, a jedynie stwarza organowi administracyjnemu możli-
wość wstrzymania jego wykonania, kompetencja sądu kształtowana jest zaś oszczędnie nie tylko 
ze względu na obowiązywanie zasady dyspozycyjności, lecz także przez wskazanie przesłanek 
wstrzymania wykonania danego aktu” (J. Borkowski, Procedura sądowoadministracyjna i jej prze-
kształcenia, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010 r., z. 5–6, s. 29–41). 
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administracji i miała charakter bezpośredni. Dotyczy ona form działań organów 
administracji publicznej. Sądy administracyjne orzekają o  zgodności z  prawem 
zaskarżonego aktu lub czynności. Wynik kontroli może być różny. Stwierdzenie 
zgodności aktu z prawem będzie skutkować utrzymaniem jego mocy. Brak zgodno-
ści z prawem będzie skutkować, co do zasady, wydaniem przez sąd administracyjny 
orzeczenia kasacyjnego, co spowoduje pozbawienie zaskarżonego aktu mocy obo-
wiązującej12, a w szczególnych przypadkach orzeczenia merytorycznego. 

Poczynić trzeba uwagę, że należałoby również dokonać wykładni pojęcia spraw 
z  zakresu administracji publicznej. Na podstawie orzecznictwa13, które opowie-
działo się za szerokim rozumieniem terminu „sprawa administracyjna”, oraz dok-
tryny14 należy przyjąć, że sprawą administracyjną jest przewidziana w przepisach 
materialnego prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji wzajemnych 
uprawnień i obowiązków stron stosunku materialnoprawnego, którymi są organ 
administracji i  indywidualny podmiot, niepodporządkowany mu organizacyj-
nie. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 lipca 2012 r., 
II FSK 17/2011, sprawa sądowoadministracyjna to ta sama sprawa, która została 
rozstrzygnięta w  postępowaniu administracyjnym. Stosunek administracyjno-
prawny wyznacza przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego i ramy tego 
postępowania, a badanie prawidłowości tego stosunku stanowi istotę postępowania 
sądowoadministracyjnego. Wychodząc od definicji sprawy z  zakresu administra-
cji publicznej, należy zauważyć, że gdy podczas sądowej kontroli stan faktyczny 
sprawy administracyjnej nie budzi wątpliwości, można w  tym zakresie wywieść 
spełnienie przesłanki dopuszczalności kompetencji merytorycznej. Sąd admi-
nistracyjny zobowiąże organ do wydania decyzji lub postanowienia, wskazując 
sposób załatwienia, z zastrzeżeniem wyjątków, w których rozstrzygnięcie sprawy 
pozostawione jest uznaniu organu (art. 145a § 1  p.p.s.a.). W  przypadku niewy-
dania takiej decyzji sąd wyda orzeczenie stwierdzające istnienie albo nieistnienie 
obowiązku (art. 145a § 3 p.p.s.a.). Należy tym samym przychylić się do stanowiska 
Barbary Adamiak, że jest to „koncepcja ułomnej kompetencji merytorycznej sądu 
administracyjnego”. Idąc dalej za autorką zauważyć należy, że jeżeli w niektórych 

12  T. Woś, w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 768.

13  Uchwała składu 7 sędziów NSA z 1 czerwca 1998 r., OPS 3/98, ONSA 1998, nr 4, poz. 109; wyrok 
składu 7 sędziów NSA z 17 maja 1999 r., OSA 1/99, ONSA 1999, nr 4, poz. 109; wyrok składu 
7 sędziów NSA z 6 listopada 2000  r., OSA 2/2000, ONSA 2001, nr 2, poz. 48; uchwała składu 
7 sędziów NSA z 6 listopada 2000 r., OPS 11/2000, ONSA 2001, nr 2, poz. 52.

14  B. Adamiak, Przesłanki tożsamości sprawy sądowoadministracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownic-
twa Administracyjnego” 2007, z. 1, s. 8.
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przypadkach sąd administracyjny w swoim orzeczeniu stwierdza istnienie upraw-
nienia lub obowiązku konkretnego podmiotu na podstawie przepisów prawa obo-
wiązującego, to dalszą tego istotną konsekwencją będzie zapewnienie ich realizacji 
przez organy administracji publicznej działające w ramach obowiązku wykonania 
wyroku sądowego15. Tym samym sąd administracyjny nie załatwia sprawy admini-
stracyjnej, a wyznacza kierunek jej rozpatrzenia, pozostawiając to w gestii organu 
administracyjnego. 

Reforma kasacyjnego systemu orzekania 

Kasacyjny model orzekania przez sądy administracyjne, który został pierwotnie 
przyjęty w polskim systemie prawnym16, co do zasady wykluczał możliwość mery-
torycznego załatwiana spraw administracyjnych przez te sądy. Wady tego modelu 

15  B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w  sprawach administracyjnych, Warszawa 
2020, s. 379 i n. 

16  Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym (w świetle orzecznictwa NSA), Warszawa 1988, s. 132; M. Niezgódka-Medkova, 
Pozaustawowe akty normatywne jako podstawa decyzji administracyjnej w  świetle orzecznictwa 
sądu administracyjnego, Warszawa 1985, s. 5; A. Zieliński, Postępowanie przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym, w: Kodeks administracyjny po nowelizacji, Warszawa 1980, s. 105; W wyroku 
z 31 stycznia 2012 r., II GSK 1439/2010, Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że sąd admi-
nistracyjny nie rozstrzyga sprawy administracyjnej in merito, w postępowaniu administracyjnym 
natomiast obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania i wyczerpującego 
rozpatrzenia całego materiału dowodowego spoczywa na organie. Sąd administracyjny nie może 
zastąpić organu administracji w wykonaniu tego obowiązku, do jego kompetencji należy jedynie 
kontrola legalności rozstrzygnięć wydanych na podstawie stanu faktycznego ustalonego w postę-
powaniu administracyjnym. Sądowa kontrola legalności uznaniowych decyzji sprowadza się do 
oceny, czy organ prawidłowo zgromadził materiał dowodowy, czy wyciągnięte wnioski w zakresie 
merytorycznym mają swoje uzasadnienie w  zebranym materiale dowodowym oraz czy doko-
nana ocena mieści się w ustawowych granicach, wyciągnięte zaś wnioski są logiczne i poprawne. 
Podobnie w wyroku z 6 kwietnia 2011 r., II GSK 428/2010, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, 
że poza wyjątkiem określonym w art. 106 § 3 p.p.s.a. sądy administracyjne w ogóle nie prowadzą 
postępowania dowodowego i nie dokonują ustaleń. Sądy administracyjne kontrolują działalność 
administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, rozpoznając skargi na akty i czyn-
ności z zakresu administracji publicznej, i w ramach sprawowanej kontroli badają i oceniają także 
prawidłowość prowadzenia przez organy wszelkich czynności procesowych. Taki model funkcjo-
nowania sądownictwa administracyjnego wyłącza gromadzenie i ocenę dowodów we własnym 
zakresie przez sądy administracyjne. Wobec powyższego sądy administracyjne powołane są do 
kontroli zgodności z  prawem działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta jest 
sprawowana pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W ramach 
swej kognicji sąd administracyjny bada więc, czy przy wydaniu zaskarżonego aktu nie doszło do 
naruszenia prawa materialnego i przepisów postępowania administracyjnego, nie będąc przy tym 
związanym granicami skargi.
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orzekania wskazał Andrzej Skoczylas, który stwierdził, że w  jego ramach docho-
dzi niejednokrotnie do rozpatrywania tej samej sprawy na przemian przez organy 
administracji i sądy administracyjne (różnych instancji) bez jej ostatecznego mery-
torycznego zakończenia17. Wówczas – pomimo wydania prawomocnego wyroku 
sądu administracyjnego – sytuacja prawna strony dalej pozostaje nieokreślona, 
gdyż brakuje aktu administracyjnego, który rozstrzygałby sprawę co do istoty. 
Zjawisko wielokrotnego rozpatrywania sprawy przez organy administracji po wie-
lokrotnym badaniu legalności orzeczeń administracyjnych przez sądy jest ściśle 
związane z istnieniem kasacyjnego modelu sądownictwa administracyjnego18.

Ustawa nowelizująca19 dokonała m.in. zmian w treści art. 145 p.p.s.a. poprzez 
dodanie § 320 oraz dodanie nowego art. 145a21. Nowelizowane przepisy weszły 
w życie 15 sierpnia 2015 r.22 i  znajdują zastosowanie również w postępowaniach 
sądowoadministracyjnych wszczętych przed tą datą23.

17  Zob. A. Skoczylas, Modele uprawnień orzeczniczych sądów administracyjnych w Europie, „Państwo 
i Prawo” 2012, z. 10, s. 23. Z. Kmieciak podkreśla przy tym, że powyższa sytuacja jest nazywana 
w europejskiej nauce prawa administracyjnego „efektem jo-jo” (Z. Kmieciak, Postępowanie admi-
nistracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 105).

18  Por. uwagi D. Malec, Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939 w świetle własnego orzecz-
nictwa, Warszawa–Kraków 1999, s. 226–227; D. Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów admi-
nistracyjnych – tendencje rozwojowe, Lublin 2018, s. 115. 

19  Zob. art. 1 pkt 37 ustawy nowelizującej. 
20  W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, sąd, stwierdzając podstawę do umorzenia postępo-

wania administracyjnego, umarza jednocześnie to postępowanie. 
21  Artykuł 145a § 1 p.p.s.a.: „W przypadku, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2, jeżeli 

jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym 
terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, 
chyba że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu. § 2. O wydaniu decyzji lub postanowie-
nia, o których mowa w § 1, właściwy organ zawiadamia sąd w terminie siedmiu dni od dnia ich 
wydania. W przypadku niezawiadomienia sądu, może on orzec o wymierzeniu organowi grzywny 
w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejaw-
nym. § 3. W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia, o których mowa w § 1, w określo-
nym przez sąd terminie, strona może wnieść skargę, żądając wydania orzeczenia stwierdzającego 
istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. Sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie, 
jeżeli pozwalają na to okoliczności sprawy. W wyniku rozpoznania skargi sąd stwierdza, czy nie-
wydanie decyzji lub postanowienia miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i może ponadto 
z urzędu albo na wniosek strony wymierzyć organowi grzywnę w wysokości określonej w art. 154 
§ 6 lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty okre-
ślonej w art. 154 § 6”. 

22  Zob. art. 3 ustawy nowelizującej. 
23  Zob. art. 2 ustawy nowelizującej. 
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Umorzenie postępowania administracyjnego 

Idea nowelizacji p.p.s.a. i tym samym nadanie nowej kompetencji sądu administra-
cyjnego, wynikającej z art. 145 § 3 p.p.s.a., jak wywnioskować można z uzasadnie-
nia do ustawy i interpretacji normy prawnej, zakłada, że gdy sąd administracyjny 
podczas sądowej kontroli stwierdzi, iż decyzja administracyjna (lub postanowienie) 
jest dotknięta wadą prowadzącą do jej uchylenia lub wadą prowadzącą do stwier-
dzenia jej nieważności, a zarazem, że istnieją podstawy do umorzenia postępowania 
administracyjnego, umorzy postępowanie administracyjne. Niemniej umorzenie 
postępowania administracyjnego przez sąd powinno być środkiem ostatecznym, 
stosowanym wyłącznie w przypadku, gdy nie ma możliwości merytorycznego roz-
strzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej24. 

Nowe rozstrzygnięcie o  umorzeniu postępowania administracyjnego jest jed-
nym z orzeczeń, jakie ma do dyspozycji sąd administracyjny. Obok orzeczeń kasa-
cyjnych, tj. uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej bądź 
postanowienia, stanowi ono wyjątek od kasacyjnego charakteru dotychczasowych 
uprawnień25. Sąd administracyjny w  przypadku stwierdzenia zaistnienia przesła-
nek do umorzenia postępowania administracyjnego samodzielnie i bezpośrednio 
bada występowanie tych przesłanek i wykonuje kompetencje organu administracji 
publicznej z zakresu administracji publicznej, działając za ten organ. Tym samym 
sąd administracyjny uzyskał kompetencję do zakończenia postępowania admini-
stracyjnego bez rozstrzygania sprawy co do jej istoty26. Orzeczenie w przedmiocie 
umorzenia postępowania administracyjnego nie ma charakteru fakultatywnego, 
ale zależy od stwierdzenia istnienia obiektywniej przyczyny bezprzedmiotowości 
postępowania administracyjnego27. W  aktualnym stanie prawnym sądy admini-
stracyjne, stwierdzając bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, nie 

24  M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, w: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017, s.  660. W. Piątek 
stwierdził: „Dostrzegając, że ustawodawca stanowiąc o  nowej kompetencji orzeczniczej sądów 
administracyjnych kierował się przede wszystkim względami szybkości oraz ekonomii postępo-
wania, w piśmiennictwie zaznacza się, że z tych względów art. 145 § 3 p.p.s.a. powinien znajdować 
zastosowanie w wyjątkowych wypadkach, kiedy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie 
budzi jakichkolwiek wątpliwości co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia o umorzeniu postę-
powania” (W. Piątek, Nowe kompetencje do merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, 

„Państwo i Prawo” 2017, z. 1, s. 19–33).
25  M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, op. cit., s. 660.
26  M. Jaśkowska,  M. Wilbrandt-Gotowicz,  A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warszawa 2020, s. 570. 
27  M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, op. cit., s. 661. 
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muszą już przekazywać sprawy organowi administracji publicznej, aby ten wydał 
decyzję o  umorzeniu postępowania. Wcześniejsza konstrukcja przepisów powo-
dowała bezzasadne wydłużanie postępowania administracyjnego i  zbędne ocze-
kiwanie strony na stabilizację stosunku prawnego lub rozstrzygnięcia o prawach 
i obowiązkach strony. Tym samym ustawodawcy udało się zapewnić i zrealizować 
cele nowelizacji, jakimi były usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości 
postępowania przed sądem administracyjnym28. Niemniej istnieją stanowiska, że 
rozwiązanie to jest niekonstytucyjne29. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizu-
jącej wskazywano, że mimo dobrego funkcjonowania modelu orzekania kasacyj-
nego „w wielu przypadkach można dostrzec potrzebę orzekania merytorycznego, 
tak aby wpłynąć na przyspieszenie finalnego rozstrzygnięcia w sprawie”30.

Orzeczenie o sposobie załatwienia sprawy administracyjnej 

Konstrukcja kompetencji sądu administracyjnego, wynikająca z art. 145a p.p.s.a., 
wskazuje, że w przypadku stwierdzenia, iż decyzja administracyjna (lub postano-
wienie) jest dotknięta wadą prowadzącą do jej uchylenia z powodu naruszenia prawa 
materialnego mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.) lub 

28  Zob. R. Hauser, Wstępne założenia…, s.  18. Ponadto, jak wskazuje R. Hauser, należy pamiętać, 
że skarżący, uruchamiając kontrolę działalności administracji, zainteresowany jest nie tylko jak 
najszybszym uzyskaniem orzeczenia sądu administracyjnego, lecz także otrzymaniem zgodnego 
z prawem rozstrzygnięcia organu administracyjnego, które definitywnie załatwi sprawę admini-
stracyjną. Prawo do sądu traci na znaczeniu, gdy wikła zainteresowanego w przewlekłe, długo-
trwałe procesy i poza nakładem energii i środków finansowych nie przynosi żadnego rezultatu. 
W opinii projektodawców zaproponowane rozwiązania powinny się przyczynić do ograniczenia 
negatywnych zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie zarówno procesu sądowej kontroli, jak 
i rozstrzygania spraw administracyjnych.

29  Jak wskazuje M. Bogusz, przepis art. 145 § 3 p.p.s.a. (podobnie jak art. 145a § 3 p.p.s.a.) może 
być skutecznie zakwestionowany z  perspektywy przepisu art. 10 Konstytucji (zasada podziału 
i równowagi władzy), jak i to, że wyposażeniu sądów administracyjnych w kompetencje do mery-
torycznego rozstrzygania spraw z zakresu administracji publicznej nie towarzyszyły żadne zmiany 
w  przepisach określających zakres postępowania dowodowego w  postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Sądy te nadal są uprawnione jedynie do przeprowadzenia uzupełniających 
dowodów z dokumentów (art. 106 § 3 p.p.s.a.) oraz uwzględniania faktów powszechnie znanych 
(art. 106 § 4 p.p.s.a.). Przeprowadzanie innych dowodów przez sądy administracyjne, nawet 
przy merytorycznym rozstrzyganiu spraw z  zakresu administracji publicznej, jest wyłączone 
(M. Bogusz, Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3 i art. 145a prawa o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, t. 36, s. 69–78); tak też W. Piątek, 
A. Skoczylas, Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania – kwestia zmiany modelu sądowej kon-
troli decyzji administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2019, nr 1, s. 24–38).

30  Projekt ustawy. 
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wadą prowadzącą do stwierdzenia jej nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.), może 
on wyznaczyć organowi administracji publicznej termin do wydania decyzji bądź 
postanowienia z jednoczesnym wskazaniem mu „sposobu załatwienia sprawy” albo 
jej „rozstrzygnięcia”. Podczas stosowania tego przepisu przy orzekaniu sąd admi-
nistracyjny obligatoryjnie zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie 
decyzji lub postanowienia, jednocześnie wskazując sposób załatwienia sprawy lub 
jej rozstrzygnięcie, chyba że pozostawiono je uznaniu organu. Niezbędne jednak 
do nałożenia obowiązku na organ administracji publicznej przez sąd jest wystąpie-
nie okoliczności sprawy, które uzasadniają taką właśnie decyzję, a także to, że takie 
rozstrzygnięcie nie pozostaje w zakresie swobodnego uznania organu administracji 
publicznej31. Warunkami niezbędnymi do zastosowania tejże normy prawnej przez 
sąd administracyjny są występowanie okoliczności sprawy, które uzasadniają taką 
decyzję (przesłanka ocenna), oraz fakt, że dane rozstrzygnięcie nie jest pozosta-
wione przez ustawodawcę uznaniu administracyjnemu (przesłanka bezwzględna). 
Ponadto wśród niezbędnych czynników uzasadniających decyzję sądu w zakresie 
określonego sposobu załatwienia sprawy są niesporne okoliczności (niekwestiono-
wany stan faktyczny sprawy) i niesporny stan prawny32. 

W  przypadku niewydania przez organ administracji publicznej decyzji lub 
postanowienia w wyznaczonym przez sąd terminie sąd może orzec o wymierzeniu 
organowi grzywny33. Ponadto jeśli strona żądająca wydania orzeczenia stwierdza-
jącego istnienie lub nieistnienie uprawnienia bądź obowiązku (jeżeli będą na to 
pozwalały „okoliczności sprawy”) wniesie skargę, sąd ma możliwość, określoną 
w art. 145a § 3 p.p.s.a., wydania takiego orzeczenia34. Sąd administracyjny, stosując 
art. 145a p.p.s.a., postępuje dwuetapowo. W pierwszym etapie nakłada na organ 
administracji publicznej obowiązek wydania przez niego rozstrzygnięcia (decyzji 
administracyjnej, postanowienia) określonej treści, wyartykułowanego w orzecze-
niu sądowym. Następnie akta sprawy wraz z wyrokiem trafiają do organu, który 
powinien wykonać wyrok sądowy i  załatwić sprawę administracyjną zgodnie 

31  Zob. B. Banaszak, J. Michalska, Artykuł 145a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi w świetle Konstytucji RP, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, 
z. 4(67), s. 9–20. 

32  Zob. wyrok WSA w Warszawie z 28 lutego 2017 r., V SA/Wa 428/16; wyrok WSA we Wrocławiu 
z  26 stycznia 2017  r., II SA/Wr 404/16; zob. też F. Geburczyk, w: W. Piątek (red.), Wykonanie 
wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2017, s. 207. 

33  Zob. J.P. Tarno, M. Król, Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, z. 1(82), 
s. 20. 

34  Zob. T. Woś, w: idem (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017, s. 312–315.
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z  wytycznymi wyroku. W  drugim natomiast etapie – w  przypadku swoistej bez-
czynności organu w  tym zakresie – sąd administracyjny może nałożyć grzywnę 
oraz na podstawie skargi uprawnionego podmiotu samodzielnie i  bezpośrednio 
wykonać kompetencje organu administracji z  zakresu administracji publicznej, 
działając za ten organ35 (jeżeli „pozwalają na to okoliczności sprawy”)36. 

Analiza konstytucyjności 

Na tle wprowadzonych zmian istnieją zarówno w literaturze37, jak i orzecznictwie38 
rozważania i sprzeczne poglądy o zgodności z Konstytucją RP w przedmiocie orze-
kania merytorycznego przez sądy administracyjne na podstawie art. 145a p.p.s.a. 

35  Artykuł 145a § 3 zd. 1 i 2 p.p.s.a. stanowi: „W przypadku niewydania decyzji lub postanowienia, 
o których mowa w § 1, w określonym przez sąd terminie, strona może wnieść skargę, żądając 
wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. Sąd 
wyda orzeczenie w tym przedmiocie, jeżeli pozwalają na to okoliczności sprawy”.

36  M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, op. cit., s.  667; zob. także wyrok NSA 
z 16 listopada 2017 r., II OSK 486/16.

37  M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, M. Grzywacz, op. cit., s. 20; M. Bogusz, op. cit., s. 72; 
A. Kabat, w: B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2018, s.  479 i  n.; M. Jagielska, J. Jagielski, R. Stankiewicz, 
M.  Grzywacz, op. cit., s.  664; E. Stawicka, Czy wojewódzki sąd administracyjny może zobowią-
zać organ pierwszej instancji do wydania rozstrzygnięcia określonej treści?, „Palestra” 2017, nr 1–2, 
s. 213 i n.; D. Gut, op. cit., s. 98, 141. 

38  Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lipca 2020 r., II OSK 1287/18; postanowie-
nie Trybunału Konstytucyjnego z  8 czerwca 2016  r., K 22/15, https://trybunal.gov.pl/postepo-
wanie-i-orzeczenia/postanowienia/art/9079-postepowanie-przed-sadami-administracyjnymi-
kompetencje-sadow (dostęp 14.11.2020); por. Wniosek grupy posłów o  zbadanie zgodności: 
A) art. 145 § 3 i  art. 145a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi w brzmieniu nadanym przepisem art. 1 pkt 37 i pkt 38 ustawy z dnia 
9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
B) art. 188 i art. 193 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 55 i pkt 56 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 
roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z przepisami 
art. 10 i art. 184 Konstytucji RP – w zakresie w jakim przedstawione przepisy art. 145 § 3, art. 145a, 
art. 188, art. 193 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w brzmieniu 
nadanym przez art. 1 pkt 37, pkt 38, pkt 55, pkt 56 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie 
ustawy – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi, naruszają zagwarantowaną 
ustrojowo równowagę władzy wykonawczej z  władzą sądowniczą, poprzez powstałą na podsta-
wie powyższych przepisów możliwość przekazania kompetencji oraz uprawnień przynależnych 
dotychczas wyłącznie organom administracji publicznej, wprost przedstawicielom władzy sądow-
niczej w postaci sądów administracyjnych, zwłaszcza odnośnie do zadecydowania przez ten rodzaj 
sądów o umorzeniu postępowania administracyjnego, co natenczas było w wyłącznej gestii organu 
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Przechodząc do rozważań o konstytucyjności rozwiązań w zakresie kompeten-
cji merytorycznej sądu administracyjnego, wskazać należy, że oparcie w Konstytu-
cji RP kompetencji judykacyjnej sądów administracyjnych na modelu kasacyjnym 
może zostać ograniczone z uwagi na regulacje w przepisach prawa unijnego. Takim 
przykładem zmiany tego modelu jest wykładnia przepisów prawa unijnego 
dokonana w  wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  29  lipca 
2019 r., C-556/1739, z wniosku o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE40, orzecze-
nia w  trybie prejudycjalnym: „Artykuł 46 ust. 3  dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur 
udzielania i  cofania ochrony międzynarodowej w  związku z  art. 47  Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej należy interpretować w  ten sposób, że w  oko-
licznościach takich jak rozpatrywane w  postępowaniu głównym, w  których sąd 
pierwszej instancji stwierdził, po pełnym rozpatrzeniu ex nunc wszystkich istot-
nych okoliczności faktycznych i prawnych przedstawionych przez osobę ubiegającą 
się o udzielenie ochrony międzynarodowej, że na podstawie kryteriów przewidzia-
nych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 
2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego sta-
tusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniają-
cej oraz zakresu udzielanej ochrony wspomniany wnioskodawca powinien uzyskać 
taką ochronę z  powodu, na który powołał się w  uzasadnieniu swojego wniosku, 
lecz następnie organ administracyjny lub organ quasi-sądowy wydał decyzję 
o przeciwnej treści, bez wskazania, że ujawniły się nowe okoliczności wymagające 
przeprowadzenia nowej oceny potrzeby zapewnienia wnioskodawcy ochrony mię-
dzynarodowej, sąd ten powinien zmienić decyzję niezgodną z jego wcześniejszym 
wyrokiem i zastąpić ją własnym rozstrzygnięciem w sprawie wniosku o udzielenie 
ochrony międzynarodowej, w razie potrzeby odstępując od stosowania przepisów 
krajowych, które zakazują mu takiego działania”41.

administracji publicznej prowadzącego postępowanie administracyjne, https://ipo.trybunal.gov.pl/
ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygna tu ra =K%2022/15 (dostęp 14.11.2020).

39  Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 lipca 2019 r., C-556/17, Alekszij Toru-
barov przeciwko Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, EU:C:2019:626, http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=216550&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=2496531 (dostęp 1.02.2021).

40  Traktat  o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (wersja skonsolidowana), D. Urz. UE C 326, 
26.10.2012, s. 0001–0390. 

41  B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 379 i n. 
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Rozważając konstytucyjność kompetencji merytorycznej sądu administracyj-
nego, wskazać należy, że z założeń demokratycznego państwa prawnego zawartych 
w Konstytucji RP wynika zasada dostępu obywateli do sądu. Ma ona umożliwić 
obronę interesu jednostki w postępowaniu sądowym. Wskazuje na to art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP statuujący, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpa-
trzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny 
i niezawisły sąd. Jak zostało to podkreślone w orzecznictwie 

prawo do sądu nie może być rozumiane tylko i wyłącznie formalnie, jako dostęp do 
drogi sądowej w ogóle, ale również i materialnie, jako możliwość uzyskania skutecznej 
ochrony prawnej. Za skuteczną ochronę prawną uznaje się także wprowadzanie do kata-
logu rozstrzygnięć sądów administracyjnych możliwości orzekania merytorycznego, co 
jest traktowane jako urzeczywistnienie konstytucyjnego prawa do sądu42. 

Oceniając konstytucyjność ww. rozwiązań ustawy nowelizującej pod kątem 
art. 45 Konstytucji RP – prawa do sądu – wskazać należy, że konstytucyjne stan-
dardy prawa jednostek do sądu nie nakazują bezwzględnie ustawodawcy stworzenie 
sądów administracyjnych, które będą orzekały merytorycznie (reformatoryjnie)43. 
Marek Szydło stwierdził, że „należy wyraźnie stwierdzić, że zagwarantowane 
w art. 45 ust. 1 Konstytucji prawo jednostek do sądu z pewnością dostatecznie upo-
ważnia i wystarczająco konstytucyjnie legitymuje ustawodawcę zwykłego do tego, 
by wprowadził rozwiązania ustawowe przewidujące możliwość znacznie szerszego 
orzekania przez sądy administracyjne w  sposób merytoryczny (reformatoryjny). 
Skoro bowiem art. 45 ust. 1 Konstytucji stwierdza, że każdy ma prawo do «rozpa-
trzenia» jego «sprawy» przez właściwy sąd, to nie ulega wątpliwości, że niejako naj-
wyższą formą czy też najdalej idącym przejawem «rozpatrzenia sprawy» jednostki 
przez sąd administracyjny jest uzyskanie przez jednostkę w sądzie rozstrzygnięcia 
co do meritum sprawy administracyjnej, tak aby jednostka ta nie musiała ponownie 
zwracać się o takie rozstrzygnięcie do organu administracji. Dzięki temu jednostka 
oszczędza swój czas, uzyskuje od autorytetu sądowoadministracyjnego interesującą 
ją konkretyzację prawa materialnego i oddala od siebie ryzyko, że organ admini-
stracji, orzekając ponownie w jej sprawie, znowu wyda orzeczenie nieprawidłowe 
lub nie wyda go wcale. Wprowadzenie przez ustawodawcę zwykłego takiej wła-
śnie możliwości orzekania przez sąd administracyjny w  sposób merytoryczny, 

42  Wyrok SN z 19 lipca 2002 r., I CSK 112/06. 
43  M. Szydło, Opinia prawna na temat projektu ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi, Sejm VII kadencji, druk sejmowy nr 1633 z 21.10.2013 r., http://orka.sejm.gov.pl/
rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1633 (dostęp 14.11.2020).
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stanowiłoby przejaw dalszego rozwijania oraz jeszcze pełniejszego gwarantowania 
przez ustawodawcę zwykłego konstytucyjnego prawa jednostek do sądu”44.

Artykuł 7 Konstytucji RP statuuje zasadę legalizmu, zwaną również zasadą pra-
worządności. Głosi ona, że wszystkie organy władzy publicznej powinny działać na 
podstawie prawa i w jego granicach. Prawo winno zatem nie tylko stanowić kom-
petencję do działania, lecz także być źródłem nakazów i zakazów wyznaczających 
jego ramy prawne. Kompetencji do działania nie można domniemywać, konstytu-
ują ją przepisy o różnym charakterze (materialne, proceduralne, ustrojowe)45.

Przeciwdziałanie dowolności i  arbitralności działania organów państwa oraz 
poddanie tego działania kontroli na podstawie kryterium zgodności z obowiązu-
jącym prawem jest nadrzędnym celem zasady legalizmu. Legalizmem działania 
organów władzy publicznej nazywamy stan, w  którym po utworzeniu w  drodze 
prawnej rozwijają one aktywność na podstawie i w granicach prawa określającego 
ich zadania i kompetencje, jak też tryb postępowania, które prowadzi do wydawa-
nia rozstrzygnięć w przepisanej przez prawo formie, na należytej podstawie praw-
nej i w zgodności z wiążącymi dany organ przepisami materialnymi46. Stan taki ma 
wynikać z sytuacji, w której każde działanie organu władzy publicznej jest oparte 
na ustawowym upoważnieniu: do podjęcia działania w  danej kwestii, do zajęcia 
się sprawą w  danej formie, do nadania rozstrzygnięciu określonej szaty praw-
nej47. Zatem przyjąć należy, że skoro ustawa nowelizująca została przyjęta i weszła 
w życie w odpowiednim trybie, uchwalono ją na podstawie istniejących przepisów 
prawnych, do momentu jej obowiązywania lub derogowania jej rozwiązań przez 
Trybunał Konstytucyjny ma moc prawa powszechnie obowiązującego. Jak dotych-
czas, pomimo wniosku skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego przez grupę 
posłów, o  czym będzie mowa poniżej, nie zajmowano się oceną konstytucyjną 
tychże rozwiązań. 

Zgodnie z art. 184 Konstytucji RP w związku z jej art. 10, art. 173, art. 175 ust. 1, 
art. 177 i  183 ust. 1 sądy administracyjne stanowią wyodrębnioną część władzy 
sądowniczej i sprawują wymiar sprawiedliwości, polegający na kontroli działalności 

44  Zob. ibidem.
45  M. Florczak-Wątor, w: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2019, s. 45. 
46  Zob. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1990 r. Komentarz, War-

szawa 2013, s. 21; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r., Warszawa 2008, s. 28–29; E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP 
na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003, s. 41–42.

47  Zob. A. Błaś, w: J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 
roku, Wrocław 1998, s. 27–28.
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administracji publicznej, poszerzonej o orzekanie o zgodności z ustawami uchwał 
organów samorządu terytorialnego oraz aktów normatywnych terenowych orga-
nów administracji rządowej – zasada podziału władz. Ze względu na treść art. 175 
ust. 1, który wiąże państwowy wymiar sprawiedliwości z  sądami wymienionymi 
w jego treści, przekazując monopol sądzenia sporów prawnych jedynie wskazanej 
wyraźnie części władzy sądowniczej, należy przyjąć, że kontrola48 realizowana przez 
sądy administracyjne jest szczególnym rodzajem sądzenia sporów o prawo49. Jest 
formą wymiaru sprawiedliwości charakteryzującą się specyficznym przedmiotem, 
kryterium oraz stosowanymi przez sąd środkami50. Prowadzona jest bowiem przez 
podmiot niepodporządkowany organizacyjnie i ustrojowo organom administracji, 
lecz stanowiący odrębny pion władzy. Kontrola ta jest sprawowana z punktu widze-
nia kryterium zgodności z prawem51, przy czym samo pojęcie legalności (zgodno-
ści z  prawem) nie powinno być interpretowane wąsko, w  sposób formalistyczny, 
gdyż odwołuje się do przepisów, zasad i wartości Konstytucji RP, prawa UE oraz 
orzecznictwa trybunałów. Zgodnie z jednym z poglądów sądy administracyjne, nie 
będąc organami administracji, nie rozstrzygają o istnieniu konkretnych praw stron, 
a w sprawach objętych kontrolą nie mogą zastępować organu jako podmiotu admi-
nistrującego52. W  przypadku uchylenia bądź stwierdzenia nieważności zaskarżo-

48  Jak wskazuje M. Bogusz: „Kontrola w ujęciu klasycznym to porównywanie stanu istniejącego ze 
stanem pożądanym (wzorcem) i  – w  przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy tym, co 
«jest» z tym, co «powinno być» – sformułowanie wniosków w celu przywrócenia stanu pożąda-
nego” (M. Bogusz, op. cit., s. 74). 

49  B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 52. 
50  M. Jaśkowska, Możliwości reformatoryjnego orzekania sądów administracyjnych na przykładzie 

spraw dostępu do informacji publicznej – głos w dyskusji, w: I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), Przy-
szłość sądownictwa administracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tendencji europejskich, Warszawa 
2012, s. 50.

51  Jak wskazuje E. Plesnarowicz-Durska, kontrola działalności administracji publicznej sprawowana 
jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W myśl utrwalonej linii 
orzeczniczej sądów administracyjnych sądowoadministracyjna kontrola pod względem zgodno-
ści z prawem sprawowana jest wyłącznie z punktu widzenia interesu publicznego polegającego na 
zapewnieniu legalnego działania organów administracyjnych i przebiega w trzech płaszczyznach, 
tj. oceny zgodności rozstrzygnięcia z prawem materialnym, dochowania wymaganej prawem pro-
cedury oraz respektowania reguł kompetencji – wyrok NSA z 26 stycznia 2006 r., I GSK 1421/2005 
(E. Plesnarowicz-Durska, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komentarz, Warszawa 2013, 
s. 23).

52  R. Hauser, M. Masternak-Kubiak, w:  R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System 
Prawa Administracyjnego, t. 2:  Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicz-
nej, Warszawa 2012, s. 404. Zob. też T. Woś, Condiciones necessariae dwuinstancyjnego sądow-
nictwa administracyjnego, w:  I. Skrzydło-Niżnik (red.), Instytucje współczesnego prawa admini-
stracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 767–768; 
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nego działania wydany wyrok nie kończy definitywnie postępowania, ale obliguje 
organ administracji do ponownego jego podjęcia w  sposób zgodny z  prawem53. 
Funkcjonujący do niedawna w Polsce kasatoryjny model orzekania przewidywał co 
do zasady bierną ochronę adresata aktu administracyjnego, gdzie bierność polega 
na tym, że sąd administracyjny posiada wyraźnie ograniczone prawo do rozstrzy-
gnięcia merytorycznego sprawy co do jej istoty. W  ramach tego modelu rozgra-
niczeniu podlega zatem kontrola administracji publicznej (rozstrzyganie sprawy 
sądowoadministracyjnej) od wykonywania administracji publicznej (załatwiania 
sprawy administracyjnej)54. W innym ujęciu wskazuje się na zbyt mocne przywią-
zanie do kasacyjnej formuły orzekania przez sądy administracyjne oraz na potrzebę 
autonomicznego rozumienia pojęcia kontroli, o którym stanowi art. 184 Konstytu-
cji RP55.

Poszerzanie merytorycznego rozstrzygania sprawy sądowoadministracyjnej 
przez sądownictwo administracyjne zostało ocenione pod kątem standardów kon-
stytucyjnych podczas prac legislacyjnych nad analizowaną nowelizacją ustawy. Do 
projektu ustawy zostały sporządzone trzy opinie prawne, w których autorzy56 pre-
zentowali różne stanowiska w zakresie konstytucyjności rozwiązań prawnych. 

R.  Hauser,  Konstytucyjny model polskiego sądownictwa administracyjnego, w:  J. Stelmasiak, 
J.  Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, 
s. 145–148; W. Chróścielewski, Sądownictwo administracyjne – zamierzenia legislacyjne a realne 
potrzeby, w: L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji 
publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa 
2008, s. 52.

53  W. Piątek, Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego, Warszawa 2015, s. 8–10.
54  M. Jagielska, A. Wiktorowska, K. Wojciechowska, w: R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), op. cit., 

s. 602.
55  Z. Kmieciak, Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady 

podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, z. 2, s. 19–21; K. Ziemski, Dziesięć lat funkcjonowa-
nia p.p.s.a. Czas na zmiany?, w: I. Lipowicz, Z. Kmieciak (red.), op. cit., s. 65–67; P. Pietrasz, Refor-
macyjne orzekanie przez wojewódzkie sądy administracyjne w przypadku sądowej kontroli decyzji 
i postanowień – uwagi de lege ferenda, w: J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz 
(red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Pro-
fesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 811–813; J. Paśnik, O niektórych aspektach nowelizacji 
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, z. 2, 
s. 38–39.

56  Marek Szydło stał na stanowisku, że zawarte w projekcie rozszerzenie możliwości reformatoryj-
nego orzekania przez sądy administracyjne nie narusza przewidzianych przez art. 184 Konstytucji 
RP granic sprawowania kontroli nad działalnością administracji oraz wyartykułowanej w art. 10 
Konstytucji RP zasady trójpodziału władz, ale zarazem stanowi przejaw pełniejszej realizacji prze-
widzianego przez art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawa do sądu. Zauważył przy tym, że zawarta w art. 
10 Konstytucji RP zasada podziału władz nie oznacza ich pełnej separacji, lecz takie kształtowanie 
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Należy także zwrócić uwagę na argumentację grupy posłów PiS przedstawioną 
we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z 27 lipca 2015 r. (K 22/15), skorygo-
wanego pismem z 17 sierpnia 2015 r., o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją 
RP przepisów art. 145 § 3, art. 145a i  art. 188 ustawy z  dnia 30 sierpnia 2002  r. 

– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Według posłów wnio-
skodawców przepisy te „naruszają zagwarantowaną ustrojowo równowagę władzy 
wykonawczej z władzą sądowniczą” i „tworzą niebezpieczny precedens niedopusz-
czalnego przesunięcia wyłącznych uprawnień oraz kompetencji organu admini-
stracji publicznej na władzę sądowniczą”. Następnie podniesiono, że „transpozycja 
określonego uprawnienia (kompetencji) do określonej władzy kosztem innego 
rodzaju władzy […] zanadto wzmocni ten rodzaj władzy, może tego dokonać nawet 
kosztem gwarancji wolności obywateli”. 

prawidłowych relacji pomiędzy poszczególnymi władzami, zakładających posiadanie przez każdą 
z nich instrumentów hamujących pozostałe, ale jednocześnie nienaruszających istoty danej wła-
dzy („minimum kompetencyjnego”) [idem, op. cit.]. Bogumił Szmulik wskazał natomiast, że 

„realizuje ono co do zasady kasacyjny model kontroli działania administracji i w ten sposób ani 
nie zastępuje, ani też nie wyręcza organów administracji publicznej. W ten sposób sąd admini-
stracyjny nie konkretyzuje danej normy prawnej, ale przez pryzmat zgodności z prawem dokonuje 
kontroli konkretyzacji tej normy przez organ administracyjny”. Odnosząc się do istoty problemu 
i  wskazując na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, wyraził poglądy, że „nie narusza art. 
184 Konstytucji regulacja przewidziana w art. 145a § 1 projektu ustawy, uprawniająca sąd admi-
nistracyjny do nałożenia na organ administracji obowiązku wydania w określonym terminie aktu 
i wskazania w nim sposobu załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcia, jeżeli nastąpiło uchylenie 
rozstrzygnięcia organu w  całości lub w  części w  wyniku stwierdzenia naruszenia prawa mate-
rialnego, mającego wpływ na wynik sprawy, bądź stwierdzenia nieważności aktu administracyj-
nego w rozumieniu art. 156 kodeksu postępowania administracyjnego”; „redakcja art. 145a § 3 
projektu ustawy, dopuszczającego wydanie orzeczenia stwierdzającego istnienie lub nieistnienie 
uprawnień lub obowiązków, może być uznana za naruszającą nie tylko wyrażony w art. 184 Kon-
stytucji model orzekania sądów administracyjnych, ale również zasadę podziału władz z art. 10 
Konstytucji” (idem, Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, Sejm VII kadencji, druk sejmowy nr 1633 z 14.11.2013 r., http://orka.
sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=1633 [dostęp 14.11.2020]). Trzecią opinię 
prawną przedstawił Marek Chmaj, który stwierdził, że wskazany przepis „jest niezgodny z art. 184 
Konstytucji zakreślającym ramy orzekania przez sądy administracyjne, zawężając je do kontroli 
działalności administracji publicznej oraz art. 10 ust. 1 Konstytucji, gwarantującym trójpodział 
władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. W przekonaniu autora opinii «Powierzenie sądom admini-
stracyjnym kompetencji do orzekania merytorycznego w  zakresie właściwym dotąd wyłącznie 
organom administracji publicznej będzie oznaczało odstępstwo od zasady zachowania minimum 
wyłączności kompetencyjnej każdej z trzech władz ustrojowych»” (idem, Opinia w przedmiocie 
zgodności z konstytucją i systemem prawnym art. 145a przedstawionego przez Prezydenta RP pro-
jektu ustawy o  zmianie ustawy – Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sejm 
VII kadencji, druk sejmowy nr 1633 z 8.08.2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/Opdo-
dr?OpenPage&nr=1633 [dostęp 14.11.2020]); tak też M. Bogusz, op. cit., s. 76; E. Plesnarowicz-

-Durska, op. cit., s. 23.
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Analizując tekst wniosku, nie można odnaleźć wyjaśnienia, w  jaki sposób 
gwarancje wolności praw obywatelskich miałyby doznać uszczerbku w  sytuacji 
zapewnienia efektywniejszej – niż w przypadku orzekania kasacyjnego – ochrony, 
pozwalającej przecież na szybsze i  niezawodne zaspokojenie interesu prawnego 
strony przy znacznej oszczędności kosztów postępowania w sprawie. We wniosku 
sygnalizacyjnie wspominano także kwestię istoty sądowej kontroli działalności 
administracyjnej, odnosząc się tylko do opracowań podręcznikowych i  stwier-
dzenia, że sprowadza się ona do porównywania stanu rzeczywistego z  postulo-
wanym, „bez możliwości podejmowania bezpośrednio środków oddziaływania 
merytorycznego”. Dlatego podsumowując stanowisko posłów wnioskodawców, 
można stwierdzić, że przez dodanie do art. 145 przepisu oznaczonego jako § 3, 

„odwieczny element demokratycznego ustroju państwa w postaci zasady podziału 
władzy – w tym przypadku – wykonawczej i sądowniczej został całkowicie zatarty”; 
w innym natomiast fragmencie wniosku stwierdzono wprost, że wyposażenie sądu 
administracyjnego w uprawnienia kontrolne w stosunku do organów administracji 
wyklucza podejmowanie „decyzji na wskroś merytorycznych odnośnie do sposobu 
zakończenia postępowania administracyjnego”. Umorzenie przez sąd postępowa-
nia administracyjnego w  razie uruchomienia sankcji wzruszalności decyzji lub 
postanowienia na podstawie art. 145 § 3 skraca drogę do uzyskania pożądanego 
przez skarżącego rezultatu i  choć jest przejawem wyręczenia organu administra-
cji w  realizacji powierzonej mu kompetencji, nie wykazuje znamion „decyzji na 
wskroś merytorycznej”, lecz czysto procesowej. Jej podjęcie z  racji bezprzedmio-
towości postępowania eliminuje – bez potrzeby dalszego angażowania organu – 
stan zawisłości sprawy, ma więc wymiar techniczny w sensie wyciągnięcia także 
proceduralnych konsekwencji z dokonanej oceny zgodności z prawem zakwestio-
nowanego aktu57. Ponadto powyższy wniosek o zbadanie zgodności omawianych 
przepisów z Konstytucją RP został złożony już po wejściu w życie nowelizującej 
ustawy i  z  uwagi na zasadę względnej dyskontynuacji58 nie doczekał się mery-
torycznego rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, gdyż postanowieniem 
z 8 czerwca 2016 r. umorzono postępowanie, a do chwili obecnej nie został złożony 
nowy wniosek w tym zakresie. 

57  Z. Kmieciak, O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, „Gdańskie Studia 
Prawnicze – Przegląd Orzecznictw” 2015, z. 4, s. 11–32. 

58  Zasada dyskontynuacji została określona w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Try-
bunale Konstytucyjnym, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 293.
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W  literaturze przedmiotu i  orzecznictwie zgodnie wskazuje się, że realizacja 
konstytucyjnej zasady prawa do sądu, jako podstawa efektywnego59 i egzekwowal-
nego ładu prawnego, wynika z samej zasady demokratycznego państwa prawnego60. 
W nauce prawa rysują się, jak zostało to przedstawione powyżej, dwa sporne nurty 
w  zakresie przyznania sądom administracyjnym pełnej jurysdykcji nad sprawą 
administracyjną – merytorycznego rozstrzygania61 lub zachowania kasacyjnej 
roli sądów administracyjnych62. Przytoczona klasyfikacja oparta jest na kryte-
rium treści orzeczenia, jakiego może żądać uprawniony63. Pojawiają się także sta-
nowiska pośrednie, jak np. pogląd Romana Hausera64, który przyjmuje zgodność 
z Konstytucją RP obecnych uregulowań i twierdzi, że „wprowadzenie możliwości 
wydawania orzeczeń merytorycznych nie powoduje zmiany reguły kompetencji 
kasatoryjnych sądów administracyjnych, że jest to wyłącznie poszerzenie kata-
logu wyjątków występujących już wcześniej w ustawie”65, ale przy tym dostrzega 
jednocześnie problemy związane z  efektywnością i  sprawnością postępowania. 
Jak podaje powyższy autor, „pozwala skarżącemu zdecydowanie szybciej uzyskać 
merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Wprowadzenie proponowanego rozwiązania 

59  Z. Kmieciak, Efektywność ochrony udzielanej przez sądy administracyjne, w: idem (red.), Polskie 
sądownictwo administracyjne – zarys systemu, Warszawa 2015, s. 318–319.

60  J. Zimmermann, Prawo do sądu w  prawie administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i  Socjologiczny” 2006, z. 2, s.  307; tak też B. Adamiak, Model sądownictwa administracyjnego 
a  funkcje sądownictwa administracyjnego, w: J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), 
op. cit., s. 17.

61  A. Zieliński, Prawo do sądu a struktura sądownictwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4, s. 20 i n. Jak 
wskazuje Justyna E. Kulikowska-Kulesza: „Takie stanowisko i poglądy są częste w europejskiej dok-
trynie prawa administracyjnego” (eadem, Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi 
w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego, Kraków–Legionowo 
2016, s. 61); zob. także S. Janssen, Towards and Adjustment of the Trias Politica. The Administrative 
Courts as (Procedural) Lawmaker. A Study of the Influence of the European Human Rights Conven-
tion and the Case Law by the European Court of Human Rights on the Trias Politica, in Particular 
the Position of Dutch Administrative Courts in Relation to the Administration, w: F. Stroink, E. van 
der Linden (eds.), Judicial Lawmaking and Administrative Law, Antwerpen–Oxford 2005, s. 54; 
tak też Z. Kmieciak, Merytoryczne orzekanie…, s. 20 i zawarte tam rozważania na gruncie art. 6 
ust. 1 EKPC.

62  B. Banaszak, op. cit., s. 917; B. Banaszak, J. Michalska, op. cit., s. 9–20; M. Chmaj, op. cit., s. 2 i n. 
63  M. Romańska, Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa 2010, s. 158.
64  Zob. R. Hauser, Wstępne założenia…, s. 18; zob. idem, Nieporozumienia wokół charakteru orzeczeń 

sądów administracyjnych, w: J. Góral (red.), Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci pro-
fesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, s. 238. 

65  R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), op. cit., s. 664.
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wychodzi naprzeciw postanowieniom art. 6 EKPC66 i art. 45 Konstytucji RP, dopro-
wadzi bowiem do przyspieszenia załatwienia sprawy w warunkach patologicznych 
(chodzi o  sytuacje, gdy sprawa powtórnie, a  nawet wielokrotnie wraca do sądu 
z powodu niezastosowania się przez organ do oceny prawnej i wskazań co do dal-
szego postępowania, niewykonywania wyroku sądu i  innych rażących naruszeń 
prawa przez organ w toku postępowania administracyjnego) oraz do zmniejszenia 
liczby lub wyeliminowania skarg na przewlekłość postępowania”67. 

Jak wskazuje Jan Zimmermann, aby stwierdzić, że system gwarantuje prawo 
do sądu, wystarczy samo istnienie sądów administracyjnych. Autor odróżnia tym 
samym pojęcie gwarancji prawa do sądu od skuteczności realizacji praw przed 
sądem68. Wskazuje on również, że z art. 45 ust. 1 i 177 ust. 2 Konstytucji RP nie 
można wyprowadzić obowiązku ingerencji sądów w  rozstrzygnięcie administra-
cyjne oraz ukształtowanie stosunku administracyjnoprawnego. Nie wyklucza 
on jednak i  popiera rozwiązanie nadania sądom administracyjnym kompetencji 
merytorycznych celem załatwienia sprawy administracyjnej69. 

Zauważyć w  tym miejscu należy, że dyskusja na temat braku waloru konsty-
tucyjności rozwiązań prawnych zawartych w art. 145a p.p.s.a. lub 145 § 3 p.p.s.a. 
jest niejako spóźniona i nietrafna przez wzgląd na art. 146 § 2 p.p.s.a. Przepis ten 
wprowadza wyłom od zasady kasacyjnej kompetencji sądów administracyjnych70. 
Jak wskazał Jan Paweł Tarno71, przepis ten stanowi wyjątek od kasacyjnego cha-
rakteru kompetencji orzeczniczych sądu administracyjnego. Wyrok sądu uznający 
uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisów prawa zastępuje rozstrzygnię-
cie organu administracji. Jeżeli stan faktyczny sprawy jest oczywisty, sąd admi-
nistracyjny ma kompetencję do wydania merytorycznego orzeczenia uznającego 
uprawnienie bądź obowiązek wynikający z przepisów prawa, np. uznać zasadność 
zwrotu nadpłaty za korzystanie z określonego zezwolenia. Dotyczy to jednak sytu-
acji wyjątkowych, niewymagających dokonania czynności w określonej formie (np. 
nie można dokonać czynności rejestracji). Sąd administracyjny musi z  dużą sta-

66  Konwencja o  ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności sporządzona w  Rzymie dnia 
4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, 
Dz.U. 1993 r., nr 61, poz. 284 ze zm. 

67  R. Hauser, Wstępne założenia…, s. 20. 
68  J. Zimmermann, Prawo do sądu…, s. 318.
69  Idem, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 256.
70  W sprawach skarg na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, sąd może w wyroku 

uznać uprawnienie albo obowiązek wynikające z przepisów prawa.
71  J.P. Tarno (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 

2006, s. 314.
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rannością rozważyć, czy ograniczenie się wyłącznie do kompetencji kasacyjnych 
w  okolicznościach sprawy sądowoadministracyjnej nie jest nadmiernym forma-
lizmem, a  będzie to miało miejsce, gdy akt organu wykonującego administrację 
publiczną potwierdziłby tylko ustalenia sądu administracyjnego72. 

W  literaturze prawa konstytucyjnego73 przyjmuje się, że jeżeli między wła-
dzą ustawodawczą a wykonawczą przenikanie czy nakładanie się kompetencji są 
typowymi zjawiskami, to zasadniczo odmienny układ stosunków występuje mię-
dzy władzą sądowniczą a  każdą z  pozostałych władz. W  odniesieniu do władzy 
sądowniczej „rozdzielenie oznacza zarazem separację”. Wynika to ze szczególnego 
powiązania tej władzy z ochroną praw i wolności jednostki. Paweł Sarnecki pod-
kreśla jednak, że separacja ta ma zastosowanie tylko w „jedną stronę”, tj. wyklucza 
oddziaływanie na władzę sądowniczą. Nie ma natomiast zastosowania „w  drugą 
stronę” i oddziaływanie władzy sądowniczej na władzę ustawodawczą i wykonaw-
czą mogłoby mieć miejsce, choć byłoby dopuszczalne tylko wyjątkowo74. Zdaniem 
Andrzeja Kabata przepis art. 145a p.p.s.a. można zaliczyć do takich wyjątków75.

Wnioski 

Podsumowując rozważania nad konstytucyjnością analizowanej nowelizacji, 
podzielić należy stanowisko pośrednie, czyli dopuszczalność przez Konstytucję RP 
modelu kasacyjnego sądownictwa administracyjnego z  możliwościami meryto-
rycznego rozstrzygania sprawy administracyjnej przez sądy administracyjne. Aktu-
alny model sądownictwa administracyjnego nie jest sprzeczny z  Konstytucją RP. 
Ustawa zasadnicza sytuuje sądownictwo administracyjne wśród organów sprawu-
jących wymiar sprawiedliwości. Cechuje się ono odmiennością stosowania gałęzi 
prawa administracyjnego i usytuowania w relacji z sądownictwem powszechnym, 
co nie stoi w sprzeczności z zasadami państwa prawa, zasadą trójpodziału władzy 
czy prawa do sądu, którymi posługuje się także sądownictwo administracyjne. Ideą 
demokratycznego państwa prawa jest uniwersalne i  powszechne prawo do spra-
wiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez wła-
ściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd – prawo do sądu. Możliwości prawne 
w zakresie orzekania, zagwarantowane sądom administracyjnym, a zapewniające 

72  B. Adamiak, J. Borkowski, op. cit., s. 385; wyrok NSA z 6 grudnia 2018 r., I OSK 70/17.
73  P. Sarnecki, Komentarz do art. 10, w: L. Garlicki (red.), op. cit., s. 13 (i literatura tam wskazana). 
74 Ibidem, s. 14. 
75  A. Kabat, op. cit., s. 627. 
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ingerencję w sprawę administracyjną, są wyjątkiem oraz mogą zostać zastosowane 
przy spełnieniu rygorystycznych przesłanek. Ponadto zasadniczym i niezmiennym 
kryterium sprawowania wymiaru sprawiedliwości w  zakresie sądowoadmini-
stracyjnym jest nadal kontrola działań administracji publicznej pod kątem legal-
ności76. Rozszerzenie badania legalności, a  w  pewnych przypadkach pośrednie 
i bezpośrednie merytoryczne rozstrzyganie sprawy administracyjnej, jawi się jako 
pełne wymierzanie sprawiedliwości77 i efektywne prawo do stabilizacji stosunków 
administracyjno-prawnych. W  ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości 
sądy administracyjne obleczone w nowe uprawnienia orzecznicze zapewniają peł-
niejszą rolę gwaranta ochrony i realizacji praw oraz wolności jednostki w obszarze 
wykonywania zadań administracji. Zaręczają tym samym konstytucyjne prawo do 
rzeczywistego dochodzenia naruszonych praw na drodze sądowej. Wydaje się, że 
podział modeli kontroli sądowoadministracyjnej na zmierzający do zagwaranto-
wania obiektywnej legalności działań administracji oraz zapewniający ochronę 
praw jednostek nie ma już charakteru wyłącznego. Podział ten w Europie powoli 
się zaciera i dochodzi do sytuacji, w której sadownictwo administracyjne ma na 
celu zarówno gwarancję obiektywnej legalności działań administracji publicznej, 
jak i ochronę praw jednostek. Wprowadzona w art. 145 § 3 i art. 145a § 1 p.p.s.a. 
zmiana wpisuje się w te tendencje występujące w innych europejskich systemach 
prawnych78.

76  R. Hauser, A. Skoczylas, w: K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postę-
powanie administracyjne, sądowoadministracyjne i  egzekucyjne, Warszawa 2013, s.  140; tak też 
K. Łuczak, w: Z. Duniewska, A. Krakała, M. Stahl (red.), Zasady w prawie administracyjnym. Teo-
ria, praktyka, orzecznictwo, Warszawa 2018, s. 748. 

77  J. Zimmermann, Prawo do sądu…, s. 311. 
78  D. Paweł, F. Geburczyk, Merytoryczne orzekanie i  kształtowanie aktów organów administracji 

publicznej przez sądy administracyjne – uwagi prawnoporównawcze, „Zeszyty Naukowe Sądow-
nictwa Administracyjnego” 2016, z. 1(64), s. 55–64.
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Constitutional nature of amendments introduced by the Act of 9 April 2015 
amending the Act on proceedings before administrative courts in the scope 

of decisions taken by administrative courts in the matter of substance

Summary

Administrative courts have both cassation and substantive jurisdiction in issuing judgments. 
The right to the latter assessment results from the Act on proceedings before administrative 
courts and its 2015 amendment. New tools for substantive examination of administrative 
cases guarantee effective issuance of judgments within a reasonable time. This property of 
substantive adjudication by courts does not contradict the Constitution of the Republic of 
Poland and it even allows its fuller implementation, including the implementation of human 
and civil rights.
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Wprowadzenie

Przełom XX i  XXI w. zapoczątkował w  Polsce proces przeobrażeń społecznych, 
gospodarczych i  kulturowych. Na ich kształt w  dużej mierze wpłynęły rozwój 
nowoczesnych technologii, upowszechnienie internetu i  innowacyjnych narzędzi 
elektronicznych. Jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stanął prawo-
dawca w Polsce na początku XXI w., była konieczność przeciwdziałania zjawisku 
wykluczenia cyfrowego. Problem wykluczenia pojawił się równolegle wraz z  roz-
wojem technologii internetu i stopniowym rozpowszechnianiem się komputerów 
osobistych. Początkowo wykluczenie miało charakter społeczny1, z czasem, w miarę 
postępu informatyzacji administracji publicznej, nabrało także wymiaru prawnego. 
Relacje podmiotów administrujących z administrowanymi ulegały sukcesywnemu 
przeobrażaniu w związku z zastosowaniem coraz liczniejszych i bardziej nowator-
skich narzędzi informatycznych. Wykorzystanie tych instrumentów niewątpliwie 
usprawniło pracę administracji i  otworzyło ją na wcześniej sceptycznie do niej 
nastawione środowiska, ale jednocześnie doprowadziło do przeniesienia problemu 
wykluczenia cyfrowego na obszar, w  którym dotychczas nie występował. Admi-
nistracja od samego początku procesu informatyzacji dostrzegała wykluczenie 
cyfrowe, uznając je za istotne. W Strategii kierunkowej rozwoju informatyzacji Polski 
do roku 2013 likwidację, a przynajmniej sprowadzenie tego zjawiska do poziomu 
marginalnego w  zagrożonych grupach społecznych i  obszarach geograficznych, 
uznano za cel strategiczny państwa i umieszczono go na pierwszym miejscu pośród 
innych celów o takim charakterze2. Równolegle podjęto różnego rodzaju działania 
(w tym także legislacyjne), które miały służyć osiągnięciu zamierzonych koncepcji. 
Z perspektywy czasu należy zauważyć, że udało się je osiągnąć jedynie częściowo. 
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w latach 2005–2020 odse-
tek gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu wzrósł z  30,4% 
do 90,4%3, co wskazuje na znaczny postęp w obszarze jego upowszechnienia się 
(a  w  domyśle także nowoczesnych narzędzi informatycznych). Obecnie odsetek 

1  W literaturze przedmiotu wskazuje się na ścisłą relację między wykluczeniem cyfrowym a wyklu-
czeniem społecznym (zob. B. Kasprzyk, Wykluczenie społeczne a cyfrowe w Polsce na tle krajów 
Unii Europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 44, cz. 1, s. 254 i n.).

2  Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza 
transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Warszawa 2005, s. 20. W strategii przy-
jęto, że powszechność oraz dostępność usług informacyjnych mają kluczowe znaczenie dla roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy (ibidem, s. 17).

3  Por. dane: Rocznik Statystyczny, Warszawa 2012, tab. 24 (341), s. 426; Rocznik Statystyczny, War-
szawa 2018, tab. 24 (348), s. 440; Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 roku, www.stat.gov.
pl (dostęp 26.06.2021).
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gospodarstw niemających dostępu do internetu jest relatywnie niski – 9,6% ogółu 
gospodarstw4, choć w dalszym ciągu jest wyższy od średniej dla Unii Europejskiej5.

Niniejsze opracowanie zostało poświęcone problemowi wykluczenia cyfrowego 
w obszarze dostępu do informacji publicznej. Od samego początku zainteresowa-
nia ustawodawcy kwestią sposobu realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do 
informacji i obowiązków informacyjnych podmiotów publicznych obszar ten pod-
dany był intensywnej informatyzacji. Od chwili przyjęcia pierwszych rozwiązań 
w tym zakresie upłynęło już dwadzieścia lat, warto więc zastanowić się nad oceną 
przedmiotowej regulacji w kontekście konieczności przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu.

Pojęcie i przyczyny wykluczenia cyfrowego

Pojęcie wykluczenia cyfrowego należy do grupy pojęć trudnych do zdefiniowa-
nia, przede wszystkim z uwagi na fakt, że samo zjawisko wykluczenia ma wielo-
wymiarowy i  wieloaspektowy charakter, zróżnicowane są także przyczyny jego 
powstawania. Jak zauważa Sławomir Wilk, „w  początkowej fazie rozwoju defi-
nicji wykluczenia cyfrowego stosowany był podział dualny, w  którym dzielono 
osoby dychotomicznie na te, które mają komputer i internet, i na te, które ich nie 
posiadają, na te, które posiadają umiejętności informatyczne, oraz te, które nimi 
nie dysponują”6. Obecnie przedstawiciele nauk społecznych najczęściej definiują 
wykluczenie cyfrowe jako nierówności, różnice bądź bariery w korzystaniu z inter-
netu i  narzędzi informatycznych7. Na potrzeby niniejszego opracowania można 
przyjąć, że wykluczenie cyfrowe jest to taki stan, w którym część społeczeństwa nie 
może lub nie chce korzystać z narzędzi informatycznych. Przy czym zjawisko to 
może dotyczyć zarówno jednostek, jak i całych grup społecznych. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wpływ na wykluczenie mają zwłaszcza 
takie czynniki, jak: istniejąca infrastruktura informatyczna, wiek, niepełnospraw-
ność, miejsce zamieszkania, wykształcenie, status społeczno-zawodowy, struktura 

4  Wyższy na obszarach wiejskich (10,7%) i nieco niższy w dużych miastach (7,9%).
5  W 2019 r. w Polsce wskaźnik gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu w domu 

był o 3 punkty procentowe niższy od średniej dla Unii Europejskiej (zob. Społeczeństwo informa-
cyjne…).

6  S. Wilk, E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie 
województwa podkarpackiego, Rzeszów 2014, s. 74.

7  Zob. ibidem, s. 74–77 i literaturę tam przywoływaną.
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rodziny czy nasz indywidualny stosunek do nowych technologii8. W 2010 r. grupa 
badaczy współpracująca w ramach projektu „Dojrz@łość w sieci” dokonała próby 
zdiagnozowania przyczyn wykluczenia cyfrowego. Badania miały wprawdzie na 
celu wskazanie barier, przed którymi stają osoby starsze, niemniej jednak przed-
stawione w raporcie końcowym wnioski mają w ocenie autora niniejszego artykułu 
walor uniwersalny, można je odnosić także do innych osób i środowisk dotkniętych 
problemem wykluczenia. W raporcie Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 
50+ wobec internetu autorzy wyróżniają dziewięć barier zidentyfikowanych pod-
czas prowadzonych przez nich badań. Należą do nich: bariery finansowe, bariery 
zasięgu, bariery sprzętowe, brak interesujących usług i  treści, bariery psycho-
logiczne (w  tym strach i  różnego rodzaju obawy), autowykluczanie się ze świata 
nowych technologii, brak wiedzy na temat tego, jakie możliwości oferują komputer 
i  internet, brak potrzeby korzystania z  internetu, brak umiejętności korzystania 
z  nowych technologii, a  także trudności w  ich nabywaniu9. Nie ulega wątpliwo-
ści, że stopień wpływu poszczególnych barier na powstawanie i  rozszerzanie się 
zjawiska wykluczenia cyfrowego jest zróżnicowany i  wciąż się zmienia. Badania 
prowadzone przez przedstawicieli nauk społecznych pozwoliły na wykazanie praw-
dziwości tezy, że współcześnie „kluczową barierą upowszechnienia wykorzystania 
komputera i  Internetu oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych Polaków jest 
brak motywacji”10. Dominik Batorski zauważa, że „takich motywacji nie stwarza 
ani system edukacyjny, który w małym stopniu egzekwuje od uczniów i studentów 
bardziej kreatywnego korzystania z  sieci wymagającego podnoszenia umiejętno-
ści, ani też rynek pracy, na którym jest wciąż ważniejsze, aby pracownicy potrafili 
wykonywać konkretne z góry zdefiniowane polecenia, niż żeby musieli rozwijać się 
i korzystać z bardziej zaawansowanych kompetencji cyfrowych i informacyjnych”11. 
Znaczącą rolę w  kształtowaniu wykluczenia cyfrowego odgrywają również brak 

8  Zob. np. M. Popiołek, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodar-
czy” 2013, nr 32, s. 311 i n.; J. Szczęsny, Wykluczenie cyfrowe to poważny problem. Niestety, cały czas 
się pogłębia, www.antyweb.pl (dostęp 4.02.2019).

9  D. Batorski, J.M. Zając (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu. 
Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, 2010, https://depot.ceon.pl/handle/123 4567 89/ 33-
20?show=full (dostęp 1.02.2019).

10  Tak D. Batorski, Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i  sposobów 
korzystania, w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i  jakość życia 
Polaków, Warszawa 2014, s. 381. Z badania GUS przeprowadzonego w 2018 r. wynika, że 50,7% 
ankietowanych jako przyczynę niekorzystania przez nich z internetu wskazywało brak potrzeby 
częstego korzystania (Jakość życia i kapitał społeczny w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej 
2018, Warszawa 2020, s. 87, https://stat.gov.pl [dostęp 8.12.2020]).

11  D. Batorski, op. cit., s. 381.
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wiedzy na temat tego, jakie możliwości oferują komputer, internet i rozmaite narzę-
dzia informatyczne, a także brak umiejętności korzystania z nowych technologii12. 
W doktrynie dostrzega się też znaczenie barier psychologicznych w rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego. Malwina Popiołek zauważa, że opór społeczny i indywi-
dualny wobec technologii informacyjno-komunikacyjnych jest zjawiskiem często 
spotykanym nawet w krajach o wysoko rozwiniętej infrastrukturze informacyjnej13. 
Z kolei bariery finansowe jako czynnik sprzyjający wykluczeniu obecnie odgrywają 
znacznie mniejszą rolę niż na początku procesu informatyzacji, tj. w drugiej poło-
wie lat 90.14 Składają się na to m.in.: wzrost zamożności Polaków, systematyczny 
spadek cen urządzeń komputerowych, programów i usług internetowych, a także 
rozwijający się system ratalny.

Czynnikami nieujętymi w przedstawionym wyliczeniu, które w ocenie autora 
niniejszego artykułu mogą istotnie wpływać na rozmiar zjawiska wykluczenia, są 
także unormowania prawne. Prawodawca, tworząc regulację prawną, współkształ-
tuje rzeczywistość, wyznacza ramy, na podstawie których administracja i adresaci 
jej działań projektują swoje zachowania i  podejmują decyzje dotyczące wyboru 
drogi postępowania w danej sprawie. Praktyka niejednokrotnie pokazała, że spo-
sób regulacji określonych sfer życia może zachęcać lub zniechęcać jednostki do 
podejmowania działań w  tej sferze. Takie zjawiska można także zaobserwować 
w obszarze dostępu do informacji.

Problem wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji 
na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ustawa z  dnia 6 września 2001  r. o  dostępie do informacji publicznej15 (dalej: 
u.d.i.p.) rozwija i uszczegóławia konstytucyjną regulację prawa dostępu do infor-
macji, a  jednocześnie jest jednym z  najważniejszych narzędzi prawnych, służą-
cych pozyskaniu wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej i pozostałych 
władz publicznych. Ustawa ta określa w  szczególności: zakres pojęcia informacji 
publicznej, podmioty uprawnione do jej uzyskania oraz zobowiązane do jej udo-
stępnienia, a także zasady dostępu i sposoby realizacji prawa do informacji, w tym 

12  W badaniu GUS z 2018 r. 59,7% ankietowanych jako przyczynę niekorzystania z internetu wska-
zywało brak odpowiednich umiejętności (Jakość życia …, s. 87).

13  M. Popiołek, op. cit., s. 315.
14  Por. J. Szczęsny, op. cit. W badaniu GUS z 2018 r. 8,6% ankietowanych jako przyczynę niekorzy-

stania z internetu wskazywało zbyt wysokie tego koszty (Jakość życia…, s. 87).
15  T.j. Dz.U. 2020 poz. 2176.
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tryby dostępu do informacji. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. informacją publiczną 
jest każda informacja o  sprawach publicznych. W  art. 2 ustawy potwierdzono 
konstytucyjne prawo do informacji, przyznając je każdemu niezależnie od faktu 
posiadania interesu prawnego lub faktycznego. Z kolei obowiązek udostępnienia 
ustawodawca nałożył na władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania 
publiczne, jak też na reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców oraz 
partie polityczne.

Z  punktu widzenia tematu niniejszego opracowania szczególnie istotna jest 
kwestia sposobu realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Została ona 
określona w art. 7 ust. 1 u.d.i.p. Zgodnie z tym przepisem udostępnianie informa-
cji publicznych następuje w drodze: ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej 
(dalej: BIP), udostępniania w centralnym repozytorium (od 8 grudnia 2021 roku 
będzie to portal danych), udostępniania na wniosek (ustny bądź pisemny), udo-
stępniania w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych 
oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją, a także 
wstępu na posiedzenia określonych organów i udostępniania dokumentujących je 
materiałów, w  tym audiowizualnych i  teleinformatycznych. Jak już wspomniano, 
dostęp do informacji publicznej od samego początku, tj. od wejścia w życie oma-
wianej ustawy, poddany był intensywnej informatyzacji. Już w  założeniach BIP 
miał być urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego 
systemu stron dostępnych wyłącznie w sieci teleinformatycznej. Podobny charak-
ter ma obecnie także centralne repozytorium, w którym udostępnia się informacje 
publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i roz-
woju społeczeństwa informacyjnego. Informatyzacja znajduje też zastosowanie 
w pozostałych trybach dostępu, choć jej zakres w praktyce jest zróżnicowany i – co 
warte podkreślenia – często zależy od woli podmiotu uprawnionego do uzyskania 
informacji.

Do chwili uruchomienia BIP, co uwzględniając okresy przejściowe, ostatecznie 
nastąpiło w 2005 r., tryb wnioskowy stanowił podstawową ścieżkę realizacji prawa 
dostępu. Dziś mimo upływu czasu i pojawienia się nowych instrumentów dostępu 
nie traci on na znaczeniu. W art. 10 ust. 2 u.d.i.p. ustawodawca wprowadził właści-
wie dwa tryby udostępnienia informacji publicznej na wniosek – ustny i pisemny. 
Pierwszy z nich znajduje zastosowanie w przypadku, gdy przedmiotem wniosku 
jest informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli udo-
stępnienie informacji, o którą występuje wnioskodawca, wymaga czasu, stosuje się 
tryb pisemny. Wówczas konieczne będzie złożenie wniosku pisemnego, przy czym 
może on być złożony zarówno w postaci papierowej i dostarczony osobiście bądź za 
pośrednictwem poczty, jak i w postaci elektronicznej i dostarczony np. mailem lub 
faksem. W ramach trybu wnioskowego (ustnego i pisemnego) wnioskodawca jest 
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uprawniony do określenia formy, czyli postaci jej wyrażenia – pisemnie, wizualnie 
lub dźwiękowo (w tym w szczególności ustnie), i sposobu udostępnienia informacji, 
który jest tożsamy z metodą przekazania informacji uprzednio utrwalonej w okre-
ślonej formie, będzie się zatem sprowadzał do wyboru rodzaju nośnika informacji 
(np. wydruku, płyty CD, dysku przenośnego lub określonego środka komunikacji 
na odległość)16. Podmiot udostępniający jest co do zasady zobowiązany do udo-
stępnienia informacji w formie i w sposób określony we wniosku. 

Komentowane przepisy w praktyce gwarantują powszechność dostępu do infor-
macji i  nie prowadzą do wykluczenia cyfrowego. Każdy uprawniony, w  zależno-
ści od dostępności środków technicznych, posiadanych umiejętności i osobistych 
preferencji, realizując prawo do informacji, ma możliwość skorzystania zarówno 
z  narzędzi informatycznych, jak i  tradycyjnych (nieinformatycznych). Niemniej 
jednak nie każda informacja publiczna podlega udostępnieniu w trybie wniosko-
wym. Na podstawie przepisów u.d.i.p. tryb wnioskowy ma charakter uzupełniający 
wobec dwóch w pełni zinformatyzowanych trybów dostępu – ogłaszania informa-
cji w BIP i udostępniania informacji w centralnym repozytorium. Zgodnie z art. 10 
ust. 1 u.d.i.p. informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub cen-
tralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek. Bezpośrednią konsekwencją 
tego przepisu jest to, że informacja zamieszczona w BIP albo repozytorium nie pod-
lega już udostępnieniu na wniosek17. Takie rozwiązanie jest pod wieloma względami 
korzystne nie tylko dla podmiotów udostępniających, lecz także tych zaintereso-
wanych udostępnieniem. Te pierwsze zostały zwolnione z obowiązku powielonego 
udostępnienia informacji: po raz pierwszy na stronach Biuletynu lub repozytorium 
i po raz kolejny na wniosek podmiotu uprawnionego. Z kolei z punktu widzenia 
uprawnionych zapoznanie się z informacjami publicznymi w postaci stron WWW 
realizuje podstawowe założenia prawa dostępu do informacji, w  tym brak for-
malnych ograniczeń uniemożliwiających zapoznanie się z informacją, możliwość 
zapoznania się z informacją praktycznie w każdym momencie i w każdym niemal 
miejscu, jak też otrzymania informacji natychmiast po uruchomieniu odpowiedniej 
strony. Rozwiązanie to może jednak sprzyjać powstawaniu zjawiska wykluczenia 
cyfrowego. W założeniach dostęp do BIP i centralnego repozytorium ma charakter 

16  W piśmiennictwie wskazuje się, że prawo do określenia zakresu żądania oraz formy udostępnie-
nia statuuje wnioskodawcę jako gospodarza postępowania o udostepnienie informacji publicznej 
(zob. P. Szustakiewicz, Zasady udzielania informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów admi-
nistracyjnych, w: Z. Duniewska, M. Stahl, A. Rabiega-Przyłęcka (red.), Standardy współczesnej 
administracji i prawa administracyjnego, Warszawa–Łódź 2019, s. 808).

17  Zob. np. wyrok WSA w Łodzi z 24 marca 2021 r., II SAB/Łd 103/20, LEX nr 3162646; wyrok WSA 
w Warszawie z 19 lutego 2021 r., II SAB/Wa 631/20, LEX nr 3145068.
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powszechny, co oznacza, że każdy zainteresowany, z  formalnoprawnego punktu 
widzenia, ma pełen, niczym nieograniczony dostęp do informacji w  nich zawar-
tych, a co najważniejsze – jest to dostęp uznawany za wolny od opłat. W praktyce 
korzystanie z urzędowych publikatorów teleinformatycznych uzależnione jest jed-
nak od dostępu do odpowiednich środków technicznych, innymi słowy – dostępu 
do internetu. Dane statystyczne przywołane na wstępie niniejszego opracowania 
wskazują, że dostęp ten (a co za tym idzie, także dostęp do treści publikowanych na 
stronach BIP i repozytorium) nie ma charakteru powszechnego. Problem ten stanie 
się jeszcze bardziej widoczny, jeśli uwzględni się dane dotyczące aktywności Pola-
ków w sferze poszukiwania informacji publicznych w sieci. W 2019 r. odwiedzanie 
stron internetowych instytucji publicznych w celach informacyjnych deklarowało 
zaledwie 24,9% mieszkańców Polski (przy średniej w Unii Europejskiej na pozio-
mie 44%). W 2020 r. odsetek osób deklarujących wyszukiwanie informacji na stro-
nach administracji publicznej był nieco wyższy i wyniósł 27,2%. Warto zauważyć, 
że odsetek ten był zauważalnie wyższy w dużych miastach (35%) i znacznie niższy 
na obszarach wiejskich (21,9%)18. 

W  sytuacji, w  której poszukiwana informacja została udostępniona na stro-
nach BIP lub centralnego repozytorium, a  zainteresowany nie ma dostępu do 
internetu, nie potrafi korzystać bądź obawia się korzystania z  narzędzi elektro-
nicznych, optymalnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie takiej osobie dostępu 
do komputera połączonego z  siecią w  siedzibie podmiotu zobowiązanego do 
udostępnienia, a także, gdy jest to niezbędne, fachowej pomocy w wyszukiwaniu 
informacji przez pracownika tego podmiotu. Mając powyższe na uwadze, warto 
zastanowić się nad tym, czy na podmiotach udostępniających ciążą dodatkowe 
obowiązki związane z  udzieleniem pomocy osobom poszukującym informacji. 
Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie nie jest łatwe. 
Z przepisów u.d.i.p. daje się wyprowadzić obowiązek poinformowania zaintereso-
wanego o fakcie udostępnienia informacji w BIP lub repozytorium w przypadku, 
gdyby zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udostępnienie informacji uprzed-
nio opublikowanej w jednym z tych trybów19. W starszej literaturze przedmiotu 
wyrażano pogląd, zgodnie z którym, przy braku dostępu do środków technicznych 
umożliwiających zapoznanie się z  materiałami zamieszczonymi w  urzędowych 
publikatorach, obowiązek zapewnienia każdemu takiego dostępu miał ciążyć na 

18  Zob. Społeczeństwo informacyjne…, s. 163–165.
19  Tak. m.in. I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska, Ustawa o  dostępie do informacji publicznej. 

Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2016, art. 10; por. wyrok NSA z 18 stycznia 2017 r., I OSK 1789/16, 
LEX nr 2220927.
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podmiotach zamieszczających informacje20. Gdyby podmiot zobowiązany nie 
posiadał możliwości zapewnienia dostępu, powinien zadośćuczynić żądaniu zain-
teresowanego w innej formie. Warto podkreślić, że za takim sposobem załatwienia 
sprawy przemawia chociażby ogólna zasada budzenia zaufania administrowanych 
do władzy publicznej. Stanowisko to nie przyjęło się jednak w  orzecznictwie 
sądów administracyjnych. Przykładowo WSA w Szczecinie w wyroku z 3 września 
2008  r. zauważył, że w  dobie powszechnie rozwijającej się komputeryzacji pod-
miot uprawniony do uzyskania informacji może skorzystać nie tylko z odpłatnego 
dostępu do internetu (np. w  kafejkach internetowych), lecz także nieodpłatnie 
w siedzibie jednostek użyteczności publicznej (np. bibliotekach), gdzie – w razie 
potrzeby – będzie mógł uzyskać pomoc od osób dysponujących odpowiednimi 
kwalifikacjami w  obsłudze sprzętu komputerowego21. Pogląd ten znajduje rów-
nież potwierdzenie w późniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych22. Sam 
ustawodawca nie wypowiada się w kwestii zapewnienia dostępu do BIP i repozy-
torium w siedzibie podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji. Z tego 
też względu wyegzekwowanie sposobu postępowania postulowanego przez część 
przedstawicieli doktryny w praktyce może się okazać niemożliwe.

Do rozwiązań, które przynajmniej częściowo ograniczają występowanie zjawi-
ska wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji publikowanych m.in. 
w  Biuletynie Informacji Publicznej i  centralnym repozytorium, należy zaliczyć 
mechanizmy przyjęte w  ramach ustawy z  dnia 4 kwietnia 2019  r. o  dostępności 
cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych23. 
Mechanizmy te służą w  szczególności jednej z  grup potencjalnie zagrożonych 
wykluczeniem cyfrowym – osobom z niepełnosprawnością, w tym zwłaszcza oso-
bom niewidomym i słabowidzącym. Ustawa wdraża do polskiego porządku praw-
nego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobil-
nych aplikacji organów sektora publicznego24. Dyrektywa nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek zapewnienia, by strony internetowe i aplikacje mobilne 

20  Zob. m.in. A. Knopkiewicz, Tryby udostępniania informacji publicznej, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 2004, z. 4, s. 100; M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informa-
cji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002, s. 278.

21  Wyrok WSA z 3 września 2008 r., II SA/Sz 505/08, LEX nr 516011.
22  Por. wyrok WSA w Kielcach z 13 września 2017 r., II SAB/Ke 42/17, LEX nr 2380165; wyrok WSA 

w Poznaniu z 23 sierpnia 2017 r., IV SA/Po 492/17, LEX nr 2350877.
23  Dz.U. z 2019 r. poz. 848.
24  Dz. Urz. UE L 327 z 2 grudnia 2016 r., s. 1.
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podmiotów publicznych były postrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i  kompaty-
bilne. Realizacja określonych w niej celów nastąpiła w przywołanej ustawie, przy 
czym szczegółowe wymogi w zakresie dostępności stron znalazły się w załączniku 
do ustawy. Należą do nich m.in.: zapewnienie dostępności mediów zmiennych 
w czasie (w tym audiodeskrypcji), zapewnienie zrozumiałej prezentacji zawartości, 
ułatwienie percepcji treści (np. przez zmianę rozmiaru tekstu) czy wprowadzenie 
alternatywnych sposobów wprowadzania danych (np. możliwość aktywowania 
ruchem)25.

Jak już wspomniałem, narzędzia informatyczne mogą też znaleźć zastosowa-
nie w ramach pozostałych trybów dostępu do informacji publicznej. W szerszym 
zakresie umożliwia to udostępnianie informacji w  drodze wyłożenia lub wywie-
szenia oraz za pomocą urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z  informacją. 
Tryb ten ma charakter fakultatywny – o jego zastosowaniu decyduje sam podmiot 
zobowiązany do udostępnienia. Skuteczność udostępnienia informacji w omawia-
nym trybie ustawodawca uzależnił od tego, aby nastąpiło ono w miejscu ogólnie 
dostępnym. Zgodnie z art. 11 u.d.i.p. informacja publiczna może być udostępniana: 
w drodze wyłożenia bądź wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez 
zainstalowane (w takich miejscach) urządzenia umożliwiające zapoznanie się z nią. 
W  praktyce najczęściej spotykaną formą realizacji tego uprawnienia jest umiesz-
czenie informacji w  postaci dokumentu papierowego (czasem także w  postaci 
fotografii) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie podmiotu udostępniają-
cego. Niemniej jednak przepis art. 11 u.d.i.p. nie zakazuje udostępnienia informacji 
w  postaci zinformatyzowanej. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby stronę interne-
tową podmiotu udostępniającego (po spełnieniu określonych przesłanek26) rów-
nież uznać za miejsce ogólnie dostępne, w którym można dokonać „wywieszenia” 
informacji27. Udostępnienie informacji może przybrać postać zinformatyzowaną 
także w przypadku udostępniania za pomocą specjalnego urządzenia znajdującego 
się w  ogólnodostępnym miejscu, umożliwiającego zapoznanie się z  informacją. 
Wobec braku definicji ustawowej takiego urządzenia należy przyjąć, że może to być 
dowolne urządzenie techniczne lub elektroniczne, które służy prezentowaniu wyse-
lekcjonowanych danych w sposób ciągły bądź na żądanie osoby zainteresowanej 

25  Szerzej kwestią tą zajmuje się A. Pietrasiewicz, w: K. Czaplicki, G. Szpor (red.), Ustawa o dostęp-
ności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Komentarz, War-
szawa 2020, LEX, Załącznik.

26  W tym zwłaszcza po spełnieniu wymogu oznaczenia informacji danymi określonymi w art. 12 
ust. 1 u.d.i.p.

27  Por. wyrok WSA z 11 maja 2011 r., II SAB/Po 39/10, CBOSA.
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pozyskaniem takich danych. W praktyce prawdopodobnie najczęściej spotykanym 
rodzajem „infomatów” są ekrany elektroniczne umieszczane w salach recepcyjnych 
urzędów, prezentujące dane w sposób ciągły, w zamkniętym obiegu.

Pomimo relatywnie szerokiego wykorzystania narzędzi informatycznych 
w ramach charakteryzowanego trybu ryzyko zagrożenia wykluczeniem cyfrowym 
zostało wyeliminowane przez samego ustawodawcę. Przesądza o  tym przywoły-
wany już art. 10 ust. 1 u.d.i.p., który wyznacza udostępnienie informacji w drodze 
wyłożenia lub wywieszenia pozycję wyraźnie służebną w stosunku do trybów pod-
stawowych, tj. publikacji w ramach BIP i repozytorium, oraz trybu wnioskowego. 
Służebność wyraża się w tym, że nie można nie opublikować informacji w BIP albo 
w repozytorium bądź odmówić jej udostępnienia w  trybie wnioskowym z powo-
łaniem się na to, że została ona wyłożona lub wywieszona w  miejscach ogólnie 
dostępnych lub jest dostępna za pomocą określonego urządzenia28. Innymi słowy, 
w sytuacji, w której informacja stanowiąca przedmiot zainteresowania konkretnej 
osoby została udostępniona wyłącznie na stronie internetowej (i nie jest to jedno-
cześnie strona BIP/repozytorium) lub za pomocą infomatu, będzie mogła zostać 
udostępniona także na indywidualny wniosek tej osoby w formie i w sposób okre-
ślony we wniosku przez samego zainteresowanego. Pogląd ten obecnie znajduje 
oparcie w orzecznictwie NSA29, choć wypada zauważyć, że zwłaszcza we wcześniej-
szych orzeczeniach sądy administracyjne często przyjmowały poglądy przeciwne 
do zaprezentowanego30.

Problem wykluczenia cyfrowego w sferze dostępu do informacji  
na podstawie innych regulacji prawnych

Ustawa o  dostępie do informacji publicznej nie jest jedynym aktem prawnym 
kształtującym zasady dostępu do informacji. Istnienie takich unormowań dopuścił 
sam ustawodawca, który w art. 1 ust. 2 u.d.i.p. przyjął, że przepisy ustawy nie naru-
szają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i  tryb dostępu do 

28  Podobnie m.in. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 56; T. Aleksandrowicz, Ustawa o dostępie do informacji 
publicznej. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2008, art. 11, LEX; J. Szlachetko, Bezwnioskowe tryby 
udostępniania informacji publicznej, w: idem, Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzen-
nej, Warszawa 2017, s. 101–104, LEX; K. Kędzierska, Bezwnioskowy tryb dostępu do informacji 
publicznej – schemat postępowania, „Informacja w Administracji Publicznej” 2017, nr 3, s. 58 i n.

29  Zob. w szczególności wyrok NSA z 8 października 2019 r., I OSK 3886/18, LEX nr 2732177; wyrok 
NSA z 23 marca 2017 r., I OSK 1375/15, LEX nr 2323598.

30  Por. np. wyrok WSA z 30 listopada 2011 r., II SAB/Wa 314/11, CBOSA.
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informacji będących informacjami publicznymi. Jedynie część spośród tych ustaw 
została przywołana wprost lub za pomocą odesłań blankietowych w  kolejnych 
przepisach u.d.i.p.31 Stanowią one rozbudowaną i  zróżnicowaną (także w  zakre-
sie stopnia wykorzystania narzędzi informatycznych) grupę regulacji obejmującą 
niemalże cały obszar działań administracji publicznej, a także pozostałych władz 
publicznych. 

Przykładem przepisów o  charakterze lex specialis w  stosunku do przepisów 
u.d.i.p., które w  znaczącym stopniu sięgają po instrumenty informatyczne, są 
unormowania ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych32 (dalej: u.o.a.n.), dotyczące zasad wydawania 
dzienników urzędowych. Dziennik urzędowy jest podstawowym i  jednocześnie 
autorytatywnym źródłem informacji o prawie. Od 1 października 2012 r. wydaje 
się go w postaci elektronicznej. Dzienniki zawierające akty prawne w postaci doku-
mentów elektronicznych są dostępne w internecie, przy czym dla każdego dziennika 
organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową. Takie rozwiązanie ma liczne 
zalety, w znacznej mierze analogiczne jak publikacja informacji w BIP czy central-
nym repozytorium. Jak słusznie zauważa Grzegorz Wierczyński, publikacja dzien-
ników w sieci daje możliwość zapoznania się z aktami normatywnymi wszystkim 
zainteresowanym, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują, a także pobiera-
nia tekstów aktów normatywnych „przez całą dobę każdego dnia, a nie tylko w dni 
robocze w godzinach pracy danego urzędu”33. Autor zasadnie zwraca uwagę na to, 
że „dokument w postaci elektronicznej (o ile nie jest to postać graficzna, czyli zdję-
cie oryginalnego dokumentu) znacznie łatwiej poddać kolejnym operacjom, które 
mogą być przydatne w odbiorze zawartego w nim komunikatu (np. osoba niedo-
widząca może taki dokument odczytać za pomocą specjalnego oprogramowania, 
zamieniającego tekst na głos, a osoba nieznająca danego języka może tekst zawarty 
w tym dokumencie skopiować do programu tłumaczącego)”34. 

Publikacja tekstów prawnych w sieci niesie ze sobą potencjalnie te same zagro-
żenia co „elektroniczne” tryby dostępu do informacji publicznej. W  tym jednak 
przypadku ustawodawca zdecydował się wprowadzić mechanizmy zabezpiecza-
jące, które w praktyce istotnie ograniczają ryzyko wystąpienia zagrożenia wyklu-
czeniem cyfrowym. Inaczej niż to miało miejsce w przypadku przepisów u.d.i.p., 

31  Zob. zwłaszcza art. 1 ust. 3 i art. 5 u.d.i.p.
32  T.j. Dz.U. 2019 poz. 1461.
33  G. Wierczyński, Udostępnianie informacji o  prawie jako warunek skutecznej działalności prawo-

twórczej, Gdańsk 2015, s. 216.
34  Ibidem, s. 216–217.
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w regulacjach u.o.a.n. ustawodawca nałożył na administrację publiczną dodatkowe 
obowiązki związane z udostępnianiem dzienników. Zgodnie z art. 26 ust. 1 u.o.a.n. 
terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego 
udostępniają nieodpłatnie „Dziennik Ustaw” i „Monitor Polski” lub zawarte w nich 
akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania 
w formie dokumentu elektronicznego oraz w postaci elektronicznej do powszech-
nego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do 
tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym. W kolejnych przepisach obowią-
zek ten został rozciągnięty na zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych 
w powiecie i gminie. Ustawodawca zagwarantował ponadto możliwość wydawania 
wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Jest ono odpłatne. Tym 
niemniej kierownik danego urzędu ustala cenę arkusza wydruku aktu norma-
tywnego lub innego aktu prawnego, tak aby wydruki były powszechnie dostępne, 
a cena pokrywała wyłącznie koszty tych wydruków.

Choć od czasu pojawienia się publicznych i  komercyjnych serwisów interne-
towych zawierających informację o prawie (takich jak ISAP, LEX czy Legalis) rola 
dziennika urzędowego jako pierwszoplanowego źródła wiedzy o obowiązującym 
prawie jest dyskusyjna, to niekwestionowany pozostaje w dalszym ciągu jego auto-
rytatywny charakter. Dziennik urzędowy stanowi oficjalny publikator, w którym 
prezentowane są określone przez prawo informacje i  dokumenty (w  tym akty 
prawne). Tekstom aktów opublikowanych w  określony sposób i  we właściwych 
dziennikach przysługuje domniemanie autentyczności35. Takiego charakteru nie 
można przypisać tekstom opublikowanym w innych trybach niż określone w prze-
pisach ustawy. Z tego względu dzienniki urzędowe nadal pozostają istotnym źró-
dłem informacji o  obowiązującym prawie, a  ich dostępność ma duże znaczenie 
w kontekście zagwarantowania jawności działań władz publicznych. Wydaje się, że 
mechanizmy przyjęte w u.o.a.n., choć preferują zinformatyzowane tryby dostępu, 
przynajmniej częściowo zabezpieczają prawa osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym, umacniając powszechność dostępu. W  tym kontekście warto jednak 
rozważyć pewne modyfikacje. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem byłoby nało-
żenie obowiązków związanych z umożliwieniem wglądu i wydawaniem wydruków 
aktów normatywnych przede wszystkim na te podmioty, które posiadają kompe-
tencję prawotwórczą, przy czym w ocenie autora artykułu obowiązek udostępnie-
nia konkretnego aktu powinien ciążyć w pierwszej kolejności na podmiocie, który 
ten akt ustanowił.

35  Por. postanowienie TK z 13 lutego 1991 r., S 2/91, OTK 1991, Nr 1, poz. 30.
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Obowiązek publikacji prawa stanowi jeden z najważniejszych elementów jaw-
ności w szeroko pojmowanym procesie jego tworzenia. Jawność ta jest realizowana 
jednak nie tylko na etapie ogłaszania prawa. Gwarancje transparentności obejmują 
także etap przygotowywania projektów aktów prawnych. W  polskim porządku 
prawnym kluczowe regulacje prawne w tym obszarze zawiera ustawa z dnia 7 lipca 
2005  r. o  działalności lobbingowej w  procesie stanowienia prawa36. Jej przepisy 
wprowadzają jawność m.in. projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw 
oraz projektów rozporządzeń, wykazów prac legislacyjnych Rady Ministrów, Pre-
zesa Rady Ministrów i  poszczególnych ministrów oraz wszelkich dokumentów 
dotyczących prac nad tymi projektami. Udostępnienie ww. projektów, wykazów 
i dokumentów następuje poprzez ich umieszczenie na stronach BIP. Ustawodawca 
nie wprowadza innych, alternatywnych mechanizmów udostępnienia, co oznacza, 
że skorzystanie z trybów określonych w szczególności w przepisach u.d.i.p. (w tym 
z  trybu wnioskowego) nie będzie możliwe. Obowiązek podania do publicznej 
wiadomości projektów, wykazów i  dokumentów zostaje spełniony z  chwilą ich 
udostępnienia za pośrednictwem BIP. Jak już wcześniej wspomniałem, takie roz-
wiązanie niesie ze sobą zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, a brak mechanizmów 
ochronnych zwiększa ryzyko jego wystąpienia.

Konstytucyjne prawo do informacji obejmuje także prawo do informacji o śro-
dowisku i  jego ochronie. Konkretyzacja tego prawa nastąpiła w  ustawie z  dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na 
środowisko37 (dalej: u.u.i.s.). Ustawa ta wykorzystuje narzędzia informatyczne, 
ale w  odróżnieniu od u.d.i.p. nie przypisuje im wiodącego charakteru. Zgodnie 
z art. 12 ust. 1 u.u.i.s. informacja o środowisku i jego ochronie jest udostępniana 
co do zasady na pisemny wniosek38. Z  treści tego przepisu nie wynika, że musi 
to być dokument w  postaci papierowej. Dopuszczalne więc będą również formy 
inne niż papierowa (np. dokument elektroniczny). Udostępnienie nie musi nastą-
pić w takiej samej formie jak złożenie wniosku. Ustawodawca przewidział otwarty 
katalog form udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie. Stosownie do 
art. 9 ust. 2 u.u.i.s. udostępnienie następuje w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, 
dźwiękowej, elektronicznej lub innej. Wybór formy należy do zainteresowanego 

36  T.j. Dz.U. 2017 poz. 248.
37  T.j. Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.
38  Udostępnieniu w  trybie wnioskowym nie podlegają informacje udostępnione w  bazie danych 

o  ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w systemie teleinformatycznym.
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wejściem w posiadanie informacji. Jeśli informacja o środowisku i  jego ochronie 
nie może być udostępniona w  sposób lub w  formie określone we wniosku, udo-
stępniający (analogicznie do przepisów u.d.i.p.) powiadamia pisemnie podmiot 
żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach 
braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki 
sposób albo w  jakiej formie informacja może być udostępniona. Bez pisemnego 
wniosku udostępnia się informację niewymagającą wyszukiwania oraz informacje 
umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku wystąpienia określonego 
zagrożenia39, podjęcie działań w  celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód 
wynikających z  tego zagrożenia. Nowym rozwiązaniem, nieznanym na gruncie 
przepisów u.d.i.p., a  szczególnie istotnym z  punktu widzenia konieczności prze-
ciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, jest nałożenie na podmioty udostępniające 
obowiązku udzielania niezbędnej pomocy i wskazówek przy wyszukiwaniu infor-
macji o  środowisku i  jego ochronie40. Oprócz funkcji prewencyjnej regulacja ta 
niewątpliwie umacnia zasadę budzenia zaufania do organów władzy publicznej 
i może się przyczynić do poprawy relacji między administracją a jednostkami, dla-
tego też zasługuje ona na jednoznacznie pozytywną ocenę. W tym kontekście za 
pożądane należy uznać przyjęcie podobnego rozwiązania również w prawnej regu-
lacji dostępu do informacji publicznej.

Wnioski

Sposób ukształtowania regulacji prawnej ma niewątpliwie wpływ na rozmiar zja-
wiska wykluczenia cyfrowego. Jest to szczególnie widoczne w  sferze dostępu do 
informacji publicznej, gdzie postęp techniczny przyczynił się do wzrostu znaczenia 
zinformatyzowanych trybów dostępu. Świadczą o tym zwłaszcza rosnąca rola Biu-
letynu Informacji Publicznej i  centralnego repozytorium oraz zmiany dokonane 
w  zakresie sposobu publikacji aktów prawnych. Dla wielu podmiotów zaintere-
sowanych wejściem w  posiadanie informacji tryby te stanowią istotne ułatwie-
nie w dostępie do informacji. Istnieje jednak stosunkowo liczna grupa osób, dla 
których informatyzacja może stanowić barierę trudną do przebycia. Fakt ten nie 
może oczywiście prowadzić do uznania, że ustawodawca powinien rezygnować 

39  Chodzi tu o klęski żywiołowe, inne katastrofy naturalne lub awarie techniczne bądź inne bezpo-
średnie zagrożenia dla zdrowia ludzi albo środowiska, spowodowane działalnością człowieka lub 
przyczynami naturalnymi.

40  Artykuł 8 ust. 2 u.u.i.s. Przepis ten został wprowadzony nowelą z  dnia 9 października 2015  r. 
(Dz.U. poz. 1936 ze zm.) i wszedł w życie z początkiem 2017 r.
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z  przyjmowania nowatorskich rozwiązań. Powinny być one jednak uzupełniane 
o  rozwiązania alternatywne, które znajdą zastosowanie w  szczególnych przypad-
kach, zwłaszcza wtedy, gdy z obiektywnych przyczyn osoba uprawniona do uzyska-
nia informacji nie może skorzystać z preferowanych przez prawodawcę narzędzi 
informatycznych. Trzeba pamiętać, że prawo do informacji publicznej należy do 
grupy publicznych praw podmiotowych mających swoje źródło w Konstytucji RP 
(w szczególności w art. 61). Podobnie jak inne prawa należące do tej grupy, prawo 
do informacji podlega szczególnej ochronie. Zapewnienie możliwości skorzystania 
z niego każdemu jest obowiązkiem podmiotów publicznych nie tylko na etapie sto-
sowania prawa, lecz także na etapie jego tworzenia.

Potrzeba zmian legislacyjnych jest szczególnie widoczna w przypadku regula-
cji u.d.i.p. Dobrym rozwiązaniem byłoby nałożenie na podmioty udostępniające 
dodatkowych obowiązków związanych z udzieleniem niezbędnej pomocy osobom 
poszukującym informacji na wzór regulacji z u.u.i.s. Kolejnym krokiem zmierza-
jącym do uczynienia regulacji u.d.i.p. przyjaźniejszą jednostce mogłoby być wpro-
wadzenie rozwiązania umożliwiającego udostępnienie informacji opublikowanej 
w BIP lub centralnym repozytorium również w  innej formie, np. wydruku kom-
puterowego. W  tym jednak przypadku, mając na względzie cel, jaki przyświecał 
ustawodawcy przy wprowadzaniu regulacji z art. 10 ust. 1 u.d.i.p., tj. zwolnienie 
podmiotów udostępniających z obowiązku powielonego udostępnienia informacji, 
należałoby zastrzec dodatkową formę udostępnienia tylko do przypadków uzasad-
nionych okolicznościami, w jakich znajduje się wnioskodawca. Stosowanie takiej 
alternatywnej ścieżki dostępu mogłoby być pozostawione uznaniu podmiotu udo-
stępniającego. Oczywiście nie jest to rozwiązanie w pełni komfortowe dla wniosko-
dawcy, niemniej jednak w tej konkretnej sytuacji trzeba mieć na względzie zarówno 
jego interes, jak i interes publiczny, który wyraża się w potrzebie odciążenia admi-
nistracji tam, gdzie jej działania nie są niezbędne.

Początek XXI w. przyniósł administracji dostęp do nowoczesnych technologii 
i  narzędzi informatycznych wcześniej nieznanych. Instrumenty te umożliwiają 
szybszą i efektywniejszą realizację zadań publicznych, jak również sprzyjają budo-
waniu partnerskich relacji między administracją a  adresatami jej działań. Warto 
jednak pamiętać, że informatyzacja niesie nie tylko same korzyści, lecz także 
pewne zagrożenia. Nadmierny nacisk na wykorzystanie narzędzi elektronicznych 
połączony z  całkowitą rezygnacją z  innych „tradycyjnych” instrumentów może 
prowadzić do wyłączenia z  głównego nurtu przemian, a  w  dalszej perspektywie 
do odpodmiotowienia i alienacji jednostki w zinformatyzowanym społeczeństwie. 
W tym kontekście przede wszystkim na prawodawcy spoczywa obowiązek umiejęt-
nego, wyważonego korzystania z  innowacyjnych narzędzi elektronicznych. Infor-
matyzacja może i powinna być obecna w nowoczesnej administracji nastawionej 
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na budowanie partnerskich relacji, ale zawsze z  uwzględnieniem rzeczywistych 
oczekiwań i – co najważniejsze – możliwości i umiejętności podmiotów, którym 
administracja służy – jednostek i ich zorganizowanych struktur.
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Selected legal aspects of digital exclusion in the context of access to public 
information

Abstract

This article presents selected legal regulations that form the principles of access to public in-
formation in the context of digital exclusion. The author believes that this paper is an attempt 
to provide answers to questions about the impact of law on the scope of digital exclusion and 
about how to counteract it. The paper addresses issues of the greatest importance to this 
particular legal matter, such as: forms of access to information, the impact of the develop-
ment of e-government on the legal regulation of access to public information and solutions 
that provide for an objectively wide scope of access to information. The research allows for a 
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is the analysis of the law in force.
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Dozwolony zakres interpretacji prawa – rozważania 
na kanwie charakteru postępowania w sprawach 

o odmowę dokonania czynności notarialnej – 
glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 13 stycznia 2015 roku (SK 34/12)

Streszczenie

Celem niniejszej glosy jest przedstawienie problematyki dozwolonego zakresu interpretacji 
prawa przez sądy w polskim porządku prawnym i jego wpływu na praktykę orzeczniczą, dla 
której punktem wyjścia jest omawiany wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Komentowane 
orzeczenie dotyczy istotnego, z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego2 oraz Prawa o notariacie3, charakteru prawnego dokonania przez 
notariusza odmowy dokonania czynności notarialnej. Zgodnie z art. 83 § 1 Prawa o notaria-
cie notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnej, na którą to odmowę przysłu-
guje zażalenie. Wobec tego pojawia się pytanie, czy decyzja notariusza o odmowie dokonania 

1 Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
2  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 

ze zm.
3  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm (dalej: 

Prawo o notariacie).
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czynności notarialnej zastępuje orzeczenie sądu pierwszej instancji. W niniejszej pracy za-
stosowano metodę analizy aktów prawnych oraz orzecznictwa i literatury odnoszących się 
do tego zagadnienia. Trybunał Konstytucyjny w komentowanym orzeczeniu przychylił się 
do stanowiska, że orzeczenie sądu okręgowego wydane na skutek zażalenia na odmowę do-
konania czynności notarialnej nie jest zaskarżalne. W  konsekwencji uznał notariusza za 
quasi-sąd, a  dokonaną przez niego odmowę jako quasi-orzeczenie. Przeprowadzone bada-
nia pozwalają na sformułowanie tezy, że rozumowanie Trybunału Konstytucyjnego, choć 
w wielu miejscach trafne, opiera się na orzecznictwie sądów, w tym Sądu Najwyższego, które 
stoi w sprzeczności z teorią racjonalnego prawodawcy. Autorka w glosie podejmuje kwestię 
precedensu jurydycznego oraz jego oddziaływania na obowiązującą w  polskim porządku 
prawnym koncepcję racjonalnego prawodawcy, a także dopuszczalnych granic interpretacji 
przepisów przez sądy. 

Słowa kluczowe: Prawo o notariacie, postępowanie cywilne, instancyjność, zażalenie na od-
mowę dokonania czynności notarialnej, koncepcja spraw „nie od początku”, teoria prawa, 
koncepcja racjonalnego prawodawcy, precedens sądowy, precedens jurydyczny

Teza wyroku z 13 stycznia 2015 r. 

Artykuł 83 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w zakresie, 
w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego 

wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, jest 
zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest 

niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji. 

Stan faktyczny

13 stycznia 2015  r. Trybunał Konstytucyjny (dalej także: Trybunał) rozpoznał 
sprawę dotyczącą zgodności instytucji odmowy dokonania czynności notarial-
nej ze standardami konstytucyjnymi wyrażonymi w  art. 45 ust. 1, art. 78 w  zw. 
z  art.  176 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej4. Przedmiotem 
zaskarżenia był art. 83 § 1 Prawa o notariacie w zakresie, w jakim nie przewiduje on 
możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia 
na odmowę dokonania czynności notarialnej. 

Skarga konstytucyjna wszczynająca postępowanie przed Trybunałem była wyni-
kiem odmowy dokonania czynności notarialnej przez notariusza 15 października 
2009 r., której stroną miała być skarżąca. Pismem z 14 listopada 2009 r. pełnomoc-
nik skarżącej wezwał notariusza do dokonania uprzednio odmówionej czynności 

4  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483. 
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notarialnej. W  odpowiedzi notariusz pismem z  20 listopada 2009  r. podtrzymał 
swoje stanowisko i ponownie odmówił dokonania czynności notarialnej. Na pod-
stawie przedmiotowego pisma skarżąca, działając na podstawie art. 83 § 1 Prawa 
o notariacie, wystąpiła do Sądu Okręgowego w Krakowie – II Wydział Odwoławczy 
(dalej: Sąd Okręgowy) z zażaleniem na odmowę dokonania czynności notarialnej. 
Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym wydał posta-
nowienie z 8 kwietnia 2010 r., w którym oddalił jej zażalenie. Wobec powyższego 
skarżąca za pośrednictwem Sądu Okręgowego w  Krakowie – II Wydział Odwo-
ławczy złożyła apelację od powyższego postanowienia, która postanowieniem 
z 10 czerwca 2010 r. została odrzucona. Uzasadniając swoje stanowisko, Sąd Okrę-
gowy wskazał, że doszło do rozpoznania sprawy, a zatem apelację należało odrzucić. 
W odpowiedzi na to postanowienie skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie ter-
minu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia o odrzuceniu 
apelacji. Postanowieniem z 21 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył 
postępowanie wywołane wnioskiem z 10 czerwca 2010 r. 

Skarżąca, opierając się na powyższym stanie faktycznym, wniosła skargę kon-
stytucyjną, w której zaskarżyła zakres nieunormowany przepisem art. 83 § 1 Prawa 
o  notariacie. Jej zdaniem brak regulacji przewidującej złożenie środka zaskarże-
nia od postanowienia sądu okręgowego wydanego na podstawie art. 83 § 1 Prawa 
o notariacie skutkuje powstaniem kolizji ze standardami konstytucyjnymi przywo-
łanymi w skardze. 

W skardze z 21 września 2010 r. skarżąca podniosła, że przepis art. 83 § 1 Prawa 
o notariacie w zakresie, w jakim nie dopuszcza możliwości zaskarżenia orzeczenia 
sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności 
notarialnej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, 78 i 176 ust. 1 Konstytucji, podając jako 
wzorzec kontroli wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadę poprawnej legislacji. Wobec 
powyższego Trybunał uznał, że przedmiotem skargi jest pominięcie prawodaw-
cze polegające na braku rozwiązania, jakie, zdaniem skarżącej, powinna zawierać 
zaskarżona regulacja, aby być uznaną za zgodną z postanowieniami Konstytucji.

Zagadnienia wstępne

Przepis art. 83 § 1 Prawa o  notariacie znajdował swe odzwierciedlenie we wcze-
śniejszych wersjach przedmiotowej regulacji. Po raz pierwszy pojawił się w rozpo-
rządzeniu z 1933 r.5, wskazując, że postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie 

5  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Prawo o notariacie, 
Dz.U. 1933, nr 84, poz. 609, art. 66.
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odmowy dokonania czynności notarialnej podlega zażaleniu, które należało kiero-
wać do Sądu Najwyższego6. Kolejne regulacje nieco zmieniły charakter orzeczenia 
sądu wydanego na skutek odmowy dokonania czynności notarialnej. W ustawie 
z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie7 prawodawca zrezygnował z wcześniej-
szej koncepcji dwuinstancyjnej kontroli orzeczenia, wprowadzając model nieza-
skarżalnego postanowienia sądu wojewódzkiego (obecnie okręgowego) wydanego 
jako orzeczenie pierwszoinstancyjne8. Powyższe stanowisko zostało podtrzymane 
aż do 1989  r.9, gdy wraz ze zmianą ustawy Prawo o  notariacie ukształtował się 
pogląd, zgodnie z którym orzeczenia sądu wojewódzkiego (obecnie okręgowego) 
wydawane na skutek odmowy dokonania czynności notarialnych mają charakter 
orzeczenia drugoinstancyjnego. Stanowisko to wynikało wprost z  brzmienia art. 
52 § 1 zd. trzecie ustawy z  1989  r., zgodnie z  którą sąd wojewódzki, co do tego 
typu spraw, orzeka, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o środkach 
odwoławczych. Niestety obecne brzmienie art. 83 Prawa o notariacie nie zawiera 
analogicznego uregulowania, co skutkuje powstaniem wielu wątpliwości odnośnie 
natury orzeczeń sądów okręgowych wydanych na skutek zażalenia na odmowę 
dokonania czynności notarialnej10. 

W doktrynie ukształtowały się dwa przeciwstawne stanowiska dotyczące charak-
teru orzeczeń sądów okręgowych wydawanych w związku z wniesieniem zażalenia 
na odmowę dokonania czynności notarialnych. Zwolennicy pierwszego poglądu 
uważają, że postanowienie sądu okręgowego wydawane na podstawie normy 
art. 83 Prawa o notariacie jest orzeczeniem drugoinstancyjnym. Koncepcja ta jest 
zgodna z  obecną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego11 ugruntowaną w  uchwale 
z 7 grudnia 2010 r.12 Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że stanowisko Sądu 

6  Ibidem, art. 66, § 4. 
7  Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie, Dz.U. 1951, nr 36, poz. 276.
8  Postanowienie SN z 22 kwietnia 1978 r., III CZP 21/78, Lex nr 8098.
9  Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie, Dz.U. 1989, nr 33 poz. 176.
10  W. Broniewicz, Istota i rodzaje zażalenia w postępowaniu cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 1, 

s. 21 i n.
11  Za poglądem o  drugoinstancyjnym charakterze orzeczenia sądu okręgowego opowiedział się 

Sąd Najwyższy w uchwałach z 28 stycznia 1993 r.: III CZP 166/92, OSNCP 1993, nr 9, poz. 143 
i z 9 lutego 1993 r.: III CZP 5/93, OSP 1993, nr 11, poz. 213 oraz w jednobrzmiących uchwałach 
z 1 czerwca 1007 r.: III CZP 38/07, III CZP 41/07, III CZP 42/07, OSNC 2008, nr 7–8, poz. 76, 77 
i 75 (odpowiednio).

12  Uchwała (7) SN z 7 grudnia 2010 r., III CZP 86/10, OSNC 2011, nr 5, poz. 49.
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Najwyższego w tym przedmiocie kilkukrotnie się zmieniało13, a sam Sąd Najwyższy 
nie nadał uchwale z 2010 r. mocy zasady prawnej14. Wobec czego powyższe orze-
czenie Sądu Najwyższego nie zakończyło dyskusji dotyczącej charakteru orzeczenia 
sądu okręgowego wydanego na skutek wniesienia zażalenia na odmowę dokonania 
czynności notarialnej. Przedstawiciele doktryny opowiadający się za poglądem 
przeciwstawnym uważają, że odmowa dokonania czynności notarialnej nie może 
być utożsamiana z orzeczeniem sądu pierwszej instancji, gdyż jest podejmowana 
przez organ inny niż sąd15. Zdaniem Moniki Michalskiej-Marciniak uznanie nota-
riusza za organ wydający orzeczenie w pierwszej instancji jest sprzeczny z zasadą 
dwuinstancyjności postępowania16. Wobec powyższego w  doktrynie i  orzecznic-
twie można się doszukać argumentów optujących zarówno za uznaniem, jak i prze-
ciw uznaniu tego orzeczenia za drugoinstancyjne17. 

W glosowanym orzeczeniu Trybunał jako punkt wyjścia do swoich rozważań 
przyjął pierwszy z przedstawionych poglądów, zgodnie z którym orzeczenie sądu 
okręgowego wydane na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności nota-
rialnej stanowi orzeczenie drugoinstancyjne. Jednakże na początku swego wywodu 
podkreślił, że wykładnia art. 83 § 1 Prawa o notariacie była przedmiotem wątpli-
wości w  doktrynie i  orzecznictwie, w  związku z  czym doszło do wyodrębnienia 
się dwóch skrajnych stanowisk. Jak zasadnie zauważył Trybunał, podstawą owego 

13  W postanowieniu SN z 10 października 2003 r. (II CK 230/03, Lex nr 148692) Sąd Najwyższy uznał, 
że zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej należy traktować na równi z pozwem, 
a więc jako pismo wszczynające proces cywilny, z wszystkimi tego następstwami. Obecnie pogląd 
ten jest nieaktualny w części, w jakiej opowiada się za postawieniem znaku równości między tym 
zażaleniem a pozwem, gdyż zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 83 § 1b ustawy z dnia 14 lutego 
1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1192 ze zm.) zażalenie na odmowę dokonania 
czynności notarialnej jest rozpatrywane w trybie postępowania nieprocesowego. 

14  Przedmiotowa uchwała została podjęta w  trakcie obowiązywania ustawy o Sądzie Najwyższym 
z  dnia 23 listopada 2002  r. (t.j. Dz.U. z  2016  r. poz. 1254 ze zm.), która w  art. 61 § 6 dawała 
możliwość, aby uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego nadać w drodze postanowienia moc zasady 
prawnej.

15  W doktrynie wskazuje się, że zadaniem notariusza jest uniknięcie powstania potencjalnego sporu, 
gdyż zgodnie z tym stanowiskiem ta granica nie prowadzi do rozstrzygnięcia sporu o prawo, taka 
bowiem konstatacja zmuszałaby do uznania, iż notariusz orzeka niejako we własnej sprawie (por. 
K. Lubiński, Kontrowersje na temat istoty i charakteru prawnego spraw o odmowę dokonania przez 
notariusza czynności notarialnej sprzecznej z prawem oraz właściwości funkcjonalnej w tych spra-
wach sądu okręgowego, „Studia Iuridica” 2018, t. 75, s. 122).

16  M. Michalska-Marciniak, Zasada instancyjności w  postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013, 
s. 344–345.

17  M.A. Nowocień, Odmowa dokonania czynności notarialnej i  jej zaskarżenie, Warszawa 2018, 
s. 195–202. 
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problemu jest ocena charakteru „zażalenia”, o którym mowa w art. 83 § 1 Prawa 
o  notariacie. Tym samym w  zależności od przyjętego stanowiska postępowanie 
prowadzone na skutek wniesienia owego zażalenia przed sąd okręgowy może być 
poczytywane jako postępowanie pierwszo- bądź drugoinstancyjne. 

Status notariusza

Rozpoznając skargę konstytucyjną, Trybunał zwrócił uwagę, że sprawa zażalenia 
na odmowę dokonania czynności przez notariusza była przedmiotem kilku regu-
lacji, które zgodnie wskazywały na obowiązek odmowy dokonania przez notariu-
sza czynności notarialnej, jeżeli byłaby ona sprzeczna z prawem, sprzeciwiała się 
porządkowi publicznemu lub dobrym obyczajom18. W  późniejszych regulacjach 
powyższy katalog nieco zmodyfikowano, dodając przesłankę niezgodności z zasa-
dami współżycia społecznego19. Ocena zaistnienia okoliczności wskazanych w usta-
wie stanowi wyłączną prerogatywę notariusza. Konsekwentnie o naruszeniu zasady 
dwuinstancyjności postępowania decyduje przyjmowane przez doktrynę i orzecz-
nictwo stanowisko w  przedmiocie pozycji notariusza odmawiającego dokonania 
czynności notarialnej, zatem powstanie okoliczności skutkujących naruszeniem 
zasady dwuinstancyjności postępowania jest zależne od stanowiska co do pozycji 
notariusza w polskim porządku prawnym.

W toku postępowania Trybunał Konstytucyjny skłonił się ku poglądowi przed-
stawionemu przez prokuratora generalnego. Zgodnie z  tym stanowiskiem nota-
riusz, przez wzgląd na swą szczególną pozycję, powinien być postrzegany jako 
organ w tym postępowaniu. Ten punkt widzenia przyjął Sejm, który podniósł, że 
w  przypadku odmowy dokonania czynności notarialnej postępowanie nie toczy 
się w całości przed sądem powszechnym, a  zażalenie to ma charakter kontrolny. 
W  ślad za powyższymi stanowiskami Trybunał Konstytucyjny uznał, że „postę-
powanie notarialne” związane z  odmową dokonania czynności notarialnej jest 
odpowiednikiem postępowania pierwszoinstancyjnego, a zażalenie z art. 83 Prawa 
o notariacie stanowi instrument kontroli instancyjnej. Zdaniem Trybunału charak-
ter prawny odmowy dokonania czynności notarialnej powinien być postrzegany 
z uwzględnieniem brzmienia art. 1 § 1 Prawa o notariacie, wyznaczającym zakres 
zadań, jakie prawodawca przekazał notariuszom. Stosownie do przywołanego prze-
pisu obowiązki te obejmują czynności, którym strony są obowiązane lub pragną 

18  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Prawo o notariacie, 
Dz.U. 1933, nr 84, poz. 609, art. 64.

19 Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie, Dz.U. 1951, nr 36, poz. 276, art. 22; Ustawa 
z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie, Dz.U. 1989, nr 33, poz. 176, art. 50.
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nadać formę notarialną (czynności notarialne). Z kolei art. 2 Prawa o notariacie 
reguluje status notariusza, który w zakresie przysługujących mu uprawnień działa 
jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony należnej funkcjonariuszom 
publicznym. Niemniej w literaturze wskazuje się, że notariusz korzysta ze statusu 
osoby zaufania publicznego jedynie przy wykonywaniu czynności notarialnych20. 
Niestety niedookreśloność tego pojęcia budzi kontrowersje, w których następstwie 
trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące charakteru ustro-
jowego notariusza21. Na kanwie tych wątpliwości wykształciły się dwa sprzeczne 
stanowiska. 

Pierwsze z nich przyjmuje, że notariusz, wykonując czynności notarialne, jest 
osobą prywatną, której powierzono funkcję prewencyjnej ochrony prawnej. Zgod-
nie z tym założeniem jest on przedstawicielem wolnego zawodu funkcjonującym 
w  realiach wolnorynkowych22, a  jego możliwość oceny czynności prawnej jako 
zgodnej z prawem wynika z wymogów formalnych, jakie musi on spełnić celem 
uzyskania uprawnień zawodowych. Z  kolei drugi pogląd sugeruje, że notariusz 
po wykluczeniu z grona urzędników państwowych uzyskał status funkcjonariusza 
publicznego23.

Przyjmując drugą z referowanych powyżej koncepcji, Trybunał Konstytucyjny 
uznał, że orzeczenie sądu okręgowego wydane na skutek zażalenia na odmowę 
dokonania czynności notarialnej spełnia kryteria dwuinstancyjności, gdyż jest ono 
wydawane w postępowaniu odwoławczym. Wobec czego wniesiona przez skarżącą 
skarga konstytucyjna w przedmiocie, w jakim podnosi niezgodność art. 83 Prawa 
o notariacie z konstytucyjnym standardem dwuinstancyjności postępowania, nie 
zasługuje na uwzględnienie. 

Powyższy pogląd Trybunał oparł na swoim dotychczasowym orzecznictwie, 
zgodnie z którym „notariusz jest nie tylko osobą zaufania publicznego, ale pełni 
jednocześnie funkcje pomocnicze w  stosunku do wymiaru sprawiedliwości”24. 

20  P. Blajer, w: A. Rataj, A.J. Szereda (red.), Ustrój notariatu. Komentarz do art. 1 –78d Prawa o nota-
riacie, Warszawa 2019, s.  37; B. Tymecki, Nowe prawo o  notariacie, „Przegląd Sądowy” 1991, 
nr 5–6, s. 28.

21  A. Oleszko, Charakter powołania na notariusza, „Rejent” 1995, nr 5, s. 44.
22  Zob. m.in. T. Ereciński, Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpowiedzialności cywilnej 

oraz sądownictwie dyscyplinarnym, „Rejent” 2006, nr 5, s. 46; M. Modrzejewski, Pozycja ustrojowa 
notariusza, „Nowy Przegląd Notarialny” 2008, nr 1, s. 25–38; wyrok SN z 7 kwietnia 2004 r., III SK 
28/04, OSNP 2005, nr 3, poz. 47.

23  Zob. m.in. Z. Kwiatkowski, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w  świetle nowego prawa 
o notariacie, „Przegląd Sądowy” 1993, nr 3, s. 17.

24  Wyrok TK z 10 grudnia 2003 r., K 49/01, OTK-A 2003 r., nr 9, poz. 101.



170 Marta Lewandowska-Mroczkowska 

Stanowisko to zostało skonstruowane na podstawie wieloaspektowej analizy prze-
pisów, w wyniku której uznano zarówno czynności notarialne, jak i samego nota-
riusza za istotne elementy polskiego systemu prawa. Jednakże zawiłość tej materii 
powoduje, że wśród przedstawicieli doktryny można także znaleźć zwolenników 
poglądu uznającego zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej za 
quasi-wniosek o wszczęcie postępowania25. 

Natura orzeczenia wydanego na skutek wniesienia zażalenia  
na odmowę dokonania czynności

Istota orzeczenia wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności 
notarialnej jest zagadnieniem, które wielokrotnie stanowiło przedmiot rozważań 
doktryny i orzecznictwa. Jednym z przedstawicieli nauki, który podjął się analizy 
tego zagadnienia, był Witold Broniewicz – zwrócił on uwagę na podobieństwo 
tego zażalenia do regulacji właściwej dla odwołania od decyzji Urzędu Regulacji 
Energetyki, Urzędu Regulacji Telekomunikacji czy zażalenia na uchwałę komisji 
dyscyplinarnej o  zawieszeniu komornika26. Podobne stanowisko wyraził Łukasz 
Błaszczak, podnosząc, że zażalenie na odmowę dokonania czynności notarial-
nej wszczyna postępowanie przed sądem pierwszej instancji ze wszystkimi tego 
następstwami27. Przyjęcie powyższego stanowiska skutkuje uznaniem, że art. 83 
§ 1 Prawa o notariacie w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia 
orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania 
czynności notarialnej, jest niezgodny z konstytucyjnym standardem dwuinstancyj-
ności postępowania. Konsekwentnie mamy do czynienia z  dwoma przeciwstaw-
nymi poglądami, a każdy z nich znajduje swoje odzwierciedlenie w doktrynie oraz 
orzecznictwie Sądu Najwyższego28. 

25  Należy zwrócić uwagę, że pogląd ten głoszono przed wprowadzeniem nowelizacji art. 83 Prawa 
o notariacie, który w aktualnym kształcie odwołuje się do korzystania z przepisów o postępowa-
niu nieprocesowym (por. W. Broniewicz, op. cit., s. 18).

26  Ibidem, s. 23.
27  Ł. Błaszczak, Charakter prawny zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w świetle Kodeksu postępowania cywilnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, 
t. 96, s. 13–14.

28  Za stanowiskiem uznającym orzeczenie sądu okręgowego wydanego wskutek zażalenia na 
odmowę dokonania czynności notarialnej opowiedziano się w uchwale (7) SN z 7 grudnia 2010 r., 
III CZP 86/10, OSNC 2011, nr 5, poz. 49. Odwrotne stanowisko przedstawia SN w uchwałach 
z 28 stycznia 1993 r.: III CZP 166/92, OSNCP 1993, nr 9, poz. 143 i 9 lutego 1993 r.: III CZP 5/93, 
OSP 1993, nr 11, poz. 213 oraz jednobrzmiących uchwałach z 1 czerwca 2007 r.: III CZP 38/07, III 
CZP 41/07, III CZP 42/07, OSNC 2011, nr 5, poz. 74, 77 i 75 (odpowiednio). 
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W glosowanym wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że notariusza łączy 
ze stroną (stronami) swoisty stosunek prawny podobny do stosunku zlecenia29. 
Ponadto zgodnie z powszechnym poglądem Trybunał przyjął, że w wyniku powsta-
nia tego stosunku na notariuszu spoczywa obowiązek starannego działania, które 
w odniesieniu do dokonania czynności notarialnej obejmuje również sprawdzenie 
przez niego zgodności z  prawem czynności, jakiej strony (strona) pragną nadać 
formę notarialną. Rozważając jednak kwestię pozycji ustrojowej notariusza, należy 
zauważyć, że stosunek ten kreuje obowiązek współpracy z notariuszem przy doko-
nywaniu czynności notarialnej oraz zapłaty taksy notarialnej. Okoliczności te, 
zdaniem Trybunału, stanowią o  nieodzownej przewadze elementów publiczno-
prawnych nad prywatnoprawnymi i  skutkują uznaniem notariusza za funkcjona-
riusza publicznego, którego działania są zbliżone do postępowania przed organami 
władzy sądowniczej. Przedstawiony powyżej pogląd jest spójny z koncepcją przy-
jętą przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 7 grudnia 2010 r.30, w której to 
stwierdził, że „wyraźne odwołanie, w art. 83 § 1 Prawa o notariacie, do przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego stanowi istotny argument przemawiający za tezą, 
że chodzi o  środek zaskarżenia uregulowany w  art. 394 k.p.c.”. W  dalszej części 
uchwały Sąd Najwyższy wskazuje, że „zażalenie na odmowę dokonania czynności 
notarialnej wszczyna postępowanie w kwestiach wypadkowych z punktu widzenia 
przedmiotu postępowania przed właściwym urzędem”, a sama sprawa zostaje zaini-
cjowana poprzez wniesienie tego środka zaskarżenia. Niestety powyższe założenia, 
choć przyjęte wprost przez Trybunał Konstytucyjny w  glosowanym orzeczeniu, 
nie są spójne, ponieważ Kodeks postępowania cywilnego posługuje się terminem 
zażalenia w kilku znaczeniach31, wobec czego arbitralne przypisanie tylko jednego 
z nich stoi w  sprzeczności z wolą prawodawcy32. Obecna linia orzecznicza Sądu 
Najwyższego zdaje się podążać za powyższą koncepcją, uzupełniając lukę jurysdyk-
cyjną poprzez dyskrecjonalne uznanie, że w odniesieniu do odwołania na dokona-
nie czynności notarialnych sąd okręgowy orzeka jako sąd odwoławczy, pomimo 
braku takiego zapisu w obowiązującym brzmieniu Prawa o notariacie33. 

29  Podobnie także R. Kapkowski, Odmowa dokonania czynności przez notariusza w aspekcie procedu-
ralnym, „Rejent” 2008, nr 7–8, s. 46.

30  III CZP 86/10, OSNC 2011, nr 5, poz. 49. 
31  T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, s. 388.
32  Sprawa C-658/17 przy udziale notariusza Przemysławy Bac (w  trybie prejudycjalnym), ECLI-

:EU:C:2019:444.
33  Postanowienia SN z 26 lipca 2018 r., IV CZ 27/18, LEX nr 2580526; postanowienie SN z 19 paź-

dziernika 2018 r., III CZP 44/18, LEX nr 2568604.
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Przepis art. 78 Konstytucji expressis verbis wskazuje prawo strony do zaskar-
żenia orzeczeń i decyzji wydawanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej reguły, 
wraz z trybem zaskarżania, muszą być wprost wyrażone w ustawie, co w przypadku 
Prawa o notariacie nie występuje. W glosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytu-
cyjny poruszył kwestie pozycji notariusza w toku dokonywania czynności notarial-
nych, kładąc nacisk na jego (notariusza) arbitralny charakter przy ich dokonywaniu. 
Tym samym, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, notariusz nie jest stroną czyn-
ności, których dokonuje, zatem wzruszenie czynności notarialnej wymaga poję-
cia ingerencji w dokonaną przez notariusza ocenę czynności, jakiej chcą dokonać 
strony, a w konsekwencji w swobodę działalności gospodarczej notariusza. 

Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego  
a koncepcja sprawy „nie od początku”

Znaczenie dwuinstancyjności postępowania jako gwarant konstytucyjny budzi 
kontrowersje w  piśmiennictwie i  judykaturze. Główny problem dotyczy zakresu, 
w jakim art. 176 ust. 1 Konstytucji funkcjonuje w ujęciu gwarancyjnym. 

W doktrynie wyróżniono trzy poglądy: pierwszy – uznający art. 176 ust. 1 jako 
lex specialis o  charakterze bezwzględnym w odniesieniu do art. 78 Konstytucji34, 
drugi – podnoszący, że art. 176 ust. 1 stanowi lex specialis dla art. 78 Konstytucji, ale 
jedynie w zakresie orzeczeń sądów pierwszej instancji kończących postępowanie 
w danej sprawie35, trzeci zaś opowiadający się za ścisłym rozróżnieniem przymiotu 
zaskarżalności od instancyjności. Każdy z powyższych poglądów znalazł odzwier-
ciedlenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, utrudniając powstanie jed-
nego, ugruntowanego stanowiska w tym przedmiocie. 

W omawianym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny przyjął, że przepis art. 176 
ust. 1 Konstytucji ma przede wszystkim charakter ustrojowy, uznając jego gwa-
rancyjny aspekt jako uzupełniający. Przedstawiony kierunek wykładni prowadzi 
do jaskrawego rozróżnienia pojęcia zaskarżalności od instancyjności. Niemniej 
obrane stanowisko nie znajduje zastosowania w omawianej problematyce. Przyję-
cie poglądu, że odmowa dokonania czynności notarialnej nie jest objęta zakresem 

34  Wyrok TK z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, OTK-A 2002, nr 4, poz. 42.
35  F. Zedler, Zagadnienia instancyjności postępowania cywilnego, w: Z. Banaszczyk, Prace z prawa 

prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, 
s. 385; T. Wiśniewski, Problematyka instancyjności postępowania sądowego w sprawach cywilnych, 
w: T. Ereciński, J. Gudowski (red.), Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława 
Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 304.
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zastosowania art. 176 ust. 1 Konstytucji, prowadzi do powstania sytuacji niedającej 
się pogodzić ze standardami konstytucyjnymi. 

Uznając, że odmowie dokonania czynności notarialnej przysługuje jedynie przy-
miot zaskarżalności – w oderwaniu od instancyjności – kształtujemy sytuację nie 
do przyjęcia. Takie ujęcie powoduje, że rozpoznającym zażalenie jest sąd okręgowy, 
który stosując przepisy właściwe dla postępowania drugoinstancyjnego – pomimo 
braku wskazania odpowiedniego stosowania w przepisie – odbiera stronie prawo do 
zaskarżenia przedmiotowego orzeczenia, a tym samym narusza art. 176 ust. 1 Kon-
stytucji. Konsekwentnie model przyjęty przez Trybunał Konstytucyjny w głosowa-
nym wyroku może z powodzeniem prowadzić do wniosku, że od orzeczenia sądu 
powszechnego nie może przysługiwać środek zaskarżenia, zasada instancyjności 
bowiem, w tym konkretnym przypadku, jest realizowana przez złożenie zażalenia 
od decyzji notariusza. Obrona powyższego jest tym trudniejsza, że w orzecznictwie 
wskazuje się, że z brzmienia art. 176 ust. 1 Konstytucji wprost wynika, że nie doty-
czy on postępowania przed innymi niż sądowe organami36. Co więcej, w piśmien-
nictwie podkreśla się, że elementem ustalenia standardu konstytucyjnego jest m.in. 
wskazanie na płaszczyznę podziału władzy37. Wobec tego należy się zastanowić, 
czy do realizacji standardu instacyjności może dojść poprzez rozpoznanie sprawy 
przez dwa organy – przy czym jeden spoza sfery władzy sądowniczej, a jeśli nie, to 
czy brak możliwości zaskarżenia sądowego rozstrzygnięcia prowadzi do naruszenia 
art. 176 ust.1 Konstytucji. 

W glosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny przyjął koncepcję „sprawy 
nie od początku”, przyjmującą, że nie każda kategoria spraw musi być całko-
wicie rozpoznawana przed organami władzy sądowniczej. Zgodnie z  tą teorią 
to, że sprawa dotyczy praw i  wolności jednostki, nie stanowi o  konieczności jej 
rozstrzygania „od początku do końca” przez organy sądownicze. W  tym samym 
orzeczeniu Trybunał uznał, że brak spornego charakteru postępowania prowadzi 
do uznania, że odmowa dokonania czynności notarialnej nie jest sprawowaniem 
wymiaru sprawiedliwości. Z powyższym stanowiskiem trudno się zgodzić, ponie-
waż brak spornego charakteru nie wyłącza sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 
W  przeciwnym razie wszystkie orzeczenia wydawane w  postępowaniach niepro-
cesowych nie mogłyby być za takie uznane. Co więcej, zdaniem Trybunału art. 83 
§ 1 Prawa o notariacie daje jednostce możliwość zaskarżenia czynności notariusza 

36  Wyrok NSA z 8 maja 2012 r., II GSK 678/12, Lex nr 1219047.
37  M. Bogusz, Zasada dwuinstancyjności a zasada zaskarżalności rozstrzygnięć wydawanych w postę-

powaniu administracyjnym w pierwszej instancji (uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego), „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. 38, s. 663.
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w celu dokonania sądowej kontroli rozstrzygnięcia organu pozasądowego. Mając 
na uwadze stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny, pozostaje pytanie 
o zasadność stosowania przez sąd okręgowy, do rozpoznawania zażaleń od odmowy 
czynności notariusza, przepisów o postępowaniu odwoławczym, co w konsekwen-
cji prowadzi do zrównania – wbrew stanowisku wyrażonemu w glosowanym orze-
czeniu – pozycji notariusza z organem sądowym. 

Ponadto, przyjmując, że zażalenie na odmowę nie mieści się w zakresie zastoso-
wania art. 176 ust. 1 Konstytucji, a jest jedynie ucieleśnieniem standardu zaskarżal-
ności z art. 78 Konstytucji, należy zwrócić uwagę, że w obecnym stanie prawnym 
uznającym, iż sąd okręgowy rozpoznaje zażalenie na odmowę dokonania czyn-
ności notarialnej bez merytorycznego rozpoznania sprawy, stoi w  sprzeczności 
z  założeniami ustrojodawcy38. Trybunał Konstytucyjny w  swoim orzecznictwie 
sformułował wymóg, aby organ rozpoznający środek zaskarżenia miał możliwość 
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy w  postępowaniu odwoławczym39. Brak 
takiej sposobności zdaje się przekonywać, że trudno jest mówić o zachowaniu stan-
dardów zaskarżalności w kontekście rozpoznawania zażalenia na odmowę dokona-
nia czynności notarialnej.

Wnioski

Przepis art. 83 Prawa o notariacie, podobnie jak cała regulacja, był wielokrotnie 
nowelizowany, a  podstawowym celem wprowadzanych zmian było wyelimino-
wanie części wątpliwości, które powstawały przy stosowaniu przepisów40. Konse-
kwentnie brak jednoznacznego wskazania zastosowania przepisów odwoławczych 
w odniesieniu do orzeczeń sądu okręgowego wydanych wskutek wniesienia skargi 
na odmowę dokonania czynności notarialnej uniemożliwia opowiedzenie się za 
poglądem optującym za tym rozwiązaniem. Co więcej, referowane powyżej stano-
wisko koreluje z podstawowym założeniem dotyczącym wykładni prawa – teorią 

38  L. Garlicki, K. Wojtyczek, Komentarz do art. 78, w: L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa 2016, s. 875–877, 880–882; P. Grzegorczyk, 
K. Weitz, Komentarz do art. 78, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do 
art. 1–86, Warszawa 2016, s. 1789–1993.

39  Wyrok TK z 12 czerwca 2002 r., P 13/01, OTK-A 2002, z. 4, poz. 42; wyrok TK z 18 września 
2014 r., K 44/12, OTK-A 2014, z. 8, poz. 92. 

40  Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, 
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3516, s. 7–8, http://www.sejm.
gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3516 (dostęp 7.02.2020).
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racjonalnego prawodawcy41. Zgodnie z nim prawodawca ma wiedzę, w tym także 
tę językową, charakteryzującą się niesprzecznością systemową. Wobec czego 
zakłada się, że każdy przejaw aktywności prawodawcy w  zakresie ustanawiania 
prawa spełnia powyższe wymogi, a wszelkie słowa użyte bądź nieużyte w tekście 
prawnym mają odpowiednie znaczenie42. Okoliczność ta jest istotna szczególnie 
w  zestawieniu z  wątpliwościami dotyczącymi przedmiotowego zagadnienia, któ-
rych niestety nie usunięto w kolejnych nowelizacjach Prawa o notariacie. Dlatego 
charakter orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę 
dokonania czynności notarialnej wciąż rodzi wiele wątpliwości. 

Za nieprzekonujące należy uznać przytoczenie przez Trybunał uchwały 
7  sędziów Sądu Najwyższego, w  której celem było ujednolicenie dotychczaso-
wej linii orzeczniczej sądów powszechnych, szczególnie że pomimo władania 
odpowiednimi narzędziami prawnymi Sąd Najwyższy nie zdecydował się nadać 
przedmiotowej uchwale statusu zasady prawnej43. Odwołanie się przez Trybunał 
Konstytucyjny do dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, choć ode-
rwane od literalnego brzmienia przepisu, wzmacnia stanowisko o  drugoinstan-
cyjnym charakterze orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek złożenia 
zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. Ponadto zarówno Trybu-
nał Konstytucyjny, jak i Sąd Najwyższy w swych orzeczeniach opierają się na sile 
autorytetu, jaki tradycyjnie jest im przypisywany. Tego rodzaju precedens prawo-
twórczy, zdaniem Ewy Łętowskiej, w polskiej kulturze prawnej stanowi pokłosie 
europeizacji, komputeryzacji i multimetryczności systemu prawa, który w naszym 
kraju przyjął niepożądany kształt. Wskutek tego zjawiska polskie sądy sprowadzają 
proces wyrokowania do tzw. wolnego strumienia skojarzeń44, prowadzącego do 
nagromadzenia cytatów z innych wyroków. W konsekwencji proces orzekania ma 
niewiele wspólnego z „mądrością z przeszłości” stanowiącą podstawowy element 

41  Zob. m.in. L. Nowak, Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa, Warszawa 
1973, s. 23; L. Morawski, Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm, „Państwo i Prawo” 
2000, nr 2, s. 30; S. Wronkowska, Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982, s. 149–
151.

42  Por. A. Borowicz, Argument interpretacyjny odwołujący się do woli rzeczywistego prawodawcy, 
„Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, t. 69, s. 9–29.

43  Uchwała została podjęta w trakcie obowiązywania ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listo-
pada 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1254 ze zm.), która w art. 61 § 6 przyznaje Sądowi Najwyż-
szemu kompetencje wydania postanowienia nadającego uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego 
mocy zasady prawnej. 

44  E. Łętowska, Czy w  Polsce możemy mówić o  prawie precedensowym?, w: A. Śledzińska-Simon, 
M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim systemie prawa, Warszawa 2010, s. 10–11. 
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precedensu prawotwórczego. Ponadto sama jego rola jest w Polsce zagadnieniem 
kontrowersyjnym. 

W myśl art. 87 Konstytucji precedens prawotwórczy nie stanowi źródła prawa 
powszechnie obowiązującego, lecz w praktyce jego wpływ jest ogromny. Większość 
przedstawicieli nauki wskazuje, że w  panującym w  Polsce systemie prawa stano-
wionego orzecznictwo, co do zasady, ma jedynie charakter wspomagający wobec 
przepisów prawa stanowionego45. Tym samym niekiedy stosowanie rozwiązań 
zgodnych z dotychczasową linią orzeczniczą może hamować w sędziach chęć kry-
tycznego myślenia46. Co więcej, ustawa w obecnym kształcie nie wskazuje, ażeby 
dokonana przez notariusza odmowa dokonania czynności notarialnej była równo-
ważna z orzeczeniem sądu pierwszej instancji. 

Jednakże stwierdzenie, że stanowisko zajęte przez Trybunał Konstytucyjny jest 
całkowicie pozbawione sensu, byłoby nieprawdą. Uznanie odmowy dokonania 
czynności notarialnej za orzeczenie wydane w  pierwszej instancji jest wyrazem 
pragmatyzmu, jakim kierował się Trybunał. Wdrożenie w życie stanowiska wyra-
żonego przez Trybunał w  glosowanym orzeczeniu prowadzi do znacznego przy-
spieszenia postępowań w tego rodzaju sprawach. Niemniej jednak szybkość, choć 
stanowi istotny przymiot prowadzonych postępowań, nie jest jego najważniejszym 
czynnikiem i nie powinna mieć wpływu na ocenę konstytucjonalności przepisów. 

Mając powyższe na uwadze, należy zgodzić się z  zarzutem pominięcia, skut-
kującym naruszeniem zasady dwuinstancyjności. Jednakże odmiennie, niż wska-
zuje skarżąca w skardze, pominięcie to nie polega na nieprzewidzeniu możliwości 
zaskarżenia orzeczenia sądu, lecz niewskazania charakteru tego orzeczenia wyda-
nego na skutek złożenia zażalenia. W przypadku braku takiego oznaczenia należy 
uznać, że prawodawca nie miał zamiaru nadania orzeczeniom sądów wydanych 
wskutek zażalenia, o jakim mowa w art. 87 Prawa o notariacie, charakteru drugoin-
stancyjnego. Co więcej, pominięcie, którego dopatrzyła się skarżąca, w istocie prze-
kłada się na kwestie praktyczne. Tym samym można uznać, że w zakresie braku 
określenia charakteru orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia 
na odmowę dokonania czynności notarialnej może być ono przyjęte jako narusze-
nie zasady dwuinstancyjności. Owe naruszenie jest wynikiem braku konsekwencji 

45  Zob. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 371–375; L. Morawski, Kilka 
uwag w sprawie sędziowskiego aktywizmu, w: W. Staśkiewicz, T. Stawecki (red.), Dyskrecjonalność 
w prawie, Warszawa 2010 s. 93–98; A. Stelmachowski, Prawotwórcza rola sądów (w świetle orzecz-
nictwa cywilnego), „Państwo i Prawo” 1967, nr 4–5, s. 620–624; M. Suska, Kto jest prawodawcą? 
Rozważania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admi-
nistracyjnego” 2019, nr 1, s. 70–74.

46  E. Łętowska, op. cit., s. 14.
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w toku prac legislacyjnych, a brak wyraźnego wskazania charakteru tego orzeczenia 
powinien skutkować uznaniem go za orzeczenie wydane w postępowaniu pierw-
szoinstacyjnym, na które z uwagi na tryb prowadzenia postępowania winna przy-
sługiwać apelacja zgodnie z art. 518 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Reasumując, za niewłaściwe należy uznać stanowisko Trybunału Konstytucyj-
nego wyrażone w wyroku z 15 grudnia 2015 r. (SK 34/12), gdyż prowadzi ono do 
uznania za zgodne z Konstytucją prawa naruszającego zasadę dwuinstancyjności 
postępowania, ustanawiając tym samym praktyczne rozwiązania w toku stosowa-
nia prawa wyżej w hierarchii wartości prawodawcy. Zatwierdzone na skutek tego 
orzeczenia rozwiązanie prowadzi do uchybienia podstawowej zasady państwa 
prawa, jaką jest prawidłowa legislacja, i  w  efekcie naruszenia zasady pewności 
prawa47, będącą jedną z podstawowych wartości przypisywanych ustrojowi demo-
kratycznemu. Istniejące pominięcia prawodawcze nie powinny być „łatane” przez 
orzecznictwo, zarówno bowiem Sąd Najwyższy, jak i Trybunał Konstytucyjny są 
umocowane do interpretacji istniejących przepisów, których zakres nie obejmuje 
uzgadniania dostępu do dwóch instancji sądów powszechnych w odniesieniu do 
spraw wynikłych wskutek odmowy dokonania czynności notarialnej. Przyjęcie 
stanowiska promowanego przez Trybunał Konstytucyjny wymaga wprowadzenia 
jednoznacznych przepisów Prawa o notariacie, z których wprost wynikałoby stoso-
wanie przepisów o apelacji do orzeczeń wydawanych przez sąd okręgowy na skutek 
zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej. 
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Permitted scope of interpretation of the law – a discussion in the context  
of the nature of proceedings in cases of refusal to perform a notarial act  

– a commentary to the Judgment of the Constitutional Tribunal  
of 13 January 2015 (SK 34/12)

Abstract

The aim of this commentary is to present the issue of the permitted scope of interpretation 
of the law by Polish courts under the Polish legal system and its impact on the practice in 
judicial decisions. The starting point is the discussed judgement of the Constitutional Tribu-
nal. This judgment addresses the legal nature of a notary’s refusal to perform a notarial act, 
which is significant from the practical point of view. Pursuant to Article 83(1) of the Law on 
Notaries, a notary may refuse to perform a notarial act and such a refusal may be complained 
against. Therefore, a question on the nature of the complaint against a refusal to perform a 
notarial act arises. The research method used in this article consists in the analysis of leg-
islative acts, judicial decisions and relevant literature. In its judgement, the Constitutional 
Tribunal agrees with the position that a decision of a regional court issued as a response to a 
complaint against is refusal in question is non-appealable. In consequence, the Constitution-
al Tribunal recognized the notary’s decision as a quasi-judgment of the first instance court. 
The research conducted allows the formulation of a thesis that the Tribunal’s standpoint, al-
though accurate in many places, is mainly based on judicial decisions, including those of the 
Supreme Court, which are contrary to the rational legislator theory. What is more, despite 
many amendments to the act, the legislator did not decide to settle this problem directly in 
the regulation in force. The author addresses the issue of a juridical precedent and its impact 
on the rational legislator concept that is in force in the Polish legal order and also refers to the 
issue of the permissible limits of courts’ interpretation of laws. 

Keywords: law on notaries, civil procedure, instance, complaint against a refusal 
to perform a notarial act, concept of matters “not from the beginning”, theory of law, 
rational legislator concept, juridical precedent
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UZASADNIENIE 

Formularz UK 2 
Sygnatura 
akt 

II AKa 232/20 

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 1 
1. CZĘŚĆ WSTĘPNA  
1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji 
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2020 r. 
1.2. Podmiot wnoszący apelację 
☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego 
☐ oskarżyciel posiłkowy 
☐ oskarżyciel prywatny 
☒ obrońca 
☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego 
☐ inny 
1.3. Granice zaskarżenia 
1.1.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☒ na korzyść  
☐ na niekorzyść 

☐ w całości 
☐ w części ☒ co do winy 

☐ co do kary 
☐ co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo 

ustalenia 
1.1.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 
☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu 

przypisanego oskarżonemu 
☒ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 

438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu 
☒ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść 

orzeczenia 
☐ art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł 

on mieć wpływ na treść tego orzeczenia 
☐ art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego 

zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka 
☐ art. 439 k.p.k. 
☐ brak zarzutów 
1.4. Wnioski 
☒ Uchylenie ☒ Zmiana 
2. Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy 
1.5. Ustalenie faktów 
1.1.3. Fakty uznane za udowodnione 
Lp. Oskarżony Fakt oraz czyn, do którego fakt się 

odnosi 
Dowód Numer karty 

2.1.1.1 C. R. (1) Firma (…) (…) korzystała z 
pośredników przy przekazywaniu 
płatności w euro na konto firmy 
oskarżonego.  
Taka praktyka była powszechna, 
wbrew oficjalnym informacjom władz 
N. 

Pismo 
(…) wraz 
z historią 
operacji 
informacja 
„w temacie 
prowadzenia 
działalności 
gospodarcze 
w N.” 

1647–1649 
oraz 
1657–16/63 
tłumaczenia 
/1745–1748 
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1.1.4. Fakty uznane za nieudowodnione 
Lp. Oskarżony Fakt oraz czyn, do którego fakt się 

odnosi 
Dowód Numer karty 

2.1.2.1.     
1.6. Ocena dowodów 
1.1.5. Dowody będące podstawą ustalenia faktów 
Lp. faktu z pkt 2.1.1 Dowód Zwięźle o powodach uznania dowodu 

2.1.1.1 Pismo na k.1647–1649 i korespondencja 
mailowa na k.1745–1748 

Nie ma jakichkolwiek powodów do 
zakwestionowania wskazanych dokumentów 

1.1.6. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów 
 (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów) 
Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2 Dowód Zwięźle o powodach nieuwzględnienia 

dowodu 
3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków 
Lp. Zarzut 
3.1. Obrońca oskarżonego wyrokowi zarzucił: 

1. obrazę przepisów postępowania mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia – 
art. 7 k.p.k. – polegającą na dokonaniu błędnej, dowolnej, a nie swobodnej 
oceny przeprowadzonych dowodów – zeznań świadków (szczególnie M. G. 
(1)), wyjaśnień oskarżonego, dokumentów, w zakresie wynikającego z tych 
dowodów sposobu ustalania pochodzenia transakcji w spółce oskarżonego, 
ustalenia pochodzenia przelewu na kwotę 8400 EUR za pośrednictwem 
korespondencji elektronicznej z klientem spółki oskarżonego z N., przyczyn 
korzystania przez klientów zagranicznych (szczególnie z N.) z pośredników 
płatności, co skutkowało błędnym ustaleniem Sądu Okręgowego, że: 
a) oskarżonemu można przypisać zamiar popełnienia 
zarzuconego czynu, podczas gdy: 
• zamiar ten nie wynika z żadnego przeprowadzonego dowodu, zaś swoje 
ustalenia w tym zakresie Sąd Okręgowy oparł na własnej, nieuprawnionej 
interpretacji poszlak, z których Sąd Okręgowy schematycznie wyprowadził 
wnioski najbardziej niekorzystne dla oskarżonego, pomijając możliwą 
odmienną interpretację dowodów, poszlak i ustalonych faktów, która 
obligowała Sąd Okręgowy co najmniej do powzięcia wątpliwości co do stanu 
wiedzy oskarżonego o pochodzeniu przelewu, a tym samym wątpliwości co 
do istnienia po stronie oskarżonego zamiaru popełnienia czynu z art. 299 § 1 
k.k. i ich rozstrzygnięcia na korzyść dla oskarżonego; 
• spółka oskarżonego otrzymuje wiele przelewów, w tym na kwoty znacznie 
wyższe, niż 8.400 EUR – przelewy te pochodzą często od pośredników, 
których oskarżony nie zna, nie wybiera, i z którymi nie współpracuje, zaś 
sposób zapłaty wybiera każdorazowo klient spółki oskarżonego, na co 
oskarżony nie ma i nie może mieć wpływu;  
• przelew na kwotę 8400 EUR nie wyróżniał się niczym szczególnym – jego 
wartość była normalna dla prowadzonej przez spółkę oskarżonego 
działalności, a nawet niższa od typowych płatności klientów spółki; 
• oskarżony przy pomocy M. G. (1) jednoznacznie ustalił pochodzenie 
przelewu, który zgodnie z ich ustaleniem pochodził od jednego z klientów z 
N. – tak wynika z zeznań M. G. (1), wyjaśnień oskarżonego, jak również z 
pism ww. klienta podpisanych przez osobę uprawnioną do działania w jego 
imieniu oraz wiadomości elektronicznych złożonych podczas rozprawy – 
nieuprawnione jest twierdzenie Sądu Okręgowego, że złożona do akt 
postępowania korespondencja elektroniczna jest niewiarygodna (oskarżony 
codziennie wymienia kilkadziesiąt wiadomości mailowych z personelem jego 
spółki oraz klientami, odnalezienie tych konkretnie wiadomości było zatem 

☐ zasadny  
 
☒ częściowo 
zasadny 
 
☐ niezasadny 



186 Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny

po kilku latach bardzo trudne, ostatecznie odnaleziono je na serwerze 
archiwalnym spółki); 
• spółka oskarżonego zwykle nie otrzymuje przelewów równych 
wystawionym fakturom, co wynika z różnych kursów walut, jak również 
praktyki klientów, którzy często regulują faktury częściowo, następnie 
dopłacają brakującą część zaległej faktury z należnością z faktury aktualnej, 
stąd otrzymanie przelewu na kwotę niewynikającą z faktury wystawionej na 
rzecz klienta z N. nie było niczym nadzwyczajnym, nie powinno i nie mogło 
wzbudzić wątpliwości, czy podejrzeń oskarżonego odnośnie pochodzenia 
przelewu; 
• oskarżony prowadzi działalność międzynarodową, posiada spółki w P. i na 
M., z czego osiąga olbrzymie wręcz – jak na warunki polskie – dochody, stąd 
całkowicie bezcelowe byłoby podjęcie się przez niego próby „wyprania” 
błahej z jego perspektywy kwoty 8400 EUR, szczególnie, że ewentualne 
wykrycie tego czynu i skazanie oskarżonego skutkować będzie trudnościami 
po stronie obu ww. spółek, gdyż oskarżony jako jedyny członek zarządu tych 
spółek, nie będzie mógł dłużej piastować swojej funkcji; 
• gdyby oskarżony planował popełnienie przestępstwa w przeszłości, to z 
pewnością nie przeniósłby siedziby spółek na M. i do P. w 2015 roku, tylko 
pozostawił spółkę w P. (1), gdzie brak jest kontroli nad transakcjami 
bankowymi; 
• oskarżony nigdy nie przekazał firmie księgowej informacji niezgodnych ze 
swoim stanem wiedzy oraz niezgodnych z prawdą, co wynika z zeznań V. C., 
zatem wobec braku dowodów i okoliczności naprowadzających odmienny 
wniosek, i tym razem oskarżony przekazał informacje księgowemu, które 
były zgodne z jego stanem świadomości, co wyklucza wiedzę oskarżonego, że 
otrzymany przelew związany był z przestępstwem; 
a nadto: 
 
b) pominięciu w odtworzonym stanie faktycznym ustaleń płynących z 
dokumentów przedłożonych przez oskarżonego – raportów Ambasady D. i 
Centralnego Banku N. – wykazujących, że restrykcje dotyczące przelewów 
zagranicznych z N. dotyczą kwot przekraczających 10.000 USD (zatem limit 
ten uniemożliwiał dokonywanie płatności przez klientów z N. nawet 
średniomiesięcznego wynagrodzenia na rzecz spółki oskarżonego); 
 
c) bezpodstawnym wyeksponowaniu faktu, że klienci z N. działają przez 
pośredników dla swojego zysku, podczas gdy taka działalność nie jest 
zabroniona, jest ekonomicznie uzasadniona, a przede wszystkim powody 
korzystania z pośredników nie wpływają na ocenę prawnokarną zarzuconego 
oskarżonemu czynu; 
 
d) nieuprawnionym wskazaniu, że dowody przedłożone przez 
oskarżonego Sądowi są niewiarygodne, gdyż zostały złożone po upływie 3 lat 
od wszczęcia postępowania przygotowawczego, tymczasem postępowanie 
przygotowawcze trwało znakomitą część czasu bez udziału oskarżonego, 
wbrew procedurze karnej oskarżonego przesłuchano pięciokrotnie jako 
świadka (C. R. (1) miał zatem pełne prawo uważać, że jego rola procesowa się 
nie zmieni, a poszukiwanie dowodów jego niewinności jest zbędne), zaś 
wgląd w akta postępowania oskarżony uzyskał dopiero po przedstawieniu mu 
zarzutów i dopiero wtedy mógł dowiedzieć się, jakie dowody zostały w 
sprawie zgromadzone; 
 
e) nieuprawnionym ustaleniu, że (…) (…) nie wpłaciła kwoty 8400 EUR na 
rzecz (…) (…), podczas gdy Sąd dysponował jedynie wyciągiem z jednego 
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rachunku bankowego spółki słowackiej, nie badał w ogóle, czy spółka ta 
posiadała rachunki bankowe w innych krajach, szczególnie w N.; 
 
f) bezpodstawnym uznaniu, że niewiarygodne są dokumenty 
przedłożone do akt sprawy pochodzące od (…) (…), ponieważ zmierzały one 
do „wprowadzenia wątpliwości co do pochodzenia przedmiotowego przelewu 
i uwolnienia oskarżonego od odpowiedzialności karnej” – nie wskazał Sąd 
Okręgowy, dlaczego przypisał taki cel przedstawicielom (…) (…), którzy są 
partnerem biznesowym oskarżonego i trudne do pogodzenia z zasadami 
logiki i doświadczenia życiowego jest rzekome składanie przez spółkę 
zagraniczną fałszywych oświadczeń dla polepszenia sytuacji oskarżonego – 
tym bardziej, że w innym miejscu uzasadnienia Sąd Okręgowy uznał za 
nieudowodnione, że przelew (…) (…) był powiązany z płatnością (…) (…), 
czyli de facto, że spółki te wiązał jakikolwiek stosunek prawny, czy biznesowy; 
 
g) niezrozumiałym przypisaniu oskarżonemu „przyjęcia” przelewu na kwotę 
8400 EUR, podczas gdy brak jest możliwości technicznych i prawnych, aby 
odbiorca przelewu odmówił jego przyjęcia, a ani oskarżony, czy jego spółki 
nie stanowią „instytucji obowiązanej” w rozumieniu ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
stąd nie muszą mieć ustalonej procedury weryfikacji płatności i nie można 
oskarżonemu zarzucić, że nie zadbał o przeprowadzenie tej hipotetycznej 
procedury odnośnie przelewu z (…) (…).  
 
2. obrazę przepisów postępowania mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia – 
art. 167 k.p.k. polegającą na: 
 
h) nieprzeprowadzeniu dowodu z przesłuchania w charakterze 
świadków osób, które złożyły pisma do akt sprawy w imieniu (…) (…) 
prokurator ani nie sprzeciwiał się przeprowadzeniu dowodu z tych 
dokumentów, ani nie zgłaszał obiekcji co do ich autentyczności, stąd 
oskarżony nie mógł się domyślać, że 
Sąd Okręgowy uzna pisma za niewiarygodne, zaś wskazanie przez Sąd 
Okręgowy, że pisma te mogła podpisać osoba „podszywająca się” pod ten 
podmiot obrazujące wątpliwość co do autentyczności dowodów, jaką zdaje się 
Sąd Okręgowy posiadał, wymagało przeprowadzeniu z urzędu czynności 
weryfikujących autentyczność tych pism; 
 
i) niepodjęciu przez Sąd Okręgowy inicjatywy dowodowej celem weryfikacji, 
czy (…) (…) (…) otrzymała od pośrednika (…) (…) wpłatę 8.400 EUR na 
inny, niż słowacki rachunek bankowy;  
 
3. obrazę przepisów postępowania mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia – 
art. 424 § 1 k.p.k. – polegającą na niewyjaśnieniu, jaką postać zamiaru 
przypisał oskarżonemu Sąd Okręgowy oraz niewskazaniu dowodów istnienia 
tego zamiaru; 
 
4. obrazę przepisów postępowania mogącą mieć wpływ na treść orzeczenia – 
art. 6 k.p.k. w zw. z art. 72 § 1 k.p.k. polegające na niepouczeniu oskarżonego 
w zrozumiałym dla niego języku przy doręczeniu aktu oskarżenia, jakie są 
jego prawa i obowiązki, przez co oskarżony nie wiedział, że miał ściśle 
wyznaczony czas na składanie wniosków dowodowych, a uzyskanie takiej 
wiedzy i zrozumiałego zobowiązania do zgłoszenia wniosków w terminie 7 
dni wymogłoby na oskarżonym wcześniejsze poszukiwanie dowodów 
złożonych finalnie do akt sprawy; co doprowadziło do błędnego ustalenia 
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przez Sąd Okręgowy, że oskarżony popełnił zarzucony jemu czyn zabroniony.  
Ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia powyższych 
zarzutów: 
 
5. obrazę przepisów prawa materialnego – art. 299 § 1 i art. 1 § 1 k.k. 
polegającą na ich błędnej wykładni, skazaniu za czyn nieposiadający 
kompletu znamion ustawowych a przez to niestanowiący przestępstwa, a 
nadto błędnym uznaniu, że zachowanie oskarżonego mogło „udaremnić lub 
znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca 
umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku”, podczas gdy 
po otrzymaniu przelewu oskarżony nie przedsięwziął żadnych dalszych 
czynności z otrzymaną kwotą, które pozwoliłyby ustalić wystąpienie ww. 
znamion czynu zabronionego opisanych w art. 299 § 1 k.k. 

 Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 

 Niezasadne są zarzuty opisane w pkt. 3 i 4 apelacji. Oskarżony zawsze był reprezentowany przez 
swoich pełnomocników (a po przedstawieniu zarzutu – obrońców), którzy nigdy nie zgłaszali 
jakichkolwiek uchybień natury procesowej w szczególności, iż nie został odpowiednio pouczony o 
swoich uprawnieniach. 
Nadto, sąd I instancji starał się w pisemnym uzasadnieniu wyjaśnić, z jakim zamiarem, jego 
zdaniem, działał oskarżony, a ewentualna ocena, że te wyjaśnienia nie są przekonujące, nie jest 
wystarczająca do formułowania zarzutu obrazy art. 424 k.p.k. 
Natomiast zasadne są te zarzuty apelującego, które wskazują na nieprawidłową ocenę przez sąd 
rozstrzygający niektórych dowodów. 
Po pierwsze, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nie było żadnych powodów do zdyskwalifikowania 
zeznań M. G. (1). Mimo iż sąd pierwszej instancji stwierdził, że zeznania tego świadka „pozostawały 
w sprzeczności z zeznaniami innych świadków i dowodami z dokumentów” (k. 1604), to jednak 
tych INNYCH dowodów konkretnie nie wskazał. W ocenie Sądu Odwoławczego, w niniejszej 
sprawie nie ma żadnego dowodu podważającego zeznania M. G. (1). A to oznacza, że nie można 
było pominąć tych zeznań w ustalaniu stanu faktycznego, a tak uczynił sąd rozstrzygający. 
Po drugie, nie zasługiwało na uwzględnienie twierdzenie sądu I instancji, iż firmy nigeryjskie mogły 
w swoim kraju bez przeszkód kupować odpowiednie ilości obcej waluty. Informacja Ambasady RP 
jest oparta na oficjalnym stanowisku władz N., którym zależy na właściwym postrzeganiu tego kraju 
na arenie międzynarodowej. Dlatego nie jest ona obiektywna. Przeczy jej dokładny raport 
Duńskiego Konsulatu Generalnego w N. (k. 1509–1522) oraz informacja Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu w N. (k. 1745–1746). Zdaniem Sądu Apelacyjnego, informacji zawartych w w/w 
dokumentach nie sposób zakwestionować, zaś ich treść nie potwierdza oficjalnego stanowiska 
przedstawionego w piśmie Ambasady. Nadto, sąd rozstrzygający nie wyjaśnił dlaczego, skoro nie 
było takiej potrzeby, na rachunek firmy oskarżonego wpływały różne kwoty od innych pośredników 
np. V. F. (…), które też nie odpowiadały wysokości danej faktury, a jednocześnie nie budziły 
żadnych podejrzeń. 
Po trzecie, w świetle uzyskanych dokumentów księgowych i zeznań V. C. należy uznać, iż 
kontrahenci nigeryjscy opóźniali się z płatnościami i praktycznie nigdy nie opłacali danej faktury w 
wysokości kwoty na jaką została wystawiona (albo nie dopłacali, albo nadpłacali, wyrównując 
poprzednie zaległości). 
Po czwarte, w żaden sposób nie wykazano, iż oskarżony miał wiedzę o przestępczym pochodzeniu 
kwoty 8400 euro, a prezentowane przez niego stanowisko, że ta kwota była płatnością pośrednika, z 
którego usług skorzystała firma nigeryjska, jest nieprawdziwe. Przecież w tym samym czasie 
oskarżony podobnie potraktował przelew ze strony V. F. (…)  (także z konta banku słowackiego) 

 Wniosek 
 Oskarżony nie popełnił przestępstwa przypisanego mu przez Sąd 

Okręgowy w Szczecinie 
☒ zasadny  
 
☐ częściowo zasadny  
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☐ niezasadny 
 Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 

 Zdaniem Sądu Apelacyjnego, prawidłowe było stanowisko obrońcy oskarżonego, przedstawione już 
w odpowiedzi na akt oskarżenia, iż nie było podstaw faktycznych do przyjęcia odpowiedzialności z 
art. 299 k.k., z uwagi na brak zamiaru bezpośredniego czy też ewentualnego popełnienia tego 
przestępstwa. Oskarżony działał na zasadach przyjmowania przelewów od pośredników już 
wcześniej, a sporny przelew na 8400 euro został przez niego potraktowany jak każdy inny. Nie 
wykazano w sprawie, że miał on podstawy do przypuszczenia, że pieniądze te mogły pochodzić z 
czynu zabronionego. 
W przedmiotowej sprawie ustalono, w jaki sposób została oszukana firma (…). Prawdopodobnie 
czynu tego dopuścił się obywatel W. (E. S. i być może inne osoby), ale nie ma jakichkolwiek 
dowodów na powiązania sprawców tego oszustwa z oskarżonym C. R. (1). Nie można podważyć 
twierdzenia, wbrew stanowisku sądu I instancji, że nigeryjska firma (…) skorzystała z pośrednictwa 
firmy (…), i być może także została oszukana przez tą ostatnią. Jak już wskazano wyżej, niektóre 
oceny sądu I instancji są całkowicie dowolne i nie mają oparcia w faktach. Tym samym wniosek o 
umyślnym działaniu oskarżonego jest, w ocenie Sądu Odwoławczego, chybiony.  
Na korzyść C. R. (1) przemawia i to, że w ciągu roku przez konto jego firmy w (…) Bank (…) 
przepływały setki tysięcy euro. Firma bardzo dobrze działała, przynosiła, i nadal przynosi, duże 
dochody. W tym kontekście trudno uznać, że oskarżony dla niewielkiej, z jego punktu widzenia, 
kwoty brał udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy 

4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU 
4.1. Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności 

5. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO 
1.7. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji 
5.1.1. Przedmiot utrzymania w mocy 

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy 
1.8. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji 
5.2.1. Przedmiot i zakres zmiany 

Zmieniono część skazującą wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie i uniewinniono oskarżonego od 
popełnienia przestępstwa z art. 299§ 1 k.k. 
Zwięźle o powodach zmiany 
Tak, jak to opisano w pkt 3.1 niniejszego uzasadnienia 

1.9. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji 
1.1.7. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia 
5.3.1.1.1.  ☐ art. 439 k.p.k. 

Zwięźle o powodach uchylenia  
5.3.1.2.1. Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości ☐ art. 437 § 2 k.p.k. 

Zwięźle o powodach uchylenia  
5.3.1.3.1. Konieczność umorzenia postępowania ☐ art. 437 § 2 k.p.k. 

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej 
umorzenia 

5.3.1.4.1.  ☐ art. 454 § 1 k.p.k. 
Zwięźle o powodach uchylenia  

1.1.8. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania 
1.10. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku 
Punkt 
rozstrzygnięcia z 
wyroku 

Przytoczyć okoliczności 

6. KOSZTY PROCESU 
Punkt 
rozstrzygnięcia z 
wyroku 

Przytoczyć okoliczności 
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bez punktu Na podstawie art. 632 pkt. 2 k.p.k. kosztami procesu obciążono Skarb Państwa 
7. PODPIS 
SSA Janusz Jaromin SSA Andrzej Olszewski SSA Piotr Brodniak 
1.11. Granice zaskarżenia 
Kolejny numer załącznika 1 
Podmiot wnoszący apelację Obrońca oskarżonego 
Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego 
dotyczy apelacja 

Zmiana wyroku i uniewinnienie oskarżonego od 
popełnienia przypisanego mu przestępstwa 

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☒ na korzyść ☒ w całości 
☐ na niekorzyść ☐ w części ☒ co do winy 
  ☐ co do kary 
  ☐ co do środka karnego lub innego 

rozstrzygnięcia albo ustalenia 
0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 
☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu 

przypisanego oskarżonemu 
☒ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w 

art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu 
☒ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść 

orzeczenia 
☐ art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli 

mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia 
☐ art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego 

zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka 
☐ art. 439 k.p.k. 
☐ brak zarzutów 
0.11.4. Wnioski 
☒ uchylenie ☒ zmiana 

 



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
II Wydział Karny 

z dnia 18 lutego 2021 roku (II AKa 130/20)

1. W  przypadku form zjawiskowych popełnienia czynu zabronionego zmiana 
jednej formy na inną, np. pomocnictwa na współsprawstwo, nawet przy apelacji 
wniesionej wyłącznie na korzyść oskarżonego, nie narusza zakazu reformationis 
in peius.
2. Osiągnięcie przez jednego ze współdziałających etapu usiłowania pozwala na 
uznanie zachowań pozostałych współdziałających za usiłowanie. W przypadku 
wieloosobowej konfiguracji form sprawczych zamierzonego czynu zabronionego 
znamię bezpośredniego zmierzania do dokonania należy odnosić do zachowa-
nia poszczególnych współsprawców, co może powodować, że niektórzy spośród 
nich przekroczyli próg formy stadialnej usiłowania, a  inni jeszcze w niej pozo-
stali. Jednakże jeżeli z porozumienia wynika sukcesywność przystępowania do 
realizacji czynu zabronionego, to za usiłowanie odpowiadać będą wszyscy współ-
sprawcy uczestniczący w  tym porozumieniu, jeżeli zachowanie przynajmniej 
jednego z nich spełniło warunek bezpośredniego zmierzania do dokonania, jako 
znamienia usiłowania.
3. Jeżeli znamiona czasownikowe muszą być zrealizowane w  tym samym miej-
scu i w pewnej zwartości czasowej, to warunek bezpośredniości zmierzania do 
dokonania, jako znamię usiłowania, musi być odnoszony do czasowo pierwszego 
znamienia czasownikowego, a więc np. w przypadku oszustwa do momentu roz-
poczęcia czynności mającej na celu wprowadzenie w  błąd (początek rozmowy 
telefonicznej), a nie na chwilę rozpoczęcia przekazywania pieniędzy sprawcom 
przez pokrzywdzonych.
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III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 czerwca 2020 r., III AUa 25/20
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4. Do dokonania zniewagi nie jest wymagany jakikolwiek skutek w  postaci 
subiektywnego odczucia obrazy. Pokrzywdzony nie musi zatem odczuć zniewagi 
jako ujmy dla swej godności. Ocena zachowania sprawcy pod kątem charakteru 
znieważającego powinna opierać się na kryteriach obiektywnych, tj. powinno 
być powszechnie uznane za obraźliwe i naruszające godność osobistą człowieka 
w  świetle przyjętych norm społeczno-obyczajowych. Zatem kierowanie pod 
adresem policjantów wyzwisk, bez względu na to, jakie konkretnie były to obelgi, 
należy bezsprzecznie uznać za zniewagi w rozumieniu art. 226 § 1 k.k.
5. Naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności oddziałujące na 
ciało innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalno-
ści cielesnej nie musi łączyć się z powstaniem obrażeń, jednakże musi mieć ono 
wymiar fizyczny. Forma naruszenia nietykalności nie ma tu większego znacze-
nia, gdyż ustawodawca wprowadził otwarty katalog (w  ramach tzw. znamion 
wyjaśniających), jedynie przykładowo wyliczając uderzanie człowieka (jako 
przypadek w  praktyce najczęstszy), przez co w  znamionach przepisu mieszczą 
się wszystkie zachowania podjęte w  wymiarze fizycznym, a  realizujące skutek 
w  postaci naruszenia nietykalności cielesnej. Będzie to więc także np. oblanie 
kogoś cieczą, fekaliami, ukłucie szpilką, kopnięcie, szarpnięcie, oplucie, targanie 
za włosy, obcięcie lub wyrwanie włosów itd.
6. Czyn z art. 222 k.k. jest przestępstwem formalnym, a naruszenie nietykalności 
nie musi wywołać żadnego skutku i  tym samym nie musi charakteryzować się 
określoną dolegliwością.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny w składzie: 
Przewodniczący: SSA Stanisław Kucharczyk (spr.)
Sędziowie: SA Andrzej Olszewski, SO del. do SA Dorota Mazurek
Protokolant: st. sekr. sądowy Anita Jagielska

przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Ewy Krupki-Ćwiek 
po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2021 r. sprawy Ł.C. (1), P.K. (1), K.S. (1) oskar-
żonych z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 2 kk i inne na skutek apelacji wnie-
sionych przez prokuratora i obrońców oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego 
w Szczecinie z dnia 15 listopada 2019 r. III K 216/19 
I. Uchyla:
a) punkt I zaskarżonego wyroku w stosunku do oskarżonych Ł.C. (1), K.S. (1) i P.K. 
(1) i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okrę-
gowemu w Szczecinie;
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b) orzeczenie o  karze łącznej grzywny wydane wobec Ł.C. (1) oraz o  karach 
grzywny wymierzonych temu oskarżonemu za czyny z punktu II i III części wstęp-
nej wyroku i rozstrzygnięcia zawarte w punktach VII i VIII;
c) orzeczenie o karze wymierzonej oskarżonemu P.K. (1) za czyn z punktu IV części 
wstępnej wyroku i rozstrzygnięcie z tym związane zawarte w punkcie VI wyroku;
d) orzeczenie o  karze łącznej pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonemu 
K.S. (1) oraz o karach orzeczonych za czyny z punktu V i VI części wstępnej wyroku 
oraz rozstrzygnięcie zawarte w punkcie VII wyroku i w tym zakresie przekazuje 
sprawę Ł.C. (1), P.K. (1) i  K.S. (1) do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgo-
wemu w Szczecinie.
II. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.
III. Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. W.Ł. kwotę 738 (siedemset trzydzie-
ści osiem) złotych z VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskar-
żonemu Ł.C. (1) z urzędu w postępowaniu odwoławczym.
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UZASADNIENIE 

Formularz UK 2 Sygnatura 
akt 

II AKa 130/20 

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 4 
1. CZĘŚĆ WSTĘPNA  
1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji 
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie sygn. akt III K 216/19 
1.2. Podmiot wnoszący apelację 
☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego 
☐ oskarżyciel posiłkowy 
☐ oskarżyciel prywatny 
☒ obrońca 
☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego 
☐ inny 
1.3. Granice zaskarżenia 
1.1.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☒ na korzyść  
☒ na niekorzyść 

☐ w całości 
☒ w części ☒ co do winy 

☒ co do kary 
☐ co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia 

albo ustalenia 
1.1.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 

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

☐ 
art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż 
wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie 
odpowiada prawu 

☒ 
art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na 
treść orzeczenia 

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

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

☐ art. 439 k.p.k. 
☐ brak zarzutów 
1.4. Wnioski 
☒ uchylenie ☒ Zmiana 
2. Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy 
1.5. Ustalenie faktów 
1.1.3. Fakty uznane za udowodnione 
Lp. Oskarżony Fakt oraz czyn, do którego fakt się 

odnosi 
Dowód Numer 

karty 
2.1.1.1     
1.1.4. Fakty uznane za nieudowodnione 
Lp. Oskarżony Fakt oraz czyn, do którego fakt się 

odnosi 
Dowód Numer 

karty 
2.1.2.1.     
1.6. Ocena dowodów 
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1.1.5. Dowody będące podstawą ustalenia faktów 
Lp. faktu z pkt 2.1.1 Dowód Zwięźle o powodach uznania dowodu 
1.1.6. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów 
 (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów) 
Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2 Dowód Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu 
3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków 
Lp. Zarzut 
3.1. Prokurator na podstawie art. 425 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 444 k.p.k. 

zaskarżył wyrok w części dotyczącej czynu kwalifikowanego z art. 13 § 1 
k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. na niekorzyść oskarżonych Ł. C. (1), P. K. 
(1) oraz K. S. (1). W oparciu o przepis art. 427 § 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 
k.p.k. wyrokowi zarzucił obrazę przepisów prawa procesowego, a 
mianowicie art. 7 k.p.k., polegającą na przeprowadzeniu przez Sąd I 
Instancji dowolnej, a nie swobodnej oceny zebranych dowodów z 
naruszeniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i 
doświadczenia życiowego mającą wpływ na treść orzeczenia co do 
okoliczności zdarzenia i zachowania oskarżonych Ł. C. (1), K. S. (1) i P. 
K. (1) przyjmując, że oskarżony Ł. C. (1) poczynił z oskarżonymi K. S. 
(1) oraz P. K. (1) jedynie ustalenia zmierzające li tylko i wyłącznie do 
przygotowania do popełnienia przestępstwa rozboju z użyciem 
przemocy i niebezpiecznych narzędzi na szkodę R. Ł. (1) – a tym 
samym, że oskarżeni Ł. C. (1), K. S. (1) i P. K. (1) bezpośrednio nie 
zmierzali do jego dokonania, co w konsekwencji doprowadziło do 
uniewinnienia wyżej wymienionych oskarżonych od popełnienia czynu 
z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k., podczas gdy prawidłowa ocena 
całości zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wniosku, 
że oskarżeni swoim zachowaniem w sposób bezpośredni zmierzali do 
dokonania przestępstwa rozboju, za czym przemawia nie tylko przyjazd 
oskarżonych K. S. (1) i P. K. (1) z K. do Ś. do oskarżonego Ł. C. (1), lecz 
również zarejestrowane w dniu zdarzenia rozmowy K. S. (1) z 
konkubiną, a nadto to, że w dniu zdarzenia oskarżony Ł. C. (1) pojechał 
samochodem do miejsca zamieszkania pokrzywdzonego R. Ł. (1) w Ś. 
na teren ogródków działkowych z miotaczem gazu, a w tym samym 
czasie oskarżeni K. S. (1) i P. K. (1) oczekiwali na „sygnał” od 
oskarżonego Ł. C. (1) przy innym samochodzie na parkingu przy ul. 
(…) w Ś., co łącznie prowadzi do przekonania, że oskarżeni przeszli z 
etapu przygotowania do dokonania przestępstwa rozboju do etapu 
bezpośrednio zmierzającego do jego realizacji 

☒ zasadny  
 
☐ częściowo 
zasadny 
 
☐ niezasadny 

 Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Apelację prokuratora co do zasady należało uznać za słuszną, aczkolwiek nie wszystkie 

argumenty należało podzielić. Ma skarżący rację twierdząc, iż Sąd pierwszej instancji 
popełnił błąd dowolności, ponieważ nie uwzględnił przy ustaleniach faktycznych, jak i w 
ocenie prawnej, wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia. Z tym że, zaznaczyć 
od razu należy, iż ostateczna ocena prawna zachowań przestępnych oskarżonych zależeć 
będzie od poczynionych ustaleń faktycznych, te zaś od wyników postępowania 
dowodowego. Rzeczywiście jest tak, iż Sąd Okręgowy w swoich rozważaniach nie 
przeanalizował dokładnie kwestii podniesionych przez skarżącego w zarzucie apelacji, a to 
treści rozmowy K. S. (1) z konkubiną, w szczególności słów: „nie wiadomo, jak to ugryźć”. 
Dodać trzeba, że Sąd pierwszej instancji nie zweryfikował szczegółowo nie tylko treści tej 
rozmowy, ale i wyjaśnień oskarżonego P. K. (1), który podczas przesłuchania 27.10.2018 r. 
(k. 202) mówi m.in.: „Widać było po Ł., że jest zdeterminowany, aby rozwiązać sprawę ze 
swoim wspólnikiem…”, „K. został ze mną pod domem Ł. i mieliśmy czekać na wiadomość 
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od niego”. „Nie wiem czy K. miał wtedy sprzęt w razie potrzeby wjazdu do tego chłopaka, 
gdy się nie dogadał z nim” – z punktu widzenia zamiaru przestępnego oskarżonych, a 
mianowicie czy wskazują one na to, że oskarżeni pozostawali w dalszym ciągu w fazie 
przygotowania do przestępstwa, czy też przemawiają one za przyjęciem, że wkroczyli już 
na etap usiłowania, o czym świadczyć mają czynności przedsięwzięte przez Ł. C. wskazane 
w zarzucie apelacji, zaś K. S. i P. K., działając wspólnie i w porozumieniu z Ł. C. i w 
ramach podziału ról, oczekiwali na parkingu na sygnał od kolegi, aby, jak wyjaśnia P. K.: 
„w przypadku, gdy miał być napad, podjechać pod dom i mieli na moją lawetę zapakować 
rzeczy”. Wprawdzie P. K. mówi o tym, iż był zdecydowany jechać do K., ale zastanowienia 
też wymaga czy pozostałe jego stwierdzenia zawarte w przywołanych wyjaśnieniach, treść 
rozmowy K. S. z konkubiną, cel udania się przez Ł. C. do R. Ł. wskazany przez K. S. 
(odebranie należnych mu, w jego ocenie, dóbr), a przede wszystkim czynności podjęte 
przez Ł. C. nie wskazują na to, że zamiar P. K. wyjazdu do K. w tamtej chwili nie był 
rzeczywisty, a oskarżeni wyruszyliby do K. raczej dopiero po otrzymaniu informacji od Ł. 
C. czy też po realizacji akcji przestępczej, a ta była uzależniona od tego jak rozwinie się 
spotkanie Ł. C. z R. Ł. Dlatego też ponownej analizy wymaga to czy P. K. i K. S. jednak 
przez ten czas pozostawali w gotowości co do podjechania pod dom Ł. po rowery bądź też 
inne rzeczy z rabunku, a nie szykowali się na wyjazd do K. ostatecznie porzucając zamiar 
udziału w rozboju z Ł. C. 

Już w tym miejscu podkreślić należy, iż analiza prawna zachowań podjętych przez 
oskarżonych nie powinna ograniczać się tylko do takiego zakresu, jaki przyjął Sąd 
pierwszej instancji w kontrolowanym wyroku, a i prokurator w apelacji. Sąd Okręgowy 
powinien także, zgodnie z jednolitym orzecznictwem Sądu Najwyższego i poglądami 
piśmiennictwa (zob. np. wyrok SN z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, OSNKW 
2005/3/30 i glosy: Skwarcow M., Warunki orzekania przez sąd odwoławczy w ramach art. 
440 k.p.k., Grajewski J., Glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, 
Rogalski M., Glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04) rozważyć, czy 
zachowania oskarżonych uzasadniały przypisanie im popełnienia przestępstwa, choćby o 
innej kwalifikacji prawnej niż przyjęta w akcie oskarżenia. I tak np. wobec Ł. C. chociażby 
z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k., tj. podżegania pozostałych oskarżonych, a także 
innej osoby, co wynika chociażby z podsłuchanych rozmów telefonicznych – do czynu z 
art. 280 § 2 k.k., zaś w stosunku do K. S. i P. K. z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k., a 
mianowicie pomocnictwa do rozboju kwalifikowanego, wszak udostępnili samochód (K. 
S.), którym przyjechał (kierował) P. K. i lawetę, obaj mieli nabyć taśmę samoprzylepną i 
trytki, jak również przyjechali do Ś., obserwowali dom R. Ł. i byli gotowi, aby uczestniczyć 
bezpośrednio w rozboju (K. S.), bądź przewieźć skradzione rzeczy do K. (K.). 

Oczywistym jest, biorąc pod uwagę szeroki zakres zdarzenia historycznego objęty aktem 
oskarżenia, iż wskazane ewentualne czynności przestępcze (znamiona czynów 
zabronionych) nie wykraczają poza ramy oskarżenia. Ponadto, odnośnie reguły 
reformationis in peius, to, zgodnie z poglądami wyrażanymi w orzecznictwie i 
piśmiennictwie, w przypadku form zjawiskowych popełnienia czynu zabronionego 
wyrażono zapatrywanie oparte na argumencie o ich równorzędności, a mianowicie, że 
zmiana jednej formy na inną, np. pomocnictwa na współsprawstwo, nawet przy apelacji 
wniesionej wyłącznie na korzyść oskarżonego, nie narusza zakazu reformationis in peius 
(por. postanowienie SN z 14 października 2002 r., II KKN 268/01, LEX nr 55552 i D. 
Świecki, w: Komentarz do art. 440 k.p.k., Lex Omega 2021). Trzeba zauważyć, że przecież 
Kodeks karny przewiduje łagodniejsze orzekanie wobec pomocnika, gdyż w art. 19 § 2 
daje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary. Z tego punku widzenia to zmiana 
formy popełnienia przestępstwa z pomocnictwa na współsprawstwo byłaby mniej 
korzystna dla oskarżonego, a więc powinien go chronić zakaz reformationis in peius, ale 
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taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje. Z tym że wskazany zakaz nie chroni 
oskarżonych, jako że apelacje na ich niekorzyść złożył prokurator, a Sąd odwoławczy 
uchylił wyrok co do tego czynu w ramach jej uwzględnienia. Wprawdzie prokurator w 
apelacji nie zwrócił uwagi na możliwość zakwalifikowania działań oskarżonych jako 
podżeganie lub pomocnictwo, ale Sąd odwoławczy mógł skorzystać z treści art. 440 k.p.k. 
w zw. z art. 437 § 2 k.p.k., przy uznaniu rażącej niesprawiedliwości uniewinnienia 
oskarżonych, co niewątpliwie by nastąpiło, gdyby Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy 
zaskarżony wyrok w tej części, i wydać wyrok kasatoryjny.  

Dodać jeszcze trzeba, że w wypadku form stadialnych popełnienia czynu zabronionego 
zawsze karalne usiłowanie zawiera mniejszy ładunek społecznej szkodliwości niż 
dokonanie. Jednakże biorąc pod uwagę to, iż oskarżeni niebezpieczne przedmioty 
pozostawili w mieszkaniu Ł. C., a tenże udał się do R. Ł. z gazem pieprzowym i jego 
zachowanie nie osiągnęło stadium dokonania, podobny środek obezwładniający miał w 
samochodzie K. S., rozważenia wymagać będzie, gdy wyniki postępowania dowodowego 
potwierdzą stanowisko apelującego, zmiana kwalifikacji prawnej usiłowania 
kwalifikowanego rozboju na usiłowanie rozboju zwykłego – co dostrzega także 
prokurator, gdyż cech środków obezwładniających, jakimi faktycznie w chwili czynu 
dysponowali oskarżeni, nie sposób zrównać z właściwościami innych podobnie 
niebezpiecznych przedmiotów, jak nóż czy broń palna, o jakich stanowi art. 280 § 2 k.k. 
(zob. pod. SA w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z 17 grudnia 2020 r., II AKa 222/20, i 
przywołana tam literatura i orzecznictwo). Z tych też względów zakaz reformationis in 
peius nie działa w wypadku ewentualnej zmiany usiłowania z typu kwalifikowanego na 
podstawowy. 

Powracając do argumentacji apelacji prokuratora, wskazać należy, iż ma rację skarżący, 
kiedy twierdzi, iż szerzej należy spojrzeć na usiłowanie, niż uczynił to Sąd Okręgowy i 
trzeba brać pod uwagę do oceny prawnej czynu czynności oskarżonych podjęte nie tylko 
tuż przed zatrzymaniem, ale i wcześniej. Należy brać pod uwagę także możliwość zmiany, 
planu akcji przestępczej ustalonego w rozmowach telefonicznych: udał się sam Ł. C., 
najpierw rozmowa, później przemoc i zabór rzeczy, nawet w sposób konkludentny. Na 
konieczność właściwej interpretacji usiłowania zwracał uwagę wielokrotnie Sąd 
Najwyższy, w tym i w sprawie Sądu Okręgowego w Szczecinie, V KK 224/17 – wyrok z 
dnia 8 lutego 2018 r. oraz w innej sprawie zob. wyrok z dnia 4 września 2007 r., II KK 
322/06, OSNwSK 2007/1/1964, podkreślając w sprawie V KK 224/17, iż: „Przypomnieć 
należy bowiem, że dominuje w orzecznictwie pogląd, iż określenie „bezpośrednio 
zmierza” do dokonania czynu zabronionego oznacza całość zachowań wiodących wprost 
do wypełnienia jego znamion, a stwarzających realne zagrożenie dla chronionego dobra 
prawnego, a nie wyłącznie ostatnie z tych zachowań, poprzedzające realizację czynności 
sprawczej czynu zabronionego (por. np. wyroki SN: z dnia 8 marca 2006 r., IV KK 415/05, 
LEX nr 183071; z dnia 4 września 2007 r., II KK 322/06, LEX nr 450569; wyrok SA w (…) z 
dnia 15 kwietnia 2013 r., II AKa 36/13, LEX nr 1313431). Dla oceny czy zachowanie 
sprawców stanowi o realizacji normy art. 13 § 1 k.k. kluczowe jest ustalenie, czy 
przekroczyło ono ramy przygotowania z art. 16 § 1 k.k. do popełnienia określonego 
przestępstwa, albowiem pomiędzy przygotowaniem a usiłowaniem nie ma już pola 
niczyjego w sferze normatywnego pochodu do popełnienia przestępstwa. Usiłowaniem 
będzie zatem takie zachowanie, które oceniane in concreto stworzyło takie zagrożenia dla 
dobra prawnego chronionego określonym typem czynu zabronionego, co do którego 
sprawca ma zamiar realizacji wszystkich jego znamion, iż zagrożenie jego popełnienia 
miało charakter zagrożenia realnego a nie abstrakcyjnego (wyrok SN z dnia 8 marca 2006 
r., IV KK 415/05, LEX nr 183071). Na tle wskazanych okoliczności faktycznych, w więc 
stworzenie określonego planu, zgromadzenia środków pieniężnych, wejście w 
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porozumienie z osobą, która gwarantowała odpowiednie możliwości realizacji podjętego 
zamiaru (J. B.), przekazanie pieniędzy dla J. B. na realizację planowanych czynności, a 
następnie podjęcie przez J. B. konkretnych i realnych działań w celu realizacji zamiaru, tj. 
dalsze przekazanie pieniędzy Ś. Na ten cel, odbywanie, przy jego pomocy i przy jego 
wsparciu, spotkań z policjantami m.in. w budynku KWP w (…), jawi się jako bezsporne, 
że zachowanie wszystkich tych oskarżonych przekroczyło ramy niekaralnego 
przygotowania chociażby do popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1, 3, 4 k.k. Dążenie 
sprawców do dokonania czynu zabronionego, realizowane już po zakończeniu czynności 
przygotowania, rozpoczyna bowiem fazę usiłowania, zaś usiłowanie może przybrać formę 
oddalonych w czasie od dokonania, ale zmierzających bezpośrednio do niego, ciągu 
różnych zachowań (por. także np. wyroki SN: z dnia 1 kwietnia 2005 r., IV KK 309/04, 
OSNKW 2005, nr 9, poz. 79; z dnia 29 czerwca 2006 r., WK 8/06, OSNKW 2006, nr 11, 
poz. 104; z dnia 4 września 2007 r., II KK 322/06, LEX nr 450569). 

W drugim z przywołanych prejudykatów SN stwierdza m.in.: „Te właśnie czynności, 
polegające na stworzeniu warunków do przedsięwzięcia czynu zmierzającego 
bezpośrednio do jego dokonania (art. 16 § 1 k.k.), stanowiły o zakończeniu fazy 
niekaralnego przygotowania, na którą złożyły się wszystkie wcześniejsze zachowania 
oskarżonego, w tym nakłanianie współoskarżonego E. K. do dokonania przerobienia 
wpisu w pocztowej książce nadawczej jego biura, co ten ostatni, przy udziale pracowniczki 
biura, zresztą uczynił oraz poświadczenia przez niego nieprawdy w piśmie skierowanym 
do Urzędu Skarbowego, iż wniosek taki wysłany został w dniu 21 października 2002 r. 
Ponieważ dokonaniem przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. byłoby wydanie przez organ 
restrukturyzacyjny decyzji restrukturyzacyjnej obejmującej m.in. umorzenie należności 
publicznoprawnych, działania B. L., które zawarte są pomiędzy wskazanymi wyżej dwoma 
fazami przestępstwa – formą stadialną w postaci przygotowania i sprawczą – muszą być 
uznane za fazę usiłowania. Podkreślić przy tym należy nietrafność zaprezentowanego w 
kasacji i jej uzupełnieniu stanowiska, że usiłowanie urzeczywistnia się dopiero w ostatnim, 
pojmowanym naturalistycznie zachowaniu, poprzedzającym wypełnienie czynności 
sprawczej czynu zabronionego. Jak wywiódł to Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23 
maja 2007 r., V KK 265/06 (OSNKW 2007, z. 7–8, poz. 58), a pogląd ten Sąd Najwyższy w 
tym składzie w całości aprobuje i do niego się w tym miejscu odwołuje, określenie 
„bezpośrednio zmierza” do dokonania czynu zabronionego (art. 13 § 1 k.k.) oznacza 
całość zachowań wiodących wprost do wypełnienia jego znamion, stwarzających realne 
zagrożenie dla chronionego dobra prawnego, a nie wyłącznie ostatnie z tych zachowań, 
poprzedzające realizację czynności sprawczej czynu zabronionego. Taka interpretacja art. 
13 § 1 k.k. wynika, jak to podkreślił w uzasadnieniu powołanego orzeczenia Sąd 
Najwyższy, z językowej wykładni pojęcia bezpośredniości, przy dokonywaniu której 
należy mieć na uwadze to, że jest ono sprzężone w treści tego przepisu z czasownikiem 
„zmierza”. Ten z kolei wyraz, zgodnie z semantyczną zawartością, wcale nie oznacza 
czynności pojedynczej, jednoaktowej, może bowiem być zachowaniem rozciągniętym w 
czasie”. I dalej: „Wyprowadzona w powołanym orzeczeniu Sądu Najwyższego wykładnia 
znamienia „bezpośredniości” potwierdza aktualną linię orzecznictwa (postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2005 r., IV KK 309/04, OSNKW 2005, z. 9, poz. 79; wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., IV KK 415/05, LEX nr 183071; wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 29 czerwca 2006 r., WK 8/06, OSNKW 2006, z. 11, poz. 104), w 
którym przyjmuje się, że dążenie sprawcy do dokonania czynu zabronionego, 
kontynuowane już po zakończeniu przygotowania, rozpoczyna fazę usiłowania, które nie 
może być utożsamiane wyłącznie z ostatnim aktem zachowania poprzedzającego 
dokonanie. Usiłowanie bowiem, w określonych warunkach, może przybrać postać 
oddalonych w czasie od dokonania, ale zmierzających do niego bezpośrednio, ciągu 
różnych zachowań”. „(…) bezpośrednie zmierzanie do dokonania, jako znamię usiłowania 
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popełnienia czynu zabronionego, odnosi się do działania samego sprawcy i jego 
zachowania również wówczas, gdy uzyskanie zamierzonego skutku uzależnione jest od 
postępowania jeszcze innych osób, który to pogląd, wyrażony w orzecznictwie (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1974 r., III KR 52/74, OSNKW 1974, z. 12, poz. 223), 
zyskał akceptację w piśmiennictwie (A. Zoll: op. cit., s. 247)”. 

Sąd Okręgowy, odwołując się do poglądów piśmiennictwa i orzecznictwa, poddał analizie 
prawnej zachowania oskarżonych w postaci, która nie do końca odpowiadała 
poczynionym ustaleniom faktycznym i wynikom postępowania dowodowego. Bo przecież 
wyrażane w piśmiennictwie i orzecznictwie poglądy, na których się oparł, odnosiły się w 
głównej mierze do sytuacji, w której sprawcy przybyli na miejsce planowanego czynu, 
podczas gdy zachowanie Ł. C. posunęło się dalej, a mianowicie próbował wejść do domu i 
gdy znalazł się przy drzwiach i złapał za klamkę, otwierał je, został zatrzymany. Tak więc 
ocenę prawną zachowań oskarżonych, aby była ona prawidłowa, należałoby 
przeprowadzić na taki stan ustaleń faktycznych, w których Ł. C. „łapie za klamkę i otwiera 
je”, a pozostali oskarżeni znajdują się kilka kilometrów dalej w oczekiwaniu na sygnał od 
Ł. C., o ile ponownie przeprowadzone dowody potwierdziłyby to ustalenie, z 
uwzględnieniem oczywiście powyższych uwag dotyczących interpretacji usiłowania i 
przygotowania. 

Bardzo istotnym zagadnieniem pozostaje kwestia strony podmiotowej i zamiaru, z jakim 
udał się Ł. C. do R. Ł. i pozostali oskarżeni czekali na informacje od Ł. C. Przy ocenie tej 
przesłanki Sąd pierwszej instancji powinien mieć na względzie wszystkie uwagi 
prokuratora zawarte w jego apelacji, przedstawianie których w tym miejscu Sąd 
odwoławczy uznaje za niecelowe i odsyła do uzasadnienia środka zaskarżenia wniesionego 
przez oskarżyciela publicznego, a także to, jak oskarżeni zachowywali się w czasie 
zatrzymania, w szczególności to, iż Ł. C. uciekał na widok policjantów, a pozostali 
oskarżeni stawiali im czynny opór. Czy tak podczas zatrzymania zachowałyby się osoby, 
które odstąpiły od popełnienia przestępstwa, bądź nie zamierzały go dokonać, czy raczej 
zachowywali się, jak osoby, które szykowały się i oczekiwały na moment włączenia się do 
akcji przestępczej ze spodziewanymi sporymi zyskami, którą przerwali policjanci? Wszak 
przecież, gdyby oskarżeni odstąpili wcześniej od popełnienia czynu, to nie powinni czuć 
obaw przed Policją, zatrzymaniem i powinni zachowywać się inaczej podczas tych 
czynności, chyba że za coś innego poważnego, jak zaplanowany rozbój, byli jeszcze 
poszukiwani. 

Sąd pierwszej instancji, rozważając kwestię braku realnego zagrożenia dla dobra prawnego 
– dóbr osobistych pokrzywdzonego, skupił się na analizie tej przesłanki w ramach formy 
przygotowania do przestępstwa, natomiast stracił z pola widzenia treść art. 13 § 2 k.k., 
który przecież stanowi, iż usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia 
sobie, że dokonanie jest niemożliwe, ze względu na brak przedmiotu nadającego się do 
popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nienadającego 
się do jego popełnienia. Sąd Okręgowy powinien przecież uwzględnić również i to, iż ów 
brak zagrożenia dla R. Ł. nie był wynikiem jedynie ograniczenia akcji oskarżonych do 
przygotowania, ale działań Policji i z tego powodu nie ziściło się zagrożenie 
pokrzywdzonego, bo nie było go w domu, czego sprawcy sobie nie uświadamiali. Odrębną 
kwestią pozostaje to czy sytuację, w jakiej znaleźli się w chwili czynu pokrzywdzony i 
sprawcy – pokrzywdzonego nie było w domu, a byli tam policjanci gotowi do ujęcia 
sprawców, gdy do niego na spotkanie udawał się Ł. C., należy również rozpatrywać na 
gruncie art. 13 § 2 k.k., jako usiłowania nieudolnego – brak przedmiotu 
(pokrzywdzonego) nadającego się do popełnienia na nim czynu, bądź użycie środka 
nienadające się do jego popełnienia (Ł. C. sam czy też wraz z kolegami nie są w stanie 
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okraść R. Ł., bo staną temu na przeszkodzie policjanci), czy też jako udolnego z art. 13 § 1 
k.k., bo wprawdzie nie było pokrzywdzonego w domu, byli tam policjanci na zasadzce, ale 
znajdowały się tam rzeczy, które zamierzali zrabować oskarżeni. 

Kolejne zagadnienie natury prawnej, jakie wyłania się w tej sprawie, to odpowiedzialność 
za usiłowanie popełnione w formie współsprawstwa. Jak wyjaśnił to Sąd Apelacyjny w 
uzasadnieniu wyroku z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie II AKa 60/19, z punktu widzenia 
odpowiedzialności za usiłowanie popełnione w formie współsprawstwa należy wyróżnić 
trzy sytuacje: pierwszą, polegającą na zawarciu przez dwie co najmniej osoby 
porozumienia nastawionego na wspólne wykonanie czynu zabronionego, któremu 
towarzyszy podjęcie przez każdego z uczestników porozumienia czynności zmierzających 
bezpośrednio do dokonania; drugą, polegającą na zawarciu przez dwie co najmniej osoby 
porozumienia nastawionego na wspólne wykonanie czynu zabronionego, któremu nie 
towarzyszy jednak podjęcie przez któregokolwiek z uczestników porozumienia czynności 
zmierzających bezpośrednio ku dokonaniu; trzecią, sprowadzającą się do zawarcia 
porozumienia oraz podjęcia przez część jego uczestników czynności zmierzających 
bezpośrednio do dokonania, przy jednoczesnym braku takiego zachowania po stronie 
pozostałych uczestników porozumienia. I trzecią sytuację należy przeanalizować w 
przypadku oskarżonych. 

Pierwszą z wymienionych sytuacji należy rozstrzygać jako przypadek usiłowanego 
współsprawstwa po stronie wszystkich uczestników porozumienia. Drugi z wymienionych 
przypadków nie wymaga komentarza ze względu na to, iż nie przystaje on do okoliczności 
tej sprawy. Trzecia z przedstawionych wyżej sytuacji może stanowić podstawę 
odpowiedzialności za usiłowanie współsprawstwa. W takim przypadku odpowiedzialności 
za usiłowanie współsprawstwa podlegają wszyscy uczestnicy porozumienia, nie wyłączając 
tych, których zachowanie nie wkroczyło w stadium bezpośredniego zmierzania do 
dokonania (takie stanowisko zajmuje np. A. Zoll, w: K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny 
komentarz, s. 175). Oznacza to, że osiągnięcie przez jednego ze współdziałających etapu 
usiłowania pozwala na uznanie zachowań pozostałych współdziałających za usiłowanie. W 
przypadku wieloosobowej konfiguracji form sprawczych zamierzonego czynu 
zabronionego znamię bezpośredniego zmierzania do dokonania należy odnosić do 
zachowania poszczególnych współsprawców, co może powodować, że niektórzy spośród 
nich przekroczyli próg formy stadialnej usiłowania, a inni jeszcze w niej pozostali. 
Jednakże jeżeli z porozumienia wynika sukcesywność przystępowania do realizacji czynu 
zabronionego, to za usiłowanie odpowiadać będą wszyscy współsprawcy uczestniczący w 
tym porozumieniu, jeżeli zachowanie przynajmniej jednego z nich spełniło warunek 
bezpośredniego zmierzania do dokonania, jako znamienia usiłowania (tak A. Zoll, w: 
Komentarz do art. 13 Kodeksu karnego Stan prawny: 2016.08.01., teza 25, Lex Omega). W 
warunkach niniejszej sprawy może to oznaczać, iż wykazanie wkroczenia na etap 
bezpośredniości, tj. podejście przez Ł. C. pod drzwi R. Ł. i złapanie za klamkę w celu ich 
otwarcia umożliwi pociągnięcie do odpowiedzialności karnej także pozostałych 
oskarżonych, a więc współsprawców przybyłych do Ś. i oczekujących na informację, kiedy 
mają się udać po pieniądze i inne rzeczy zabrane R. Ł., o ile udowodni się im, że oczekiwali 
na sygnał od Ł. C. z zamiarem czynnego włączenia się do działań kolegi, bądź odebrania 
skradzionych rzeczy. 

Dodać trzeba, iż jeżeli znamiona czasownikowe muszą być zrealizowane w tym samym 
miejscu i w pewnej zwartości czasowej, to warunek bezpośredniości zmierzania do 
dokonania, jako znamię usiłowania, musi być odnoszony do czasowo pierwszego 
znamienia czasownikowego, a więc np. w przypadku oszustwa do momentu rozpoczęcia 
czynności mającej na celu wprowadzenie w błąd (początek rozmowy telefonicznej), a nie 
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na chwilę rozpoczęcia przekazywania pieniędzy sprawcom przez pokrzywdzonych. W 
przypadku rozboju to atak na osobę pokrzywdzoną. Jak podkreśla się to w piśmiennictwie 
(zob. np. A. Zoll, w: Komentarz do art. 13 Kodeksu karnego Stan prawny: 2016.08.01, Lex 
Omega), nie ma przy tym istotnego znaczenia to, że wszyscy pozostali sprawcy (P. K. i K. 
S.) nie mieli dokładnej wiedzy o tym jak Ł. C. zachowywał się w stosunku do R. Ł. Ale 
wystarczy, że każdy z uczestników porozumienia ma świadomość, że umawia się z inną 
osobą, nawet w sposób dorozumiany, co do wspólnego przedsięwzięcia określonych 
działań oraz ma wolę ich wspólnego wykonania. 

Dlatego też, mając wszystkie powyższe okoliczności na względzie, rozważenia będzie 
wymagać, w zależności od wyników ponownego postępowania dowodowego, czy są 
podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności pozostałych oskarżonych za usiłowanie 
rozboju kwalifikowanego bądź zwykłego, względnie do odpowiedzialności za nie sprawcze 
formy zjawiskowe czynu karalnego 

 Wniosek 
 Prokurator wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie i 

przekazanie sprawy Sądowi I instancji celem ponownego rozpoznania 
☒ zasadny  
 
☐ częściowo 
zasadny  
 
☐ niezasadny 

 Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Wniosek prokuratora jest zasadny. Uzasadnia go treść art. 454 § 1 k.p.k. 
3.2. Obrońca oskarżonego Ł. C. (1) zaskarżył wyrok w części, a to w 

zakresie punktu IV i V. Na podstawie art. 438 pkt 4 k.p.k. zarzucił mu: 

– rażąco niewspółmierną karę grzywny wymierzoną oskarżonemu w 
wysokości 400 stawek dziennych za czyn opisany w punkcie II aktu 
oskarżenia, a nadto w wysokości 400 stawek dziennych za czyn 
opisany w punkcie III aktu oskarżenia z tą zmianą, że Sąd I instancji 
uznał, iż czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi i zakwalifikował go 
z art. 286 § 3 k.k. i w konsekwencji wymierzył oskarżonemu 
niewspółmiernie wysoką karę łączną grzywny w wysokości 774 stawek 
dziennych, w sytuacji, gdy zastosowany wobec oskarżonego rozmiar 
represji karnej nie jest w pełni adekwatny do stopnia winy oraz stopnia 
społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonemu i nie 
spełnia swych celów zapobiegawczych, wychowawczych, a także 
potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. 

Oskarżony Ł. C. (1) w piśmie zatytułowanym apelacja oprócz 
zastrzeżeń zgłoszonych do wymierzonych kar wskazał na naruszenie 
prawa do obrony poprzez zaniechanie doprowadzenia go na rozprawę 
oraz brak pouczenia o możliwości złożenia wniosku o doprowadzenie 

☐ zasadny 
☒ częściowo 
zasadny 
☐ niezasadny 

 Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Zarzut apelacji obrońcy uznać należało za częściowo zasadny, a mianowicie w zakresie 

rozdźwięku pomiędzy stwierdzeniami Sądu pierwszej instancji dotyczącymi stopnia 
społecznej szkodliwości czynu a wysokością wymierzonych kar grzywny za poszczególne 
czyny. Nie sposób znaleźć też w uzasadnieniu stwierdzeń dotyczących stopnia winy oraz 
szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego Sąd Okręgowy wymierzył oskarżonemu za oba czyny 
grzywny w takiej wysokości, a przy kształtowaniu kary łącznej sięgnął po zasadę asperacji. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz ewentualną możliwość, po uchyleniu rozstrzygnięcia 
uniewinniającego, właściwego miarkowania kary i środków karnych za poszczególne 
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czyny Sad Apelacyjny doszedł do wniosku, iż najwłaściwszym orzeczeniem, które otworzy 
drogę do takiego ukształtowania kar, aby spełniały one warunki adekwatności do 
okoliczności poszczególnych czynów (stopnia winy, społecznej szkodliwości – które 
wymagają szczegółowego określenia), właściwości i warunków osobistych sprawców, ale i 
dla zachowania wewnętrznej sprawiedliwości wyroku, będzie uchylenie wyroku w tej 
części (co do kary i innych rozstrzygnięć z tym związanych) i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Szczecinie. 
 
Odpowiadając na zastrzeżenia zgłoszone przez oskarżonego dotyczące naruszenia prawa 
do obrony wskazać trzeba, iż został on prawidłowo pouczony o uprawnieniach 
procesowych, w tym i o prawie do złożenia wniosku o doprowadzenie, gdy jego obecność 
nie była obowiązkowa. Oskarżony takie pouczenie otrzymał wraz z odpisem aktu 
oskarżenia (potwierdzenie doręczenia k. 2164). Poza tym występował w procesie z 
obrońcą, do którego oskarżony mógł zwrócić się o wyjaśnienie tej sytuacji procesowej, a 
który mógł także zadawać pytania świadkom. Nie był to również pierwszy proces karny 
oskarżonego. Dlatego też nie sposób przychylić się do jego uwag i z urzędu i uznać, iż 
doszło do rażącego naruszenia prawa procesowego uzasadniającego zastosowanie art. 440 
k.p.k. i uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości 

 Wniosek 
 Obrońca wniósł o zmianę skarżonego wyroku w części, a to w zakresie 

punktu IV i V, poprzez zmniejszenie wysokości orzeczonych wobec 
oskarżonego kar grzywny za czyn opisany w punkcie II aktu 
oskarżenia oraz za czyn opisany w punkcie III aktu oskarżenia, z tą 
zmianą, że Sąd I instancji uznał, iż czyn ten stanowi wypadek 
mniejszej wagi i zakwalifikował go z art. 286 § 3 k.k., a w konsekwencji 
zmniejszenie wysokości kary łącznej grzywny orzeczonej wobec 
oskarżonego Ł. C. (1) 

☐ zasadny 
 
☐ częściowo 
zasadny 
 
☒ niezasadny 

 Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Żądanie zmiany wyroku w części dotyczącej kary poprzez jej złagodzenie Sąd Apelacyjny 

uznać za niezasadny. Za celowe, z przyczyn wskazanych wyżej, Sąd odwoławczy uznał 
uchylenie wyroku w zaskarżonym zakresie, w tym także co do orzeczonego środka 
kompensacyjnego i przekazanie sprawy w uchylonej części do ponownego rozpoznania 

3.3. Obrońca oskarżonego P. K. (1) zaskarżyła wyrok w całości. Na 
podstawie art. 427 k.p.k. i art. 438 pkt 2,3 i 4 k.p.k. zaskarżonemu 
orzeczeniu zarzuciła: 
1. naruszenie przepisów prawa procesowego, a to: 
a) art. 7 k.p.k. poprzez: 
aa) błędną i dowolną, nie zaś swobodną ocenę wyjaśnień oskarżonego i 
nieprzyznanie im waloru wiarygodności w sytuacji, kiedy były one 
spójne i logiczne, a nadto korespondowały z pozostałym 
zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, 
co miało wpływ na treść orzeczenia w zakresie, w jakim Sąd uznał winę 
i sprawstwo oskarżonego za zarzucany mu czyn z pkt III wyroku, 
bb) przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów poprzez uznanie, 
że zeznania świadków G. J. (1), K. M. (1), R. N. (1), T. K. i S. R. (1) 
potwierdzają winę i sprawstwo oskarżonego P. K. (1) w zakresie 
zarzucanego mu czynu w sytuacji, kiedy zeznania ww. świadków były 
niespójne, nielogiczne i nie korespondowały z pozostałym 
zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, 
cc) sprzeczne z zasadami logiki i doświadczenia życiowego uznanie, że 
oskarżony leżąc twarzą do podłoża, mając skrępowane ręce na plecach, 
szarpał G. J. (1) zmierzając w ten sposób do zaniechania 

☐ zasadny 
 
☐ częściowo 
zasadny 
 
☒ niezasadny 
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podejmowanej przez niego czynności zatrzymania w sytuacji, kiedy 
jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych i wynikających z anatomii 
ciała i ograniczeń ruchowych w takiej pozycji, 
2. błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na wynik sprawy, a 
polegający na: 
– uznaniu, że z treści zeznań G. J. (1), K. M. (1), R. N. (1), T. K. i S. R. 
(1) wynika, że oskarżony naruszył nietykalność cielesną G. J. (1) oraz 
znieważył go, podczas gdy w treści zeznań nie wskazują oni, jakich 
słów użył oskarżony wobec pokrzywdzonego, a nadto żaden ze 
świadków nie potwierdza, by G. J. (1) był szarpany przez oskarżonego 
za mundur 

 Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Zarzuty apelacji obrońcy nie zasługują na uwzględnienie. Sąd pierwszej instancji 

prawidłowo ocenił wszystkie dowody związane z przypisanym oskarżonemu czynem z 
punktu IV aktu oskarżenia. Zasadnie nie dał wiary wyjaśnieniom 
oskarżonego, gdyż zmierzały one do uniknięcia odpowiedzialności karnej P. K. za ten 
czyn. To, że sam poniósł obrażenia podczas interwencji i złożył zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa, nie przeważa za przyjęciem, iż sam nie stosował przemocy, 
czynnego oporu i nie znieważył policjanta podczas jego zatrzymania, a wykonywał 
wszystkie polecenia wydane przez funkcjonariuszy. Takiemu przebiegowi zdarzenia, jak 
przedstawia go ten oskarżony, przeczą niemal wszystkie dowody, poza częściowymi 
wyjaśnieniami K. S., który zresztą również przedstawiał siebie w korzystniejszym świetle, 
aby uniknąć odpowiedzialności karnej za czyn z art. 224 § 2 k.k. i inne. Gdyby bowiem 
było tak, jak twierdzą P. K. i K. S., a mianowicie, iż nie stawiali oporu i posłusznie 
podporządkowali się poleceniom policjantów, a mianowicie położyli się na ziemi i czekali, 
aż funkcjonariusze przystąpią do czynności ich zatrzymania, to przecież policjanci nie 
mieliby jakichkolwiek powodów, a i potrzeby do stosowania chwytów obezwładniających i 
podejmowania dalszych czynności zmierzających do pokonania oporu zatrzymanych, 
okajdankowania itd. Tymczasem oskarżeni do poleceń policjantów się nie zastosowali, a 
że Policja posiadała informacje z podsłuchanych rozmów wskazujące na przygotowywanie 
i przystąpienie przez tych oskarżonych do realizacji rozboju kwalifikowanego oraz o 
karalności oskarżonych Ł. C. i K. S. za popełnienie poważnych przestępstw, podjęła szereg 
działań zapobiegawczych, a jednym z nich było zatrzymanie oskarżonych. Charakter tych 
informacji, również zdaniem Sądu Apelacyjnego, wymagał odpowiedniego przygotowania 
i stanowczego działania stosownie do ryzyka mogącego wystąpić ze strony 
podejrzewanych. Zresztą takie obawy się potwierdziły, gdyż przecież nie tylko P. K. czy K. 
S. nie chcieli się dostosować poleceń policjantów, ale też i Ł. C., który na ich widok podjął 
ucieczkę. Zresztą zachowanie oskarżonych podczas zatrzymania „jest odpowiednie” do 
treści nagranych rozmów i do zamierzonych działań wobec R. Ł. Zaskoczenie 
zatrzymaniem w sytuacji, jakiej znajdowali się wtedy oskarżeni, planujący czy już 
realizujący zamiary przestępne ze spodziewanymi dużymi korzyściami, pokrzyżowane 
wkroczeniem Policji i do tego ich stosunek do porządku prawnego wynikający (chociażby 
po stronie P. K.) z chęci uczestnictwa w tym co zaproponował im Ł. C. przemawiają 
również za uznaniem, iż zachowanie oskarżonych w czasie zatrzymania, opór przed 
oddaniem się w ręce Policji, niedostosowanie się do poleceń, szarpanie, zniewagi to 
typowe zachowania osób zatrzymywanych. Ta okoliczność zaś potwierdza realność 
przebiegu zdarzenia przedstawianego przez funkcjonariuszy i wiarygodność zeznań 
policjantów, nie zaś wypowiedzi oskarżonych, którzy przecież, realizując linię obrony, 
starają się wykazać bezpodstawność zarzutów, w tym usiłowania rozboju i bezprawność 
zatrzymania, podczas którego policjanci mieli spowodować obrażenia ciała P. K. W tych 
uwarunkowaniach nie sposób zgodzić się z obrońcą, iż wyjaśnienia oskarżonych były 
spójne oraz logiczne i korespondowały z pozostałym materiałem dowodowym, skoro to, 
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co mówi P. K. jest ewidentnie sprzeczne z zeznaniami G. J., R. N. czy S. R., którzy mówią o 
niedostosowaniu się przez oskarżonych do poleceń, o szarpaniu przez P. K. za mundur G. 
J., a nadto G. J. zeznaje o znieważeniu go słowami wulgarnymi przez tegoż oskarżonego. 
Dlatego też nie sposób przychylić się do zarzutu obrońcy o przekroczeniu granic 
swobodnej oceny dowodów przez Sąd pierwszej instancji czy o błędnych ustaleniach 
faktycznych dotyczących tego czynu. Autorka apelacji w uzasadnieniu przywołuje 
fragmenty zeznań T. K. i G. J. (1) na dowód tego, iż ich depozycje są sprzeczne, ale 
przecież T. K. nie brał udziału w zatrzymaniu P. K., a wspólnie z K. M. (1) ujmował K. S. A 
szczegóły zatrzymania obu oskarżonych różniły się. Zatem wywody skarżącej o 
niespójności zeznań tych świadków nie mogą doprowadzić do podważenia ustaleń 
faktycznych Sądu Okręgowego w tym zakresie. Natomiast świadek S. R. (1) mówi o 
szamotaniu się przez oskarżonych, o utrudnianiu założenia kajdanek. Wprawdzie świadek 
nie potwierdza, aby widział szarpania za mundury, ale przecież, jak sam podkreśla, 
zdarzenie miało charakter bardzo dynamiczny i mógł tego nie zauważyć. Zresztą z 
przebiegu zdarzenia wynika, iż nie był on na pierwszej linii policjantów, którzy 
zatrzymywali oskarżonych, ponadto świadkowie takich czynności wykonują sporo na 
bieżąco, zeznawali po upływie kilku miesięcy od zatrzymań, stąd też mogły im się zatrzeć 
w pamięci szczegóły tych czynności. Dodać trzeba, iż opisy zachowania P. K. 
przedstawione przez G. J. i R. N. nie zawierają tak istotnych różnic, aby uznać, iż 
świadkowie są niewiarygodni. Ponadto z zeznań świadków nie wynika tylko to, co pisze w 
apelacji skarżąca, a mianowicie, że doszło jedynie do dotknięcia ubrań, bo przecież 
policjanci zatrzymujący P. K. mówią wyraźnie o szarpaniu za ubrania funkcjonariuszy, 
dlatego też odmienne twierdzenia autorki apelacji należy odrzucić. Ponadto 
przywoływanie zeznań świadka R. W. nie jest w stanie zmienić oceny zdarzenia, jako że 
był on kierowcą i skupiał się na innych kwestiach niż szczegóły zachowania osób 
zatrzymywanych. 
 
Nie jest tak, iż świadkowie opisują tak zachowanie P. K. podczas zatrzymania jak to 
ujmuje obrońca w punkcie 1 cc) zarzutów. Skarżąca zamieszcza jedynie krótki fragment z 
tego zdarzenia wywodząc, iż niemożliwym było takie zachowanie, jak go zakreśla. Ale 
przecież szczegółowa analiza tak zeznań świadków, jak i ustaleń faktycznych prowadzi do 
wniosku, że ani świadkowie tak nie zeznawali, ani też Sąd Okręgowy takowych ustaleń nie 
poczynił, dlatego też i ten zarzut apelacji jest chybiony. Z zeznań świadka G. J. z k. 1420 
czy R. N. z k. 1909v. wynika wyraźnie, iż do szarpaniny doszło wcześniej przed 
zakajdankowaniem. Zatem ustalenia Sądu Okręgowego co do naruszenia nietykalności 
cielesnej G. J. przez P. K. należy uznać za prawidłowe.  
 
Sąd pierwszej instancji nie popełnił błędu w ustaleniach faktycznych przyjmując, iż P. K. 
znieważył K. J. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe. O takim zachowaniu 
oskarżonego pokrzywdzony zeznaje konsekwentnie. W ferworze zatrzymania inni 
policjanci mogli na to nie zwrócić uwagi zważywszy, iż słowa obelżywe oskarżony 
kierował do G. J. Obrońca zgłosił zastrzeżenia do tego, iż Sąd pierwszej instancji nie 
ustalił, a i świadek w zeznaniach nie podał, jakich konkretnie obelżywych słów użył 
oskarżony wobec policjanta. Świadek potwierdził, iż były to wyzwiska. Podczas ostatniego 
przesłuchania nie pamiętał dokładnie tych epitetów. Nie może to stanowić przeszkody do 
poczynienia takich ustaleń faktycznych, jak to uczynił Sąd Okręgowy. Po pierwsze, 
zgodnie z dominującym, a zarazem słusznym poglądem, komentowany czyn ma charakter 
formalny (bezskutkowy), i jego dokonanie następuje w chwili poczynienia obiektywnie 
uznanej obrazy (W. Kulesza, Zniesławienie i zniewaga, s. 167; A. Zoll, w: Zoll (red.), 
Kodeks karny, t. 2, 1999, s. 666; P. Hofmański, J. Satko, Przestępstwa przeciwko czci, s. 46; 
J. Raglewski, Przestępstwa przeciwko czci, s. 834). Do dokonania zniewagi nie jest zatem 
wymagany jakikolwiek skutek w postaci subiektywnego odczucia obrazy. Pokrzywdzony 
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nie musi zatem odczuć zniewagi jako ujmy dla swej godności. Po drugie, ocena 
zachowania sprawcy pod kątem charakteru znieważającego powinna opierać się na 
kryteriach obiektywnych, tj. powinno być powszechnie uznane za obraźliwe i naruszające 
godność osobistą człowieka w świetle przyjętych norm społeczno-obyczajowych (post. SN 
z 7 maja 2008 r., III KK 234/07, Biul. PK 2008, nr 10, poz. 33). Zatem kierowanie pod 
adresem policjantów wyzwisk, bez względu na to, jakie konkretnie były to obelgi, należy 
bezsprzecznie uznać za zniewagi w rozumieniu art. 226 § 1 k.k. Ponadto zgodzić się należy 
z Sądem Apelacyjnym w Łodzi, który w sprawie II AKa 118/18 – w wyroku z dnia 13 
września 2018 r., Legalis, trafnie stwierdził, iż wyrok nie jest dokumentem, w którym jest 
miejsce na dosłowne przytaczanie użytych przez sprawcę wulgaryzmów. W związku z 
powyższym i ten zarzut obrońcy należy uznać za bezzasadny. 
 
Nie może zdyskwalifikować wiarygodności zeznań policjantów to, że złożyli oni zeznania 
w kilka miesięcy po zdarzeniu. Zostali przesłuchani wtedy, kiedy o takiej potrzebie 
przekonał się prokurator prowadzący śledztwo. Nie ma przekonujących dowodów w tym 
postępowaniu, obrona ich nie przedstawiła, wskazujących na to, iż P. K. podczas 
zatrzymania był bity i kopany przez policjantów. Zresztą policjanci wypowiadają się w tym 
zakresie twierdząc, iż jest to niemożliwe, ze względu na dysponowanie bronią i 
jednoczesną konieczność ujęcia stawiających opór zatrzymanych. Nie sposób też zgodzić 
się z tezą, iż prokurator w odwecie, dla usprawiedliwienia nagannych działań policjantów, 
na koniec postępowania przygotowawczego przedstawił oskarżonym zarzuty naruszenia 
nietykalności, czynnego oporu i znieważenia. Wskazać należy, iż w notatkach urzędowych 
sporządzonych przez policjantów zaraz po zdarzeniu są zapisy o biernym oporze i 
szarpaniu się przez P. K. (zob. np. k. 275). Dlatego też powyższą tezę obrońcy należy uznać 
za chybioną. Prokurator, zgodnie z treścią art. 10 § 1 k.p.k. formułującego zasadę 
legalizmu, był obowiązany oskarżyć P. K. i K. S. za czyny popełnione na szkodę 
policjantów, ponieważ, według przytoczonej reguły, nikt nie może być zwolniony od 
odpowiedzialności za popełnione przestępstwo, gdyż każdy kto popełnił przestępstwo 
powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności (zob. tak Komentarz do art. 10 k.p.k., 
red. Skorupka 2020, Legalis). Od przyjętej przez prokuratora taktyki śledczej zależało, 
kiedy przedstawił oskarżonym omawiane zarzuty, a termin ich postawienia, mając na 
uwadze zebrany materiał dowodowy w tej sprawie, nie miał wpływu na zasadność 
oskarżenia.  
 
Obrońca w uzasadnieniu apelacji przytacza szerokie wywody prawne dotyczące istoty 
czynu z art. 222 k.k., odnosząc je do szarpania pokrzywdzonego za nogawkę, podczas gdy 
Sąd Okręgowy takie zachowanie przypisał K. S., natomiast oskarżonemu Sąd Okręgowy 
przypisał szarpanie za mundur, co czyni uwagi skarżącej chybionymi. Za takowe należy 
uznać argumenty skarżącej przede wszystkim ze względu na poniższe wywody Sądu 
odwoławczego dotyczące oceny 
prawnej czynu zamieszczone przy omawianiu apelacji obrońcy K. S., do których Sąd 
Apelacyjny odwołuje się w tym miejscu. 
 
Nie ma powodów do przychylenia się do stanowiska obrońcy o tym, iż niewłaściwe 
zachowanie oskarżonego P. K. wobec policjantów zostało przez nich sprowokowane, że 
było natarczywe. Takiej tezy żaden wiarygodny dowód nie potwierdza. Policjanci działali 
legalnie i ich zachowanie było adekwatne do okoliczności zaistniałych na miejscu 
zdarzenia i postawy oskarżonych, którzy stawiali czynny opór, naruszyli nietykalność 
cielesną policjantów, a nadto P. J. znieważył jednego z nich. Zatem nie sposób zastosować 
do sytuacji z niniejszej sprawy rozwiązania proponowanego przez obrońcę powołującego 
się na wyroki: SN z 17 czerwca1971 r., Rw 612/71, OSNKW 71/10/159, i SA w Szczecinie z 
8 listopada 2012 r., II AKa 199/12, wydane w sprawach o krańcowo różnych stanach 
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faktycznych do przedmiotowego. 
 
Zaskarżenie wyroku do winy umożliwiło Sądowi odwoławczemu rozstrzyganie co do kary 
(art. 447 § 1 k.p.k.). Uchylenie orzeczenia co do kary zapadłego wobec P. K. nastąpiło z 
podobnych przyczyn co do pozostałych oskarżonych. Nie sposób bowiem znaleźć w 
uzasadnieniu wyroku stwierdzeń dotyczących stopnia winy oraz szczegółowego określenia 
stopnia społecznej szkodliwości czynu, za który Sąd Okręgowy wymierzył karę P. K. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz ewentualną możliwość, po uchyleniu rozstrzygnięcia 
uniewinniającego, właściwego miarkowania kary za poszczególne czyny, Sąd Apelacyjny 
doszedł do wniosku, iż najwłaściwszym orzeczeniem odwoławczym, które otworzy drogę 
do takiego ukształtowania kary, aby spełniała ona warunki adekwatności do okoliczności 
czynu (stopnia winy, społecznej szkodliwości – które wymagają szczegółowego 
określenia), właściwości i warunków osobistych sprawcy, ale i wewnętrznej 
sprawiedliwości wyroku, będzie rozstrzygnięcie częściowo kasatoryjne. Dlatego 
koniecznym stało się uchylenie wyroku w części dotyczącej kary (co do kary i innych 
rozstrzygnięć z tym związanych) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi 
Okręgowemu w Szczecinie 

 Wniosek 
 Na podstawie art. 427 § 1 k.p.k. i 437 § 2 k.p.k. wniósł o zmianę 

zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego od 
popełnienia zarzucanego mu czynu 

☐ zasadny 
 
☐ częściowo 
zasadny 
 
☒ niezasadny 

 Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Wniosek obrońcy o uniewinnienie oskarżonego nie zasługiwał na uwzględnienie. Zebrany 

w sprawie materiał dowodowy, przywołany w pisemnych motywach wyroku, uzasadnia 
uznanie P. K. za winnego czynu z art. 222 § 1 k.k. w zb. z art. 224 § 2 k.k. w zb. z art. 226 § 
1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., dlatego w tym zakresie wyrok należało utrzymać w mocy 

3.4. Obrońca oskarżonego K. S. (1) zaskarżył wyrok w zakresie pkt II w 
części dyspozytywnej tego wyroku, a odnoszącej się do zarzutu V i VI 
aktu oskarżenia; zarzucając temu wyrokowi: 
1. błędne ustalenia stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że: 
a) żaden z oskarżonych w trakcie zatrzymania nie wykonał polecenia 
położenia się na ziemi (str. 3 uzasadnienia wyroku wiersz 5 od dołu) – 
chociaż jeden z nich sam się wywrócił (K.), drugi zaś się sam położył 
(S.), 
b) „K. S. (1) odpowiedział mu wyzwiskami” (str. 4, wiersz 1 od góry 
uzasadnienia) – chociaż takiego ustalenia nie sposób wyprowadzić z 
żadnego z dowodów osobowych w tej sprawie, 
c) K. S. (1) już leżąc, nie wykonywał poleceń, uniemożliwiał założenie 
kajdanek (…) szarpiąc się z funkcjonariuszami złapał K. M. (1) za 
nogawkę od spodni” (str. 4 wiersz 3 od góry i następne uzasadniania) 
– chociaż oskarżony K. S. (1) leżąc na ziemi nie mógł się szarpać z 
funkcjonariuszami, a tym bardziej łapać za nogawkę, 
2. błędne ustalenie, iż na podstawie wyjaśnień P. K. (1) można 
wyprowadzić wniosek z jego pierwszego przesłuchania, iż oskarżony 
K. S. (1) przywiózł Ł. C. (1) marihuanę (str. 13 wiersz 11 od dołu 
uzasadnienia) 
– chociaż z treści protokołu przesłuchania oskarżonego K. (karty 181–
187), czyli pierwszego przesłuchania, ani jakichkolwiek następnych nie 
można takiego wniosku wyprowadzić, 

☐ zasadny 
 
☒ częściowo 
zasadny 
 
☐ niezasadny 
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3. obrazę przepisu prawa procesowego art. 5§2 k.p.k., poprzez 
rozstrzygnięcie ewidentnych wątpliwości tak w zarzucie V, jak i VI 
aktu oskarżenia wyraźnie na niekorzyść K. S. (1) mimo braku ku temu 
podstaw, 
4. obrazę przepisu prawa procesowego art. 7 k.p.k. poprzez dowolną 
ocenę zdarzeń w momencie zatrzymywania oskarżonego K. S. (1), 
mimo że: 
– z zeznań poszczególnych funkcjonariuszy wynika, iż trwało ono 2–4 
sekundy, 
– oskarżeni zostali zaskoczeni użyciem granatów hukowych i udziałem 
w zatrzymaniu przynajmniej sześciu zamaskowanych funkcjonariuszy, 
– przynajmniej oskarżony S. nie miał żadnego zamiaru stawiania 
jakiegokolwiek oporu ani też nie miał żadnych możliwości stawiania 
oporu wobec funkcjonariuszy, 
5. obrazę przepisu prawa procesowego art. 424 §1 k.p.k. poprzez: 
– taksatywne wyliczenie na str. 4 uzasadnienia wyroku wszystkich 
dowodów na okoliczność zarzutu VI aktu oskarżenia – chociaż część 
tych dowodów nie ma żadnego związku z dokonanymi wyżej 
ustaleniami, 
– brak przywołania jakichkolwiek dowodów i kart akt sprawy w 
zakresie ustaleń poczynionych na str. 13 uzasadnienia w przedmiocie 
zarzutu opisanego w pkt V aktu oskarżenia odnośnie do oskarżonego 
K. S. (1), 
6. a) obrazę przepisu prawa materialnego art. 222 § 11 k.k. i 224 § 2 
k.k. poprzez przyjęcie, iż nawet ewentualne „poczucie szarpnięcia 
przez świadka M. za nogawkę”, stanowi naruszenie nietykalności 
cielesnej, 
b) takie same poczucie tego samego św. M. w żadnym przypadku nie 
może z naruszeniem błędu subsumcji być podstawą do przyjęcia, iż 
oskarżony K. S. (1) dokonywał przemocą zmuszania funkcjonariusza 
do zaniechania prawnej czynności służbowej, 
7. rażąco niewspółmierny wymiar kary zawarty w pkt II i V 
zaskarżonego wyroku wobec zarówno wielkości środka narkotycznego 
ujętego w zarzucie V aktu oskarżenia, jak i opis zdarzenia z pkt VI aktu 
oskarżenia, gdzie można co najwyżej mówić o przestępstwie z art. 226 
k.k., ale tylko wówczas gdyby oskarżony miał taki zamiar 

 
Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 

 Zarzuty apelacji obrońcy należało uznać za bezzasadne. Odnosząc się do poszczególnych 
według skarżącego błędnych ustaleń, wskazać należy, iż uwagi autora apelacji stanowią 
przede wszystkim nieprzekonującą polemikę ze stanowiskiem Sądu pierwszej instancji. 
Obrońca w pkt 1a) swoich zarzutów powołuje się na to, iż błędne jest ustalenie o tym, iż 
żaden z oskarżonych w trakcie zatrzymania nie wykonał polecenia położenia się na ziemi, 
chociaż jeden z nich sam się przewrócił, drugi zaś sam się położył. Skarżący nie podaje na 
czym opiera swoje twierdzenie o tym, iż jeden z nich (K.) sam się przewrócił, a K. S. sam 
się położył. Policjanci zeznają inaczej o zachowaniach P. K. i K. S., a mianowicie, iż musieli 
ich powalić na ziemię, bo zatrzymywani nie chcieli dostosować się do tych poleceń. W tym 
zakresie Sąd pierwszej instancji słusznie dał wiarę policjantom zeznającym w tym zakresie 
konsekwentnie, iż z uwagi na to, że oskarżeni nie położyli się na ziemię, funkcjonariusze 
ich powalili i założyli kajdanki. Nie sposób uznać, iż stanowisko Sądu Okręgowego w tym 
zakresie jest dowolne, bo przecież znajduje potwierdzenie w dowodach osobowych. 
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Rzeczywiście na str. 4 uzasadnienia w zdaniu 1 Sąd zapisał, iż K. S. (1) odpowiedział 
wyzwiskami na pytanie policjanta G. J. (1) czy życzy sobie, aby wezwać karetkę. 
Kwestionując to ustalenie, ma rację skarżący, iż do tego policjanta nie odezwał się 
wulgarnie oskarżony K. S. (1), a P. K. (1), co wynika z zeznań tego świadka (zob. k. 1419, 
1893). Do takiego wniosku prowadzi też analiza treści zarzutów postawionych 
(przypisanych) obu oskarżonym. Dlatego też wskazanie przy czynieniu omawianego 
ustalenia nazwiska K. S. (1) zamiast P. K. (1) można potraktować nawet jako oczywistą 
omyłkę Sądu pierwszej instancji niemającą wpływu na treść rozstrzygnięcia.  
 
Nie ma racji obrońca pisząc w punkcie 1c) apelacji, iż oskarżony, leżąc na ziemi, nie mógł 
się szarpać z funkcjonariuszami, a tym bardziej łapać za nogawkę spodni, bo przecież do 
skucia mu rąk kajdankami mógł to robić, leżąc nawet na ziemi. Policjanci, aby pojmać 
leżącego oskarżonego, musieli się do niego zbliżyć, a więc w zasięgu jego rąk były nie tylko 
ręce, ale i tułów oraz nogi, gdy leżał. I za ubrania z tych części ciała oskarżony mógł łapać i 
szarpać, aby utrudnić policjantom skucie rąk zatrzymywanego. Powoływanie się przez 
skarżącego na treść notatek urzędowych, z których ma wynikać inny przebieg zatrzymań, 
niż przedstawiają je policjanci, należy uznać za bezskuteczne, jako że, zgodnie z treścią art. 
174 k.p.k., dowodu z wyjaśnień oskarżonych czy zeznań świadków nie można zastępować 
treścią pism, zapisków, lub notatek urzędowych.  
 
Odnośnie do uchybienia podniesionego przez autora apelacji w punkcie 2, to ma rację 
skarżący, iż oskarżony P. K. (1) w pierwszych wyjaśnieniach nie mówił o przywiezieniu 
narkotyków Ł. C. przez K. S. Ale obrońca przemilczał to, że P. K. o tym fakcie mówił w 
drugich wyjaśnieniach (k. 202v.), podając, iż: „Ten towar przywiózł K. dla Ł.”. Zresztą 
wymowa podsłuchanych rozmów pomiędzy Ł. C. a K. S. w tym zakresie jest jednoznaczna 
i potwierdza trafność ustaleń Sądu pierwszej instancji w tym zakresie. Zaprzeczanie przez 
oskarżonych, w tym i przez P. K. w kolejnych wyjaśnieniach, to tylko ich nieskuteczna 
linia obrony zmierzająca do uniknięcia odpowiedzialności karnej. Zauważyć przy tym 
należy, iż obrońca błędnie przywołuje stronę 13 wiersz 11 od dołu uzasadnienia, w którym 
to miejscu miało znaleźć się nietrafne ustalenie Sądu Okręgowego, podczas gdy to 
stwierdzenie znajduje się w pisemnych motywach na str. 2 wiersze 8 i 9 od dołu. 
 
Odnosząc się do argumentacji przywołanej na podważenie ustaleń faktycznych 
dotyczących czynu z punktu VI aktu oskarżenia, wskazać należy, iż jest ona niezasadna. 
Brak w notatce urzędowej z 1–4 informacji o zatrzymaniu K. S. wynika z tego, iż komisarz 
P. S. nie brał udziału w zatrzymaniu K. S. i P. K., a był w pobliżu posesji R. Ł. Protokół 
zatrzymania K. S. sporządzony przez R. K. (1), a nie R. K. (2) znajduje się na k. 45, 
pouczenie na k. 44. Brak jest w nim adnotacji o stawianiu oporu przez oskarżonego, ale 
przecież oskarżony tak zachowywał się wcześniej, gdy był ujmowany przez 
antyterrorystów, natomiast policjant z KMP Ś. przejmował oskarżonego od 
antyterrorystów i kiedy oskarżony nie stawiał oporu, dlatego nie miał powodów do 
wpisywania takich uwag we wskazanym protokole. Na k. 85–88 znajduje się notatka z 
rozmowy policjantów z P. K., dlatego nie ma w niej informacji o zachowaniu K. S. podczas 
zatrzymania przez antyterrorystów. Notatka S. R. (1) znajduje się nie na k. 271, a na k. 274 
i, wbrew twierdzeniom skarżącego, zawiera informacje o zachowaniu obu oskarżonych, 
gdyż jej autor pisze m.in., iż: „mężczyźni nie reagowali na okrzyki policjantów „policja, 
połóż się na ziemię”, chwytali policjantów za elementy odzieży, w celu udaremnienia 
ucieczki oraz zmuszenia do wykonywania poleceń służbowych wobec zatrzymanych (…)”. 
Chociaż autor nie wskazuje nazwiska K. S., to przecież z treści notatki wynika 
niewątpliwie, iż opisywane zachowania dotyczą również K. S. Policjant G. J. (1) 
zatrzymywał P. K. i dlatego w jego notatce nie było odniesienia do sposobu zatrzymania K. 
S. Jeżeli chodzi o zeznania S. R. (1) z k. 1412–1414, to świadek mówi o stawianiu oporu, 
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niewykonywaniu poleceń, o chowaniu rąk uniemożliwiającym założenie kajdanek. Jak 
wynika z materiału dowodowego świadek ten nie uczestniczył bezpośrednio i w pierwszej 
chwili, tak jak G. J. czy K. M., w obezwładnianiu oskarżonych, stąd i tych dynamicznych 
ruchów oskarżonych naruszających nietykalność osobistą innych policjantów, trwających 
zresztą krótko, mógł nie zauważyć. Jak już wspomniano wyżej G. J. zatrzymywał P. K., 
dlatego mówi o zachowaniu tegoż podczas obezwładniania, a nie K. S., którego ujmowali 
inni funkcjonariusze. Sąd odwoławczy nie widzi przeszkód do tego, aby po pewnym 
czasie, po zatrzymaniu przez antyterrorystów, policjanci z wydziału dochodzeniowo 
śledczego przybrali K. S. do przeszukania mieszkania Ł. C., o ile tylko wtedy i jakiś czas 
przed przeszukaniem, zachowywał się właściwie. Świadkowie G. W. i M. P. to kierowcy, 
którzy byli skupieni na innych zadaniach niż udział w bezpośrednim ujęciu oskarżonych, 
znajdowali się w samochodach w pewnej odległości od miejsca zatrzymania, akcja 
przebiegała bardzo dynamicznie, dlatego nie dziwi to, iż dokładnie nie widzieli tego, jak 
zachowywali się oskarżeni wobec interweniujących policjantów. Odnośnie do zeznań 
świadka R. N. zauważyć należy, iż wybiegł z samochodu nie jako pierwszy i dobiegł do 
pomocy G. J. zatrzymującemu P. K., zatem nie skupiał się na tym, co robił K. S., a P. J. 
Dlatego brak w jego zeznaniach szczegółowego opisu zachowania K. S. Ale i, wbrew 
twierdzeniom obrony, mówi ewidentnie o stawianiu oporu przez zatrzymywanego, 
szarpaniu za ubrania, a takie zachowania prezentowali obaj sprawcy. Natomiast świadek P. 
S. (2) był na posesji R. Ł. i nie uczestniczył w zatrzymywaniu K. i S., dlatego nie opowiadał 
o ich ujęciu.  
 
Analiza zeznań świadków R. czy S. wskazuje na to, iż wypowiadają się o akcji policji 
dotyczącej zapobieżenia popełnienia przestępstwa i o zatrzymaniach oskarżonych, co Sąd 
pierwszej instancji ustalił w stanie faktycznym, dlatego bezpodstawne są uwagi autora 
apelacji o tym, iż niezasadnie przywołano te dowody w ustaleniach faktycznych. Nie jest 
też tak, iż jedyną podstawę postawienia zarzutu VI stanowią zeznania świadka K. M. (1), 
bo przecież i pozostałe dowody, nie tak szczegółowo jak K. M., ale dostarczają informacji o 
zatrzymaniu oskarżonych i mogły, a nawet powinny zostać przywołane jako podstawa 
dowodowa ustaleń faktycznych. To, iż tylko jeden świadek K. M. mówi o szarpaniu go za 
mundur nie może być przeszkodą do przypisania sprawstwa K. S. Podobnie i to, kiedy 
złożył zeznania obciążające oskarżonego. Wtedy, gdy został na te okoliczności 
przesłuchany. Wypowiedzi K. M. o zachowaniu K. S. podczas zatrzymania, w świetle zasad 
logiki i doświadczenia życiowego, nie budzą zastrzeżeń, co do tego, iż zdarzenie mogło tak 
przebiegać, jak opisuje je świadek. Dodać trzeba, iż ustalenie szarpnięcia za mundur 
policjanta, oparte było nie tylko na przeczuciu świadka, ale na jego pewnym stwierdzeniu, 
którego nie sposób zakwestionować. Zaś w świetle powyższego wykluczyć należy, iż 
szarpnięcie za nogawkę od munduru było jedynie wynikiem dynamicznej akcji dwóch 
policjantów i nie było spowodowane przez K. S., który tak się broni, aby nie ponieść 
odpowiedzialności karnej za ten czyn. 
 
Nietrafna jest też uwaga skarżącego o tym, iż szarpnięcie za nogawkę spodni nie jest 
naruszeniem nietykalności. Jak przyjmuje się powszechnie w piśmiennictwie i 
judykaturze: „Naruszeniem nietykalności cielesnej zdaje się każde bezprawne dotknięcie 
innej osoby czy inny krzywdzący kontakt. Wchodzą tu w grę wszelkie kontakty fizyczne, 
które są obraźliwe, kłopotliwe czy po prostu niepożądane”. Słusznie zauważa Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 9 sierpnia 2012 r., II AKa 137/12, LEX nr 1217652, 
że: „Naruszeniem nietykalności cielesnej są wszystkie czynności oddziałujące na ciało 
innej osoby, które nie są przez nią akceptowane. Naruszenie nietykalności cielesnej nie 
musi łączyć się z powstaniem obrażeń, jednakże musi mieć ono wymiar fizyczny”. 
Naruszenie nietykalności cielesnej nie musi łączyć się z wywołaniem bólu; jednakże musi 
być ono fizyczne, tzn. atak musi napotkać ciało pokrzywdzonego, z tym że dla dokonania 
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przestępstwa jest rzeczą obojętną, czy sprawca dotyka ofiary fizycznie. Oczywiście 
zazwyczaj zachowanie sprawcy polega na bezpośrednim działaniu na ciało innej osoby, 
głównie przez uderzenie (ale także m.in. uszczypnięcie, ukłucie, targanie za włosy, 
kopnięcie, polanie wodą), jednak możliwe jest również tzw. działanie pośrednie, a 
mianowicie oddziaływanie środkami psychicznymi, o ile działa się przez to na ciało (np. 
nastraszenie kogoś, kto cofa się i uderza o ścianę) – zob. tak: Marek Mozgawa Tytuł: 
Komentarz aktualizowany do art. 217 Kodeksu karnego, Stan prawny: 2021.01.01). Jak 
wynika z treści art. 217 § 1 k.k., naruszenie nietykalności cielesnej może nastąpić przez 
uderzanie człowieka lub dokonanie tego w inny sposób. Prawnie relewantne będzie tu 
zatem w istocie każde oddziaływanie na ciało innej osoby, które nie jest przez nią 
akceptowane. Forma naruszenia nietykalności nie ma tu większego znaczenia, gdyż 
ustawodawca wprowadził otwarty katalog (w ramach tzw. znamion wyjaśniających), 
jedynie przykładowo wyliczając uderzanie człowieka (jako przypadek w praktyce 
najczęstszy), przez co w znamionach przepisu mieszczą się wszystkie zachowania podjęte 
w wymiarze fizycznym, a realizujące skutek w postaci naruszenia nietykalności cielesnej. 
Będzie to więc także np. oblanie kogoś cieczą, fekaliami, ukłucie szpilką, kopnięcie, 
szarpnięcie, oplucie, targanie za włosy, obcięcie lub wyrwanie włosów itd. (tak: Igor 
Zgoliński Tytuł: Komentarz do art. 217 Kodeksu karnego, Stan prawny: 2020.10.01). 
 
W doktrynie i judykaturze pojawiła się wątpliwość, czy komentowane przestępstwo ma 
charakter materialny, czy formalny. Już przed laty W. Wolter zwrócił uwagę, że – m.in. w 
zależności od tego, jak pojmować będziemy skutek – przestępstwo to może okazać się 
skutkowe albo bezskutkowe (zob. W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 
1973, s. 532). Zdaniem J. Lachowskiego jest to przestępstwo materialne, do jego znamion 
należy bowiem skutek w postaci ugodzenia w integralność ludzkiego ciała [tenże (w:) 
Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 222–316, red. M. Królikowski, R. 
Zawłocki, Warszawa 2013, s. 14; podobnie również M. Kulik (w:) Kodeks karny. 
Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012, s. 527], choć – co warto przypomnieć – W. 
Wolter zadowalał się jedynie fizycznym dotknięciem (…). Z kolei w judykaturze wyrażony 
został pogląd, że występek określony w art. 222 § 1 jest przestępstwem formalnym, gdyż 
jego dokonanie nie zależy od zaistnienia skutku w postaci doznania przez funkcjonariusza 
publicznego jakiegokolwiek uszczerbku jako rezultatu fizycznych oddziaływań sprawcy na 
jego ciało. I tak np. manipulowanie i dotykanie pełniącego obowiązki służbowe 
funkcjonariusza policji, w związku z podjętymi przez niego czynnościami służbowymi, 
takim przedmiotem jak rewolwer, spełnia znamiona określające czynność sprawczą 
określoną w art. 222 § 1, przedmiotem ochrony tego przepisu jest bowiem już samo 
zagrożenie dla toku wykonywania czynności służbowych, a nie tylko przeciwdziałanie 
powstaniu uszczerbków na ciele i zdrowiu funkcjonariusza [wyrok SA w Łodzi z dnia 31 
stycznia 2002 r., II AKa 252/01, Prok. i Pr., wkł. 2004, nr 5, poz. 19]. Zdając sobie sprawę, 
że rozstrzygnięcie kwestii charakteru komentowanego przestępstwa nie jest zadaniem 
łatwym, pamiętać jednak należy o tym, że – z jednej strony – czynność czasownikowa 
(„narusza”) dość wyraźnie wskazuje na jego skutkowość, choć z drugiej jednocześnie 
strony naruszenie wcale nie musi być odczytywane w tym przypadku jako opis skutku 
(który miałby być odrębnym od naruszenia, lecz kauzalnie powiązanym z nim 
zachowaniem), lecz samego jedynie zachowania, którego cechą charakterystyczną jest 
właśnie jakiś – nieznajdujący uzasadnienia w sposobie realizacji pełnionych przez 
funkcjonariusza obowiązków – fizyczny kontakt z jego ciałem (zob. tak: Jacek Giezek 
Tytuł: Komentarz do art.222 Kodeksu karnego Stan prawny: 2014.03.01). Sąd Apelacyjny 
przychyla się do poglądu, że czyn z art. 222 k.k. jest przestępstwem formalnym, a 
naruszenie nietykalności nie musi wywołać żadnego skutku i tym samym nie musi 
charakteryzować się określoną dolegliwością (por. pod. wyrok SA w Łodzi z 31 stycznia 
2002 r., II AKa 252/01, KZS 2004/6, poz. 47). 



211Wyrok z dnia 18 lutego 2021 r. (II AKa 130/20)

18 lutego 2021 r. (II AKa 130/20)

 
W związku z powyższym nie sposób zgodzić się z obrońcą, iż Sąd Okręgowy poczynił 
błędne ustalenia związane z zarzutem VI. Nie wystąpiły w sprawie również przesłanki do 
zastosowania art. 5 § 2 k.p.k., a więc wątpliwości, które należałoby tłumaczyć na korzyść 
oskarżonego. Zresztą, poza postawieniem w zarzucie takiego twierdzenia, skarżący nie 
przytacza argumentów za tym przemawiających, a i Sąd Apelacyjny nie dostrzega potrzeby 
zastosowania reguły zapisanej w tej normie. 
 
Nie sposób uznać za zasadny zarzut obrazy prawa procesowego postawiony w punkcie 5, 
przede wszystkim z tego powodu, że obrońca nie wykazał, jaki wpływ na treść wyroku ma 
to, iż sąd nie uwzględnił wypowiedzi policjantów, iż zatrzymanie trwało 2–4 sekundy, 
oskarżeni zostali zaskoczeni użyciem granatu hukowego i szybkością działania 
funkcjonariuszy. Niewątpliwym jest, iż czynności zatrzymania miały charakter 
dynamiczny, miały zaskoczyć i zaskoczyły oskarżonych, a jak długo trwały, kilka czy 
kilkanaście sekund, a może i minut, to dla odpowiedzialności karnej oskarżonych nie ma 
znaczenia. Ustalenia faktyczne dotyczące celu stawiania oporu przez K. S. są prawidłowe, 
gdyby nie miał takiego zamiaru, to by przecież dostosował się do poleceń policjantów. 
 
Całkowicie chybione są uwagi obrońcy dotyczące naruszenia art. 424 k.p.k. Dowody 
przywołane na str. 4 uzasadnienia niewątpliwie mają związek z faktami tam ustalonymi. 
Zastrzeżenie skierowane do zapisów ze str. 14 jest niezrozumiałe, zaś kontrola wypowiedzi 
Sądu pierwszej instancji tam zapisanych nie prowadzi do wniosku, aby został naruszony 
art. 5, 7 czy 424 k.p.k. Nie sposób też zgodzić się z autorem apelacji, że wywody Sądu 
pierwszej instancji dotyczące interpretacji art. 226 § 1 k.k., 222 § 1 k.k. i 224 § 2 k.k. są 
błędne i stały się przyczyną nieprawidłowej kwalifikacji prawnej czynu przypisanego 
oskarżonemu, bo, jak wskazują na to przywołane wyżej poglądy wyrażane przez 
piśmiennictwo i judykaturę, są z nimi zgodne. Nie zmieniają tej oceny zapatrywania 
wyrażone przez innego komentatora czy Sąd Apelacyjny w Lublinie, których stanowisko 
zresztą nie stoi w opozycji do tego zaprezentowanego przez Sąd Okręgowy. Niewątpliwie 
bowiem szarpanie K. S. było skierowane przeciw ciału pokrzywdzonego i zmierzało do 
skłonienia go do zaniechania prawnej czynności służbowej – zatrzymania oskarżonego. 
Jak należy rozumieć oddziaływanie na ciało innej osoby, to to przedmiotowe 
sformułowanie Sąd odwoławczy wyjaśnił wyżej i jego interpretacja nie sprzeciwia się 
uznaniu, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona art. 222 § 1 k.k. 
 
Analiza zeznań świadka K. M., a zwłaszcza jego wypowiedzi z przesłuchania z dnia  
13 marca 2019 r. (k. 1407), jednoznacznie wskazują, iż unikanie okajdankowania, 
szarpanie za mundur i inne ruchy K. S., a więc stawianie oporu zmierzały do uniknięcia 
zatrzymania. Te czynności miały oczywiście charakter kierunkowy i podejmowane były z 
zamiarem bezpośrednim uniemożliwienia przeprowadzenia przez policjantów jego 
zatrzymania. Opisywane zachowania są niewątpliwie przejawem czynnego oporu ze strony 
K. S., a więc stosowania przemocy polegającej m.in. na szarpaniu czy innych ruchach 
opisywanych przez świadków. Co do kwestionowanego szarpnięcia za mundur, to, wbrew 
twierdzeniom skarżącego, a za zeznaniami świadka są podstawy do przyjęcia, iż było ono 
rzeczywiste i było przejawem czynnego, a nie jedynie biernego oporu. Nie sposób tego 
zachowania uznać więc jedynie za zniewagę, jak proponuje to obrońca. Nie ma przy tym 
decydującego znaczenia, dla interpretacji zachowania K. S., przywołane stanowisko 
komentatora, ponieważ, z punktu widzenia pokrzywdzonego, takie postąpienie 
oskarżonego miało cechy i znieważenia i czynnego oporu. Ale dla oddania naganności 
czynu wystarczy w jego kwalifikacji przywołanie art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 222 § 1 k.k. 
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Obrońca podnosi także uchybienie rażącej niewspółmierności kary, ale, poza 
przesłankami, które przywołuje w zarzucie i w żądaniu w uzasadnieniu go nie 
argumentuje. Ale, podobnie jak w przypadku Ł. C., zarzut ten uznać należało za częściowo 
zasadny, a mianowicie w zakresie rozdźwięku pomiędzy stwierdzeniami Sądu pierwszej 
instancji dotyczącymi stopnia społecznej szkodliwości czynu i skutków wynikłych z 
przestępstwa, a wysokością wymierzonych kar pozbawienia wolności za poszczególne 
czyny. Nie sposób znaleźć też w uzasadnieniu stwierdzeń dotyczących stopnia winy oraz 
szczegółowego określenia stopnia społecznej szkodliwości czynów, a przy kształtowaniu 
kary łącznej wyjaśnienia, dlaczego sięgnął po zasadę asperacji (łączność przedmiotowa, 
czasowa itd.?). Biorąc pod uwagę powyższe oraz ewentualną możliwość, po uchyleniu 
rozstrzygnięcia uniewinniającego, właściwego miarkowania kary za poszczególne czyny 
Sąd Apelacyjny doszedł do wniosku, iż najwłaściwszym orzeczeniem odwoławczym, które 
otworzy drogę do takiego ukształtowania kar, aby spełniały one warunki adekwatności do 
okoliczności poszczególnych czynów (stopnia winy, społecznej szkodliwości – które 
wymagają szczegółowego określenia), właściwości i warunków osobistych sprawców, ale i 
wewnętrznej sprawiedliwości wyroku, będzie uchylenie wyroku w tej części (co do kary i 
innych rozstrzygnięć z tym związanych) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 
Sądowi Okręgowemu w Szczecinie 

 Wniosek 
 Obrońca wniósł o: 

1. uniewinnienie oskarżonego K. S. (1) od zarzutów opisanych w pkt V 
i VI aktu oskarżenia, ewentualnie, 
2. przyjęcie, iż w zakresie pkt VI aktu oskarżenia mamy do czynienia z 
ewentualną zniewagą przy szarpnięciu za nogawkę i wymierzenie 
znacznie łagodniejszej kary pozbawienia wolności 

☐ zasadny 
 
☐ częściowo 
zasadny 
 
☒ niezasadny 

 Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny 
 Wnioski obrońcy należało uznać za bezzasadne. Zebrany materiał dowodowy uzasadniał 

uznanie oskarżonego za winnego popełnienia czynów z punktów V i VI oskarżenia. Nie 
zasługiwał na uwzględnienie także postulat uznania szarpania za ubranie jako zniewagi z 
przyczyn opisanych wyżej 

4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU 
4.1. Nie było  

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności 
5. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO 
1.7. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji 
5.1.1. Przedmiot utrzymania w mocy 

Wina oskarżonych w zakresie czynów opisanych w punktach II–VI części wstępnej 
wyroku 
Zwięźle o powodach utrzymania w mocy 
W tym zakresie rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego było prawidłowe, oparte na zeznaniach 
świadków, które Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił i Sąd odwoławczy tę ocenę 
akceptuje 

1.8. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji 
5.2.1. Przedmiot i zakres zmiany 

Nie było zmiany wyroku  
Zwięźle o powodach zmiany 

1.9. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji 
1.1.7. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia 
5.3.1.1.1.  ☐ art. 439 k.p.k. 

Zwięźle o powodach uchylenia  
5.3.1.2.1. Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości w ☒ art. 437 § 2 k.p.k. 
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zakresie czynu z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 280 § 2 k.k. 
Zwięźle o powodach uchylenia  
Dowolna ocena dowodów i wadliwa ocena prawna, jak również wadliwość w wymierzaniu 
kar szczegółowo omówione przy odnoszeniu do zarzutów i argumentacji prokuratora i 
obrońców 

5.3.1.3.1. Konieczność umorzenia postępowania ☐ art. 437 § 2 k.p.k. 
Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej 
umorzenia 

5.3.1.4.1.  ☒ art. 454 § 1 k.p.k. 
Zwięźle o powodach uchylenia  
Z uwagi na regułę „ne peius” sformułowaną w art. 454 § 1 k.p.k. i w sytuacji, gdy wyniki 
postępowania dowodowego i analizy prawnej prowadzą do wniosku o możliwości 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wszystkich oskarżonych za czyn ujęty w ramach 
zdarzenia faktycznego objętego oskarżeniem, należało wydać orzeczenie kasatoryjne 

1.1.8. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania 
Zapatrywania prawne Sąd odwoławczy ujął w rozważaniach dotyczących apelacji prokuratora i obrońców. Jeżeli 
chodzi o wskazania co do dalszego postępowania, to w odniesieniu do czynu zarzuconego w punkcie I Sąd 
pierwszej instancji powinien odebrać wyjaśnienia i przesłuchać świadków na okoliczności związane z tym 
czynem, a przy analizie dowodów i prawnej mieć na względzie uwagi zawarte w apelacji prokuratora i 
poczynione wyżej przez Sąd odwoławczy. 
 
Gdy zaś chodzi o ponowne rozstrzygnięcie o karach to Sąd pierwszej instancji powinien je tak ukształtować, aby 
uwzględniały wszystkie okoliczności wskazane w art. 53 k.k. oraz aby zachować też wewnętrzną sprawiedliwość 
wyroku 
1.10. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku 
Punkt 
rozstrzygnięcia z 
wyroku 

Przytoczyć okoliczności 

6. KOSZTY PROCESU 
Punkt 
rozstrzygnięcia z 
wyroku 

Przytoczyć okoliczności 

III. Sądu 
odwoławczego 

Zasądzenie na rzecz adwokata W.Ł. wynagrodzenia za obronę z urzędu oskarżonego Ł. C. 
(1) na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 
2020.1651 j.t.) ze zm. oraz §17 ust. 1 pkt 5 Dz.U. 2019.18 j.t. rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa 
kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. 
2019.18 j.t.) 

7. PODPIS 
del. SSO Dorota Mazurek SSA Stanisław Kucharczyk SSA Andrzej Olszewski 

 
1.11. Granice zaskarżenia 
Kolejny numer załącznika 1 
Podmiot wnoszący apelację Prokurator 
Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo 
ustalenie, którego dotyczy apelacja 

uniewinnienie od czynu z punktu I a/o 

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☐ na korzyść ☐ w całości 
☐ na niekorzyść ☒ w części ☒ co do winy 
  ☐ co do kary 
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  ☐ co do środka karnego 
lub innego 
rozstrzygnięcia albo 
ustalenia 

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 
☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji 

prawnej czynu przypisanego oskarżonemu 
☐ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż 

wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie 
odpowiada prawu 

☒ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na 
treść orzeczenia 

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

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

☐ art. 439 k.p.k. 
☐ brak zarzutów 
0.11.4. Wnioski 
☒ uchylenie ☐ zmiana 

 

1.12. Granice zaskarżenia 
Kolejny numer załącznika 2 
Podmiot wnoszący apelację obrońca Ł.C. (1) 

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja 
wymiar kary za czyny z 
punktów II i III a/o 

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☐ na korzyść 
☐ na niekorzyść 

☐ w całości 
☐ w części ☐ co do winy 

☒ co do kary 
☐ co do środka karnego lub 

innego rozstrzygnięcia 
albo ustalenia 

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 
☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji 

prawnej czynu przypisanego oskarżonemu 
☐ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku 

niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej 
orzeczenie odpowiada prawu 

☐ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 
wpływ na treść orzeczenia 

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

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

☐ art. 439 k.p.k. 
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☐ brak zarzutów 
0.1.1.4. Wnioski 
☐ uchylenie ☒ zmiana 

 

1.13. Granice zaskarżenia 
Kolejny numer załącznika 3 
Podmiot wnoszący apelację obrońca P. K. (1) 
Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja odpowiedzialność 

za czyn z punktu 
IV a/o 

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☐ na korzyść 
☐ na niekorzyść 

☐ w całości 
☒ w części ☒ co do winy 

☐ co do kary 
☐ co do środka karnego lub 

innego rozstrzygnięcia albo 
ustalenia 

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 
☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji 

prawnej czynu przypisanego oskarżonemu 
☐ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku 

niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej 
orzeczenie odpowiada prawu 

☒ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 
wpływ na treść orzeczenia 

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

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

☐ art. 439 k.p.k. 
☐ brak zarzutów 
0.1.1.4. Wnioski 
☐ uchylenie ☒ zmiana 

 

1.14. Granice zaskarżenia 
Kolejny numer załącznika 4 
Podmiot wnoszący apelację obrońca K. S. (1) 
Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja skazanie za czyn V I VI a/o 
0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia 
☐ na korzyść 
☐ na niekorzyść 

☐ w całości 
☒ w części ☒ co do winy 

☐ co do kary 
☐ co do środka karnego lub 

innego rozstrzygnięcia 
albo ustalenia 

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty 
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji 
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☐ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji 
prawnej czynu przypisanego oskarżonemu 

☐ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku 
niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej 
orzeczenie odpowiada prawu 

☒ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 
wpływ na treść orzeczenia 

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

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

☐ art. 439 k.p.k. 
☐ brak zarzutów 
0.1.1.4. Wnioski 
☐ uchylenie ☒ zmiana 

 



ZE SZCZECIŃSKIEJ WOKANDY

Z WOKANDY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE





Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie 

z dnia 24 marca 2021 roku (I SA/Sz 64/21)

Skoro w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (analogicznie też w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku VAT) ustawo-
dawca, kształtując zwolnienie od opodatkowania usług udzielania kredytów lub 
pożyczek pieniężnych, wyodrębnił w ich zakresie usługi pośrednictwa w świad-
czeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a nie uczynił tego 
w art. 43 ust. 15 ustawy o podatku VAT, ograniczającym wyraźnie zakres tego 
zwolnienia przedmiotowego o  usługi w  zakresie leasingu, to w  zakresie usług 
leasingu, o których mowa w tym przepisie, mieszczą się także usługi pośrednic-
twa w świadczeniu usług leasingu.

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka
Sędziowie WSA: Alicja Polańska (spr.), Bolesław Stachura

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w Wydziale I na posiedzeniu nie-
jawnym w dniu 24 marca 2021 r. sprawy ze skargi A.K. na interpretację indywidu-
alną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia […] listopada 2020 r. nr […] 
w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę.

Uzasadnienie
A.K. wnioskiem z  dnia […] lipca 2020  r. (uzupełnionym pismem z  dnia […] 
października 2020  r.) zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
o  wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i  usług 
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w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez nią usług pośrednic-
twa w świadczeniu usług finansowych.

Opisując stan faktyczny, wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi jednooso-
bową pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG w zakresie 
usług pośrednictwa w  świadczeniu usług finansowych. Podatek dochodowy od 
osób fizycznych w 2020 r. opłaca na zasadach ogólnych. W zakresie podatku od 
towarów i usług korzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 113 i art. 43 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020.106 ze zm.); 
dalej: „u.p.t.u.”. W przyszłości może się jednak zdarzyć, że wartość sprzedaży usług 
w danym roku przekroczy 200 000 zł.

W ramach działalności z działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kon-
trahentami wnioskodawczyni zawarła umowy o  współpracy. Na ich podstawie 
jako przedstawiciel/pośrednik kontrahenta przedstawia m.in. dealerom samo-
chodowym, pośrednikom sprzedaży samochodów, komisom samochodowym, tj. 
sprzedawcom, produkty finansowe dotyczące finansowania zakupu pojazdów (np. 
leasing, pożyczki), będące w ofercie kontrahenta wnioskodawczyni. Przykładowo 
wnioskodawczyni wskazała, że przygotowuje kalkulacje rat kredytowych lub leasin-
gowych, przedstawia ofertę finansową bezpośrednio sprzedawcom zajmującym 
się odpłatną sprzedażą pojazdów, jak i nabywcom potencjalnie zainteresowanym 
nabyciem pojazdów. Jeśli jakiś nabywca zdecyduje się na ofertę, wnioskodawczyni 
informuje go, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o finansowanie 
zakupu pojazdu. Na podstawie danych z  dokumentów wnioskodawczyni wpro-
wadza wniosek do udostępnionego przez kontrahenta systemu w  celu sprawdze-
nia zdolności finansowej nabywcy. Jeśli wnioskodawczyni dostaje informację od 
analityków kontrahenta, że należy dosłać jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, to 
kontaktuje się z nabywcą i następnie wysyła wniosek jeszcze raz do analizy przez 
kontrahenta. Jeżeli nabywca dostaje w  tej procedurze zgodę na finansowanie, 
wnioskodawczyni generuje umowę (na wzorze udostępnionym przez kontrahenta) 
i wysyła nabywcy do zapoznania się z nią. Następnie wnioskodawczyni umawia się 
z nabywcą na podpisanie takich dokumentów.

Następny etap po podpisaniu umowy to uruchomienie środków wobec sprze-
dawcy. Oznacza to, że:

a) w przypadku finansowania poprzez leasing wnioskodawczyni zleca zewnętrz-
nej firmie rejestrującej pojazdy usługę rejestracji samochodu (w niektórych salo-
nach samochodowych sprzedawca sam rejestruje pojazdy);

b) w przypadku finansowania poprzez kredyt nabywca sam rejestruje pojazd 
lub robi to sprzedawca.

Po zarejestrowaniu pojazdu wnioskodawczyni otrzymuje od podmiotu wymie-
nionego w  lit. a  lub b fakturę podbitą przez wydział komunikacji właściwego 
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urzędu, dowód rejestracyjny oraz wystawioną polisę ubezpieczeniową. Cały ten 
komplet wraz z dokumentami umowy nabycia pojazdu wnioskodawczyni wysyła 
mailowo lub wskanowuje do systemu kontrahenta. Dział uruchomień finansowa-
nia kontrahenta sprawdza dokumenty. Jeśli jest coś do poprawy, to załatwienie tej 
sprawy spoczywa w gestii obowiązków wnioskodawczyni. Jeśli w systemie pojawi 
się informacja „uruchomiono”, to wnioskodawczyni informuje o tym sprzedawcę 
i ten wydaje samochód nabywcy. Po wydaniu samochodu sprzedawca przekazuje 
wnioskodawczyni dokumenty związane z  wydaniem pojazdu, które następnie 
wnioskodawczyni przesyła do kontrahenta.

W uzupełnieniu do wniosku wnioskodawczyni wskazała, że umowa jest stan-
dardowa, nie można jej punktów wykreślać ani zmieniać. Praca wnioskodawczyni 
polega na dopasowaniu oferty dla nabywcy, biorąc pod uwagę jego zdolność. Dzia-
łania są standardowe, tj. nabywca prosi o ofertę, a wnioskodawczyni przygotowuje 
ją. Jeśli nabywca przedstawi ofertę, np. swojego banku, to na podstawie takiej oferty 
wnioskodawczyni przygotowuje (za akceptacją kontrahenta) taką samą kalkulację 
lub próbuje ją przebić, żeby nabywca wybrał finansowanie z  oferty kontrahenta. 
Nie są to żadne dodatkowe, a  standardowe działania. Jedyną rzeczą, którą wnio-
skodawczyni może negocjować, to jej prowizja uzyskiwana od kontrahenta. Jeśli 
nabywca ma inną ofertę, to wnioskodawczyni i  kontrahent starają się ją przebić 
lub wyrównać, żeby nabywca wybrał finansowanie z oferty kontrahenta. Wówczas 
wnioskodawczyni może zgodzić się na zmniejszenie swojej prowizji (należnej od 
kontrahenta) od produktu sprzedanego temu nabywcy lub nawet całkowitym jej 
brakiem. Wnioskodawczyni wystawia faktury za świadczone usługi. Na wyna-
grodzenie wnioskodawczyni mają wpływ takie elementy jak: wartość kupionych 
za pośrednictwem wnioskodawczyni od kontrahenta instrumentów finansowych; 
ilość kupionych za pośrednictwem wnioskodawczyni od kontrahenta instrumen-
tów finansowych. Na wynagrodzenie wnioskodawczyni składa się stała podstawa 
i prowizje uzależnione od ww. elementów.

Na tle tak opisanego stanu faktycznego wnioskodawczyni zadała następujące 
pytanie: Czy świadczenie usług przedstawionych w opisie stanu faktycznego jest 
zwolnione od opodatkowania w podatku od towarów i usług na podstawie przepisu 
art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.?

Przedstawiając własne stanowisko w  sprawie oceny prawnej opisanego stanu 
faktycznego, wnioskodawczyni wskazała, że świadczenie usług przedstawionych 
w opisie stanu faktycznego, jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finan-
sowych, korzysta ze zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u.

W  ocenie wnioskodawczyni opisane przez nią usługi to szeroko rozumiane 
pośrednictwo na linii kontrahent–sprzedawca–nabywca, gdyż to sprzedawca ofe-
ruje potencjalnym nabywcom swoje samochody i  podejmuje szeroko zakrojone 
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czynności w  celu ich sprzedaży, nabywcy zaś w  celu zakupu określonego samo-
chodu poszukują różnych form ich finansowania. Zadaniem wnioskodawczyni 
jest, działając w imieniu kontrahenta, skojarzenie dwóch stron transakcji poprzez 
przedstawienie oferty finansowania sprzedawcom i nabywcom, którzy dzięki temu 
mogą zawrzeć określoną umowę. Oprócz tego wnioskodawczyni pośredniczy 
w  procedurze badania zdolności kredytowej nabywców, kompletuje niezbędne 
dokumenty i pomaga w finalizowaniu określonej formy finansowania.

Według wnioskodawczyni pośrednictwo finansowe obejmuje działalność 
wykonywaną przez osobę pośredniczącą, która nie jest stroną umowy dotyczącej 
produktu finansowego i której działalność różni się od typowych świadczeń umow-
nych wykonywanych przez strony tej umowy. Istotą takich usług jest udostępnienie 
kapitału kontrahenta na rzecz nabywców w  zamian za wynagrodzenie za usługi 
pośrednictwa. Czynności, które wnioskodawczyni wykonuje jako pośrednik, są 
w tym przypadku formalnościami administracyjnymi, których celem – z punktu 
widzenia wnioskodawczyni – jest uzyskanie prowizji i osiągnięcie zysku, za które 
pobiera wynagrodzenie prowizyjne.

Wnioskodawczyni uznała, że w swojej ofercie proponuje nabywcom różne formy 
finansowania będące w  ofercie kontrahenta, gdyż to nabywcy decydują, z  której 
formy finansowania chcą skorzystać. Po podjęciu określonej decyzji wnioskodaw-
czyni współpracuje z obiema stronami transakcji, instruując je o tym, jaką doku-
mentację muszą skompletować i jakie procedury przejść, aby sfinalizować umowę.

Zdaniem wnioskodawczyni przepis art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. pozwala na sko-
rzystanie ze zwolnienia od opodatkowania w zakresie sprzedaży usług pośrednictwa 
w świadczeniu usług finansowych. Jak stanowi jednak przepis art. 43 ust. 15 u.p.t.u., 
zwolnienie nie ma zastosowania m.in. do usług w zakresie leasingu, a to oznacza, 
że do usług w zakresie leasingu po spełnieniu określonych przesłanek zastosować 
można jedynie przepis art. 113 ust. 1 u.p.t.u., który podmiotowo zwalnia z podatku 
od towarów i usług sprzedaż usług, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy w roku 
podatkowym kwoty 200 000 zł.

W ocenie wnioskodawczyni, biorąc jednak pod uwagę charakter świadczonych 
przez nią usług, nie można uznać, że wyłączenie, o którym mowa w przepisie art. 
43 ust. 15 u.p.t.u., będzie miało zastosowanie do niej, gdyż przedmiotem działal-
ności wnioskodawczyni nie jest świadczenie usług leasingu. Usługi takie świadczy 
wyłącznie leasingodawca, tj. podmiot finansujący zakup wybranego samochodu 
i  udostępniający go odpłatnie nabywcy – w  przypadku wnioskodawczyni – kon-
trahent. Działania wnioskodawczyni mają jedynie na celu przedstawienie oferty 
kontrahenta, sprawdzenie możliwości skorzystania z niej przez nabywcę, a następ-
nie przeprowadzenie całej procedury na linii kontrahent–sprzedawca–nabywca, 
której finał pozwoli na uwolnienie środków kontrahenta w  ramach wybranego 
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przez nabywcę finansowania w  celu zakończenia procedury nabycia samochodu 
lub nabycia prawa do korzystania z niego. Wobec tego świadczone przez nią usługi 
należy zakwalifikować do usług pośrednictwa w  świadczeniu usług finansowych, 
o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. W konsekwencji świadczenie tych 
usług korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną 
z dnia […] listopada 2020 r. nr […] w której wskazał, że stanowisko wnioskodaw-
czyni w zakresie:

– zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa w świadcze-
niu usług udzielania kredytu/pożyczki należy uznać za prawidłowe,

– zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług pośrednictwa w świadcze-
niu usług leasingu należy uznać za nieprawidłowe.

Organ interpretacyjny, powołując brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 
ust. 1 u.p.t.u., wskazał, że przez usługę należy rozumieć każde świadczenie na rzecz 
danego podmiotu niebędące dostawą towarów. Pod pojęciem usługi (świadczenia) 
należy zaś rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać 
się może zarówno działanie, jak i  zaniechanie. Organ interpretacyjny zauważył 
przy tym, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje 
bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze 
majątkowym. W  związku z  tym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wów-
czas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a  jedna ze stron 
transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy 
czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz doko-
nującego płatności powinien mieć charakter bezpośredni i  na tyle wyraźny, aby 
można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Powołując dalej brzmienie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u., stanowiącego 
– w ocenie organu – implementację regulacji unijnych, organ ten wskazał, że inten-
cją ustawodawcy było objęcie zwolnieniem usług udzielania kredytów i pożyczek 
pieniężnych, zarówno tych wykonywanych przez banki, jak również świadczonych 
przez inne podmioty pośredniczące w ich udzielaniu, przy czym zwolnienie to ma 
charakter przedmiotowy. Według organu wystarczającą przesłanką pozwalającą 
objąć zwolnieniem daną czynność jest wykazanie jej związku ze wskazanymi w ww. 
przepisach czynnościami, przy czym związek ten powinien być wyraźny i nie odbie-
gać od świadczenia usług finansowych, wypaczając przez to istotę przewidzianego 
zwolnienia.

Organ interpretacyjny wskazał, że przepisy u.p.t.u. nie zawierają definicji 
„pośrednictwa” w świadczeniu usług finansowych, dlatego należy odwołać się do 
słownikowego, doktrynalnego znaczenia oraz do orzecznictwa TSUE dotyczącego 
tego pojęcia, i wyjaśnił, że aby można było uznać daną działalność za pośrednictwo, 
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konieczne jest, aby pośrednik wykonał przynajmniej niektóre z czynności: wska-
zywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia umowy; uczynienie wszystkiego, 
co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę; prowadzenie negocjacji polegają-
cych na jednoznacznie określonym akcie mediacji; nawiązywanie kontaktu z drugą 
stroną lub negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków płatności, jakich 
ma dokonać jedna ze stron. Nie oznacza to, że pośrednik nie może wykonywać 
dodatkowych czynności, jednakże aby czynności te można było zaliczyć do czyn-
ności pośredniczących, konieczne jest, aby wywoływały skutek lub miały na celu 
wywołanie skutku wobec wszystkich stron transakcji.

W  ocenie organu z  przedstawionego przez wnioskodawczynię stanu faktycz-
nego wynika, że opisane czynności stanowią odpłatne usługi podlegające opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 
ust. 1 u.p.t.u., które spełniają przesłanki wykonywania czynności pośrednictwa. 
Wnioskodawczyni wykonuje czynności faktyczne i  prawne, które doprowadzają 
do zawarcia umowy pożyczki/kredytowej lub leasingu. Wnioskodawczyni otrzy-
muje wynagrodzenie uzależnione od wartości, ilości kupionych przez nabywców 
od kontrahenta za jej pośrednictwem instrumentów finansowych. Opisane usługi 
nie ograniczają się do dopełnienia formalności administracyjnych związanych 
z umową.

W konsekwencji organ interpretacyjny stwierdził, że usługi świadczone przez 
wnioskodawczynię, polegające na doprowadzeniu do zawarcia pomiędzy nabywcą 
a kontrahentem umowy finansowania zakupu pojazdów poprzez pożyczkę/kredyt, 
korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. 
jako usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania pożyczki/kredytu, gdyż 
stanowią czynności wymienione w tym przepisie jako czynności podlegające zwol-
nieniu od opodatkowania.

Natomiast, odnosząc się do opisanych przez wnioskodawczynię, a  świadczo-
nych przez nią usług pośrednictwa dotyczących finansowania zakupu pojazdów 
poprzez leasing, organ interpretacyjny wskazał, że ze zwolnienia od opodatkowa-
nia – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. – mogą korzystać usługi finansowe, 
m.in. usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek 
pieniężnych, natomiast usługi w zakresie leasingu na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 
3 u.p.t.u. są z  tego zwolnienia wyłączone. W  okolicznościach wskazanych przez 
wnioskodawczynię uznać należy, że usługi świadczone na rzecz kontrahenta doty-
czące finansowania nabywcom zakupu pojazdów poprzez leasing nie stanowią 
usług finansowych korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 
u.p.t.u., gdyż – na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 3 u.p.t.u. – usługi w zakresie leasingu 
wyłączone są od tego zwolnienia i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i usług.
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Organ interpretacyjny dodał, że wnioskodawczyni w opisie stanu faktycznego 
wskazała ponadto, że korzysta ze zwolnień przewidzianych w art. 113 i art. 43 u.p.t.u.

W  przyszłości może się jednak zdarzyć, że wartość sprzedaży usług wniosko-
dawczyni w  danym roku przekroczy 200 000 zł. W  takiej sytuacji, gdy wniosko-
dawczyni przekroczy limit do zastosowania zwolnienia wskazany w art. 113 u.p.t.u., 
oraz z uwagi na to, że świadczy usługi związane z  leasingiem niekorzystające ze 
zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u., wnioskodawczyni utraci 
prawo do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u. i  będzie 
zobowiązana do opodatkowania przedmiotowych usług podatkiem od towarów 
i usług.

Skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika będącego doradcą podatkowym, 
zaskarżyła ww. interpretację indywidualną, domagając się jej uchylenia w całości 
i wskazania organowi prawidłowej wykładni przepisów prawa materialnego.

Nadto skarżąca wniosła o  zasądzenie kosztów postępowania, w  tym kosztów 
zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

Zaskarżonej interpretacji indywidualnej skarżąca zarzuciła błędną wykład-
nię przepisów prawa materialnego, tj. art. 43 ust. 1 pkt 38 i art. 43 ust. 15 pkt 3 
u.p.t.u. poprzez uznanie – rozszerzająco – że usługi pośrednictwa w świadczeniu 
usług leasingu zostały wyłączone ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u., na podstawie art. 43 ust. 15 ust. 3 u.p.t.u., podczas 
gdy ten drugi przepis stanowi, iż zwolnienie przedmiotowe nie ma zastosowania 
wyłącznie do usług w zakresie leasingu. Biorąc pod uwagę wskazane wprost przez 
ustawodawcę rozdzielenie usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych 
i usług pośrednictwa w  świadczeniu tych usług w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 38 
u.p.t.u., organ w sposób nieuprawniony rozszerzająco interpretuje przepisy wyłą-
czające możliwość skorzystania ze zwolnienia w zakresie świadczenia usług leasingu, 
o czym mowa w art. 43 ust. 15 pkt 3 u.p.t.u. Tym samym, w ocenie skarżącej, organ 
dopuścił się niewłaściwej oceny co do zastosowania ww. przepisów prawa material-
nego, stosując bowiem nieuprawnioną, rozszerzającą wykładnię przepisów, naru-
szył także przepisy postępowania poprzez działanie w sposób niebudzący zaufania 
(art. 121 § 1 O.p.); działania nieznajdującego oparcia w przepisach prawa (art. 120 
O.p.), jak i dopuścił się rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści przepisów prawa 
podatkowego na niekorzyść podatnika.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Wyjaśnić na wstępie należy, że sąd rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym na 
podstawie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przewodniczący może zarzą-
dzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za 
konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywo-
łać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w  niej uczestniczących i  nie można 
przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 
i  dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w  tych sprawach sąd orzeka w  składzie 
trzech sędziów.

W będącej przedmiotem kontroli sądowej sprawie Przewodniczący Wydziału I 
zarządzeniem z dnia 26 lutego 2021 r. skierował sprawę do rozpoznania na posie-
dzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

Zgodnie także z przepisami art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo 
o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2167 ze zm.) sąd admi-
nistracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności admi-
nistracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Stosownie natomiast do 
przepisu art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.); dalej: „p.p.s.a.”, 
sąd rozstrzyga w  granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i  wnio-
skami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Jednakże, stosownie do art. 57a 
p.p.s.a., skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana 
w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia prze-
pisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co 
do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest zatem 
związany zarzutami skargi na taką interpretację oraz powołaną podstawą prawną 
skargi.

W sprawie nie jest sporna okoliczność, że skarżąca w przedstawionym we wnio-
sku o  wydanie interpretacji indywidualnej opisie stanu faktycznego wykonuje 
usługi pośrednictwa finansowego, w tym w zakresie leasingu.

Spór w  sprawie sprowadza się natomiast do rozstrzygnięcia kwestii, czy skar-
żąca w  opisanym przez nią we wniosku stanie faktycznym uprawniona będzie 
do skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
świadczonych przez nią usług pośrednictwa w zakresie leasingu.

Według skarżącej ustawodawca w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. przewi-
dział zwolnienie od opodatkowania także usług pośrednictwa finansowego doty-
czących leasingu, zaś organ przewidziany w art. 43 ust. 15 pkt 3 u.p.t.u. wyjątek od 
tego zwolnienia interpretuje rozszerzająco, przez co do zwrotu „usług w zakresie 
leasingu” włącza także usługi pośrednictwa w świadczeniu usług leasingu.
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Natomiast, według organu, „usługi w zakresie leasingu” obejmują także usługi 
pośrednictwa, a  te zostały wyłączone ze zwolnienia przedmiotowego, o  którym 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u., na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 3 u.p.t.u.

W sprawie znajdują zastosowanie następujące regulacje prawne:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. zwalnia się od podatku usługi udzielania 

kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług 
udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub 
pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę.

Przepis art. 43 ust. 15 pkt 3 u.p.t.u. przewiduje natomiast, że zwolnienia, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41, nie mają zastosowania do usług w zakresie 
leasingu.

Ponadto należy wskazać, że w art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u., regulującym zwol-
nienie przedmiotowe w  zakresie usług ubezpieczeniowych i  reasekuracyjnych, 
ustawodawca – analogicznie jak w  przywołanym art. 43 ust. 1 pkt 38, regulują-
cym zwolnienie przedmiotowe w zakresie usług udzielania kredytów i pożyczek – 
posłużył się zwrotem: „Zwalnia się od podatku […] i usługi pośrednictwa (pkt 37) 
[…] oraz usługi pośrednictwa […]” (pkt 38).

Konstrukcja powyższego uregulowania jest dwustopniowa, najpierw ustawo-
dawca określił zwolnienia przedmiotowe w art. 43 ust. 1 pkt 37 i pkt 38 u.p.t.u., 
a następnie zawęził te zwolnienia o wyłączenia określone w art. 43 ust. 15, w tym 
w pkt 3 co do usług w zakresie leasingu.

Analiza przywołanego uregulowania prowadzi do wniosku, że skoro w art. 43 
ust. 1 pkt 38 u.p.t.u. (analogicznie też w art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u.) ustawodawca, 
kształtując zwolnienie od opodatkowania usług udzielania kredytów lub pożyczek 
pieniężnych, wyodrębnił w ich zakresie usługi pośrednictwa w świadczeniu usług 
udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a nie uczynił tego w art. 43 ust. 15 
u.p.t.u., ograniczającym wyraźnie zakres tego zwolnienia przedmiotowego o usługi 
w zakresie leasingu, to prawidłowo organ interpretacyjny wywiódł, że w zakresie 
usług leasingu, o których mowa w tym przepisie, mieszczą się także usługi pośred-
nictwa w świadczeniu usług leasingu.

Wykładnia tego uregulowania przedstawiona w zaskarżonej interpretacji indy-
widualnej – wbrew stanowisku skarżącej – nie stanowi wykładni rozszerzającej, 
skoro proste zestawienie brzmienia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 (i art. 43 ust. 1 
pkt 37 u.p.t.u.) z brzmieniem przepisu art. 43 ust. 15 u.p.t.u., dokonane w ramach 
tego samego aktu prawnego oraz w ramach tej samej jednostki redakcyjnej (art. 43 
u.p.t.u.), nie pozwala na racjonalne i  logiczne odczytanie znaczenia wyłączenia 
przewidzianego w art. 43 ust. 15 u.p.t.u., jak tylko poprzez jego zestawienie z redak-
cją zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 (i art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u.). 
W redakcji zaś tego zwolnienia przewidziano wyjątek co do usługi pośrednictwa 
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w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych (art. 43 ust. 1 
pkt 38 u.p.t.u.) oraz co do usług w świadczeniu usług pośrednictwa w zakresie usług 
ubezpieczeniowych i  reasekuracyjnych (art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u.), natomiast 
takiego wyjątku nie przewidziano w  art. 43 ust. 15 u.p.t.u., dodatkowo przecież 
ograniczającym możliwość korzystania z tego zwolnienia podatkowego.

W  tej sytuacji prawidłowo organ ocenił własne stanowisko w  sprawie oceny 
prawnej opisanego stanu faktycznego przedstawione przez skarżącą we wniosku 
o interpretację jako nieprawidłowe.

W  konsekwencji prawidłowo także organ uznał, że przedstawione w  opisie 
stanu faktycznego czynności stanowią odpłatne usługi podlegające opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 
u.p.t.u.

Zatem zarzuty skargi, jako nieuprawnione, nie zasługiwały na uwzględnienie.
W tej sytuacji, sąd – na podstawie art. 151 p.p.s.a. – skargę oddalił.
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Przedmiotem recenzji jest monografia naukowa Wszczęcie egzekucji pióra dr hab. 
Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, dotycząca wąskiego wycinka postępowania egzekucyj-
nego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Currenda. Pracę tę należy przyjąć 
z  dużym zadowoleniem przede wszystkim ze względu na fakt, że pozostaje cią-
gły niedosyt opracowań z  zakresu postępowania egzekucyjnego. O  ile pozostałe 
działy postępowania cywilnego doczekały się wielu publikacji, o tyle postępowanie 
egzekucyjne z  reguły jest traktowane jako całość. Nadto szczegółowe opracowa-
nie jedynie pierwszego etapu postępowania egzekucyjnego pozwala na omówienie 
jego istotnego wycinka, co Autorka czyni niezwykle skrupulatnie i na 356 stronach 
dotyka wszystkich ważkich zagadnień wiążących się z wszczęciem egzekucji. 

Wydawałoby się, że jest to tak wąskie zagadnienie, że jego opracowanie zajmie 
niewielką objętość. Nic bardziej mylnego. Autorka syntetycznie, jednakże w spo-
sób przemyślany i kompleksowy ujmuje omawiany temat w taki sposób, że dzieło 
zyskuje niezwykle interesujący i przydatny w  teorii i praktyce charakter. Ogrom-
nym atutem monografii jest zamieszczanie w poszczególnych rozdziałach przydat-
nych orzeczeń dotyczących danego problemu. 

Publikacja składa się z  ośmiu rozdziałów, w  których Autorka przedstawia 
zagadnienia znajdujące się w obszarze wszczęcia egzekucji. W rozdziale pierwszym 
precyzuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego w  odróżnieniu od wszczęcia 
egzekucji, podkreślając, że są to dwie odrębne rzeczy. Z  tego względu wszczęcie 
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postępowania egzekucyjnego następuje w chwili złożenia przez wierzyciela pisma 
procesowego wskazanego w art. 796 § 1 k.p.c. jako wniosek o „wszczęcie egzekucji” 
lub może nastąpić z  urzędu, względnie na żądanie uprawnionego organu. Zwró-
cona została szczególna uwaga na skutki złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji 
i skutki w sferze prawa cywilnego procesowego i materialnego. 

Analizując kwestie skutecznego wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez 
złożenie prawidłowego wniosku przez wierzyciela, Kinga Flaga-Gieruszyńska 
w zakresie niezbędnym dla opracowania odniosła się także do problemu właściwo-
ści organów egzekucyjnych. Zasygnalizowany został tu problem właściwości funk-
cjonalnej, miejscowej czy kwestie wiążące się z przekazaniem sprawy właściwemu 
organowi. 

Z punktu widzenia realizacji praw wierzyciela ważne znaczenie ma rozdział doty-
czący wniosku o wszczęcie egzekucji. Analiza dotyczy zarówno zakresu podmioto-
wego, przesłanek jego złożenia czy ograniczenia dyspozytywności w tym zakresie, 
jak i wymogu załączenia oryginału tytułu wykonawczego. Z duża precyzją Autorka 
dookreśliła wymogi formalne i fiskalne wniosku o wszczęcie egzekucji, przedsta-
wiając istotne orzecznictwo. Zwrócona została uwaga na zagadnienie precyzyjnego 
określenia świadczenia, także w kontekście możliwości jego wyboru. Omawiając 
sposób egzekucji we wniosku o wszczęcie egzekucji, Autorka zauważyła, że podsta-
wowym problemem wierzyciela jest ustalenie składników majątku dłużnika, z któ-
rych można byłoby prowadzić egzekucję sądową świadczeń pieniężnych, wierzyciel 
zaś w większości przypadków nie ma instrumentów prawnych pozwalających na 
pozyskanie tego rodzaju informacji, również z rejestrów o charakterze publicznym, 
niemniej jednak brak dokładnego oznaczenia składników majątku dłużnika nie 
stanowi przeszkody formalnej dla nadania biegu wnioskowi o wszczęcie egzekucji, 
choć może utrudniać przeprowadzenie szybkiej i skutecznej egzekucji.

Za szczególnie istotny fragment tej części opracowania uznać należy analizę 
w przedmiocie dokumentu potwierdzającego przerwanie biegu przedawnienia jako 
załącznika do wniosku o wszczęcie egzekucji. Jest to o tyle ciekawe, że obowiązek 
badania przedawnienia przez komornika jest nowy i budzi wiele wątpliwości i kon-
trowersji. Autorka zwraca uwagę na rolę komornika sądowego w zakresie badania 
przedawnienia „dochodzonego roszczenia”, zwłaszcza w kontekście treści art. 804 
§ 2 k.p.c. 

W  rozdziale czwartym Kinga Flaga-Gieruszyńska uwypukla odmienności 
wszczęcia postępowania z urzędu lub na polecenie uprawnionego organu ze względu 
na fakt, że wszczęcie na wniosek wierzyciela ma wiele konstrukcji wspólnych. Żąda-
nie (polecenie) wszczęcia egzekucji złożone do właściwego organu egzekucyjnego 
powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wszczęcie egzekucji natomiast 
następuje z chwilą podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej.
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Autorka podkreśla, że zasadniczym zagadnieniem związanym z  inicjowa-
niem postępowania egzekucyjnego, a przede wszystkim wszczęcia egzekucji, jest 
powzięcie przez dłużnika wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności, gdyż w tym 
wypadku musi dojść do kompromisu między koniecznością należytej ochrony 
prawnej dłużnika jako strony postępowania a obowiązkiem zapewnienia wierzycie-
lowi możliwości skutecznego wyegzekwowania należnego mu świadczenia. Z tych 
względów w rozdziale piątym omówione zostało zawiadomienie o wszczęciu egze-
kucji, skutki niedopełnienia obowiązku informacyjnego, moment doręczenia oraz 
wykaz majątku. Jak zauważa Kinga Flaga-Gieruszyńska, dla efektywności egzekucji 
istotne znaczenie ma ustalenie składników majątkowych dłużnika, z których można 
zaspokoić świadczenie należne wierzycielowi. Zastosowanie konstrukcji wykazu 
majątku następuje w  sytuacji, gdy we wniosku o  wszczęcie egzekucji, względnie 
w toku postępowania, wierzyciel albo uprawniony organ nie wskażą takich skład-
ników, dlatego Autorka przyjęła, że warto wskazać istotę wykazu majątku, a także 
wyjaśnień oczekiwanych od dłużnika jako instrumentu istotnego dla właściwego 
ukształtowania efektywnego postępowania egzekucyjnego już w  jego początko-
wym stadium.

W rozdziale szóstym precyzyjnie wskazane zostało wszczęcie egzekucji w poszcze-
gólnych sposobach egzekucji sądowej. Autorka zwraca uwagę na aspekty egzekucji 
z udziałem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, z udziałem przedsiębior-
ców, w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej nieruchomości 
gruntowej, budynkowej i  lokalowej czy wreszcie egzekucję świadczeń alimentacyj-
nych. 

Uzasadnieniem dla opracowania rozdziałów siódmego i  ósmego jest fakt, że 
skuteczne złożenie wniosku o  wszczęcie egzekucji powoduje, iż w  dalszym toku 
postępowania co do zasady organ egzekucyjny dokonuje czynności egzekucyjnych 
oraz innych czynności już z urzędu, poza sytuacjami, gdy ustawodawca wyraźnie 
oczekuje w określonej materii inicjatywy wierzyciela, np. wyznaczenia drugiej licy-
tacji ruchomości. W  zależności od sposobu egzekucji świadczeń pieniężnych jej 
wszczęcie podejmowane jest co do zasady przez zajęcie, ale te pierwsze czynno-
ści egzekucyjne niekiedy różnią się pewnymi elementami ze względu na specyfikę 
danego sposobu egzekucji, odrębnie natomiast należy traktować wszczęcie egze-
kucji świadczeń niepieniężnych. Dlatego Autorka w sposób szczegółowy i ciekawy 
omawia wybrane zagadnienia wszczęcia egzekucji w  poszczególnych sposobach 
egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Po lekturze monografii dotyczącej wszczęcia egzekucji nasuwa się konkluzja, że 
ten, wydawałoby się krótki, istotny moment egzekucji powoduje znaczne konse-
kwencje i może budzić wiele wątpliwości. Sygnalizowane przez Autorkę zagadnie-
nia i konkluzje dają jednak odpowiedź na wiele nurtujących problemów.
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Dużymi atutami monografii są uporządkowany ciąg myślowy i  bogata biblio-
grafia, starannie dobrana i zestawiona, zawierająca zarówno prace najnowsze, jak 
i przedwojenne. Jest to niewątpliwie wartościowe i bardzo użyteczne opracowanie 
z zakresu postępowania egzekucyjnego. Może być z powodzeniem wykorzystywane 
zarówno przez praktyków, jak i teoretyków prawa.
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Ewa Milczarek, Prywatność wirtualna. Unijne 
standardy ochrony prawa do prywatności w internecie 

C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-611-3, ss. 241

W 2020 roku nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w serii „Monografie prawnicze” 
ukazała się książka Ewy Milczarek dotycząca niezwykle ważnego zagadnienia, jakim 
jest prywatność wirtualna. Wprawdzie publikacja ujrzała światło dzienne w roku 
2020, ale był to de facto sam jego początek, stąd nie ma w niej odniesień do sytuacji 
związanych z pandemią COVID-19, choć zarówno sam temat, jak i recenzowana 
praca stają się niezwykle aktualne właśnie przez to wszystko, co wydarzyło się po 
marcu 2020  roku i  trwa niejako do dziś. Ponieważ w  związku ze światową pan-
demią wiele istotnych aspektów naszego dotychczasowego „kontaktowego” życia 
przeniosło się do internetu, książka ta staje się bardzo aktualna, a poruszane w niej 
wątki nader istotne w obecnych czasach. Sam już wybór tematu, który okazał się 
strzałem w dziesiątkę, świadczy o przenikliwości Autorki i zdolności jej perspek-
tywicznego myślenia i  postrzegania rzeczywistości. Także sformułowanie tytułu 
pracy jest jasne, przejrzyste i nie budzi zastrzeżeń. 

Pewne pole do polemiki pozostawia natomiast układ pracy. Ewa Milczarek 
słusznie rozpoczyna wykazem skrótów, który jednak jest zbyt obszerny i momen-
tami wygląda jak „żywcem” wyjęty z pracy licencjackiej albo magisterskiej. Śmiało 
można było podarować sobie wyjaśnienie tak powszechnie znanych skrótów nazw 
jak UE (Unia Europejska) czy też innych ogólnie znanych skrótów jak art. (artykuł), 
poz. (pozycja), red. (redakcja), Wi-Fi (Wireless Fidelity). Odbiorca, dla którego 
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przeznaczona jest seria „Monografii prawniczych” Becka, z  pewnością z  takimi 
skrótami radzi sobie doskonale i  tutaj śmiało można było skupić się na skrótach, 
które rzeczywiście wymagają dokładniejszego wyjaśnienia i mają bardziej specjali-
styczny charakter. 

Kwestią konwencji jest miejsce bibliografii w dziele naukowym, osobiście jestem 
zwolenniczką umieszczania jej na końcu książki. Jest to pewnie szczegół niemający 
większego znaczenia. Ale już sama budowa bibliografii budzi moje zastrzeżenia. 
Przy typowej pracy prawniczej, jaką niewątpliwie jest recenzowana publikacja, 
pierwszym i najważniejszym punktem w wykazie źródeł powinny być akty norma-
tywne. W recenzowanej pozycji znajdują się one dopiero na trzecim miejscu, po 
literaturze i orzecznictwie. Taki układ bibliografii stwarza mylne wrażenie, że naj-
ważniejszym punktem odniesienia Autorki jest to, co już ktoś wcześniej przeana-
lizował, a nie jej własne badania na podstawie tekstów normatywnych. W typowej 
pracy prawniczej powinny znaleźć się najpierw akty prawne, potem orzecznictwo, 
dopiero później literatura, a następnie inne źródła – internetowe, artykuły prasowe, 
publicystyka prawnicza, wywiady wzbogacające pracę itd. Sama bibliografia jest 
bardzo bogata, zawiera także liczne pozycje obcojęzyczne, co należy skonstatować 
z zadowoleniem.

W  bibliografii zabrakło jednak pozycji ważnego polskiego autora specjali-
zującego się w  kwestiach będących przedmiotem rozważań Ewy Milczarek (co 
stwierdzam niejako pro domo sua, gdyż z autorem tym od lat pracuję na jednym 
Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu). Chodzi tutaj o szereg uznanych 
publikacji prof. dr. hab. Arkadiusza Lacha, który od wielu lat naukowo zajmuje 
się m.in. przestępstwami przeciwko ochronie informacji, kontrolą i utrwalaniem 
rozmów, uzyskiwaniem dowodów w ramach kontroli korespondencji w procesie 
karnym, problemem harmonizacji prawa UE w  przedmiocie kradzieży tożsamo-
ści, monitorowaniem pracownika, uzyskiwaniem przez osoby prywatne danych 
telekomunikacyjnych i  internetowych, obowiązkiem retencji danych telekomu-
nikacyjnych i  ich udostępniania organom ścigania, poufnością jako kryterium 
bezprawnego uzyskania informacji w  kontekście posłużenia się urządzeniami 
utrwalającymi obraz lub dźwięk, karnoprawną reakcją na zjawisko kradzieży tożsa-
mości, przestępczością komputerową, kradzieżą tożsamości, ściganiem zniesławie-
nia popełnionego w  internecie, przetwarzaniem danych osobowych pracownika 
w związku ze stosowaniem monitoringu czy współpracą europejską w zwalczaniu 
cyberprzestępczości, żeby wspomnieć tylko te najważniejsze tematy z  bogatego 
dorobku wspomnianego Autora, który jest badaczem rozpoznawalnym nie tylko 
w Polsce, lecz także za granicą. Nie rozumiem, dlaczego żadna z prac prof. Lacha 
nie jest punktem odniesienia Autorki i  żadna z nich nie znajduje się w wykazie 
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wykorzystanej literatury, zwłaszcza że są to prace często bardzo aktualne, „świeże”, 
tuż sprzed wydania recenzowanej książki.

W bibliografii w części „Wykaz orzecznictwa” Ewa Milczarek wśród wyroków 
sądów polskich wymienia uchwały TK (s. XXXI). To podejście błędne. Uchwała TK 
nie jest wyrokiem, a orzeczeniem (podobnie jak postanowienie). Zatem uchwała 
i  wyrok są kategoriami rozłącznymi, a  nadrzędną kategorią dla nich są orzecze-
nia. Stąd kategoria zbiorcza powinna być tutaj zatytułowana „Orzeczenia”, a  nie 

„Wyroki”.
Jeśli chodzi o wykaz aktów prawnych, razi mnie bardzo sporządzenie ich wykazu 

według kryterium w zasadzie chronologicznego, a nie kryterium mocy obowiązu-
jącej. W efekcie mamy pomieszane konwencje, rezolucje i zalecenia, co nie dodaje 
temu wykazowi cech uporządkowania i  przejrzystości. Odnosząc się do aktów 
prawa unijnego, nie rozumiem, dlaczego wiążące przecież decyzje wymieniane są 
dopiero po zaleceniach i opiniach, które mają charakter niewiążący (s. XXXVI), jest 
to zupełnie wbrew logice. W aktach prawnych państw obcych w pozycji 4 powinno 
być „Ustawa Zasadnicza RFN”, a nie „Konstytucja zasadnicza RFN” (s. XLI).

Reasumując, bibliografia mogłaby być sporządzona w sposób bardziej przemy-
ślany i uporządkowany. 

Jeśli chodzi o układ pracy, to jest on właściwy, przy czym jednak byłabym za 
przestawieniem kolejności rozdziałów I  i  II; najpierw skupiłabym się na genezie 
i historii badanego zjawiska (czyli lepiej byłoby, aby rozdział II był rozdziałem I), 
a  następnie ciągnęłabym rozważania dotyczące rozwoju technologii informacyj-
nych w XX i XXI w. Poza tym do układu pracy nie mam uwag, myślę, że Autorka 
mogła nazwać ostatnią część pracy „Zakończeniem”, gdyż nazwa „Ustalenia koń-
cowe” brzmi trochę zbyt nieśmiało, zwłaszcza że znalazły się tam ważne wnioski. 
Indeks rzeczowy jest bardzo przydatny i zrobiony starannie, za co Autorce należy 
się uznanie. 

We „Wstępie” Autorka właściwie i jasno nakreśla cele badawcze i hipotezy publi-
kacji, za co należy ją pochwalić, ale niestety nie odnosi się wystarczająco do meto-
dologii pracy, co jest istotnym deficytem tej części publikacji. Właściwie nie pada 
nazwa żadnej z zastosowanych metod badawczych, a przecież Autorka stosuje ich 
co najmniej cztery, gdyż odwołuje się do metody historycznej, dogmatyczno-praw-
nej, analitycznej oraz prawnoporównawczej. Ewa Milczarek we wstępie „ślizga się” 
po metodologii, pisząc jedynie, że: „W pracy zastosowano kilka metod badawczych. 
Podstawowa metoda badawcza oparta jest na kompleksowej i wszechstronnej ana-
lizie materiału normatywnego. Przeprowadzono także analizę i  ocenę poglądów 
sformułowanych w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu” (s. XLVI). Na 
stronie XLVII pisze również, że „(b)adanie orzecznictwa miało dwa cele”, ale nie 
pada nazwa metody badawczej. Autorka w pracy stosuje czasem też niewłaściwe 
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dla prawnika skróty myślowe, charakterystyczne dla stylu reporterskiego, a przy-
kład jednego z  nich znajduje się już we „Wstępie”. Kilkukrotnie pisze o  „terenie 
Stanów Zjednoczonych” (np. s. XLVII, s. 236), co jest błędem, gdyż teren może być 
podmokły, teren ma również gmina, a państwo ma terytorium. Brakuje mi również 
we wstępie właściwie określonego stanu prawnego, który obejmuje monografia; 
Autorka tylko określa zakres temporalny pracy (s. XLVIII) jako „II poł. XIX w. do 
XXI w.” oraz stwierdza, że podstawą monografii jest praca doktorska obroniona 
w 2019 r., ważne natomiast i dające punkt odniesienia stwierdzenie, że „praca obej-
muje stan prawny na określony dzień, miesiąc i rok” niestety nie pada. 

Odnosząc się do przypisów w całej pracy, duży plus należy się Autorce za kon-
sekwencję w takim ich prowadzeniu, że nie występuje równoległy wywód w tekście 
głównym i  przypisach, co jest obecnie częstą wadą prac naukowych i  ogromnie 
utrudnia czytelnikowi odbiór tak napisanej pozycji. Tutaj występuje duża dyscy-
plina, jeśli chodzi o właściwą dokumentację pracy, i jest ona bardzo mocną stroną 
publikacji.

Moje wątpliwości budzi sytuacja, gdy jeden przypis obejmuje wiele stron cyto-
wanego dzieła (np. na s. 1, przypis nr 1, zawiera odniesienie do stron 125–134). Na 
szczęście taka praktyka rzadko zdarza się w  recenzowanym opracowaniu. Praca 
jest rzetelnie udokumentowana, choć ja jestem zwolenniczką takiego sporządza-
nia przypisów, że gdy autor jedynie rekonstruuje pogląd przedstawiciela doktryny, 
używa w przypisie skrótu „Por.”, a gdy cytuje dosłownie i w cudzysłowie – wówczas 
jedynie pierwszej litery imienia i dalej nazwisko; takie podejście do przypisów jest 
przejrzystsze i pokazuje stopień zapożyczeń i inspiracji autora zgromadzoną litera-
turą i poglądami doktryny. W recenzowanej pracy Ewa Milczarek tego jednak nie 
różnicuje. 

Język pracy jest jasny, styl klarowny, czasami zdarzają się zbyt długie zdania czy 
brak wcięć graficznych tam, gdzie byłyby potrzebne. 

Autorce należy się uznanie za rzetelną znajomość nowoczesnych technologii, 
którą musiała posiąść, zanim naukowo zajęła się tytułowym zagadnieniem. Połą-
czenie analizy i wiedzy prawniczej z doskonałym rozeznaniem w sprawach nowych, 
skomplikowanych zjawisk cyfrowych było z  pewnością niełatwe i  wymagające 
bardzo mocnego „wgryzienia” się w mechanizmy, które na co dzień prawnikowi 
nie towarzyszą aż w takim stopniu, nawet w obecnej, pandemicznej rzeczywistości. 
Uważam, że jest to największa wartość recenzowanej pracy. 

Książka składa się z sześciu rozdziałów, w których prawidłowo zidentyfikowano 
najistotniejsze problemy. Oczywiście temat jest bardzo obszerny i być może uza-
sadnione byłyby sugestie, by rozważania uzupełnić jeszcze dodatkowo o rozmaite 
zagadnienia, ale moim zdaniem Autorka dobrze nauczyła się sztuki wyboru i selek-
cji materiału (z zastrzeżeniem uwag do bibliografii o nieuwzględnieniu niektórych 
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ważnych publikacji i  tematyki niejako kompatybilnej z  analizowanym zagadnie-
niem). Przygotowując pracę na temat wirtualnej prywatności, zapewne w podobny 
sposób rozłożyłabym akcenty. 

Najciekawsze rozważania znajdują się w wywodach zawartych w rozdziale VI, 
zatytułowanym „Wyzwania ochrony prywatności wirtualnej”, a w  jego ramach te 
dotyczące współpracy pomiędzy Unią a  USA w  przedmiocie ochrony prywatno-
ści wirtualnej. Autorka słusznie diagnozuje, że brakuje zaufania między obiema 
stronami, gdyż USA uważane są za państwo nadmiernie gromadzące dane poprzez 
swoje służby wywiadowcze (s. 178 i n.). Ta tendencja jest trwała i jest pokłosiem 
wyciągnięcia wniosków z zamachów terrorystycznych na USA 11 września 2001 r., 
kiedy to amerykańskie absolutyzowanie prawa do prywatności legło w gruzach na 
rzecz gwarancji prawa do bezpieczeństwa kosztem ochrony prywatności. 

Co do konkluzji, Autorka słusznie zauważa, że „zagrożenia w  sieci mają cha-
rakter nowy i unikatowy” (s. 228), stwierdza także trafnie, że bardzo trudno jest 
zbudować system ram prawnych ochrony prywatności w internecie, bo istniejące 
uregulowania bardzo szybko się dezaktualizują (s. 231). Prawidłowo diagnozuje 
również postawy polegające na tym, że z jednej strony ludzie są świadomi zagro-
żeń, a  z  drugiej rzadko podejmują rzeczywistą aktywność, by swoją prywatność 
samemu chronić (s. 235). Być może należy zgłosić tutaj postulat masowej edukacji 
obywateli nie tylko z  zakresu informatyki czy nauki programowania, lecz także 
w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. 

Konkludując, uważam, że Ewa Milczarek doskonale wyczuła realia i ze swoim 
tematem bardzo dobrze „wstrzeliła się” w aktualne trendy związane z pandemią, 
choć praca w  całości powstawała w  realiach przedpandemicznych. Ponieważ 
dobrze poradziła sobie z postawionym zadaniem, w związku z tym należy zachęcić 
ją, by w przyszłości kontynuowała badania nad wirtualną prywatnością.

Pandemia COVID-19 przyniosła wiele ciekawych wyzwań, jak np. problem 
aplikacji śledzących kontakty społeczne, przez które – zanim je udoskonalono – 
rozpadło się niejedno małżeństwo, problem prywatności w  przedmiocie takich 
zagadnień jak aktualny stan zdrowia czy poddawanie się zabiegom medycznym, 
jak np. szczepienia. Do tego dochodzi jeszcze np. warunkowość w  korzystaniu 
z  mobilności międzynarodowej oraz pewnych usług, m.in. gastronomicznych, 
które świadczone wewnątrz lokalu uzależnione są od certyfikatu szczepienia czy 
wykonania testu na obecność koronawirusa. Po raz kolejny ludzkość musi zrezy-
gnować z części swojej prywatności (także wirtualnej) w imię wyższego celu, jakim 
jest ochrona zdrowia i życia. Są to interesujące zagadnienia, które Autorka ze swoją 
szeroką wiedzą (także dotyczącą nowoczesnych technologii) z pewnością mogłaby 
w przyszłości z sukcesem zgłębiać. 
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Odkrywanie wzajemnych powiązań między prawem a sztuką, literaturą, muzyką 
czy filmem jest zjawiskiem znanym i powszechnym, zwłaszcza w kulturze anglo-
języcznej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważyć można spore zainteresowa-
nie tą tematyką w polskim piśmiennictwie prawniczym i  literackim. Na gruncie 
rodzimym zajmowano się przede wszystkim odzwierciedleniem prawa w  utwo-
rach literackich i produkcjach filmowych oraz reprezentacją terminologii prawnej 
i  prawniczej w  dziełach literatury polskiej1. Nie brakuje również pozycji autor-
stwa historyków prawa przywołujących teksty literackie celem ilustracji zmian 
i przeobrażeń prawnych zachodzących w dziejach oraz ewolucji znaczenia pojęć 

1  Wiele takich znaczących pozycji podaje Autor w przedmiotowej monografii, głównie pióra praw-
ników. Ważny przyczynek do badań na styku prawa i  literatury w  Polsce stanowi trzytomowa 
antologia pod redakcją Jarosława Kuisza i Marka Wąsowicza Prawo i literatura wydana nakładem 
Wydawnictwa Naukowego Scholar kolejno w latach 2015, 2017 i 2019. Celem uzupełnienia biblio-
grafii należy wymienić następujące prace polskich literaturoznawców i językoznawców, których 
wkład w popularyzację prawa i  literatury w polskiej nauce wymaga podkreślenia: M. Zarębina, 
Poeta wśród prawników. O Panu Tadeuszu inaczej, Kraków 1999; M.T. Lizisowa, Prawem sądzić, 
czyli o języku Statutów litewskich w Panu Tadeuszu, Kraków 1998; B. Walęciuk-Dejneka (red.), Lite-
ratura i prawo – przegląd zjawiska, Siedlce 2017. Prawu i literaturze staropolskiej poświęciła liczne 
prace Anna Kochan, m.in., O konceptach prawniczych w literaturze XVI i XVII wieku, w: L. Ślęk, 
A. Karpiński, W. Pawlak (red.), Koncept w kulturze staropolskiej, Lublin 2005, s. 233–246. 
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prawniczych2. Monografia Kamila Zeidlera Estetyka prawa stanowi kolejny przy-
czynek do rozwoju tej dziedziny badań, która zasługuje na specjalną uwagę ze 
względu na kompleksowe i nowatorskie ujęcie problemu. 

Omawiana książka jest owocem wieloletnich badań Autora nad estetyką prawa3. 
Monografia składa się ze wstępu i  siedmiu rozdziałów. W ramach rozdziału szó-
stego wydzielono mniejsze podrozdziały. Pracę kończy obszerna bibliografia 
obejmująca kilkadziesiąt pozycji polskich i  zagranicznych. Dla czytelnika obco-
języcznego zamieszczono streszczenie w  języku angielskim. Struktura pracy jest 
przejrzysta i czytelna. Wyszukiwanie informacji zawartych w tekście ułatwia spo-
rządzony indeks osób. Niewątpliwym walorem książki są kolorowe ilustracje dzieł 
malarskich, plakatów i innych wizualnych obrazów będących przejawem symbiozy 
prawa ze sztuką. Książka napisana jest jasnym, komunikatywnym językiem, co 
sprawia, że może być przedmiotem lektury szerokiego grona odbiorców. Atutem 
wskazanej pracy są także listy dzieł literackich i filmowych, zarówno polskich, jak 
i światowych, reprezentatywnych dla estetyki prawa. Jak słusznie zauważa Autor, nie 
są to katalogi zupełne i wyczerpujące. Dają one jedynie pewien pogląd na obfitość 
materiału i mogą stanowić korpus dla badaczy, praktyków, dydaktyków i pasjona-
tów literatury czy filmu. Monografię wyróżniają bogata szata graficzna, przejrzysty 
układ i klarowne rozmieszczenie zagadnień na poszczególnych stronach, przyjazna 
dla oka czcionka i zbilansowana ilość przypisów. 

Publikację otwiera wstęp opatrzony tytułem Wstęp, czyli o piątym dziale filozo-
fii prawa. Autor wskazuje czytelnikowi, że przedmiotem dalszych, szczegółowych 
dociekań i  dywagacji będzie estetyka prawa, jeden z  filarów filozofii obok onto-
logii, epistemologii, logiki i  etyki. Wstęp jest także okazją do postawienia celów 
przyświecających badaniu. Powołując się na wyjaśnienia Autora, intencji napisania 
książki towarzyszyły następujące założenia: ukazanie oddziaływania estetyki prawa 
na prawoznawstwo, wskazanie praktycznego zastosowania tej dziedziny, przegląd 
jej najważniejszych przejawów i propozycja programu dalszych badań.

Pierwsza część monografii stanowi bazę teoretyczną dla pojęcia określonego 
w tytule. Kamil Zeidler w rozdziale Estetyka – zarys pojęcia rozpoczyna od przyto-
czenia istniejących definicji i koncepcji estetyki na gruncie filozofii i teorii prawa. 

2  Dla przykładu podaję następujące tytuły: K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dzie-
jów kultury prawnej Europy, Wrocław 2000; E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, 
Warszawa 2010. 

3  W 2019 r. nakładem wydawnictwa Parerga ukazał się tom Prawo i literatura, którego Autor jest 
współredaktorem. Jego autorstwa jest również jeden z  rozdziałów, w  którym rozwija on swoje 
poglądy dotyczące dyscypliny prawo i literatura nakreślone w recenzowanej książce (K. Zeidler, 
Prawo i literatura. Garść uwag spóźnionych, w: J. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler (red.), Prawo i lite-
ratura, Gdańsk 2019, s. 15–27). 
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Wątek rozumienia estetyki kontynuuje w  rozdziale następnym Estetyka prawa – 
założenia. Obie partie książki kończy konstatacja, że estetykę prawa można sprowa-
dzić do trzech wymiarów, a mianowicie zewnętrznego, wewnętrznego i estetyzacji 
prawa, o których mowa w kolejnych trzech rozdziałach. 

Z  punktu widzenia perspektywy zewnętrznej prawo jest postrzegane jako 
bodziec pobudzający do kreowania otaczającej rzeczywistości za pomocą wytwo-
rów sztuki. Estetyka w aspekcie zewnętrznym obejmuje wszelkie przejawy prawa, 
symbole, znaki i motywy w sztuce, dzieła literackie, muzyczne czy filmowe inspiro-
wane prawem, zwłaszcza problemami i dylematami natury prawnej, które frapują 
ludzkość od zarania dziejów. Ujęcie wewnętrzne estetyki prawa, wedle koncep-
cji Autora, dotyczy postrzegania działalności prawniczej, czyli aktu tworzenia, 
wykładni i stosowania prawa jako działania twórczego. Na łamach tego rozdziału 
Autor szuka analogii między tekstem prawnym a  literackim, wskazując na takie 
podobieństwa, jak konieczność określenia sensu, przesłania tekstu, odkodowania 
intencji autora, pogodzenia odmiennych znaczeń i  ustalenia właściwej, wiążącej 
interpretacji. Kolejnym wymiarem estetyki prawa jest rola prawa w  estetyzacji, 
przez którą Kamil Zeidler rozumie wpływ norm prawnych na kształtowanie stan-
dardów estetycznych. Autor podnosi, że prawo jako narzędzie estetyzacji kreuje, 
promuje i  ochrania pewne wartości estetyczne, ale bywa także instrumentem 
zwalczania tych wartości, które nie korespondują ze światopoglądem władzy. Na 
poparcie swej tezy o wpływie prawa na estetyzację przytacza treść aktów prawnych, 
orzeczeń sądowych i spraw, które dowodzą ingerencji prawa w wymiar estetyki. 

Rozdział szósty zatytułowany Przejawy estetyki prawa jest obszernym zbiorem 
jej egzemplifikacji. W centrum zainteresowań Autora znalazły się symbole prawa, 
symbole prawne i  symbole w  prawie. Jak dowodzi, pewne znane człowiekowi 
obiekty i  przedmioty życia codziennego w  kontekście prawa są nośnikiem okre-
ślonego znaczenia, konotują pewne konkretne instytucje, pojęcia czy czynności 
prawne. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem prawa jest niewątpliwie Temida, 
bogini wymiaru sprawiedliwości, przedstawiana z  takimi atrybutami, jak miecz, 
waga i opaska. Wspomnieć wypada, że symbolika i związane z nią rytuały miały 
ogromne znaczenie w  okresie antyku i  wczesnego średniowiecza, kiedy domino-
wała ustna forma dokonywania czynności prawnych. Zwłaszcza gesty, takie jak 
uścisk i przybicie dłoni, odgrywały rolę czytelnych komunikatów przekazujących 
wolę umawiających się stron. Rozdział szósty koncentruje się też na rozważaniach 
o wykorzystaniu estetyki przez państwo w sprawowaniu władzy i uprawianiu poli-
tyki. W kolejnej części Autor przechodzi do historycznych artefaktów, takich jak 
m.in. narzędzia, budowle, rękopisy, które są nie tylko arcydziełami sztuki, lecz 
także cennym źródłem informacji o prawie. Ta część monografii jest zapowiedzią 
podrozdziału traktującego o prawie obrazowym. Autor skutecznie przekonuje, że 
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obraz jest formą narracji o prawie. Jaskrawym egzemplum prawa obrazowego są 
znaki drogowe i  inne desygnaty funkcjonujące w  przestrzeni publicznej. Praca 
porusza również kwestię estetyki retoryki prawniczej. 

Podrozdział Proces sądowy jako spektakl zawiera interesujący postulat spojrzenia 
na proces sądowy z punktu widzenia potencjału scenicznego. Nie sposób odmó-
wić racji Autorowi, że proces ma wiele wspólnego ze sztuką rozgrywającą się na 
deskach teatru. Teatralność rozprawy sądowej jest widoczna w togach nakładanych 
przez reprezentantów wymiaru sprawiedliwości na wzór aktorskich kostiumów, 
emblematach i insygniach władzy zdobiących stroje, aranżacji sali sądowej przypo-
minającej scenę, walki przeciwnych stron, polegającej na ścieraniu się argumentów, 
racji i dowodów. Przedmiotem eksploracji w podrozdziale Prawo w sztukach pięk-
nych jest reprezentacja prawa w malarstwie i rzeźbiarstwie. Dokonano tutaj typo-
logii stałych motywów prawa w sztuce, takich jak obraz Sądu Ostatecznego, sądu 
ziemskiego, wizerunku Temidy, zbrodni i kary czy profesji prawnika. Obok sztuki 
wysokiej w przywołanym podrozdziale zawarto wzmianki o szkicach i rysunkach 
w sądach amerykańskich dokumentujących tok danej sprawy, karykaturach praw-
ników i architekturze budynków sądowych. 

W  podrozdziale Prawo i  literatura Autor zajmuje się relacją prawa i  literatury. 
Za innymi badaczami podaje znany, wielokrotnie cytowany dwuczłonowy podział 
przyjęty w nomenklaturze anglojęzycznej na law in literature i law as literature. Ten 
pierwszy dotyczy refleksji nad prawem w literaturze. Nurt ten jest niezwykle płodny, 
dość, by wymienić studia nad elementami prawa w  dziełach Williama Shakespe-
are’a, Charlesa Dickensa, George’a  Orwella, Thomasa Hardy’ego, a  na domowym 
podwórku Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej, Bolesława 
Prusa, Stefana Żeromskiego, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. 

W  ramach law as literature interpretatorzy dokonują rozbioru tekstu literac-
kiego za pomocą narzędzi znanych literaturze. W tej części pracy Autor powraca 
do wcześniejszych rozważań nad paralelami między tekstami prawnymi a literac-
kimi, sygnalizując takie punkty wspólne, jak funkcja estetyczna obu tekstów, która 
sprowadza się do podziału na mniejsze jednostki redakcyjne (wersy w  poezji, 
artykuły, ustępy, paragrafy, punkty w tekście prawnym), brak tożsamości między 
nadawcą a adresatem czy istnienie określonych reguł tworzenia i organizacji tek-
stów (poetyki w literaturze i techniki prawodawczej w naukach prawnych). Oprócz 
podobieństw istnieją też różnice. Powołując się na słowa Autora, analiza tekstu 
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prawnego w przeciwieństwie do tekstu literackiego z reguły prowadzi do uzyskania 
jednoznacznej interpretacji właściwej dla danego stanu faktycznego4. 

Zdaniem Kamila Zeidlera istniejący podział na law in literature i  law as lite-
rature można poszerzyć o  trzeci kierunek badań zwany law on literature. Pod 
zaproponowaną w  monografii nową kategorią nurtu prawa i  literatury kryją się 
regulacje prawne dotyczące twórczości pisarskiej, które składają się na prawo autor-
skie. W moim przekonaniu podział ten można uzupełnić o – operując angielskim 
nazewnictwem – law and literary translation czy law in literary translation, kie-
runek badawczy z pogranicza prawa, literatury i przekładu, eksplorujący recepcję 
prawa i słownictwa prawnego i prawniczego w przekładach literackich.

Na potrzeby pracy Kamil Zeidler skompletował ułożony alfabetycznie katalog 
najważniejszych, jego zdaniem, dzieł literackich mieszczących się w nurcie prawo 
i literatura. Prototypem zbioru była lista powieści prawniczych (ang. legal novels) 
sporządzona przez Johna H. Wigmore’a  w  1908  roku. Propozycje Autora obej-
mują klasyki polskich pisarzy, m.in. Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, ojców literatury angielskiej i amerykańskiej, 
takich jak William Shakespeare, Harper Lee, oraz inne pozycje światowe. 

Przy opracowywaniu listy Autor zastosował strategię przytaczania tytułów obco-
języcznych w polskim tłumaczeniu, umieszczając oryginalne brzmienie w nawiasie. 
Może lepiej byłoby uczynić zabieg odwrotny i na pierwszym miejscu podać tytuł 
oryginalny, tak jak uczyniono w przypadku filmów. Polskie odpowiedniki bowiem 
nie zawsze są adekwatne do pierwowzoru. Powtarzając za Autorem, zawartość 
katalogu literackiego czy kinematograficznego determinują indywidualne prefe-
rencje i upodobania odbiorcy. 

Rozdział szósty kończy zagadnienie prawa w filmie i muzyce. Jako jeden z wielu 
przykładów filmów dokumentalnych o  problematyce prawnej Autor podaje Hot 
Coffee z 2011 roku w reżyserii Susan Saladoff, wyjaśniając, że dotyczy on słynnej 
sprawy Liebeck v. McDonald’s Restaurants. W  moim odczuciu dokument ten 
dotyka szerszej problematyki amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, a  nie 
tylko wzmiankowanej sprawy, a  mianowicie reformy tort law czy ograniczenia 
prawa jednostki do sądu poprzez obowiązek zamieszczania arbitration clauses 
w  umowach. Rozwinęłabym także podrozdział prawo i  muzyka, dodając listę 
utworów muzycznych odnoszących się do prawa, na wzór listy pozycji literac-
kich i filmowych, których bez liku można znaleźć w muzyce polskiej i światowej5. 

4  Szczegółowo wątek ten rozwija w swoich pracach Marta Andruszkiewicz, zob. np. Interpretacja 
prawnicza a interpretacja literacka – kilka uwag, „Krytyka Prawa” 2014, t. 6, s. 183–197. 

5  Na temat prawa i opery powstało wiele prac naukowych, że wspomnę tylko o monografii F. Annun-
ziata, G.F. Colombo (red.), Law and Opera, Cham, Switzerland 2018.
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W rozdziale siódmym Estetyka prawa – program Autor formułuje wnioski końcowe 
i ustosunkowuje się do nakreślonych we wstępie celów. Trudno zaprzeczyć, że este-
tyka prawa przynosi wiele korzyści, wśród których najważniejszymi są edukowanie 
społeczeństwa i zwiększanie świadomości prawnej. Dlatego jednym z proponowa-
nych kierunków badań jest określenie roli, jaką odgrywa kreacja prawa w sztuce na 
jego postrzeganie. 

Podsumowując, książka stanowi udane przedsięwzięcie badawcze. Umiesz-
czone w recenzji komentarze i spostrzeżenia w żaden sposób nie umniejszają wagi 
ocenianej monografii. Interdyscyplinarny charakter pracy sprawia, że może być 
adresowana nie tylko do prawników i teoretyków prawa, lecz także literaturoznaw-
ców, filmoznawców i innych osób zainteresowanych sztuką. Monografia autorstwa 
Kamila Zeidlera pozwala spojrzeć na prawo jako na element kultury i dziedzictwa 
narodowego i światowego, a nie wyłącznie zbiór norm. 
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Ogólnopolska konferencja branżowa  
„Pacjent i personel medyczny wobec  
praktycznych problemów prawnych” 

Szczecin, 9 czerwca 2021 roku

9 czerwca 2021  r. odbyła się ogólnopolska konferencja branżowa pt. „Pacjent 
i personel medyczny wobec praktycznych problemów prawnych”. Organizatorami 
tego wydarzenia byli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie oraz Pomerania 
Brokers sp. z o.o. Z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-

-CoV-2 konferencja odbyła się w  formie on-line. Była to kolejna ogólnopolska 
konferencja organizowana na Wydziale Prawa i  Administracji US, której tema-
tem przewodnim było prawo medyczne i  jego relacja do pozostałych dziedzin 
prawa. Z ramienia WPiA US organizatorkami były prof. US dr hab. Kinga Flaga-

-Gieruszyńska i dr Aleksandra Klich, wspierane przez doktoranta – mgr. Michała 
Michalskiego. Konferencja zgromadziła licznych przedstawicieli nauki i praktyki 
reprezentujących nie tylko prawnicze samorządy zawodowe, lecz także samorządy 
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zrzeszające osoby wykonujące zawody medyczne oraz pozostałych przedstawicieli 
nauk medycznych. 

Otwarcia konferencji dokonała prorektor ds. organizacji Uniwersytetu Szcze-
cińskiego  r.pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, która podziękowała 
wszystkim referentom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji. Następ-
nie w imieniu władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
konferencję otworzył prodziekan ds. studenckich dr hab. Wojciech Staszewski, prof. 
US. Powitał wszystkich jej uczestników, a także podziękował organizatorom za trud 
jej zorganizowania i zaprosił do publikowania na łamach czasopisma „Acta Iuris 
Stetinensis”. 

Pierwszy panel dyskusyjny moderowany był przez r.pr. dr hab. Joannę Studziń-
ską, prof. ALK, reprezentującą Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako 
pierwsza głos zabrała dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ, z Uniwersytetu Łódz-
kiego, wygłaszając referat poświęcony odpowiedzialności placówek medycznych 
i  osób wykonujących zawód medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
pandemii COVID-19. Na początku referentka podkreśliła różnice między odpo-
wiedzialnością medyczną zachodzącą w czasie pandemii COVID-19 do I kwartału 
2020 r. a okresem od III kwartału 2021 r., zwracając uwagę na dynamiczny rozwój 
tej odpowiedzialności, w  tym za naruszenie praw pacjenta, a  także na wprowa-
dzenie uproszczonego trybu dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia zdarzenia 
medycznego, opracowanie systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych czy 
informatyzację systemu opieki zdrowotnej z jednoczesnym uwzględnieniem robo-
tyki i  sztucznej inteligencji. Podczas wystąpienia prelegentka zwróciła uwagę na 
wieloaspektowość oraz złożoność pojęcia tego typu odpowiedzialności. Wskazała 
również na różnice w  podejściu do zagadnienia odpowiedzialności przed poja-
wieniem się pandemii oraz w  czasie jej występowania. Zauważyła też, że wśród 
nowych aspektów związanych z odpowiedzialnością medyczną pojawiły się kwestie 
powiązane z telemedycyną, kierowaniem na badania w kierunku COVID-19 oraz 
odpowiedzialnością osób nieposiadających profesjonalnych kwalifikacji medycz-
nych, a  skierowanych do konkretnych prac w  sektorze opieki zdrowotnej. Refe-
rentka omówiła także podstawy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
zatrudniony personel medyczny, za własną winę – tzw. winę organizacyjną, jak 
też odpowiedzialność producenta określonego wyrobu medycznego. Rozważania 
oparte na konkretnych regulacjach prawnych poparte były zarówno stanowiskiem 
judykatury, jak i doświadczeniem zawodowym referentki. Kolejnym omówionym 
zagadnieniem była odpowiedzialność cywilna w  sprawach medycznych. W  tym 
zakresie przedstawione zostały tendencje i  kierunki zmian. Niezwykle aktualne 
z perspektywy obowiązującego stanu epidemii w Polsce były rozważania dotyczące 
nowych regulacji w dobie COVID-19, co w szczególności odniesiono do organizacji 
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pracy podmiotów leczniczych, kwestii osobowych czy popularyzacji telemedycyny, 
co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem osób uczestniczących w konferencji. 

Kolejne wystąpienie pt. Pandemia a konstytucyjny obowiązek zwalczania chorób 
epidemicznych zaprezentowała r.pr. dr hab. Monika Urbaniak, prof. UM im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. Podczas prelekcji wskazała na szczególną rolę wła-
dzy publicznej w  przeciwdziałaniu epidemii przy podejmowaniu działań związa-
nych z  zapewnieniem dostępu do realizacji art. 68 Konstytucji RP. Jednocześnie 
referentka omówiła przedmiot ochrony konstytucyjnej, dostrzegając, że ochronie 
podlega nie tylko zdrowie jednostki, lecz także zdrowie publiczne. Podkreśliła też, 
że zdrowie stanowi uprawnienie zbiorowe, którego realizacja jest warunkiem roz-
woju społeczeństwa. W dalszej kolejności referentka podjęła próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy pojęcie chorób epidemicznych można utożsamiać z chorobami zakaź-
nymi, wskazując w tym zakresie, że oba terminy nie są synonimiczne. W ostatniej 
części wystąpienia omówiła problematykę dotyczącą obowiązku wprowadzania 
stanu nadzwyczajnego w przypadku wystąpienia epidemii.

Następnie głos zabrała r.pr. dr hab. Joanna Studzińska, prof. ALK, która w swoim 
referacie poruszyła kwestię dochodzenia roszczeń pacjentów w  orzecznictwie 
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. W sposób kompleksowy przedstawiła 
zagadnienia związane z zapatrywaniem judykatury na błędy medyczne, problemy 
dowodów i postępowania dowodowego, kognicję Wojewódzkiej Komisji do Spraw 
Orzekania o  Zdarzeniach Medycznych i  prawa do sądu, a  także odszkodowania 
i  zadośćuczynienia za błąd medyczny. Wskazała na wieloaspektowość definicji 
błędu medycznego oraz jego ewolucyjny charakter, także z perspektywy pandemii 
COVID-19. Następnie odniosła się do stanowiska judykatury w zakresie roszczeń 
pacjentów względem profesjonalistów medycznych – poruszyła nie tylko wysokość 
zasądzanych odszkodowań czy zadośćuczynień, lecz także zwróciła uwagę na prze-
słanki skuteczności roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie praw 
pacjenta, jak również koszty postępowania. 

Jako ostatni w tej części konferencji głos zabrał mgr Damian Klimas, partner 
Dotlaw oraz reprezentant Uniwersytetu Wrocławskiego, który w swoim wystąpie-
niu pt. Światła i cienie aplikacji mobilnych w usługach telemedycyny na przykładzie 
aplikacji do contact tracingu, porównując aplikacje mobilne różnych krajów, przed-
stawił polski produkt w postaci aplikacji mobilnej umożliwiającej poinformowanie 
jej użytkownika, czy miał kontakt z osobą zakażoną COVID i wskazanie ryzyka 
możliwości zagrożenia w związku z takim kontaktem. Referent podjął próbę odpo-
wiedzi na pytanie, jak działają aplikacje  do contact tracingu, a także zwrócił uwagę 
na decentralizację i  centralizację w  aplikacjach tracingowych . W  dalszej części 
wystąpienia odniósł się do zalet i wad tego rodzaju aplikacji, jak również podjął 
rozważania nad tym, czy w ich ramach są przetwarzane dane osobowe. Poruszył 
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zagadnienia związane zarówno ze zgodnością z prawem, jak i z soft law funkcjono-
wania takich aplikacji.

Drugą część konferencji moderowała  r.pr. dr Aleksandra Klich reprezentu-
jąca Uniwersytet Szczeciński oraz MCM Legal. Rozpoczęła ją prelekcja dr Joanny 
Szuberli z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, w której referentka 
odniosła się do problematyki błędu w  elektronicznej dokumentacji medycznej. 
Zwróciła uwagę na praktyczne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej oraz 
na możliwość popełniania błędów przez podmioty medyczne związanych z jej pro-
wadzeniem, zwłaszcza w kontekście najnowszych zmian wprowadzonych w rozpo-
rządzeniu dotyczącym dokumentacji elektronicznej. Rozważania ogólne na temat 
zasad prowadzenia dokumentacji medycznej zostały uzupełnione rozważaniami 
szczegółowymi, w  których referentka omówiła możliwe błędy w  dokumentacji, 
dostrzegając m.in. ryzyko błędnego zapisu wywiadu z pacjentem, dokonania nie-
czytelnego wpisu czy pomylenia danych pacjentów bądź też niedołączenia wyma-
ganych załączników. 

Następnie głos zabrała r.pr. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, która 
w prelekcji pt. Ochrona praw pacjentów w czasie pandemii wskazała na skalę pro-
blemu naruszenia tych praw podczas epidemii w  2020  r., zwłaszcza w  zakresie 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Podczas wystąpienia zwróciła również 
uwagę na ograniczenia praw pacjentów spowodowane sytuacją wynikającą z roz-
przestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, które powstały na 
skutek zmian prawnych i organizacji związanej z przeciwdziałaniem temu rozprze-
strzenianiu się, szczególnie w naruszeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 
W sposób szczegółowy omówiła prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej, 
zwłaszcza w kontekście dominujących teleporad, a  także do wyrażenia zgody na 
udzielenie świadczeń zdrowotnych, do tajemnicy informacji związanych z pacjen-
tem, prawa do informacji, do poszanowania życia prywatnego i  rodzinnego 
pacjenta oraz do poszanowania jego intymności i godności, jak też do dokumen-
tacji medycznej. W konkluzjach odniosła się do innych problemów dotyczących 
ochrony praw pacjenta. 

Kolejny referat pt. Praktyczne aspekty postępowania przed Wojewódzką Komisją 
ds. Orzekania o  Zdarzeniach Medycznych wygłosiła dr Aleksandra Klich z  Uni-
wersytetu Szczecińskiego. W  rozważaniach wstępnych wyjaśniła pojęcie zdarze-
nia medycznego. Następnie zwróciła uwagę na ograniczenia w  postępowaniu 
przed Komisją, a  także na możliwe przeszkody ujawniające się w  toku postępo-
wania. W  dalszej części wystąpienia referentka omówiła elementy obligatoryjne 
i fakultatywne wniosku o orzeczenie zdarzenia medycznego, jak też przedstawiła 
sposób i zasady działania Komisji. Wykazała również wady i zalety ustalenia zda-
rzenia medycznego przez Komisję, a także odniosła się do zasad odpowiedniego 
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stosowania w  postępowaniu przed Komisją przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego, dostrzegając wyraźne rozdrobnienie w  tym zakresie i  brak komplek-
sowej regulacji. Prelegentka podzieliła się z  uczestnikami konferencji swoimi 
doświadczeniami praktycznymi dzięki pełnieniu funkcji wiceprzewodniczącej 
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Szczecinie. 

Następnie głos zabrał  r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW, który 
w  swoim wystąpieniu poświęconym dowodowi prima facie w  dochodzeniu rosz-
czeń z tytułu błędów medycznych przedstawił w pierwszej kolejności genezę tego 
dowodu. Wskazał, że na skutek zastosowania tej konstrukcji zwalnia się automa-
tycznie pacjenta ze szczegółowej potrzeby udowadniania zdarzeń medycznych, 
zaprezentował też przykłady pozytywnego i negatywnego wykorzystania dowodu 
prima facie na podstawie kazusów dotyczących gronkowca złocistego, odwołując 
się przy tym do stanowiska wyrażonego w judykaturze. 

Jako ostatnia głos zabrała dr Adriana Tomczyk, Rzecznik Praw Akademickich 
Uniwersytetu Szczecińskiego, która w wystąpieniu poświęconym dostępności pla-
cówek medycznych z perspektywy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami przedstawiła wybrane zagadnienia z  tematyki dostęp-
ności przestrzeni publicznej takim osobom, wskazując przy tym na istnienie na 
gruncie polskiego prawa trzech rodzajów dostępności: architektonicznej, cyfrowej 
oraz komunikacyjno-informacyjnej, które muszą być spełnione przez podmioty 
publiczne uwzględniające co najmniej minimalny standard tych dostępności. 

Po referatach wygłoszonych zarówno w  pierwszej, jak i  drugiej części konfe-
rencji nastąpiły dyskusje lub odniesiono się do niektórych zagadnień, które zakoń-
czyły się sformułowaniem wniosków końcowych, a także zauważeniem problemów 
istotnych dla dalszego rozwoju nauki prawa medycznego w Polsce. Podsumowania 
konferencji dokonała dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, kierując słowa 
podziękowania do jej uczestników i referentów. 
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Ogólnopolska konferencja naukowa  
„5 lat funkcjonowania Europejskiej Straży  

Granicznej i Przybrzeżnej” 
Szczecin, 24 czerwca 2021 roku

24 czerwca 2021  r. na platformie MS Teams odbyła się Ogólnopolska konferen-
cja naukowa zatytułowana „5 lat funkcjonowania Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej”, której organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. 

Konferencja stanowiła okazję do wymiany myśli i poglądów specjalistów, któ-
rych zainteresowania oscylują wokół szeroko zakrojonej problematyki migracji 
oraz prawa europejskiego i  międzynarodowego. W  październiku 2021  r. mija 
bowiem pięć lat od poszerzenia mandatu Agencji Frontex na mocy rozporzą-
dzenia 2016/16241, kiedy to działalność rozpoczęła Europejska Straż Graniczna 
i  Przybrzeżna. Jako jedyna agencja zdecentralizowana Unii Europejskiej (UE) 
ma ona swoją siedzibę w Polsce i odegrała znaczącą rolę w praktycznej realizacji 
zasad acquis Schengen. Poszerzenie kompetencji Agencji Frontex stało się okazją 

1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/1624 z  dnia 14 września 2016  r. 
w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parla-
mentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/
WE, OJ L 251, 16.09.2016, s. 1–76.
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do podsumowania jej dotychczasowej działalności oraz analizy implementacji 
dorobku Schengen w państwach członkowskich UE i zarządzania jej zewnętrznymi 
granicami. 

Obrady otworzył dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US, prodziekan ds. stu-
denckich Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który 
wprowadził uczestników w problematykę związaną z powstaniem i działalnością 
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Kolejna głos zabrała dr hab. Anna 
Kosińska, prof. US, która przywitała wszystkich zgromadzonych, odniosła się do 
tematu konferencji oraz rozpoczęła jej moderację.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane Polska droga do strefy Schengen w  kontek-
ście przyszłej współpracy z  Agencją Frontex – podsumowanie doświadczeń NOSG 
zaprezentował dr Stanisław Dubaj (Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymono-
wica w Zamościu). Rozpoczął od przedstawienia granic Polski, a w szczególności 
odcinka polskiej granicy w zasięgu województwa lubelskiego, opowiedział o struk-
turze organizacyjnej Straży Granicznej (SG) oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej (NOSG), po czym omówił dwa bloki zagadnień: przygotowania NOSG 
do przejęcia ochrony zewnętrznej granicy UE oraz wspólne działania SG z orga-
nami ochrony granicy państwowej Ukrainy.

Jako drugi głos zabrał dr Rafał Kuligowski (AP Słupsk), prezentując wystąpie-
nie zatytułowane Operacja Posejdon jako przykład wielowymiarowego działania 
Frontexu. Przedstawił historię powołania operacji Posejdon, a także geograficzne, 
kadrowe, finansowe i kompetencyjne aspekty jej funkcjonowania. Prelegent pod-
kreślił zmiany, jakie zaszły w zarządzaniu operacją od 2006 r., a przede wszystkim 
fakt, że stała się ona wielozadaniowa, objęła swym zakresem zwalczanie przestęp-
czości transgranicznej, poszukiwanie ludzi i statków oraz ratownictwo na morzu, 
jak również wykrywanie nielegalnych połowów i zanieczyszczenia mórz.

Następnie swój referat zatytułowany Regionalne sieci analizy ryzyka Frontexu 
jako forma eksternalizacji zarządzania bezpieczeństwem granic zewnętrznych Unii 
Europejskiej przedstawiła dr Anna Moraczewska (UMCS). Na początku omówiła 
schemat działań w analizie ryzyka z zastosowaniem czteropoziomowego modelu 
kontroli dostępu i wspólnego zintegrowanego modelu analizy ryzyka, także wzglę-
dem państw członkowskich UE oraz państw trzecich a  Agencją Frontex. Odnio-
sła się też do zagadnienia regionalnych sieci analizy ryzyka, zakresu współpracy 
w ramach tych sieci oraz jej skutków. Autorka pochyliła się również nad pojęciem 
eksternalizacji i izomorfizmu instytucjonalnego w procesie zarządzania ryzykiem 
na granicach wewnętrznych i zewnętrznych UE.

Czwarte wystąpienie pt. Strategia UE na rzecz dobrowolnych powrotów i  rein-
tegracji – rola Frontexu zaprezentowała dr Marta Strąk (INP PAN). Przybliżyła 
pojęcie powrotów dobrowolnych i przymusowych, założenia nowego Paktu o azylu 
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i migracji procedowanego na forum UE, a także charakter, cele i wnioski ze strategii 
UE w tym zakresie. Podała też praktyczne przykłady działań Agencji Frontex, reali-
zujące zadanie wspomagania dobrowolnych powrotów.

Z kolei dr hab. Maciej Cesarz (UWr) wygłosił referat pt. Instytucjonalizacja pro-
cesu zarządzania granicami zewnętrznymi i  azylem na przykładzie Europejskiego 
Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz Europejskiej Agencji Straży Gra-
nicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Poruszył w nim problematykę skutków rozsze-
rzenia mandatu Agencji Frontex oraz uprawnienia EASO w zakresie rozpatrywania 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej. Dokonał także analizy prawno-
porównawczej działalności tych dwóch tytułowych agencji oraz instytucjonalizacji 
ich współpracy.

Na zakończenie panelu wystąpił prof. dr hab. Artur Gruszczak (UJ), którego 
tytuł referatu brzmiał Frontex jako organ przestrzegania prawa: perspektywa użycia 
siły w  działaniach operacyjnych. Autor przedstawił przykłady działań operacyj-
nych Agencji Frontex, w tym operacji interwencyjnych, podał również przykłady 
środków przymusu wprowadzanych m.in. przez służby graniczne poszczególnych 
państw członkowskich UE. Podjął także polemikę z  występującymi w  doktrynie 
opiniami dotyczącymi traktowania Agencji Frontex jako organu ścigania UE.

Ostatnią częścią konferencji była dyskusja z udziałem przedstawiciela Agencji 
Frontex Michala Narojka (team leader, Institutional Partnership Unit). Odnosząc 
się do wypowiedzi prelegentów, przedstawił pokrótce historię, organizację i funk-
cjonowanie reprezentowanej przez siebie Agencji oraz wskazał na najnowsze 
zmiany w jej strukturach. 

Podsumowania obrad dokonała dr hab. Anna Kosińska, prof. US, która podzię-
kowała prelegentom, uczestnikom oraz gościom za ciekawą wymianę myśli na temat 
pięciu lat funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
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Seminarium  
„Przyszłość Europy: jak odpowiedzieć na wyzwania?” 

Szczecin, 15 czerwca 2021 roku

15 czerwca 2021 r. odbyło się webinarium z cyklu „Seminariów Konrada Adenauera” 
pt. Przyszłość Europy: jak odpowiedzieć na wyzwania? Organizatorami spotkania 
byli: Wydział Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk 
o  Polityce i  Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Między-
narodowych ERIA, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz sieć ekspertów 
Team Europe działająca przy Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce. 
Tematyka seminarium ogniskowała się wokół przyszłości Unii Europejskiej.

Spotkanie otworzyła dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, witając wszystkich 
zgromadzonych i  przedstawiając jego problematykę. Następnie głos zabrał eks-
pert Centrum Stosunków Międzynarodowych Piotr Maciej Kaczyński, który 
wprowadził uczestników w  aktualną sytuację Unii Europejskiej (UE), poruszył 
też problemy, z którymi w najbliższej przyszłości będzie się musiała ona zmierzyć. 
Przybliżył także projekt „Konferencji w sprawie przyszłości Europy”, po czym roz-
począł moderację seminarium.

Pierwsze wystąpienie zatytułowane Czy Unia Europejska może być realnym 
podmiotem międzynarodowym? wygłosiła dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL. 
Rozpoczęła swoje rozważania od przywołania art. 47 Traktatu o Unii Europejskiej, 
odpowiadając twierdząco na pytanie zawarte w tytule prelekcji. Autorka dokonała 
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oceny realnej podmiotowości UE z  punktu widzenia politologicznego, przywo-
łując argumenty za faktycznym funkcjonowaniem UE na forum międzynarodo-
wym. Podkreśliła znaczenie potencjału UE nie tylko w znaczeniu gospodarczym 
czy społecznym, lecz także kulturowym. Kończąc swój referat, poruszyła również 
wątek najnowszego szczytu G7, szczytu UE–USA oraz szczytu NATO, które jedno-
znacznie ukazują potrzebę odbudowania zaufania i współpracy UE w ramach sieci 
międzynarodowych (w tym transatlantyckich), jak też wzmocnienia autonomii UE 
w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Drugi referat, którego tytuł brzmiał Czy państwa członkowskie łączą jeszcze 
wspólne wartości?, przedstawił dr Rafał Kuligowski (Akademia Pomorska w Słup-
sku). Na początku przywołał statystyki dotyczące ilości uchwalania aktów norma-
tywnych UE oraz liczby skarg wniesionych przed TSUE na poszczególne państwa. 
Podkreślił, że Polska nie jest państwem, wobec którego składa się najwięcej skarg, 
w przeciwieństwie do Hiszpanii, Włoch czy Niemiec. Autor podkreślił, że według 
danych Eurobarometru obywatele UE są zadowoleni, że ich państwa są członkami 
UE. Największe zagrożenie obecnej sytuacji UE stanowi populistyczny dyskurs 
przedstawiający ją w negatywnym świetle, czego skutkiem jest m.in. brexit. Zda-
niem prelegenta unia wartości budowana jest na poziomie obywateli UE, którzy 
z  tego wspólnie korzystają. Nie buduje się jej jednak na poziomie politycznym, 
w  którym wartości się zmieniły, i  zamiast szukania konsensusu na forum UE 
obecnie dostrzec można budowanie koalicji – co pogłębia jedynie istniejące w UE 
podziały.

Ostatnim prelegentem była dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, która 
zaprezentowała rozważania pt. Jak rozwijać prawo europejskie w przyszłości? Czy 
czeka nas zmiana traktatów? Autorka rozpoczęła swoje wystąpienie od przywołania 
hasła ius sequitur vitam – „prawo podąża za życiem”. Podkreśliła, że normy prawne 
w UE są potrzebne, by kompleksowo regulować dziedziny życia, w których UE ma 
kompetencje. Spoiwem systemu prawa są natomiast wspólne wartości. Zdaniem 
prelegentki nie należy oczekiwać od UE rzeczy niemożliwych, ale dostosować 
praktykę uchwalania i wykonywania jej aktów prawa pierwotnego i wtórnego do 
istniejącej rzeczywistości. Autorka wymieniła szereg czynników, które stanowią 
wyzwanie dla obecnego etapu rozwoju UE. Podkreśliła, że na forum UE potrzebna 
jest debata nie na temat zmiany traktatów, ale na temat wspólnego rozumienia unij-
nych wartości. W momencie znalezienia konsensusu zmiana traktatów nie będzie 
potrzebna, a  państwa członkowskie zdobędą właściwe narzędzia do budowania 
silniejszej UE niż ta, którą obecnie znamy. 

Webinarium zakończyło się dyskusją oraz życzliwym przyjęciem ze strony 
uczestników. Podsumowania wystąpień dokonał Piotr Maciej Kaczyński, który 
podkreślił, że wartością UE, z którą w Polsce występują największe problemy, jest 
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różnorodność. Należy dążyć do tego, by wartość ta stała się dla Polaków tak natu-
ralna, jak dla społeczeństw zachodnich. Ponadto podziękował on prelegentom, 
uczestnikom oraz gościom spotkania za ciekawą wymianę myśli na temat znalezie-
nia odpowiedzi na wyzwania, którym w przyszłości UE musi sprostać. 




