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Zastosowanie dokumentów MAEA  
w prawie energii jądrowej w Polsce

Streszczenie

Międzynarodowy reżim prawa energii jądrowej charakteryzuje unikalne połączenie oraz 
wzajemny wpływ wiążącego prawa oraz niewiążących dokumentów przyjmowanych przez 
organizacje międzynarodowe. Jedną z najważniejszych jest Międzynarodowa Agencja Ener-
gii Jądrowej, a  przyjmowane przez nią wytyczne oraz zalecenia są uważane za wzorcowe 
w praktyce legislacyjnej państw niezależnie od położenia geograficznego, kultury prawnej 
czy obecności energetyki jądrowej w kraju. Determinuje to szerokie zastosowanie tych do-
kumentów w charakterze soft law. W artykule oceniono możliwości ich wdrożenia do prawa 
energii jądrowej w Polsce. Zbadano także wpływ soft law na rozwój tej gałęzi prawa łącznie 
z  wykazaniem powiązań pomiędzy prawem międzynarodowym, europejskim oraz krajo-
wym. W wyniku badań wykazano, że zastosowanie soft law w polskim prawie energii jądro-
wej znacząco wpłynęło na jego dostosowanie do międzynarodowych standardów.

Słowa kluczowe: soft law, prawo energii jądrowej, wpływ soft law

Wprowadzenie

Kształtujące się obecnie wyzwania w  obszarze energii i  klimatu sprawiają, że 
państwa zaczynają rozumieć potrzebę transformacji energetycznej w  kierunku 
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10 Piotr Betkowski

zeroemisyjnych źródeł wytwarzania energii w  krajowym miksie energetycznym. 
Jednym z kluczowych elementów wypełnienia przez Polskę zobowiązania przyję-
tego przez Unię Europejską (osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku), 
konieczności zastąpienia elektrowni węglowych, jest energetyka jądrowa, której 
wdrożenie jest planowane w Polsce w latach trzydziestych XXI wieku. W związku 
z  powyższym niezbędna jest nowelizacja krajowych ram prawnych w  obszarze 
prawa energii jądrowej w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu bez-
pieczeństwa jądrowego oraz harmonizacja prawa na szczeblu krajowym, regional-
nym oraz międzynarodowym. System międzynarodowego prawa energii jądrowej 
to unikatowe połączenie szerokiej i  kompleksowej regulacji fundamentalnych 
obszarów pokojowego zastosowania energii jądrowej, tj. wiążących elementów 
prawa międzynarodowego takich jak traktaty, umowy międzynarodowe i rezolucje 
Rady Bezpieczeństwa ONZ, ze szczegółowością, elastycznością oraz aktualnością 
elementów soft law1. Podstawą „miękkiego prawa” są dokumenty przyjmowane 
przez organizacje międzynarodowe, wśród których najbardziej wpływowa jest 
Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Zalecenia przyjmowane przez 
MAEA w  obszarze prawa energii jądrowej charakteryzują się wysoką wartością 
merytoryczną, kompleksowością regulowanej materii oraz łatwością wdrożenia do 
krajowego porządku prawnego. Z  uwagi na powyższe cechy dokumenty te, zali-
czane do soft law, a  zatem mające charakter niewiążący, są zarówno brane pod 
uwagę w procesie nowelizacji już istniejących aktów prawnych w krajowym reżi-
mie energii jądrowej, jak i traktowane jako punkty odniesienia przy przyjmowaniu 
aktów wykonawczych na podstawie ustaw. Można stwierdzić, że w prawie energii 
jądrowej w Polsce w procesie stanowienia oraz stosowania prawa uwzględnia się 
niewiążące normy soft law zawarte w dokumentach przyjmowanych przez MAEA. 
Powstaje zatem kwestia rozważenia, czy możliwe jest ich wdrożenie do krajowego 
porządku prawnego w całości i nadanie im per se mocy wiążącej. Ponadto z uwagi 
na specyfikę prawa energii jądrowej oraz jego charakter zasadna wydaje się analiza 
wdrożenia do krajowych ram prawnych poszczególnych niewiążących wytycznych 
MAEA w kontekście teorii prawa oraz zasad prawidłowej legislacji. Warto także 
określić znaczenie Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej i  rozważyć, 
dlaczego przyjmowane przez tę organizację niewiążące dokumenty, pomimo ich 
irrelewantności w  odniesieniu do określonego w  Konstytucji RP systemu źródeł 
prawa, mają realny wpływ na prawo energii jądrowej, a także w jaki sposób są one 
uwzględniane w procesie legislacyjnym w Polsce. 

1 V. Lamm, Reflections on the development of international nuclear law, „Nuclear Law Bulletin” 2017, 
nr 99, s. 31–45.
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Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

MAEA2 jest międzynarodową, autonomiczną organizacją działającą przy ONZ3 na 
mocy podpisanego w 1957 roku porozumienia, które określa zasady relacji, lecz 
formalnie nie ustanawia MAEA jedną z  szesnastu organizacji wyspecjalizowa-
nych, tylko organizacją „działającą pod auspicjami Organizacji Narodów Zjedno-
czonych4”. Podstawą funkcjonowania tej organizacji jest Statut Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku 26 października 1956 roku 
(dalej statut MAEA), który w art. 3 definiuje działania, jakie agencja może podej-
mować. Jednym z nich jest publikacja zbiorów zaleceń, których główne rodzaje to 
Safety Standards5, Nuclear Security Series6, Nuclear Energy Series7. MAEA zainicjo-
wała i ustanowiła także forum przyjmowania tzw. zasad postępowania, tzw. Code of 
Conduct oraz Code of Practice8. Tworzenie soft law w ramach działalności MAEA 
jest z  jednej strony odzwierciedleniem realnych potrzeb państw członkowskich 

2 International Atomic Energy Agency (IAEA) stanowi wyspecjalizowaną agendę Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych, powołaną w 1957 r., będącą centrum współpracy w dziedzinach związanych 
z  bezpiecznym wykorzystaniem energii jądrowej dla celów pokojowych. Polska jest członkiem 
założycielem MAEA od 1957 r., kiedy to ratyfikowała statut organizacji, zob. Statut Międzynaro-
dowej Agencji Energii Atomowej podpisany w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. (Dz.U. 
z 1958 r., nr 41, poz. 187). 

3 Organizacja Narodów Zjednoczonych została powołana w  1945  r. Podstawą funkcjonowania 
ONZ jest Karta Narodów Zjednoczonych, która formułuje cele i zasady tej organizacji. Obecnie 
głównymi organami ONZ są: Zgromadzenie Ogólne (ZO NZ), Rada Bezpieczeństwa (RB ONZ), 
Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC), Sekretariat oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawie-
dliwości (MTS). Na czele ONZ stoi Sekretarz Generalny. Funkcję tę od 1 stycznia 2017 r. pełni 
António Guterres. 

4 I. Kraśnicka, Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnic-
twa Cywilnego, Warszawa 2019, s. 9. Więcej informacji historycznych dostępnych w opracowaniu: 
P.C. Szasz, Law and Practices of the International Atomic Energy Agency, Legal Series no. 7 IAEA, 
Wiedeń 1970, s. 257–326. Zob. także: IAEA, Law and Practices of the IAEA 1970–1980, Supplement 
to the 1970 Edition Agreements,Wiedeń 1994, s. 599–615.

5 Safety Standards są najważniejszymi dokumentami przyjmowanymi przez MAEA, określającymi 
fundamentalne zasady bezpieczeństwa. 

6 Nuclear Security Series to dokumenty pozwalające państwom w prosty sposób wypełnić zobowią-
zania w obszarze bezpieczeństwa jądrowego. Zawierają wiele użytecznych i gotowych do wdroże-
nia zasad, porad oraz rozwiązań quasi-prawnych.

7 MAEA jest upoważniona na podstawie przyjętego statutu, a  dokładniej na podstawie artykułu 
III.A oraz VIII.C do przyjmowania dokumentów z zakresu Nuclear Security Series oraz innych 
dokumentów, z wyłączeniem Zasad Postępowania (Codes of Conduct), które są przyjmowane bez 
statutowej podstawy prawnej.

8 The Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources jest niewiążącym prawnie 
dokumentem przyjętym przez MAEA, regulującym zakres bezpieczeństwa postępowania ze źró-
dłami promieniotwórczymi.
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oraz odpowiedzią na postulat ciągłego wzmacniania ram prawnych zarówno prawa 
krajowego, jak i międzynarodowego reżimu energii jądrowej. Z drugiej strony two-
rząc quasi-normatywne rozwiązania prawne, MAEA skutecznie wypełnia poten-
cjalne luki prawne, które mogą powstać w wyniku nieodpowiedniej interpretacji 
wiążących elementów prawa energii jądrowej. W  literaturze przedmiotu można 
zaobserwować, że jeżeli międzynarodowe warunki nie pozwalają na działania 
z  pozycji władzy, niezbędne jest stworzenie modelu elastycznej legislatywy bądź 
paralegislatywy, aby osiągnąć cele w jak największej liczbie państw9. Szerokie zasto-
sowanie dokumentów z serii Codes of Conduct jest wynikiem w większości braku 
woli politycznej państw członkowskich MAEA w ustanowieniu bardziej znaczących 
i wiążących międzynarodowych działań w kierunku bezpieczeństwa jądrowego10.

Wyżej wymienione dokumenty mają charakter niewiążący w rozumieniu prawa 
międzynarodowego, nie mogą być zatem transponowane sensu stricto do krajowego 
systemu źródeł prawa. W literaturze przedmiotu powstał pogląd, że w teorii prawa 
w  Polsce nie istnieje możliwość uznania standardów bezpieczeństwa MAEA za 
źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej11. Wynika to z ogra-
niczeń zawartych w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 87 polskiej ustawy zasadniczej 
źródłem powszechnie obowiązującego prawa RP może być wyłącznie: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Zamknięty 
katalog źródeł prawa zawarty w tym przepisie nie może być rozszerzony. Oznacza 
to, że dokumentowi soft law jako całościowemu zbiorowi zaleceń nie może zostać 
nadany charakter wiążący. 

Dokumenty opracowywane przez MAEA na podstawie art. III lit. A pkt 6 sta-
tutu MAEA spełniają dwie podstawowe funkcje niezbędne przy tworzeniu krajo-
wych aktów prawa. Pod względem merytorycznym stanowią spójną, kompleksową 
i wartościową regulację obszarów, którym są poświęcone. Dokumenty te spełniają 
wymogi formalne, jakie stawia się przepisom prawa. Analizując kształt danego 

9 A. Herrero de la Fuente, The Legal Force of International Rules Relating to Nuclear Risks, „Nuclear 
Law Bulletin” 1982, nr 30, s. 56.

10 A. Wetherall, Normative Rule Making at the IAEA: Codes of Conduct, „Nuclear Law Bulletin” 2005, 
nr 73, s. 71–93. Zob. także: K. Boustany, A Code of Conduct on the Safety of Radiation Sources and 
the Security of Radioactive Materials, a New Approach to the Normative Control of a Nuclear Risk?, 

„Nuclear Law Bulletin” 2000, nr 65, s. 7–13; K. Boustany, The IAEA Code on the Safety of Radiation 
Sources and the Security of Radioactive Materials. A Step Fowards or Backwards?, „Nuclear Law 
Bulletin” 2001, nr 67, s. 9–20.

11 T. Nowacki, Możliwość uznania standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Ato-
mowej za źródło prawa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w: H. Babiuch, P. Kapusta, 
J.  Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z  okazji 40-lecia pracy 
naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Legnica 2017. 
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zalecenia, można wyróżnić elementarne składowe normy prawnej w rozumieniu 
normy sankcjonowanej, czyli hipotezę i dyspozycję. W dokumentach przyjmowa-
nych przez MAEA w zaleceniu jest wyszczególniony adresat normy, np. państwo, 
nadzór jądrowy, operator obiektu jądrowego oraz zalecone zachowanie adresata. 
W związku z niewiążącym charakterem tychże norm używane są zwroty takie jak 
powinien zapewnić, powinien być odpowiedzialny, itd. Ostateczny kształt zaleceń 
przyjmowanych przez MAEA jest kompromisem pomiędzy zapewnieniem asysty 
legislacyjnej w celu ustanowienia możliwie najbardziej przekrojowej quasi-regula-
cji danego obszaru prawa energii jądrowej a formą umożliwiającą danemu państwu 
wdrożenie konkretnej normy, dostosowanie jej do specyfiki krajowego porządku 
prawnego i  ewentualne opatrzenie sankcją za jej nieprzestrzeganie12. Z  kolei tre-
ści zawarte w  ww. dokumentach są tworzone w  sposób normatywny lub quasi- 

-normatywny, a więc możliwa jest ich bezkolizyjna transpozycja do krajowych źró-
deł prawa bądź ewentualna transformacja w wiążące umowy międzynarodowe13. 

Aby w  pełni zrozumieć tę swoistą dychotomię wzajemnego oddziaływania 
i  przenikania się elementów hard law oraz soft law, należy postrzegać między-
narodowe prawo energii jądrowej jako obszar współdziałania wiążących norm 
prawnych z  niewiążącymi zaleceniami14. Elementy soft law w  niektórych przy-
padkach zostały w  danym okresie przekształcone w  źródła międzynarodowego 
prawa energii jądrowej jako elementy prawotwórcze prawa traktatów15. Proces ten 
nie tylko został utrzymany, lecz także zintensyfikowany po wypadku w  Czarno-
bylu w 1986 roku. Obie konwencje przyjęte w 1986 roku16 miały swoje podstawy 

12 Jako przykładowy dokument MAEA w  obszarze zarządzania bezpieczeństwem jądrowym zob. 
IAEA, Leadership and Management for Safety, IAEA General Safety Requirements No. GSR Part 2, 
Wiedeń 2016.

13 Na ówczesnych standardach bezpieczeństwa MAEA w znacznej mierze oparła się Konwencja bez-
pieczeństwa jądrowego. Zob. m.in. O. Jankowitsch, The Convention on Nuclear Safety, „Nuclear 
Law Bulletin” 1994, nr 2, s. 11–12. 

14 Zob. M. ElBaradei, E. Nwogugu, J. Rames, International law and nuclear energy: Overview of the 
legal framework, „IAEA Bulletin” 1995, vol. 37, nr 3, s. 16.

15 Elementy soft law per se nie mają obowiązującej mocy prawnej, aby nadać im rygor wykonalności 
niezbędne było zatem przyjęcie ich jako spójnej podstawy merytorycznej podczas tworzenia kon-
wencji.

16 W literaturze za konwencje czarnobylskie uważa się dwie konwencje przyjęte w efekcie incydentu 
jądrowego w  Czarnobylu, tj. Konwencję o  wczesnym powiadamianiu w  przypadku incydentu 
jądrowego oraz Konwencję o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicz-
nego. Więcej o  procesie powstawania konwencji czarnobylskich zob. C. Stoiber, Inside nuclear 
baseball: Reflections on the development of the safety conventions, „Nuclear Law Bulletin” 2018, 
nr 100, s. 61.
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w istniejących już niewiążących prawnie wytycznych17. W szczególności Konwen-
cja o fizycznej ochronie materiałów radioaktywnych18 jest wzorcowym przykładem 
interakcji pomiędzy niewiążącymi zaleceniami a  normami prawnymi będącymi 
podstawą traktatową. Już od lat 70. XX wieku Międzynarodowa Agencja Energii 
Atomowej zajmowała się ochroną fizyczną materiałów radioaktywnych, aby nie 
zostały skradzione i wykorzystane do stworzenia bomby jądrowej czy tzw. brudnej 
bomby19. Zalecenia MAEA regulowały w szczególności bezpieczeństwo transportu 
materiałów promieniotwórczych20. Konwencja o  fizycznej ochronie materiałów 
radioaktywnych została przyjęta w  1980 roku na podstawie wyżej wskazanych 
niewiążących norm prawnych zawartych w przyjętych przez MAEA dokumentach 
i oprócz regulacji kwestii transportu źródeł promieniotwórczych zawierała także 
normy prawne penalizujące działanie wymierzone w bezpieczeństwo materiałów 
radioaktywnych oraz zapewniała międzynarodową współpracę w  tym zakresie. 
Z kolei w Konwencji bezpieczeństwa jądrowego zostały zawarte mechanizmy, które 
są z  zasady wdrażane w  dokumentach soft law21. W  szczególności wyróżnia się 
mechanizm politycznego zobowiązania się państwa do rozwoju obecnie obowią-
zujących lub przyszłych instrumentów współpracy międzynarodowej oraz brania 
pod rozwagę wzmocnienia bezpieczeństwa innych części jądrowego cyklu paliwo-
wego22, a także mechanizm „zachęty”, którego efektem mógł być wpływ na strony 
konwencji w celu wzmocnienia krajowych ram bezpieczeństwa jądrowego poprzez 
proces konsultacji i spotkań pomiędzy zainteresowanym państwem a MAEA23.

17 Zob. IAEA, Guidelines for Mutual Emergency Assistance Arrangements in Connection with a Nuc-
lear Accident or Radiological Emergency, IAEA Doc. INFCIRC/310, IAEA, Wiedeń 1984.

18 Tytuł oryginalny: Convention on the Psychical Protection of Nuclear Material, IAEA Doc. INF-
CIRC/274, weszła w życie 8 stycznia 1987 r.

19 Zob. D.L. Saizon Jr, The Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, „IAEA Bulletin” 
1980, vol. 22, nr 3, s. 57–62.

20 Więcej zob. IAEA, The Physical Protection of Nuclear Material, INFCIRC/225/Rev. 1, IAEA, 
Vienna, June 1977.

21 Więcej o historii powstania Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego zob. C. Stoiber, The Convention 
on Nuclear Safety: An Introduction, w: INLA, Nuclear. Inter Jura ’95: Nuclear Law as a Source of 
Confidence – Le Droit Nucleaire, Source de Confiance, Helsinki 1995, s. 655–669.

22 C. Stoiber, Inside nuclear baseball…, s. 62.
23 T. De Wright, The ‘Incentive’ Concept as Developed in the Nuclear Safety Conventions and its Possi-

ble Extension to Other Sectors, „Nuclear Law Bulletin 2007, nr 80, s. 29–47. Mechanizm ten jest 
swojego rodzaju kompromisem między faktycznym oddziaływaniem konwencji a  sprzeciwem 
państw na nakładanie na siebie dodatkowych zobowiązań, szczególnie że stronami konwencji są 
państwa z całego świata o różnych systemach politycznych.
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Należy zauważyć, że odniesienia do elementów soft law w  konwencjach nie 
zmieniają prawnego statusu tychże zaleceń, lecz mogą zwiększyć ich znaczenie, 
zalecenia te mogą być bowiem przydatne przy wykładni norm prawnych zawartych 
w konwencjach24. Obecnie w systemie niewiążących źródeł prawa energii jądrowej 
wyróżnić można także kolejny zbiór zasad postępowania – Code of Practice on the 
International Transboundary Movement of Radioactive Waste. Ten dokument jest 
modelowym przykładem wzajemnej zależności pomiędzy wiążącymi źródłami 
w  międzynarodowym prawie energii jądrowej a  soft law. Code of Practice został 
przyjęty przez organy uchwałodawcze MAEA w 1990 roku25 w celu wypełnienia 
luki prawnej dotyczącej bezpieczeństwa transgranicznego przemieszczania mate-
riałów radioaktywnych. W  międzyczasie jednak powstała potrzeba zwiększenia 
doniosłości prawnej tego obszaru, a zatem zalecenia zawarte w tym dokumencie 
zostały włączone do Wspólnej konwencji bezpieczeństwa zarządzania wypalonym 
paliwem jądrowym oraz bezpieczeństwa zarządzania odpadami radioaktywnymi 
jako artykuł 27 ww. konwencji26.

Zalecenia zawarte w  dokumentach przyjmowanych przez MAEA mają szcze-
gólne znaczenie w  przypadku wiążących elementów składających się na między-
narodowy reżim energii jądrowej, np. na konwencje odpowiedzialności jądrowej. 
Same konwencje są jednymi z  najstarszych stworzonych aktów prawnych w  sek-
torze prawa energii jądrowej, gdyż konwencja paryska pod auspicjami OECD 
powstała w  1960 roku, a  konwencja wiedeńska o  odpowiedzialności cywilnej za 
szkodę jądrową powstała w 1963 roku pod egidą MAEA. Pomimo tego, że te dwie 
konwencje mają wspólne postulaty, takie jak odpowiedzialność bezpośrednia, sce-
dowanie odpowiedzialności na operatora obiektu energetyki jądrowej czy zobo-
wiązanie się tegoż podmiotu do stworzenia odpowiedniej rezerwy finansowej na 
wypadek wystąpienia incydentu jądrowego, aż do wydarzeń w Czarnobylu nie ist-
niał łącznik między nimi. Po wypadku w Ukrainie pierwszy raz pochylono się nad 
kwestią transgranicznego oddziaływania materiałów promieniotwórczych. W efek-
cie powstał wspólny protokół łączący obie konwencje27. O ile jego wejście w życie 
w 1992 roku było dużym krokiem naprzód w kwestii odpowiedzialności państwa za 

24 A. Boyle, Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, „International and Compa-
rative Law Quarterly” 1999, nr 48(4), s. 906, DOI:10.1017/S0020589300063739 (dostęp 9.08.2021).

25 Zob. IAEA INFCIRC/386.
26 P. Reyners, Three International Atomic Energy Agency Codes, w: International Nuclear Law: History, 

Evolution and Outlook, Paryż 2010, s. 179.
27 Zob. O. Busekist, A Bridge Between Two Conventions on Civil Liability For Nuclear Damage: the 

Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention, „Nuc-
lear Law Bulletin” 1989, nr 43, s. 10–14.
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szkodę jądrową, o tyle zakres protokołu rozciągał się wyłącznie na państwa, które 
nie tylko go ratyfikowały, lecz także musiały być stronami obu konwencji. Pomimo 
tego są podejmowane próby rozszerzenia zakresu odpowiedzialności państwa za 
szkodę jądrową, zwiększenia minimalnej granicy odpowiedzialności, włączenia do 
zakresu działania szkody środowiskowej oraz ekonomicznej, a  także wydłużenia 
okres przedawnienia, w  którym poszkodowani mogą wysunąć swoje roszczenia. 
W efekcie wyżej wymienionych prób powstała aktualizacja konwencji wiedeńskiej, 
szczegółowo nazwana Protokołem modyfikującym konwencję wiedeńską z  1997 
roku, który wszedł w życie w 2003 roku, oraz Konwencja o dodatkowej odpowie-
dzialności za szkodę jądrową również z 1997 roku28. Jednakże pomimo stosowa-
nia różnego rodzaju zachęt w tekście samych konwencji, jak i metod ich promocji 
wśród państw członkowskich OECD oraz MAEA, państwa te nie są skłonne do 
dodatkowego wiązania się odpowiedzialnością. Przy tym nie ma znaczenia, czy 
dany kraj posiada na swoim terytorium funkcjonujące elektrownie jądrowe, czy 
też nie29. Należy zaznaczyć w szczególności, że o bezprawności deliktu o odpowie-
dzialności za szkodę jądrową może przesądzić nie tylko naruszenie normy hard 
law30. W  określaniu stanu faktycznego rolę wyjaśniającą i  uzupełniającą pełnią 
także niewiążące dokumenty.

Wdrożenie dokumentów soft law do prawa energii jądrowej w Polsce

Wymienione dokumenty przyjmowane przez MAEA na gruncie prawa między-
narodowego należy określać jako elementy soft law31. W przeciwieństwie do hard 

28 IAEA, The 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage and the 1997 Convention 
on Supplementary Compensation for Nuclear Damage – Explanatory Texts, „IAEA International 
Law Series” 2017, nr 3, s. 18–19.

29 J.A. Schwartz, Liability and Compensation for Third Party Damage Resulting from a Nuclear Inci-
dent, w: International Nuclear Law: History, Evolution and Outlook, Paryż 2010, s. 307–355.

30 W szczególności zob. R. Majda, Cywilna odpowiedzialność za szkodę jądrową w nowym prawie 
atomowym, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 6, s. 49.

31 Miękkie prawo międzynarodowe (ang. soft law)  – termin odnoszący się do norm międzynaro-
dowych, które nie mając charakteru wiążącego, odznaczają się jednocześnie swoistą doniosłością 
prawną. Pojęcie to pozwala odróżnić nietraktatowe porozumienia, jak np. rezolucje, wskazówki, 
rekomendacje, kodeksy postępowania, od aktów prawnie wiążących (ang. hard law) oraz zwykłych 
deklaracji politycznych. Soft law daje państwom możliwość zawierania niewiążących porozumień 
i negocjowania wspólnych zasad czy standardów postępowania w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze 
woli politycznej, by podjąć wiążące zobowiązania w danym obszarze, https://arch-bip.ms.gov.pl/
pl/prawa-czlowieka/miekkie-prawo-miedzynarodowe (dostęp 9.03.2021).
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law32 nie mają one mocy wiążącej, nie istnieją zatem normy prawne regulujące 
ich obowiązujący status w systemie źródeł prawa RP. Porównując normy prawne 
zawarte w ustawie Prawo atomowe33 i dołączaną do niej w procesie legislacyjnym 
Ocenę skutków regulacji (OCR)34 do poszczególnych dokumentów tworzonych 
przez MAEA, można jednak wykazać znaczące podobieństwa pomiędzy niewiążą-
cymi zaleceniami soft law a wiążącymi normami krajowego prawa energii jądrowej. 
W wyniku nowelizacji ustawy Prawo atomowe z 2019 roku ustawodawca włączył 
do ww. ustawy odpowiednie konstrukcje prawne umożliwiające de facto zastoso-
wanie standardów bezpieczeństwa MAEA w zakresie prawa jądrowego w Polsce. 
Istotne jest wskazanie, że w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat zostały przepro-
wadzone także liczne misje eksperckie, w  trakcie których przedstawiciele MAEA 
analizowali poszczególne aspekty składające się na system prawa energii jądrowej 
w Polsce. Jedną z najważniejszych misji była przeprowadzona w 2013 roku kom-
pleksowa rewizja i analiza podstawowych obszarów składających się na efektywne 
funkcjonowanie kultury prawnej bezpieczeństwa jądrowego w Polsce35. W między-
narodowym prawie energii jądrowej w zakresie soft law dokumenty przyjmowane 
przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej są jako pierwsze brane pod 
uwagę w procesie wzmacniania krajowego reżimu energii jądrowej. Konkludując, 
istnieją przynajmniej dwie drogi inkorporacji i chociażby wybiórczego zastosowa-
nia w polskim systemie prawnym niewiążących zaleceń. Po pierwsze bezpośrednie 
umieszczenie w  reżimie polskiego prawa energii jądrowej, którego fundamen-
talnym aktem prawnym jest ustawa Prawo atomowe, przepisów blankietowych 

32 Twarde prawo międzynarodowe to zbiór norm prawnych mający charakter wiążący w stosunku 
do państw. Dokumenty o charakterze hard law mogą być powoływane jako podstawa twierdzenia 
strony przed sądem.

33 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 18).
34 Ocena skutków regulacji. Dokument ten wraz z uzasadnieniem projektu ustawy jest integralną 

częścią procesu legislacyjnego i pozwala na szczegółowe zapoznanie się z wprowadzanymi zmia-
nami oraz z motywami ich wprowadzenia.

35 Misja ta nosiła nazwę IRRS mission, czyli Integrated Regulatory Rewiev Service (Zintegrowany 
Przegląd Dozoru Jądrowego). Eksperci z MAEA skupili w szczególności się na kwestiach odpo-
wiedzialności i  funkcjonowania rządu Polski w  sektorze energii jądrowej, systemu zarządzania 
w  organie regulacyjnym, czyli Państwowej Agencji Atomistyki, działalności Agencji, w  tym 
mechanizmu autoryzowania działalności podmiotów w postępowaniu z materiałami promienio-
twórczymi. Ważne wnioski dotyczyły także przygotowania Agencji do zarządzania sytuacjami 
kryzysowymi oraz infrastruktury Agencji będącej w  gotowości do wykorzystania we wsparciu 
Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. www.iaea.org/sites/default/files/documents/review-mis-
sions/irrs_mission_to_poland_17-07-2013.pdf (dostęp 9.03.2021). Zob. także przeprowadzoną 
w 2017 r. IRRS Follow-up mission, która rewidowała stopień i zakres wdrożenia zaleceń z pierw-
szej misji IRRS: irrs_poland_fu_final_report.pdf (iaea.org) (dostęp 9.03.2021).
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dających możliwość zastosowania wzorcowych zaleceń i  wytycznych, a  więc soft 
law, w ściśle określonych przypadkach. Ta bezpośrednia metoda została wprowa-
dzona w pierwotnej wersji tekstu ustawy Prawo atomowe w 2001 roku. W następ-
nych nowelizacjach, w szczególności w 2019 roku, liczba przepisów blankietowych 
wzrosła, obejmując swoim zakresem najważniejsze obszary regulowane przez 
ustawę36. W przedmiotowym przypadku wszystkie normy zawarte w dokumentach 
przyjmowanych przez MAEA należące do soft law będące punktem odniesienia 
w  przepisach ustawy Prawo atomowe są określane w  ustawie słowem zalecenia. 
Analizując koincydencje występowania odwołania się przez ustawodawcę do 
zewnętrznych, niewiążących dokumentów, można uznać za właściwą tezę, że są 
one wprowadzone jako pomocnicze uzupełnienie kompetencji organów krajowych 
w  kluczowych dla całego prawa energii jądrowej w  Polsce regulacjach. W  szcze-
gólności należy zwrócić uwagę na określenie w poszczególnych rozporządzeniach 
Rady Ministrów takich kwestii jak m.in.: „zakres przeprowadzenia oceny terenu 
przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające moż-
liwość uznania terenu za spełniający wymogi (…)”37, „wymagania bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądro-
wego, dla różnych obiektów jądrowych (…)”38, „zakres i sposób przeprowadzania 
analiz bezpieczeństwa, a  także zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa (…)”39, 

„zakres oceny okresowej bezpieczeństwa oraz zakres raportu z tej oceny dla różnych 
rodzajów obiektów jądrowych (…)”40 oraz wielu innych podstawowych i najważ-
niejszych wymagań w zakresie bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych. Wskazane 
powyżej przepisy prawne wprost nawiązują do rekomendacji MAEA zawartych 
w raporcie końcowym w wyniku przeprowadzonej w Polsce w 2013 roku misji IRRS, 
a także do niewiążących zaleceń w dokumentach takich jak Code of Conduct on the 
Safety of Research Reactors. Dokument ten reguluje kwestie bezpieczeństwa reakto-
rów badawczych, postulując minimalne wymagania bezpieczeństwa dla tego typu 
obiektów jądrowych41. Reaktory badawcze są wyłączone z zakresu oddziaływania 

36 Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1593).

37 Art 35b ust 4 ustawy – Prawo atomowe. 
38 Ibidem, art 36c ust. 3.
39 Ibidem, art 36d ust. 3. 
40 Ibidem, art 37e ust. 11. 
41 IAEA, Code of Conduct on the Safety of Research Reactors, IAEA/CODEOC/RR/2006, Wiedeń 

2006.
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Konwencji Bezpieczeństwa Jądrowego42 z tej przyczyny, że różnią się od normalnych, 
wielkoskalowych reaktorów energetycznych parametrami technicznymi, a  zatem 
ich kwestia została uregulowana w  soft law. W  tym zbiorze zasad postępowania 
zostały wskazane takie postulaty jak rekomendacja ustanowienia okresowej oceny 
bezpieczeństwa czy wzmocnienie niezależności roli organów dozoru jądrowego43. 
Cechą wspólną przy wydawaniu ww. rozporządzeń Rady Ministrów jest również 
ustawowy obowiązek wzięcia pod uwagę zaleceń MAEA oraz WENRA44. Oznacza 
to de facto znaczący wpływ dokumentów MAEA na polskie prawo energii jądrowej. 

Dokumenty przyjmowane przez MAEA, z uwagi na ich niewiążący charakter, 
zawierają wyłącznie hipotezę oraz dyspozycję. Niemniej, jak wskazano powyżej, 
ustawodawca może po wdrożeniu odpowiednich zaleceń opatrzyć je sankcją za 
ich nieprzestrzeganie. W ustawie Prawo atomowe został określony katalog kar pie-
niężnych za niewypełnienie obowiązków przez określony w ustawie podmiot, np. 
kierownika jednostki organizacyjnej45. Należy wyraźnie zaznaczyć, że w momencie 
wdrożenia danego zalecenia MAEA do polskiego prawa energii jądrowej, a w szcze-
gólności ustawy Prawo atomowe, zalecenie to przestaje mieć charakter niewiążący 
i zmienia się w integralną część danego przepisu prawnego – od tego momentu jest 
zgodnie z  zasadami teorii prawa rozumiane jako norma prawna w  pełnym tego 
słowa znaczeniu. Sankcja jest zatem określana jako element normy prawnej, a nie 
niewiążącego zalecenia. 

Inną formą wzmacniania polskiego ustawodawstwa w sektorze prawa energii 
jądrowej jest zasadnicza transpozycja do prawa krajowego dyrektyw unijnych. 
Dyrektywy Unii Europejskiej, jak i  równorzędnej organizacji międzynarodowej, 
którą jest Euratom, z  zasady określają cele oraz wymagane rozwiązania prawne, 
które powinny być wdrożone w państwach członkowskich. Jednocześnie w dyrek-
tywach właściwe organy Unii Europejskiej pozostawiają państwom członkowskim 
swobodę co do trybu lub drogi wdrożenia konkretnych rozwiązań prawnych do 
ustawodawstwa krajowego przy zachowaniu wyznaczonego w dyrektywie terminu 
do dokonania transpozycji. 

42 P. Reyners, op. cit., s. 171–185.
43 Zob. art. VI 20.C. oraz V.10.
44 WENRA – Zachodnioeuropejskie Stowarzyszenie Organów Dozoru Jądrowego. 
45 Zob. art. 123 i n. ustawy – Prawo atomowe. 
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Inne aspekty wdrożenia soft law do prawa energii jądrowej w Polsce

Powyższe rozważania wynikają z  samej formalnoprawnej natury prawa między-
narodowego publicznego. Polska, będąc częścią Unii Europejskiej, została także 
państwem członkowskim Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej 
w  skrócie Euratomem. Do najważniejszych zadań Euratomu należy wspieranie 
badań i rozpowszechnianie informacji technicznych oraz ich ułatwianie, stworze-
nie jednolitych ram prawnych w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony zarówno 
pracowników, jak i społeczeństwa narażonego na potencjalne oddziaływanie źró-
deł promieniotwórczych, zabezpieczenie statusu cywilnego wszystkich instalacji 
jądrowych, a  także zapobieżenie ich wykorzystania do celów wojskowych. Głów-
nym dokumentem określającym strukturę, funkcjonowanie i  cele Euratomu jest 
Traktat ustanawiający Wspólnotę Euratom46.

Analizując poszczególne dyrektywy Wspólnoty Euratom, które zostały trans-
ponowane do ustawy Prawo atomowe w nowelizacji z 2019 roku47, można dojść 
do wniosku, że wskazane w nich rozwiązania prawne są zbieżne lub powstały na 
podstawie niewiążących dokumentów przyjętych przez Międzynarodową Agencję 
Energii Atomowej. Należy zauważyć w szczególności znaczące pokrycie się rozwią-
zań prawnych zawartych w wyżej wskazanych dyrektywach z dokumentami MAEA 

„regulującymi” podstawowe kwestie będące fundamentem prawnomiędzynarodo-
wego reżimu energii jądrowej. Obserwuje się, że w dyrektywach Euratomu znajdują 
się wyłącznie niektóre zalecenia zaproponowane przez MAEA w  dokumentach 
przez nią przyjmowanych. Dyrektywy nie są zatem środkiem pełnej transpozycji 
wszystkich składowych soft law tworzonego przez MAEA. W  literaturze przed-
miotu analizie została poddana kwestia innej drogi nadania mocy obowiązującej 
dokumentom przyjmowanym przez MAEA: 

W świetle powyższego istniałaby możliwość uznania, iż odwołania z motywu 13 dyrek-
tywy 2009/71/Euratom oraz motywu 8 dyrektywy 2014/87/Euratom oznaczają, że 
państwa członkowskie EWEA zobowiązane są do stosowania dwóch dokumentów z serii 
Safety Standards MAEA – dokumentu naczelnego SF-1 oraz, w zakresie infrastruktury 

46 Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
(Dz. Urz. UE C 327 z dnia 26.10.2012 r.).

47 W  szczególności wskazuje się tzw. dyrektywę BSS oraz tzw. dyrektywę NSD. Dyrektywa BSS: 
Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013  r. ustanawiająca podstawowe normy 
bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie pro-
mieniowania jonizującego (Dz. Urz. UE L 13/1 z dnia 17.01.2014 r.). Dyrektywa NSD: Dyrektywa 
Rady 2014/87/Euratom z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawia-
jącą wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 219/42 
z dnia 25.07.2014 r.).
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rządowej, prawnej i regulacyjnej, dokumentu GSR Part 1. Autor artykułu dochodzi do 
wniosku, że w przypadku dyrektywy 2009/71/Euratom mowa jest o „dokonaniu oceny” 
przez państwa członkowskie dokumentu SF-1, co sugeruje dowolność państw w zakre-
sie wyboru poszczególnych zasad w  nim zawartych do ewentualnej implementacji. 
Wykluczałoby to jednocześnie obligatoryjne stosowanie SF-1. Także w odniesieniu do 
dyrektywy 2014/87/Euratom należy podkreślić, że motyw 8 jej preambuły nie mówi, 
iż należy respektować rolę organów dozoru jądrowego w  oparciu o  dokument GSR 
Part 1 MAEA, a  jedynie wskazuje, że taki dokument istnieje i  że jest w  nim mowa 
o konieczności respektowania roli organów dozoru jądrowego48. 

W przywoływanych dyrektywach zostały uwidocznione w preambule odwoła-
nia do naczelnych dokumentów MAEA, co nie oznacza jednakże, że zostały one 
w pełni przeniesione do tekstów ww. dyrektyw. 

Niezależnie od zaprezentowanego stanowiska należy odwołać się do naczelnej 
zasady traktatowej Wspólnoty Euratom. Zgodnie z  nią EWEA wspiera rozwój 
cywilnej, pokojowej energetyki jądrowej przy wzmacnianiu bezpieczeństwa jądro-
wego. W tym celu, jak wskazano w preambułach ww. dyrektyw, artykuły w powyż-
szych aktach prawnych Euratomu opierają się na dokumentach MAEA. Autor 
artykułu przyjął założenie, że w dużej części dyrektywy te składają się z rozwiązań 
prawnych soft law tworzonych przez MAEA. Dokonując analizy wpływu MAEA na 
działalność legislacyjną Euroatomu, należy omówić relację między preambułami 
dyrektyw BSS i NSD a ich treścią, która podlega włączeniu do krajowego porządku 
prawnego energii jądrowej. Przede wszystkim należy na początku wskazać, że 
ustanawiane w danej dyrektywie normy prawne w zakresie prawa energii jądrowej, 
uszczegółowiające i nadające mocy prawnej motywom wskazanym w preambule, 
mogą z  jednej strony być tworzone na podstawie dokumentów MAEA, a  z  dru-
giej zaś strony wskazywać je jako materię obejmującą szerzej dane zagadnienie 
niż regulowane w  dyrektywie. Relacja pomiędzy preambułą dyrektywy, wiążącą 
normą prawną, a  odesłaniem do niewiążącego dokumentu soft law została przy-
jęta w dyrektywie BSS. W motywie 51 preambuły wskazuje się na harmonizację 
norm na poziomie międzynarodowym i europejskim, następnie na ustanowione 
w dyrektywie poziomy odniesienia dla nuklidu promieniotwórczego uznanego jako 
wysokoaktywny, a  w  przypadku nieuwzględnienia danego nuklidu ustawodawca 
odsyła do dokumentu przyjętego przez MAEA49. W  efekcie obligatoryjnej trans-
pozycji dyrektywy BSS wskazane powyżej poziomy referencyjne stają się wyznacz-
nikami dla państw członkowskich Wspólnoty Euratom. W przypadku dyrektywy 

48 T. Nowacki, op. cit., s. 667.
49 Zob. załącznik III do dyrektywy BSS.
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NSD w preambule wpływ MAEA jest widoczny szczególnie w motywie 2, 15 oraz 
19, w którym ustawodawca odsyła do dokumentów, przepisów i definicji zarówno 
MAEA, jak i WENRA50. 

Po dokonaniu analizy literatury przedmiotu można stwierdzić, że w uzasadnie-
niu do nowelizacji ustawy Prawo atomowe z 2019 roku kluczowym elementem jest 
synergia legislacyjna pomiędzy implementacją dyrektyw BSS oraz NSD a dokumen-
tami MAEA. W tym wypadku soft law odgrywa rolę wyjaśniającą, uszczegóławia-
jącą poszczególne artykuły dyrektyw, de facto zgodnych z rozwiązaniami prawnymi 
zawartymi w dokumentach MAEA51. Pokazuje to, jak ważne są standardy MAEA 
dla ustawodawcy. Potwierdzenie tego założenia znajduje się w  uzasadnieniu do 
przytoczonych powyżej uzasadnień nowelizacji ustawy Prawo atomowe52.

Wnioski

Reasumując, na gruncie polskiego porządku prawnego do systemu źródeł prawa nie 
można wdrożyć w całości dokumentów przyjmowanych przez MAEA. Dokumenty 
te jednak, jako element prawa międzynarodowego o charakterze soft law, w zna-
czący sposób oddziałują na tworzenie prawa zarówno na szczeblu Europejskiej 

50 W szczególności ukazany jest mechanizm tzw. wzajemnej oceny ocen bezpieczeństwa obiektów 
jądrowych, który odbywa się zarówno z udziałem innych państw członkowskich na podstawie 
wiedzy fachowej WENRA, o czym mówi motyw 23 preambuły oraz odpowiednio art 8e pkt 1 
dyrektywy.

51 Podając przykład art 82a ustawy, gdzie w  uzasadnieniu wskazano, że: „Projektowany przepis 
wdraża do prawa krajowego postanowienia art. 69 i art. 96 dyrektywy BSS, a także art. 8d ust. 1 
dyrektywy Rady 2009/71/Euratom w brzmieniu nadanym przez dyrektywę Rady 2014/87/Eura-
tom. Realizuje też zalecenia MAEA zawarte w  pkt 5.30 i  5.31 dokumentu „Preparedeness and 
response for nuclear or radiological emergency. GSR Part 7. Vienna 2015”. 

52 Zob. uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o  ochronie 
przeciwpożarowej z dnia 12 lutego 2019 r., nr druku 3237, druk nr 3237 (sejm.gov.pl) (dostęp 
10.03.2021). W uzasadnieniu stwierdzono konieczność wdrożenia w ustawie rozwiązań zawartych 
w zaleceniach misji eksperckiej IRRS z 2013 r.: „Mechanizm IRRS (ang. Integrated Regulatory 
Review Service – Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego) został wprowadzony przez MAEA 
w celu wzmocnienia efektywności infrastruktury państw członkowskich związanej z bezpieczeń-
stwem materiałów jądrowych, źródeł i odpadów radioaktywnych, przy jednoczesnym podkreśle-
niu odpowiedzialności państw członkowskich za bezpieczeństwo tych materiałów (oraz ich trans-
portu) na ich terytorium. W tym celu przegląd IRRS obejmuje porównanie rozwiązań prawnych, 
technicznych i  politycznych stosowanych w  poszczególnych państwach ze standardami MAEA 
i dobrymi praktykami. Mechanizm ten ma oparcie w art. 113a ust. 2–4 ustawy – Prawo atomowe 
wdrażającym do prawa polskiego przepis art. 9 ust. 3 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 
25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądro-
wych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, z późn. zm.)”. 
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Wspólnoty Energii Atomowej, jak i na szczeblu krajowym – w Polsce. Staje się tak 
dzięki wzorcowym rozwiązaniom prawnym przyjętym w  dokumentach MAEA, 
dodatkowo wzmocnionym autorytetem tej organizacji jako organizacji międzyna-
rodowej o specyficznym statusie w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Z  perspektywy praktyki międzynarodowego prawa energii jądrowej wynika, że 
państwa mające na celu stały wzrost oraz wzmocnienie jakości krajowego prawa 
energii jądrowej mają na uwadze możliwość włączania do krajowych porządków 
prawnych niewiążących zaleceń tworzonych i  przyjmowanych przez Międzyna-
rodową Agencję Energii Atomowej. W  polskiej ustawie Prawo atomowe ustawo-
dawca zaproponował kilka rozwiązań, które pozwalają na zaimportowanie soft law 
w zakresie prawa energii jądrowej do ustawy Prawo atomowe. W efekcie kolejnych 
nowelizacji ustawa ta staje się aktem prawnym z coraz mniejszą ilością luk praw-
nych. Istnieje duża szansa, że w  wyniku zintensyfikowania prac legislacyjnych 
nad ramami prawnymi rozwoju energetyki jądrowej w Polsce znaczenie soft law, 
dokumentów przyjmowanych przez MAEA oraz eksperckich misji przeglądowych 
Agencji będzie w przyszłości jeszcze rosło z wymiernymi efektami dla polskiego 
reżimu prawa energii jądrowej. Brak możliwości całościowego włączenia niewią-
żących dokumentów przyjmowanych przez MAEA nie osłabia ich wpływu na kra-
jowe prawo energii jądrowej:

Niezależnie od ogólnego wniosku, że standardy bezpieczeństwa MAEA nie stanowią 
źródła prawa w rozumieniu Konstytucji, gdyż nie można im przyznać statusu wiążącego 
prawa międzynarodowego, należy stwierdzić, że stanowią one wartościowy materiał 
na użytek sporządzania projektów aktów prawnych w  dziedzinie bezpieczeństwa 
jądrowego53.

Porównując ustawodawstwo poszczególnych państw posiadających rozwiniętą 
energetykę jądrową, należy zwrócić uwagę, że akceptują one zarówno działalności 
MAEA, jak i  zobowiązują się do wzmocnienia krajowych ram prawnych bezpie-
czeństwa jądrowego po katastrofie w Fukushimie w ramach Planu Działań MAEA. 
151 państw członkowskich MAEA wyraziło swoje poparcie dla tego dokumentu54.

Dokonując oceny de lege lata systemu prawa energii jądrowej w Polsce, należy 
dojść do wniosku, że jest on dostosowany do obecnego wykorzystania źródeł 
promieniotwórczych w  medycynie, do zapewniania bezpieczeństwa jądrowego 

53 T. Nowacki, op. cit., s. 670.
54 Action Plan został zaaprobowany przez Radę Gubernatorów MAEA 13 września 2011 r., następnie 

przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne MAEA podczas 55. zwykłej sesji 22 września 2011 r. Zob. 
S.G. Burns, The impact of major nuclear power plant accidents on the international legal framework 
for nuclear power, „Nuclear Law Bulletin” 2018, nr 101, s. 23.
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funkcjonowania reaktora badawczego MARIA w Otwocku-Świerku, jak i  składo-
wiska odpadów promieniotwórczych w Różanie oraz pozostałych obszarów regulo-
wanych przez Prawo atomowe i inne akty prawne z obszaru prawa energii jądrowej. 
Pozytywnie należy również ocenić wzmocnienie niezależności organów dozoru 
jądrowego. Niezależnie od powyższego w  stosunkowo nieodległej perspektywie 
czasowej wdrożenie wielkoskalowej energetyki jądrowej może wymagać przekrojo-
wego przeglądu krajowego prawa energii jądrowej jako całości oraz jego nowelizacji. 
W uaktualnieniu aktów prawnych niezbędnym działaniem może być wykorzystanie 
niektórych elementów soft law przyjmowanego przez MAEA, a także skorzystanie 
z doświadczenia międzynarodowych ekspertów z zakresu prawa energii jądrowej. 

Obecnie niektóre podmioty ogłosiły plany wdrożenia w  Polsce małych reak-
torów modułowych. Technologia ta znacząco różni się od wielkoskalowych reak-
torów energetycznych, a  ponadto znajduje się teraz w  fazie przed komercyjnym 
wdrożeniem. Oznacza to, że ustawodawca w  przyszłości stanie przed konieczno-
ścią dostosowania krajowego systemu prawa energii jądrowej do nowych wyzwań. 
Aktualnie międzynarodowe prawo energii jądrowej regulujące ten nowy rodzaj 
obiektu energetyki jądrowej jest na wczesnym etapie opracowania. Istnieje zatem 
możliwość, aby to Polska jako jedno z pierwszych państw stworzyła modelowe roz-
wiązania prawne, możliwe do adaptacji w innych krajach. W tym celu niezbędna 
jest szeroko rozumiana współpraca na forum międzynarodowym, aby jeszcze przed 
komercyjnym wdrożeniem tej technologii w kraju zostało stworzone lub dostoso-
wane korzystne otoczenie prawne. 
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Implementation of IAEA documents in nuclear law in Poland

Abstract

The international regime of nuclear energy law is characterized by the unique combination 
and mutual influence of binding law and non-binding documents. These documents are 
adopted by international organizations. One of the most important organisation is the Inter-
national Atomic Energy Agency, and the guidelines and recommendations adopted by this 
organisation are considered to be exemplary, hence their worldwide application as soft law. 
In the article below, the author examines the possibilities of implementing these documents 
into the nuclear energy law in Poland. The impact of soft law on the development of this law 
area is also examined, including a demonstration of links between international, European 
and domestic law. As a result of the research, the author shows that the application of the soft 
law in the Polish nuclear energy law significantly influences its adjustment to international 
standards.

Keywords: soft law, international nuclear law, domestic nuclear law
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Introduction

In juridical discourse the term first appeared in 1932, when Curt Lindemann in 
an article entitled Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht?, which stands for Is 
there a united economic criminal law? to a question phrased in such way gave an 
answer confirming its existence as a  set of penal regulations.1 In today’s Polish 
legal discourse some distinction of economic criminal law is rather not questioned 
yet. Nonetheless, the acceptance of separateness of this relatively new discipline 
appears to be as widespread as superficial. This may seem surprising because the 
meaning of the term ‘economic criminal law’ is momentous for practice. It is used 
by Polish law firms in descriptions of legal services offered by them. The separation 
of economic crimes is also reflected in the organisation of the public prosecution 
service. Since there is no accurate definition of the concept in question, its extent, 
significance, and also of the specific nature of the sphere discussed, it is reasonable 
to ask a further, clarifying question: what is ‘economic criminal law’?

In order to describe the boundaries of ‘economic criminal law’ as precisely as 
possible, we should first acknowledge a  certain semantic convention. Some pro-
visions of Polish statutory law are perceived as central for the Polish economic 
criminal law. These are chapters XXXVI (Crimes against trading and property 
interests in trading under civil law), and XXXVII (Crimes against trading in cur-
rencies and securities) in the Penal Code2 and penal provisions of certain other 
economy-related statutes such as the Code of Commercial Companies.3 Rediscov-
ering the border of ‘economic criminal law’ amid other articles of the Penal Code 
or penal regulations located in almost sixty other acts4 is more difficult. The con-
cepts of economic criminal law and other related concepts do not have any legal 
definition in the legal system. They are not terms of the language of law, but of the 

1 A. Mucha, Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu 
w prawie karnym gospodarczym: analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2013, p. 86. C. Lin-
demann, Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht?, Schriften des Instituts für Wirtschaftsrecht an 
der Universität Jena 1932, no. 12.

2 Act of 6 June 1997 – Penal Code (Dz.U. (Journal of Laws) of 2020 item 1444, Dz.U. (Journal of 
Laws) of 2020 item 1517).

3 Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (Dz.U. (Journal of Laws) of 2020 item 
1526).

4 W. Kotowski, B. Kurzępa, Przestępstwa pozakodeksowe: komentarz, Warszawa 2007, pp. 235-402. 
R. Zawłocki, in: R. Zawłocki (ed.), System prawa handlowego. Tom X. Prawo karne gospodarcze, 
Warszawa 2012, pp. 11-14.
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language of lawyers.5 The distinction of economic criminal law is only apparent at 
the level of terminology developed and used in legal theory and practice but not in 
legislation, where it is actually unperceivable. Legal scholarship does not provide 
a universally accepted definition of ‘economic criminal law’ mainly because of the 
aforementioned non-statutory character of the notion in question. For the same 
reason we must assign key cognitive value to views presented in jurisprudence 
(professional literature).

As it has been already stated, the meaning of the notion discussed is devoid of 
statutory regulators. In particular, the title of chapter XXXVI of the Penal Code is 
not such a regulator. Formerly it was ‘crime against trading’. It has been changed 
by the Act amending the Highway Code and the Penal Code6 and currently reads 
‘crime against trading and property interests in private-law trading’. The immediate 
reason for the change of title was the addition of Article 306a to the said chap-
ter. Nonetheless, this alteration can also be seen as reflecting continuous doubts 
concerning the actual content of that particular chapter and the generic subject of 
protection of the types of offences codified therein. Regardless of the unspecified 
nature of criminal prohibitions provided for in that chapter, limited cognitive value 
of its title stems also from its fragmentariness. It still encloses only some segments 
of the matter addressed in this paper. Finally, it must be noted that the title of the 
chapter in the Penal Code may not be an appropriate criterion relevant to finding 
the common ground between the offences collected therein.7

The reconstruction of the scope of the notion denoted by the name ‘economic 
criminal law’ is preconditioned by a proper determination of the linguistic content 
of that name itself. Kazimierz Ajdukiewicz, an eminent Polish logician, divided 
names into two groups based on their content: names with explicit meaning and 
names with intuitive meaning. The former group encompasses ‘compound names’, 
which are built of several words that convey certain meaning. The latter covers 
names which are attributed to some classes of subjects or phenomena based on 
criteria that cannot be put into words (e.g. ‘dog’, ‘rose’).8 Only names with explicit 

5 See: J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze: zarys wykładu, Warszawa 2007, p. 15. In this paper 
the author must adopt the following terminology: legal – relating exclusively and directly to legal 
regulations, statutory.

6  Act of 15 March 2019 on amending the act – the Highway Code and the act – Penal Code (Dz.U. 
(Journal of Laws) of 2019 item 870).

7 E. Hryniewicz, Obrót gospodarczy jako znamię czynu zabronionego, “Kwartalnik Prawa Publicz-
nego” 2011, vol. 3-4, p. 195.

8 K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965, p. 53.
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meaning carry certain linguistic content, which may be reconstructed through the 
analysis of the words of which such a name may be composed.

‘Economic criminal law’ is an instance of a name with explicit meaning. There-
fore, a recourse to its wording is a natural step.9 A semantic and syntactic analysis 
of this phrase represents an essential, adequate ground for further speculations. 
The wording ‘economic criminal law’ itself resembles the construction of a genus-
differentia definition of the denoted concept. More precisely, it may perform the 
same function as a definiens of a genus-differentia definition, where the word ‘law’ 
or words ‘criminal law’ indicate the genus and both adjectives ‘economic’ and ‘crim-
inal’ (or only the former) indicate the differentia specifica. Regardless of qualifying 
the word ‘criminal’ as a component of the genus or of the differentia specifica, its 
position determines its role. It defines the word ‘law’ by narrowing its denotation, 
and it is detailed analogously by the word ‘economic’, and not vice-versa. What 
appears to emerge is that these three words are put in an order in which each of 
them gradually narrows the denotation of the denoted concept and enables its even 
more detailed comprehension. The word ‘law’ points to a somehow separated realm 
of law. Therefore, it consists of legal norms expressed by legal provisions. The word 
‘criminal’ indicates the location of these norms in the legal system. It stipulates their 
place in criminal law – one of principal branches of law. This qualification results 
in an interception of some characteristics and methods adequate for criminal law. 
Firstly they provide for a legally defined punishment for a certain, legally described 
conduct which has been disapproved by the legislator. Furthermore, they are also 
rules of penal responsibility (although at that stage we still do not rule out some 
distinctiveness in this sphere). The word ‘economic’, finally, narrows the denotation 
by drawing attention to links with the economic and commercial law.

Economic criminal law is situated at the point of contact of two big, diverse 
branches of law: criminal (penal) law and a part of the legal system covering norms 
pertaining to business, called ‘economic law’ or ‘commercial law’. It must be noted, 
however, that the equivalent of the latter of these terms in the Polish legal culture 
is attributed to private-law regulations. Regardless of terminology, penal norms 
could seemingly fit in the public fraction of economic law. This would be a rather 
deceptive judgment. Penal provisions operating within the sphere of regulations 
on business, as for instance these included in chapter four of the Act on Combat-
ing Unfair Competition10, employ a purely penal method of regulation, which is 

9 Due to marginal significance in juridical discourse and drawbacks of such conceptions, attempts 
of an alternative nomenclature were disregarded in this paper.

10 Act of 16 April 1993 on combating unfair competition (Dz.U. (Journal of Laws) of 2020 item 1913).
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to provide criminal punishment for a legally defined, socially harmful conduct. It 
must be borne in mind that criminal law is – at least to some extent – interdiscipli-
nary in nature, since criminal conduct may demonstrate bonds with potentially all 
spheres of human activity, including economic activity. From this perspective the 
so-called ‘economic criminal law’ shall be perceived as constituting an intrusion of 
criminal law into the sphere of the trading. The latter is founded on principles of 
private law (especially the autonomy of will) and free market economy. Criminali-
sation is rather at odds with them. To conclude, ‘economic criminal law’ represents 
a part of criminal law demonstrating substantial connections with economic law.11 
Links with criminal law prevail.

As ‘economic criminal law’ represents a specialised discipline of criminal law, 
the character of this specialisation must become an object of further analysis. It is 
of course substantive. An analysis of a set of regulations that lay down types of eco-
nomic crimes must obviously involve a general scrutiny of the notion of economic 
crime. More precisely, the subject matter of this scrutiny is the connection of types 
of crime perceived as ‘economic’ with economy itself. What appears to play the 
most important role is the rediscovery of a common, adequate feature of these vari-
ous crimes, understood as legally defined types of crime. This feature shall serve as 
a criterion of distinction of economic criminal law.

This characteristic common substantive feature is the sphere of social relations 
protected by the aforementioned regulations.12 It could be also described as (com-
mon) generic object of protection of these crimes. In other words, it is the value 
or interest protected by law and violated by some specific crimes, for example so-
called economic crimes.

Such an opinion advocates defining economic criminal crime by reference to 
the object of the crime (object of protection), which is distinctive for the so-called 
objective conceptions. Further remarks developing that view shall be preceded 
by its defence in the light of opposite theories which stand for defining economic 
crimes from the side of the subject committing the crime or other criminologi-
cal factors. In Polish legal literature these conceptions are sometimes inaccurately 
called ‘subjective’.13 As a matter of fact, they are primarily characterised by a focus 
on criminological factors. The key one is the person of the offender. These theo-
ries are typical for common law culture and still remain in force in the United 

11 See: S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009, p. 36-37.
12 J. Skorupka, op. cit., p. 15.
13 V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2019, p. 620.
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States of America.14 The Anglo-Saxon term ‘white collar crime’ is very telling. 
It was invented by Edwin Sutherland. He coined it at the annual meeting of the 
American Sociological Society in Philadelphia in 193915 and later used it in his 
1949 publication – White Collar Crime.16 He wrote: “White-collar crime may be 
defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high 
social status in the course of his occupation”.17 Thus he prompted research on defi-
nitional controversies related to the concept of white collar crime and gave birth to 
offender-based conceptions of white collar crime.18 According to them, the distinc-
tive criterion of white collar crime is not the assaulted object, but the perpetrator.19 
He or she should have a specific status, e.g. entrepreneur, at least semi-professional20 
or should act on an entrepreneur’s behalf, or have specialist knowledge in the field 
of business and management.

Later Edwin Sutherland suggested an alternative, offence-based definition, which 
broadly described all white collar offences as violations of trust.21 Another broad 
offence-based conception was put forward by Herbert Edelhertz. He defined white 
collar crime as any “illegal act or series of illegal acts committed by non-physical 
means and by concealment or guile, to obtain money or property, to avoid the pay-
ment or loss of money or property, or to obtain business or personal advantages”.22

There is no single, precise definition of white collar crime in the Anglo-Saxon 
legal culture23. They are predominantly based on two approaches presented above: 
the subjective and conduct-based ones. They often overlap, as both said approaches 
are based on criminological criteria. Such criteria tend to be broad and inaccurate. 
Anglo-Saxon jurisprudence deals with such excessiveness of extension by formu-
lating numerous definitional conditions such as, to mention the most significant 
ones, lack of violence, acting under the guise of legitimacy, causing large material 

14 A. Mucha, op. cit., p. 83.
15 E. Waring, D. Weisburd, White Collar Crime and Criminal Careers, Cambridge 2001, p. 1.
16 E.H. Sutherland, White Collar Crime, New York 1949, S. Żółtek, op. cit., p. 52.
17 E.H. Sutherland, op. cit., p. 9.
18 See: K. Holtfreter, Hartung-Burgess Debate, in: L.M. Salinger (ed.), Encyclopedia of White-Collar 

& Corporate Crime, vol. 1, Thousand Oaks 2005, p. 386.
19 S. Żółtek, op. cit., p. 33.
20 Ibidem, p. 32.
21 K. Holtfreter, Sutherland-Tappan Debate, in: L.M. Salinger (ed.), Encyclopedia of White-Collar 

& Corporate Crime, vol. 2, Thousand Oaks 2005, pp. 776-777.
22 R. O’Sullivan, Edelhertz, Herbert (1922-1999), in: L.M. Salinger (ed.), Encyclopedia of White-Collar 

& Corporate Crime, vol. 1, Thousand Oaks 2005, p. 275.
23 E. Waring, D. Weisburd, op. cit., pp. 7-8.
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or financial loss and other. Such a method leads to a different sort of excessiveness. 
Enumerating too many criteria blurs the clarity of a proposed definition. Anglo-
Saxon legal theory does not aspire to solve this twofold complication. Instead of 
composing an accurate definition, they gather typical features of the phenomenon 
described. Such fluidity and extension of denotation correspond with the common-
law culture. Despite the perceived convergence of legal cultures, it must be said that 
such approach remains inadequate to civil law legal culture24 which prefers strict 
criteria in conceptualisation.

As far as subjective conceptions are concerned, they also deserve some universal 
critical remarks (apart from cultural disparity). They lose sight of conduct as a basis 
of criminal responsibility and devote too much attention to the perpetrator’s per-
sonal circumstances. What is more, the observation on which they are based has 
become partially outdated. The level of wealth of violators committing economic 
crimes is not so high anymore.25

Furthermore, conceptions using the subjective method (or substantially analo-
gous methods) only partially do not deserve credit.26 These conceptions may, for 
example, consider all crimes demonstrating any relation to business activity as ‘eco-
nomic’. Another thesis focuses on the perpetrator and the injured party viewed 
from a wide sociological perspective. Marxist legal theory sees economic crime as 
something to do with class struggle. All definitional ideas that rely essentially on 
criminological, forensic, and sociological factors, must be rejected due to excessive 
denotative extension and lack of precision. These drawbacks are apparently caused 
by syndromic, not juridical approach to economic crime. Such approach is prac-
ticable in criminology. Nonetheless, the criminological approach in legal scholarly 
discussions can play only a subsidiary role.

Coming back to so-called objective conceptions, we should focus on the generic 
object of protection of crimes qualified in Polish legal culture as ‘economic’. This is 
the distinctive factor of ‘economic criminal law’. Objective conceptions that domi-
nate in legal studies manifest themselves in various versions. On the one side we 
have authors who describe the object of protection of economic crimes in a syn-
thetic, general, sometimes even vague manner, as Curt Lindemann did. He asserted 
that economic crimes attack the whole of economy or its certain fragments.27 

24 A. Mucha, op. cit., pp. 84-85.
25 E. Waring, D. Weisburd, op. cit., pp. 8-11.
26 Among such conceptions the most important one is the one advocated by Mireille Delmas-Marty, 

see: S. Żółtek, op. cit., pp. 26-28, also Mucha, A., op. cit., pp. 89-90.
27 A. Mucha, op. cit., pp. 86-87.
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Such statements are still quite ambiguous. Their dearth of precision raises doubts 
regarding the belonging of, for instance, crimes against property (in general, such 
as robbery) to the category of economic crimes. Trading as a whole is after all such 
a  broad plain of social life that it is in fact violated by majority of crimes. This 
indeterminacy has been the reason for criticism of defining the discipline under 
discussion from the side of the object of protection. Attempts to rectify this issue 
predominantly provided further detailed clarifications. The most radial theses, such 
as those presented by Ernst-Joachim Lampe, simply put forward a direct enumera-
tion of groups of certain crimes28, thereby constructing a  complex enumerative 
definition.

Such non-flexible enumerations of prohibited acts are not adequate and should 
be rejected. This step is dictated by conspicuous flexibility of the term ‘economic 
criminal law’ which has two dimensions. Pragmatic flexibility lies in a certain lee-
way in the use of the term. This freedom results in semantic flexibility – lack of 
a precise uniform meaning.

In the field of economic activity this twofold flexibility is further enhanced due 
to market dynamics. However, these characteristics are not exclusively typical of 
the name ‘economic criminal law’, but (to some degree) permeate the entire lan-
guage. People who live together learn to use and understand certain expressions 
in one or more different senses. In this way they develop certain semantic conven-
tions and form a  language community.29 The same applies to legal theorists and 
practitioners and the term ‘economic criminal law’, which has never been legally 
defined. Its emergence is attributable to a continuous use among the members of 
professional lawyers’ community.

The described inherent indefiniteness could be remedied by adding that the 
accurate criterion is main, not subsidiary, generic object of protection of statutory 
types of crime. This clarification means that crimes that directly violate another 
interest or value, but also indirectly harm economic processes may be excluded 
from further discussion. 

There have been numerous projects for naming the main generic object of pro-
tection in economic crimes. Discussing them all, even cohesively, goes beyond the 
scope of this article. Two most useful proposals uttered in Polish legal literature 
deserve a mention. First of them was presented by Robert Zawłocki, second – by 

28 Ibidem, pp. 90-91.
29 K. Ajdukiewicz, op. cit., pp. 23, 54.



35What is ‘economic criminal law’?

Sławomir Żółtek. The former describes discussed generic object of protection as 
specific rudiments of proper trading.30

Such an approach is devoid of doubtful criteria invented by other authors. Uni-
versalism is the foremost advantage of such an outlook on the principles of trading. 
A definition that includes such a referral will maintain its validity regardless of any 
transformations. Rules of trading often vary (for instance regarding the question of 
the role of the state). Similar references underlie the construction of statutory sets 
of elements of so-called economic offences.

Another advantage of Robert Zawłocki’s approach is the choice of an object 
directly connected with ‘trading’, and not with ‘economy’ as a whole. This choice 
reflects solutions applied in legislation currently in force. They are fundamentally 
different in comparison with the legislative thought underlying the 1969 Penal 
Code.31 Its chapter XXX, entitled ‘Economic crimes’, contained regulations crimi-
nalising acts that directly damage property, not related directly to ‘trading’ which is 
active in its nature.32 Article 220 of that act concerned causing considerable dam-
age.33 Nowadays the legislator visibly distinguishes economic crime (participation 
in trading is required) from other crimes, especially from crimes against property. 
This change of approach is partly a further outcome of transition from a socialist to 
free-market economy.34

30 R. Zawłocki, in: R. Zawłocki (ed.), op. cit., pp. 24, 60-62. More in: M. Bojarski, in: M. Filar (ed.), 
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, pp. 1552-1553; W. Franczuk, Ochrona gospodarki 
w ustawodawstwie karnym Ukrainy i Polski (cechy wspólne i różnice), “Studia Iuridica Lublinensia” 
2013, vol. 20, p. 155.

31 Act of 19 April 1969 – Penal Code (Dz.U. (Journal of Laws) of 1969 no. 13 item 94, Dz.U. (Journal 
of Laws) of 1974 no. 27 item 157, of 1979 no. 15, item 97, of 1982 no. 16, item 125, of 1982 no. 40 
item 271 and no. 41 item 273, of 1983 no. 6 item 35 and no. 44 item 203, Dz.U. (Journal of Laws) 
of 1985 no. 4 item 15 and no. 23 item 100, Dz.U. (Journal of Laws) of 1987 no. 14 item 83, Dz.U. 
(Journal of Laws) of 1988 no. 20, item 135, Dz.U. (Journal of Laws) of 1989 no. 29, item 154 and 
no. 34 item 180, Dz.U. (Journal of Laws) of 1990 no. 14 item 84 and no. 72 item 422, Dz.U. (Journal 
of Laws) of 1992 no. 24 item 101, Dz.U. (Journal of Laws) of 1993 no. 17 item 78, Dz.U. (Journal of 
Laws) of 1994 no. 126 item 615, Dz.U. (Journal of Laws) of 1995 no. 95 item 475, Dz.U. (Journal of 
Laws) of 1996 no. 139 item 646 and no. 139 item 646, Dz.U. (Journal of Laws) of 1997 no. 6 item 
31 and no. 28 item 152).

32 See: O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego. Komen-
tarz, Warszawa 2000, p. 13. See also: I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1988, 
pp. 199-211.

33 See: I. Andrejew, op. cit., pp. 204-205.
34 M. Bojarski, in: M. Filar (ed.), op. cit., pp. 1552-1553. The author states that damage to property 

as a  form of economic damage, causing a shortage etc. do not require criminal-law protection 
anymore. Instead, rules of proper free-market economy deserve such protection.
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It is noteworthy that the conception put forward by Robert Zawłocki corre-
sponds with other ideas expressed in Polish legal studies. Elżbieta Hryniewicz, who 
explored the object of protection of crimes covered by the chapter XXXVI of the 
Penal Code, claimed that trading is such an object. It thus should be understood as 
formal or actual economic relations that formulate an organised exchange of goods 
and services. The proper character of this exchange implies not only its lawfulness 
but also that its participants observe loyalty and honesty as values which they can 
expect each other to take into account in a market economy.35 This last reservation, 
in turn, fits with the idea proposed by Sławomir Żółtek.

Żółtek asserts that the analysed object of protection has two aspects that cor-
respond to the public-private dichotomy of legal regulations on trading.36 Thus, the 
internal aspect protects equal relations between parties in trading and the external 
aspect protects basic institutions, principles, and regulations of trading.37 Turning 
a spotlight on the external aspect allows us to examine the doubts on the place of 
numerous penal regulations situated in statutes of substantive administrative law 
that criminalise the running of a regulated business without permission granted by 
a competent authority.38 These criminal provisions are part of ‘economic criminal 
law’ provided that they are designated to protect institutions that ensure certainty 
of trade.

For a more comprehensive understanding of the object of economic protection, 
attention should be paid to a helpful observation expressed in studies of private 
law. It is reckoned there that trading covers not only the sole exchange of goods 
and services with participation of business operators (entrepreneurs), but also 
the total of legal relationships established between the parties.39 When it comes 
to business activity, its statutory definition in Article 3 of the Entrepreneurs’ Act40 
describes such activity as continuous, organised, profitable and performed on one’s 

35 E. Hryniewicz, op. cit., p. 193.
36 S. Żółtek, op. cit., pp. 38-39.
37 Ibidem, pp. 40-41.
38 The number of statutes containing such regulations is vast. Article 24 of the Act of 24 August 2001 

on final settlement in payment systems and securities settlement systems and on rules of super-
vision over these systems may serve as an exemplification of such an extra-code penal provision 
which criminalises i.a. the maintenance of a payment system without a necessary licence issued by 
the President of Narodowy Bank Polski (Poland’s National Bank) (Dz.U. (Journal of Laws) of 2019 
item 212). See also: W. Kotowski, B. Kurzępa, op. cit., pp. 80-91, 317-319.

39 K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, p. 21. See also: W. Franczuk, 
op. cit., p. 146.

40 Act of 6 March 2018 – Entrepreneurs Law (Dz.U. (Journal of Laws) of 2021 item 162).
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own behalf. Modifications, compared to the wording of the Freedom of Business 
Activity Act (repealed on the 30th of April 2018)41, could not infringe the gist of the 
previous definition. In fact, any statutory definition of business activity is indirectly 
determined by the rule of freedom of business activity laid down in Article 20 of 
the Constitution of the Republic of Poland.42 What should be emphasised is how 
specific this sphere is. Criminal law should play a regulative role here to an extent 
strictly outlined by rules of proportionality and subsidiarity from which the fol-
lowing emerge, respectively: appropriate, not too severe penal repression towards 
harmful or undesirable conduct, and the subsidiary role of criminal law which 
should give way to other branches of law in terms of regulating trading. Criminal 
law shall constitute ultima ratio on any background.

Having presented two most relevant approaches, some less adequate but spe-
cific ideas should be mentioned. The first one is advocated by Oktawia Górniok. 
Her proposal was to add another condition of ‘ruining trust on a supra-individual 
scale’43 to the definition of economic crime. This element is neither helpful, nor 
essential.44 In fact, crime in general destroys broadly understood social confidence 
and, after all, parties in trading do not express a qualified degree of trust towards 
each other. Venture capital may serve as an example of a sphere marked with uncer-
tainty. For the sake of clarity, it should be noted that economic offences target both 
supra-individual and individual economic interests if their widespread occurrence 
jeopardises trading.45

Another creative concept is explicated by Andrzej Mucha.46 This is the concep-
tion of ‘constructive illegitimacy’. Its author focuses on specificity of illegitimacy 
in the internal structure of economic crime. He rightly points out that in cases of 
economic offences scrutiny of illegitimacy always requires reference to norms from 
outside of criminal law. He believes this to be a common characteristic of economic 
crime (together with the common object of protection). This additional charac-
teristic is, however, not diagnostic. Types of offences referring to ‘external’ sources 

41 Act of 2 July 2004 on the freedom of establishment (Dz.U. (Journal of Laws) of 2017 item 2168, 
Dz.U. (Journal of Laws) of 2017 item 2290 and item 2486 and of 2018 item 107 and item 398).

42 Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Dz.U. (Journal of Laws) of 1997 no. 78, 
item 483, Dz.U. (Journal of Laws) of 2001 no. 28 item 319, of 2006 no. 200 item 1471 and of 2009 
no. 114, item 946).

43 O. Górniok, op. cit., p. 13.
44 More in: A. Mucha, op. cit., pp. 105-106.
45 V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, op. cit., pp. 620-621.
46 A. Mucha, op. cit., pp. 168-171.
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of illegitimacy occur also among other common (and fiscal47) crimes. In addition 
to that we lose sight of the decisive significance of the main generic object of pro-
tection. The original concept of ‘constructive illegitimacy’, adding no value to the 
definition of ‘economic criminal law’, remains a valuable observation. Nevertheless, 
it is useless for definitional purposes.

At this stage it is advisable to apply the criteria developed so far. It will be of great 
cognitive value to name examples of legal institutions which do not meet them. An 
economic experiment is a particular figure of a circumstance that demonstrate that 
the illegitimacy of a conduct under Article 27 of the Penal Code does not rather fall 
within the scope of economic criminal law. It can be applied in cases of all the types 
of crime in the legal system.

The same applies to the so-called extended confiscation under Article 45 and 
Article 45a of the Penal Code, and also forfeiture of a company under Article 44a, 
although in the latter case connections with economic criminal law seem to be 
exceptionally tight in the light of subsection 1 in fine of that Article. The phrase ‘in 
order to disguise the benefit achieved from it’ which closes the quoted provision, 
refers clearly to the crime of money laundering under Article 299 of the Penal Code. 
Nonetheless, it may find application in cases of crimes that violate social interests 
other that principles of economic exchange. The broader scope of application of 
forfeiture of a company indicates that provisions that stipulate it cannot be consid-
ered an integral part of economic criminal law.

Fiscal criminal law should also be placed beyond the scope of realm of law in 
question. Sławomir Żółtek expressed the expediency of this distinction. It results 
from the discrepancy around the object of protection. Fiscal criminal law protects 
the interest of the state, not trading.48 Żółtek also notices that rules of fiscal-criminal 
responsibility are regulated separately, whereas general rules of penal responsibility 
stipulated by the general part of the Penal Code apply to types economic offences.49 
Fiscal criminal law is after all more autonomic which is perceivable even at the level 
of legislative separation.50

Finally, regulations stipulated for corporate liability, often called by mislead-
ing names, e.g. ‘companies’ criminal law’, should not be included in the realm of 
economic criminal law due to quasi-penal character of such responsibility, and, 
importantly, doe to the extensively broad objective scope of application of these 

47 L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo i proces karny skarbowy, Warszawa 2019, pp. 6-7.
48 Ibidem, pp. 4.
49 S. Żółtek, op. cit., pp. 41-42.
50 L. Wilk, J. Zagrodnik, op. cit., pp. 4-5.
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norms. In most legal orders it goes beyond economic crime51, which is also true 
under a relevant Polish statute.52

In a procedural angle, any distinctions regarding economic criminal law cannot 
be perceived. There is no specific set of procedural regulations applicable in cases 
of economic offences. Similar observations apply to rules of criminal responsibility. 
General rules codified in the general part of the Penal Code apply as they are to 
economic crimes. The substantive character of economic criminal law should be 
ultimately confirmed.

In the context of application of general principles of criminal liability, for the 
sake of accuracy we must mention three relevant features that stem from Articles 
307, 308, and 309 of the Penal Code. Article 307 provides for a specific voluntary 
compensation clause. It allows for extraordinary mitigation of punishment in the 
event of compensation or even exemption from punishment if the compensation 
to the injured party covers the entire loss. It allows a perpetrator of a completed 
act to avoid the penalty. This feature is important in distinguishing the clause in 
Article 307 from a similar exemption clause contained in Article 15 of the Penal 
Code. The latter is not applicable to performed acts, but only to attempted criminal 
acts.53 Article 308 equates employed administrators with debtors and creditors in 
terms of criminal liability. Validity of this provision is clearly limited to types of 
offences which require a subjective feature of being a debtor or creditor in an obli-
gation relationship. Article 309 increases the statutory level of fines for economic 
crimes under the Penal Code. All these features serve a common purpose, which 
is to adjust the rules of criminal liability to a specific business context. Article 307 
reduces negative implications of liability where the compensation for a  loss ren-
ders repressive sanctions inadequate. Article 308 responds to the division of duties 
frequent in enterprises. Representation in external relations is the most relevant of 
these duties.54 Article 309 adjusts the extent of monetary sanctions to the violators’ 
presumed aim, which is to obtain profit.55

51 See: ibidem, pp. 43-45.
52 Act of 28 October 2002 on liability of collective entities for publishable offences (Dz.U. (Journal of 

Laws) of 2020 r. item 358). See especially Article 16 of this act. It enumerates criminal provisions 
that prohibit acts for which liability stipulated for in that statute may be held by a ‘collective sub-
ject’.

53 R. Zawłocki, in: M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II., War-
szawa 2013, p. 896.

54 Ibidem, pp. 897-898. M. Bojarski, in: M. Filar (ed.), op. cit., p. 1642.
55 R. Zawłocki, in: M. Królikowski, R. Zawłocki (eds.), op. cit., p. 902.
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Conclusions

Autonomy of the discipline in question is not so evident as it is in the case of fiscal 
criminal law. It is to some degree perceivable in legal sciences, where a lot of atten-
tion is given to this domain. On the other hand, authors addressing the question 
of separateness of economic criminal law consider it a part of criminal law and 
deny its independence.56 Such a conclusion should not rather meet any objections. 
Apart from legal sciences, autonomy is also visible in the organizational structure of 
Polish public prosecutor’s office at the level of districts, where the postulate of sepa-
rating departments to deal with economic crime has been fulfilled. Such a postulate 
has not been put into action in the case of courts. Thus, limited in its autonomy, 
economic criminal law may be defined as a special branch of substantive criminal 
law distinguished by jurisprudence. It is composed of regulations that establish 
types of crime, which share a common main generic object of protection which 
provides a relevant (in a historical and cultural context) basis of a proper trading, 
both in internal and in external aspects. These two dimensions stand for relations 
between trading participants and for institutions and rules of trading, respectively.
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Znaczenie postępowania likwidacyjnego, 
reklamacyjnego oraz sądowego w procesie 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku 
z powstałą szkodą komunikacyjną

Streszczenie

Niniejsze opracowanie obejmuje aspekty związane z  możliwością dochodzenia roszczeń 
w związku z powstałą szkodą komunikacyjną na etapie postępowania likwidacyjnego prowa-
dzonego przez ubezpieczyciela, a także w ramach zgłoszenia reklamacyjnego, oraz w postę-
powaniu sądowym, w odniesieniu do prawa ubezpieczeniowego oraz aktualnego stanowiska 
judykatury.

W  artykule opisano tematykę związaną z  postępowaniem likwidacyjnym oraz jego 
przebiegiem, które jest de facto pierwszym i najważniejszym etapem dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych, w  którym ubezpieczyciel wskazuje, w  jakim zakresie przejmuje od-
powiedzialność za szkodę, i  określa granicę swojej odpowiedzialności za szkodę w  związ-
ku ze zdarzeniem. Następnie przedstawiono procedurę reklamacyjną na podstawie ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem formy dokonywania zgłosze-
nia oraz procedury związanej z przebiegiem reklamacji, która dla osób poszkodowanych jest 
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ogólnodostępna. W kolejnej części pracy omówiono wybrane aspekty dotyczące możliwości 
dochodzenia roszczeń przed sądem oraz podstawowe zasady prawa cywilnego, związane 
z ustalaniem tzw. normalnych granic odpowiedzialności za szkodę, a w konsekwencji poru-
szono tematykę postępowania dowodowego w odniesieniu do aktualnego stanowiska Sądu 
Najwyższego. 

Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości, jakie przysługują 
poszkodowanym w  sytuacji wystąpienia zdarzenia komunikacyjnego od postępowania li-
kwidacyjnego, przez postępowanie reklamacyjne, aż po postępowanie przed sądem, a także 
wyników badań obrazujących wpływ postępowania likwidacyjnego oraz reklamacyjnego na 
postępowanie sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

Słowa kluczowe: przebieg postępowania likwidacyjnego, reklamacja, dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych na etapie postępowania sądowego, odpowiedzialność odszkodowawcza

Wprowadzenie

Powstanie szkody komunikacyjnej wiąże się niejednokrotnie z  koniecznością 
dochodzenia przez osoby poszkodowane odszkodowania, zadośćuczynienia bądź 
też innych roszczeń mających związek ze zdarzeniem, np. tytułem utraconych 
korzyści. W niniejszej pracy omówiono zatem kwestię dochodzenia roszczeń na 
etapie postępowania likwidacyjnego, a także reklamacyjnego, a w ostatniej części – 
kwestię związaną z możliwością dochodzenia roszczeń odszkodowawczych także 
na etapie postępowania sądowego. 

W  pierwszej kolejności przedstawiono przebieg postępowania likwidacyj-
nego, które jest niewątpliwie najważniejszym etapem dochodzenia roszczeń przez 
poszkodowanych. Tematykę tę opisano w relacji do zapisów ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych1, a także ustawy o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej2.

Następnie omówiono problematykę związaną z  możliwością dochodzenia 
roszczeń w trybie reklamacyjnym, w świetle ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku 
o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i  o  Rzeczniku 

1 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 854 ze 
zm.).

2 Ustawa z  dnia 11 września 2015  r. o  działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1130 ze zm.).



45Znaczenie postępowania likwidacyjnego…

Finansowym3. W  tym zakresie opisano przebieg postępowania reklamacyjnego 
w odniesieniu do stanowiska Sądu Najwyższego.

W ostatniej części przedstawiono aspekt dochodzenia roszczeń odszkodowaw-
czych na etapie postępowania sądowego, szczególnie w odniesieniu do przebiegu 
postępowania dowodowego oraz jego wpływu na ostateczny wynik sprawy.

Celem niniejszej pracy jest określenie uprawnień, jakie przysługują osobie 
poszkodowanej w sytuacji wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę, w odnie-
sieniu do postępowania likwidacyjnego, postępowania reklamacyjnego, a  także 
postępowania sądowego, z uwzględnieniem wpływu postępowań przedsądowych 
na przebieg postępowania sądowego. W  artykule przedstawiono podstawowe 
reguły określające przebieg postępowania likwidacyjnego, w którym ustala się fakty 
związane z przebiegiem zdarzenia, a nadto ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzial-
ności za szkodę bądź też odmawia przejęcia odpowiedzialności. Określono także 
przebieg postępowania reklamacyjnego umożliwiającego osobom poszkodowanym 
złożenie swego rodzaju odwołania, na podstawie którego może zakwestionować 
stanowisko ubezpieczyciela. W końcowej części zaś przedstawiono problematykę 
dotyczącą możliwości wystąpienia przez poszkodowanego z roszczeniami odszko-
dowawczymi na drogę postępowania sądowego. 

Przebieg postępowania likwidacyjnego w związku  
z zaistniałym zdarzeniem komunikacyjnym  

– analiza wybranych zagadnień na gruncie prawa ubezpieczeniowego

Osoby poszkodowane w przypadku zaistnienia zdarzenia komunikacyjnego docho-
dząc swych roszczeń, z reguły w pierwszej kolejności dokonują zgłoszenia swych 
roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela, który przeprowadza postępo-
wanie likwidacyjne. W tym zakresie zastosowanie znajduje szczególnie art. 29 ust. 
1 ustawy z  dnia 11 września 2015 roku o  działalności ubezpieczeniowej i  rease-
kuracyjnej4, na podstawie którego ubezpieczyciel po otrzymaniu zawiadomienia 
o wystąpieniu zdarzenia w terminie 7 dni powiadamia o tym fakcie ubezpieczają-
cego lub ubezpieczonego (gdy nie są to osoby, które występują z zawiadomieniem) 
oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia 
losowego, zasadności zgłoszonych roszczeń i  wysokości świadczenia, a  także 

3 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2279 ze zm.).

4 Ustawa z  dnia 11 września 2015  r. o  działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1130 ze zm.), art. 29 ust. 1.
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informuje osobę występującą z roszczeniem, na piśmie lub w inny sposób, na który 
osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzial-
ności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do 
dalszego prowadzenia postępowania5. 

Jest to jedno z  pierwszych i  podstawowych działań, które podejmuje ubez-
pieczyciel w  przypadku zgłoszenia wystąpienia szkody komunikacyjnej. Ma ono 
na celu zweryfikowanie okoliczności dotyczących zdarzenia, szczególnie ustale-
nie stanu faktycznego. Niewątpliwie można to uznać za jedno z najważniejszych 
działań, dzięki któremu ubezpieczyciel może ocenić realnie zaistniałe zdarzenie, 
a w konsekwencji ustalić wysokość szkody. 

Osoby poszkodowane dochodząc wówczas swych roszczeń na etapie postę-
powania likwidacyjnego, zgłaszają swą szkodę ubezpieczycielowi, który następ-
nie weryfikuje sprawę i  dokonuje wypłaty świadczenia bądź też odmawia jego 
przyznania. Należy przy tym zaznaczyć, że istotny w tym zakresie jest obowiązek 
współdziałania poszkodowanego z  ubezpieczycielem w  celu ustalenia wszelkich 
okoliczności związanych ze zdarzeniem już na początkowym etapie. Obowiązek 
ten wynika m.in. z  przepisu art.  354 § 2 k.c., w  zw. z  art. 362 k.c. Tego rodzaju 
stanowisko podkreśla się w  literaturze: „Oczywiście ciążący na ubezpieczycielu 
obowiązek terminowego świadczenia zależy od spełnienia dodatkowych przesła-
nek dotyczących współdziałania poszkodowanego oraz obiektywnych możliwości 
ustalenia okoliczności koniecznych do określenia odszkodowania”6. Uwzględniono 
w  tym zakresie w sposób prawidłowy ważną rolę poszkodowanego, którego obo-
wiązkiem jest współdziałanie z ubezpieczycielem w celu sprawnego przeprowadze-
nia postępowania likwidacyjnego.

Ubezpieczyciel dokonuje zatem ustaleń stanu faktycznego zdarzenia losowego 
i w konsekwencji przejmuje odpowiedzialność bądź też odmawia jej przejęcia za 
powstałą szkodę co do zasady, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, 
o czym stanowi art. 28 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
Dodatkowo, jak wskazuje się w  doktrynie, „w  pierwszej kolejności należy prze-
prowadzić (do końca) postępowanie likwidacyjne, dopiero następnie możliwa 
jest wypłata odszkodowania lub świadczenia w oparciu o odpowiedni tytuł praw-
ny”7. Przeprowadzenie pełnego postepowania likwidacyjnego jest więc podstawą 

5 Ibidem, art. 29 ust. 1.
6 B. Kucharski, 5.5.3. Pojęcie zawiadomienia o wypadku, w: Świadczenie ubezpieczyciela w umowie 

ubezpieczenia mienia, Warszawa 2019, WKP 2019, lex/el.
7 P. Wajda, w: M. Szczepańska (red.), Ustawa o  działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej. 

Komentarz, Warszawa 2017, WK 2017, art. 29, lex/el. 
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podjęcia w dalszej kolejności działań związanych z przejęciem odpowiedzialności 
oraz wypłatą należności bądź też odmową przejęcia odpowiedzialności za szkodę 
przez ubezpieczyciela. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym 
powstaje na podstawie art. 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych8, która umożliwia dochodzenie należności z OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. Jest to zatem podstawa uprawniająca do dochodzenia należności 
od ubezpieczyciela w związku z zawartą umową odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych. 

Możliwość dochodzenia należności od samego sprawcy szkody uregulowana 
została natomiast na podstawie art.  436 § 1 k.c. w  zw. z  art. 435 k.c. Wskazana 
powyżej odpowiedzialność obejmuje szkody, które powstały wskutek ruchu 
pojazdu mechanicznego, przy czym ruch ten jest rozumiany bardzo szeroko i – jak 
podkreśla się w  doktrynie  – pojazd może znajdować się w  ruchu także w  sytu-
acji, gdy silnik jest uruchomiony9. Należy podkreślić, że istnieje również możli-
wość dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, w sytuacji gdy szkoda nie 
została w pełni zrekompensowana na etapie postępowania likwidacyjnego bądź też 
w  sytuacji gdy ubezpieczyciel nie przejął odpowiedzialności za szkodę. Rozstrzy-
gnięcia wydawane na etapie postępowania likwidacyjnego mają zatem szczególne 
znaczenie, określają bowiem, w jakim zakresie ubezpieczyciel przejmuje odpowie-
dzialności za powstałą szkodę, dlatego też w orzecznictwie podkreśla się szczególny 
charakter postępowania likwidacyjnego. Sąd Najwyższy wskazał w wyroku z dnia 
23 lipca 2014 roku, że określone w przepisie art. 15 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku 
o działalności ubezpieczeniowej uznanie roszczenia przez ubezpieczyciela stanowi 
tzw. uznanie właściwe10. To samo uznał również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
12 lutego 2016 roku, w  którym wskazał ponadto, że co do uznanych elementów 
wierzyciel nie musi udowadniać odpowiedzialności ubezpieczyciela11. 

Sąd Apelacyjny w  Lublinie także wskazał, że wypłata dokonana przez ubez-
pieczyciela ma charakter uznania właściwego, obejmującego dwa elementy takie 
jak: zasada odpowiedzialności oraz wysokość uznanego przez ubezpieczyciela 

8 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 854 ze 
zm.), art. 34.

9 G. Karaszewski, w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, 
LEX/el. 2021, art. 436.

10 Wyrok SN z dnia 23 lipca 2014 r., V CSK 512/13, OSNC 2015, nr 7–8, poz. 88.
11 Wyrok SN z dnia 12 lutego 2016 r., II CSK 251/15, LEX nr 2009502.
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świadczenia. Jak podkreślono dalej w orzeczeniu z dnia 29 października 2019 roku, 
konsekwencją takiego uznania jest tzw. zmiana rozkładu ciężaru dowodu, co powo-
duje, że w odniesieniu do uznanego zakresu odpowiedzialności wierzyciel nie musi 
udowadniać co do zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela12.

Jest to niewątpliwie aktualne stanowisko judykatury, w  którym słusznie pod-
kreślono szczególny charakter postępowania likwidacyjnego. Ubezpieczyciel jako 
profesjonalista, dokonując uznania pewnych kwestii już na etapie postępowania 
likwidacyjnego, wyraża swe stanowisko w  zakresie tzw. uznania właściwego, co 
podkreśla się niejednokrotnie w orzecznictwie13 i co jest badane przez sąd w przy-
padku wystąpienia z roszczeniami na etapie postępowania sądowego. Stanowisko 
ubezpieczyciela przedstawione już na etapie postępowania likwidacyjnego ma więc 
szczególny wpływ na wynik postępowania sądowego. Nadto w sytuacji, gdy rosz-
czenia na etapie postępowania likwidacyjnego zostały w pełni zaspokojone, docho-
dzenie roszczeń na etapie postępowania reklamacyjnego pozostaje bezzasadne.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany na podstawie art. 817 § 1 k.c. spełnić świadcze-
nie w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia zawiadomienia o wypadku, natomiast 
w sytuacji, gdy przejęcie odpowiedzialności lub też ustalenie wysokości świadcze-
nia było niemożliwe we wskazanym powyżej terminie, powinno być ono spełnione 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnie-
nie tych okoliczności było możliwe (art. 817 § 2 k.c.). 

W ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubez-
pieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komu-
nikacyjnych określono przepisy stanowiące lex specialis do wskazanych powyżej 
regulacji, na podstawie których wskazano jeszcze jeden dodatkowy termin 90 dni, 
gdyby ustalenie wszystkich okoliczności było niemożliwe, chyba że ustalenie odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależałoby od 
toczącego się postępowania karnego lub cywilnego (art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpie-
czeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych)14. 

Jak podkreśla się w  doktrynie, postępowanie likwidacyjne składa się zatem 
z podstawowych czynności, jak: ustalenie stanu faktycznego wywołującego szkodę, 
ustalenie czy zgłoszone roszczenia są zasadne oraz ustalenie wysokości roszczeń 

12 Wyrok SA w Lublinie z dnia 29 października 2019 r., I ACa 606/18, LEX nr 2770267.
13 Ibidem.
14 M. Serwach, w: D. Fuchs, D. Maśniak, J. Nawracała, M. Serwach, Komentarz do ustawy o ubezpie-

czeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych, w: Z. Brodecki, M. Glicz, M. Serwach (red.), Prawo ubezpieczeń gospo-
darczych. Tom I, Komentarz, Warszawa 2010, art. 14.
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odszkodowawczych15. Jest to podstawowa procedura, która umożliwia ustalenie 
okoliczności samego zdarzenia, zakres szkody, a także określenie przysługujących 
poszkodowanemu należności. 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 listopada 2009 roku zwrócił uwagę na 
terminowość wypłat należności poszkodowanym, wskazując że świadczenia ubez-
pieczyciela mają charakter terminowy16. Takie stanowisko podzielił także Sąd 
Rejonowy w Kaliszu w orzeczeniu z dnia 14 lipca 2020 roku, w którym uznał, że 
na podstawie art. 29 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpie-
czeniowej i reasekuracyjnej oraz art. 817 § 1 k.c. ubezpieczyciel powinien spełnić 
świadczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, tym 
samym uznając, że świadczenie to ma charakter terminowy17.

Sąd Rejonowy w  Kaliszu w  sposób właściwy scharakteryzował świadczenie 
ubezpieczyciela, które – jak podkreślono – ma charakter terminowy, stąd też prze-
kroczenie tego terminu powoduje powstanie dalszych skutków np. na etapie postę-
powania sądowego, albowiem jednocześnie realizują się skutki z art. 481 § 1 k.c., 
stanowiącego o konieczności zapłaty przez ubezpieczyciela ustawowych odsetek za 
opóźnienie, na co również w swym orzeczeniu wskazał Sąd Rejonowy w Kaliszu: 

„Skutki opóźnienia określone są m.in. w  art. 481 § 1 k.c. i  obligują dłużnika do 
zapłaty odsetek (…)18”.

W tym zakresie znajdzie zatem zastosowanie przepis art. 481 §1 k.c., stanowiący, 
że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel 
może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody 
i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowie-
dzialności nie ponosi19. Roszczenie w  zakresie możliwości dochodzenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie jest więc niejako uzależnione od przebiegu samego 
postępowania likwidacyjnego, a w szczególności od tego, czy ubezpieczyciel wypła-
cił dochodzoną należność przed ustawowym terminie określonym w art. 817 § 1 
oraz 2 k.c., czy też po jego upływie. 

Należy podkreślić, że w  art. 16 ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych wskazano podstawowe obowiązki osób uczestniczących w zda-
rzeniu, do których zaliczono przede wszystkim konieczność zabezpieczenia miejsca 

15 P. Wajda, w: M. Szczepańska (red.), op. cit., art. 29.
16 Wyrok SN z dnia 18 listopada 2009 r., II CSK 257/09, LEX nr 551104.
17 Wyrok SR w Kaliszu z dnia 14 lipca 2020 r., I C 2928/19, LEX nr 3107841.
18 Ibidem.
19 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), art. 481 § 1.
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zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie pomocy 
lekarskiej, a także w miarę możliwości zabezpieczenia mienia. Dodatkowo podkre-
ślono również kwestę związaną z  zapobieżeniem zwiększenia rozmiarów szkody, 
a także wskazano na obowiązek powiadomienia Policji. 

Nadto w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiąz-
kowym osoba objęta tym ubezpieczeniem, która uczestniczy w wypadku, jest zobo-
wiązana na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych do niezwłocznego udzielenia informacji dotyczących danych 
identyfikujących zakład ubezpieczeń, w  którym zawarła umowę ubezpieczenia. 
Wskazaną powyżej osobę zobowiązano również do niezwłocznego zawiadomienia 
o  zdarzeniu zakładu ubezpieczeń i  udzielenia przy tym niezbędnych informacji 
o zdarzeniu na podstawie art. 16 ust. 2 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy. 

W  związku z  wystąpieniem zdarzenia komunikacyjnego nałożono więc na 
uczestników zdarzenia obowiązki mające nie tylko na celu usprawnienie postępo-
wania likwidacyjnego20, lecz także ścisły wpływ na rozmiar szkody. We wskazanym 
powyżej art.  16 nałożono bowiem obowiązek zapobieżenia zwiększeniu szkody, 
czyli obowiązek prowadzący do tzw. minimalizacji skutków szkody.  

Sankcję za niewykonanie obowiązków ujętych powyżej określono w  art. 17 
ustawy o  ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwa-
rancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, na podstawie 
którego w przypadku niewykonania obowiązków nałożonych na osoby wskazane 
powyżej, w sytuacji gdy niedopełnienie to miało wpływ na ustalenie istnienia lub 
zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, 
zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego 
uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodo-
wanie21. Przepisy te niewątpliwie mają na celu ochronę prawidłowego przebiegu 
postępowania likwidacyjnego.

Na etapie postępowania likwidacyjnego dokonuje się ustalenia przebiegu szkody, 
a  następnie ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność i  wypłaca świadczenie 
bądź też odmawia przejęcia odpowiedzialności za szkodę. Wszelkie wnioski okre-
ślone w tym postępowaniu mogą mieć znaczący wpływ również w przypadku zaini-
cjowania postępowania reklamacyjnego oraz ewentualnie postępowania sądowego. 

20 M. Serwach, w: D. Fuchs, D. Maśniak, J. Nawracała, M. Serwach, op. cit., art. 16.
21 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 854 ze 
zm.), art. 17.
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Należy jednak wyraźnie podkreślić, że opisanych w niniejszej pracy postępowań, 
tj. postępowania likwidacyjnego, postępowania reklamacyjnego, a  także postępo-
wania sądowego związanego z  dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, nie 
należy traktować jako ciągu postepowań, które należy przeprowadzić, aby osta-
tecznie uzyskać odszkodowanie. Każde z tych postępowań cechuje się odrębnymi 
zasadami, osoba poszkodowana może zatem zainicjować opisane w niniejszej 
pracy postępowania z własnej woli, celem naprawienia szkody zgodnie z regułami 
określonymi w art. 361 k.c. 

Trzeba również wskazać, że gdy całość roszczenia obejmującego wysokość 
szkody pokryta zostanie na etapie postępowania likwidacyjnego, to bezpodstawne 
stanie się dochodzenie przez osobę poszkodowaną innych roszczeń, które nie 
pozostają w związku przyczynowym ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Niejed-
nokrotnie na etapie postępowania likwidacyjnego możliwe staje się także zawarcie 
pomiędzy ubezpieczycielem a osobą poszkodowaną ugody, która jest kształtowana 
przez strony umowy i może mieć znaczący wpływ w sytuacji, gdy strony chciałyby 
dochodzić dalszych roszczeń na etapie postępowania sądowego.

Przesłanki określone w art. 361 k.c. regulują zatem kwestię tzw. odpowiedzial-
ności odszkodowawczej. Są to trzy podstawowe warunki, do których w doktrynie 
zaliczamy: zdarzenie wywołujące szkodę, za które przypisujemy odpowiedzialność 
określonej osobie; powstanie szkody i adekwatny związek przyczynowy pomiędzy 
zdarzeniem wywołującym szkodę a samą szkodą22. Przesłanki określone w art. 361 
k.c. umożliwiają określenie tzw. adekwatnego związku przyczynowego, a w konse-
kwencji także pozwalają określić normalne następstwa szkody. Należy podkreślić, 
że celem wskazanej powyżej regulacji jest to, aby nie dochodziło do nadużyć przy 
określaniu zakresu oraz wysokości szkody.

Dokonując ustalenia odszkodowania, trzeba respektować także zasadę pełnego 
odszkodowania, mając jednocześnie na uwadze to, by nie dopuścić do nieuzasad-
nionego wzbogacenia osoby poszkodowanej23. Jest to jedna z podstawowych zasad, 
która obowiązuje na każdym etapie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, 
także na etapie postępowania likwidacyjnego. 

Podobnie uznał Sąd Najwyższy w  orzeczeniu z  dnia 27 listopada 2020 roku, 
który podkreślił istotę normalnych granic odpowiedzialności za szkodę, mających 
szczególną rolę w  dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, wskazując, że nor-
malne następstwa szkody ocenia się według doświadczenia życiowego i aktualnego 

22 G. Karaszewski, w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019, 
art. 361.

23 Wyrok SN z dnia 9 marca 2021 r., I NSNc 90/20, LEX nr 3144873.
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stanu wiedzy24. Są to dwa podstawowe aspekty, które strony powinny wziąć pod 
uwagę, dochodząc jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Dokonując oceny 
odpowiedzialności za szkodę, należy również zwrócić uwagę na kwestię dotyczącą 
przyczynienia poszkodowanego, którą to określono w przepisie art.  362 k.c., sta-
nowiącego, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia 
szkody, to wówczas obowiązek naprawienia powstałej szkody ulega odpowied-
niemu zmniejszeniu stosownie do odpowiedzialności, a zwłaszcza do stopnia winy 
obu stron. W sytuacji gdy poszkodowany w jakikolwiek sposób przyczynił się do 
powstania szkody, ubezpieczyciel powinien dokonać odpowiedniego zmniejszenia 
odszkodowania, biorąc jednocześnie pod uwagę zakres przyczynienia się poszko-
dowanego oraz stopień winy stron. Wskazanego umniejszenia ubezpieczyciel może 
dokonać już w postępowaniu likwidacyjnym.

W doktrynie podkreśla się, że „dłużnik nie powinien ponosić ciężaru kompen-
sowania szkody w zakresie, w jakim spowodowanie uszczerbku przypisać można 
wierzycielowi”25, jest to zatem istotna przesłanka, która w  przypadku ziszczenia 
ma wpływ na wysokość wypłacanego odszkodowania. Sąd Najwyższy w  posta-
nowieniu z  dnia 13 grudnia 2019 roku zaznaczył także, że na zakres należnego 
odszkodowania wpływa postawa poszkodowanego, wina oraz stopień przyczynie-
nia się poszkodowanego, a  także stopień naruszenia obowiązujących reguł postę-
powania26. W przypadku przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody 
należy dokonać więc zindywidualizowanej oceny zachowania poszkodowanego, 
aby w konsekwencji ocenić jego zachowanie wpływające na stopień przyczynienia. 

Podobnie wskazał także Sąd Apelacyjny w  Krakowie w  orzeczeniu z  dnia 
24  czerwca 2020 roku, uznając, że przy rozpatrywaniu kwestii przyczynienia się 
osoby poszkodowanej do powstania szkody należy również uwzględnić okoliczno-
ści zdarzenia27.

W  świetle powyższego należy podkreślić, że kwestia przyczynienia poszko-
dowanego również powinna być badana już w  postępowaniu likwidacyjnym, 
wszelkie ustalenia dokonane w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do stanu 
faktycznego, mogą bowiem mieć znaczący wpływ w sytuacji wystąpienia na drogę 
postępowania sądowego, zwłaszcza w  odniesieniu do orzeczenia kończącego 
postępowanie. Zarzut przyczynienia poszkodowanego podniesiony dopiero na 

24 Wyrok SN z dnia 27 listopada 2020 r., III CSK 181/18, LEX nr 3093353.
25 A. Olejniczak, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania  – część 

ogólna, wyd. II, Warszawa 2014, art. 362.
26 Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2019 r., IV CSK 99/19, LEX nr 2783302.
27 Wyrok SA w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r., I ACa 219/19, LEX nr 3044428.
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etapie postępowania przed sądem może w konsekwencji prowadzić do oddalenia 
powództwa, stąd też ważne jest uwzględnianie ustaleń poczynionych w postępo-
waniu likwidacyjnym, a w przypadku kwestionowania tych okoliczności konieczne 
staje się podjęcie odpowiedniego postępowania dowodowego. W literaturze zwraca 
się uwagę, że okoliczność związana z przyczynieniem poszkodowanego do powsta-
nia szkody lub zwiększenia szkody, jest niewątpliwie przesłanką do zaniżenia 
odszkodowania28.

Należy również zwrócić uwagę na przepis regulujący kwestię odpowiedzialności 
posiadacza pojazdu mechanicznego art. 436 § 1 k.c., na podstawie którego w przy-
padku wyrządzenia tego rodzaju szkody komunikacyjnej możliwe staje się docho-
dzenie jakichkolwiek roszczeń dotyczących powstałej szkody. Przepis ten stanowi 
ponadto, że w przypadku oddania pojazdu przez posiadacza samoistnego posiada-
czowi zależnemu, odpowiedzialność za szkody w takiej sytuacji ponosi posiadacz 
zależny. W tym zakresie istotne jest jednak odesłanie do art. 435 k.c. Jak podkreśla 
się w doktrynie, odpowiedzialność określona w art. 436 § 1 k.c. uzasadniona jest 
motywami zawartymi w art. 435 k.c.29

Sąd Najwyższy, odnosząc się do kwestii odpowiedzialności na podstawie 
art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 k.c., podkreślił, że odpowiedzialność posiadacza 
pojazdu mechanicznego obejmuje szkody związane z ruchem pojazdu. Dokonując 
analizy pojęcia ruchu pojazdu, wskazał jednak, że pojęcie ruchu pojazdu obejmuje 
poruszanie przy włączonym silniku, lecz także przypadkowy wybuch lub zaskocze-
nie silnika czy też bezwładne staczanie się pojazdu. Dodał także, że za ruch uznaje 
się postój pojazdu na drodze z wyłączonym silnikiem lub też zatrzymanie się poza 
drogą w celu naprawy, ponieważ również stwarza to niebezpieczeństwo. Sąd zazna-
czył jednak, że to ruch silnika przesądza, czy pojazd znajdował się w ruchu, gdyż to 
on stwarza niebezpieczeństwo30.

Sąd Najwyższy badając normalny związek przyczynowy, wyróżnił dwa etapy, 
gdzie pierwszy to ustalenie, czy ruch pojazdu jest zdarzeniem, bez którego szkoda 
by nie wystąpiła, drugi to natomiast sprawdzenie, czy ruch pojazdu miał wpływ 
na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody31. Oceniając adekwatny 
związek przyczynowy, należy przeprowadzić opisany powyżej test, który umożliwi 
dokonanie właściwej oceny związku przyczynowego, a w konsekwencji doprowadzi 

28 B. Fuchs, w: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część 
ogólna (art. 353–534), Warszawa 2018, art. 362.

29 G. Karaszewski, w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), op. cit., art. 436.
30 Wyrok SN z dnia 4 września 2020 r., II CSK 749/18, LEX nr 3093402.
31 Ibidem.
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do ustalenia prawidłowej wysokości należnego roszczenia. Test ten należy przepro-
wadzić już na etapie postępowania likwidacyjnego, albowiem wszelkie ustalenia 
dokonane na tym etapie mają znaczące przełożenie na wynik końcowy prowadzo-
nego postępowania, a także mogą mieć duży wpływ na decyzje poszkodowanego 
dotyczące dochodzenia roszczeń na etapie postępowania reklamacyjnego czy też 
postępowania sądowego. Wobec powyższego, jak podkreśla się w literaturze, odpo-
wiedzialność ujęta w art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 k.c. powinna być określana na 
podstawie art. 361 § 1 k.c. w odniesieniu do normalnych następstw szkody32.

Podsumowując, należy podkreślić, że postępowanie likwidacyjne odgrywa 
istotną rolę w procesie dochodzenia odszkodowania, na podstawie którego ubez-
pieczyciel dokonuje ustalenia stanu faktycznego, ocenia zasadność dochodzo-
nego roszczenia i w konsekwencji określa wysokość powstałej szkody, a następnie 
przyznaje świadczenie bądź też odmawia przyznania odpowiedzialności, biorąc 
jednocześnie pod uwagę podstawowe zasady odpowiedzialności odszkodowaw-
czej. Głównymi regułami w zakresie ustalenia tzw. adekwatnego związku przyczy-
nowego jest regulacja określona w  art. 361 k.c. oraz art.  362 k.c., dzięki którym 
możliwe staje się określenie prawidłowej wysokości należności odszkodowawczej, 
tak aby odpowiadała ona wysokości poniesionej szkody, przy uwzględnieniu kwe-
stii dotyczącej ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego do zwiększenia 
powstania szkody lub też samego powstania zdarzenia.

Dochodzenie roszczeń w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym 
w odniesieniu do postępowania reklamacyjnego

W sytuacji gdy osoba poszkodowana uważa, że świadczenie przyznane przez ubez-
pieczyciela, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub Polskie Biuro Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych zostało ustalone w  sposób nieprawidłowy, ponieważ 
np. nie uwzględnia wszystkich realiów sprawy, a  należność nie pokrywa szkody, 
która została poniesiona, bądź gdy odmówiono w całości wypłaty świadczenia, to 
wówczas może wystąpić z reklamacją. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, postę-
powanie to jest reakcją na nieprawidłowości, które zaistniały np. w postępowaniu 
likwidacyjnym33. 

32 J. Gudowski, G. Bieniek, w: T. Bielska-Sobkowicz, H. Ciepła, M. Sychowicz, R. Trzaskowski, 
T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobo-
wiązania. Część ogólna, Warszawa 2018, art. 436.

33 E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Ustawa reklamacyjna a  obrót ubezpieczeniowy (Część I), „Wia-
domości Ubezpieczeniowe” 2015, nr  3, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Wiadomosci 
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Procedura reklamacyjna została szczegółowo opisana w  rozdziale 2 ustawy 
z  dnia 5 sierpnia 2015 roku o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym, która może być złożona w formie ustnej, 
pisemnej czy też elektronicznej. Jest ona skonstruowana w  sposób dogodny dla 
osób poszkodowanych, tak aby móc wszcząć tego rodzaju postępowanie w szybki 
i łatwy sposób. Nadto na podstawie art. 6 ww. ustawy wskazano termin odpowie-
dzi na reklamację, której należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później 
niż w terminie 30 dni. W art. 7 podkreślono, że w szczególnie skomplikowanych 
przypadkach uniemożliwiających złożenie odpowiedzi na reklamację w informacji 
przekazywanej klientowi wyjaśnia się przyczynę opóźnienia, określa się okolicz-
ności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a  także ustala nowy 
termin rozpoznania reklamacji – nie dłuższy niż 60 dni. Są to podstawowe regula-
cje określające sam przebieg postępowania reklamacyjnego, które powinno zostać 
przeprowadzone sprawnie. 

Po otrzymaniu reklamacji w pierwszej kolejności dokonuje się weryfikacji zgło-
szenia, szczególnie w celu ustalenia, czy wskazane zostały w jego treści zastrzeże-
nia co do działań podmiotu rynku finansowego. Jeśli wszystkie elementy zostały 
uwzględnione, to termin na złożenie odpowiedzi należy liczyć od dnia wniesie-
nia reklamacji, natomiast w przypadku braków w reklamacji i konieczności uzu-
pełnienia, termin na złożenie odpowiedzi należy liczyć od dnia ponownego jej 
wniesienia34.

Sama treść odpowiedzi na reklamację zgodnie z  art. 9 wskazanej powyżej 
ustawy powinna zawierać: uzasadnienie faktyczne oraz prawne, chyba że została 
ona rozpatrzona zgodnie z wolą klienta; wyczerpującą informację na temat stano-
wiska podmiotu rynku finansowego w odniesieniu do podniesionych zastrzeżeń; 
imię i  nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi wraz ze wskazaniem stanowiska 
tej osoby; określenie terminu, w  którym roszczenie podniesione zgodnie z  wolą 
klienta zostanie zrealizowane, lecz jak podkreślono w ustawie termin ten nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia wydania odpowiedzi. Procedura ta jest zatem ogól-
nodostępna dla osób poszkodowanych, a dzięki niej mogą wyrazić swoje stanowi-
sko w sprawie.

%20Ubezpieczeniowe/WU%203%202015/WU%202015-03_02_kowalewski_ziemiak.pdf 
(dostęp 25.09.2021).

34 B. Bronisz, Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku 
finansowym, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 3, s. 67–77.
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Dodatkowo podkreślono również, że w  tym zakresie podmiot rynku finanso-
wego, jakim jest niewątpliwie krajowy zakład ubezpieczeń35, powinien dokonać 
pouczenia m.in. o możliwości odwołania się od stanowiska zawartego w odpowie-
dzi na reklamację czy też skorzystania z mediacji bądź też sądu polubownego albo 
odwołania do Rzecznika Finansowego, a dodatkowo też pouczenie o możliwości 
wystąpienia na drogę postępowania sądowego.  

Przepis art.  8 ustawy z  dnia 5 sierpnia 2015 roku o  rozpatrywaniu reklama-
cji przez podmioty rynku finansowego i  o  Rzeczniku Finansowym stanowi, że: 

„W  przypadku niedotrzymania terminu określonego w  art. 6, a  w  określonych 
przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną 
zgodnie z wolą klienta”. W tym zakresie uwzględniono więc kwestię związaną z tzw. 
milczącą akceptacją.  

Warto zwrócić uwagę na wykładnię tego przepisu w świetle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego, gdzie uznano za nieuzasadnione przyjęcie na etapie postępowania 
sądowego tzw. automatycznego uwzględnienia żądania przez zgłaszającego rekla-
mację w przypadku nierozpoznania jej we wskazanym ustawowo terminie36. Odno-
śnie do powyższego zagadnienia Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której wskazał, 
że w  przypadku wszczęcia przez klienta postępowania przeciwko podmiotowi 
rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonego w reklamacji klienta, to 
właśnie na tym podmiocie spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje 
w pełni tego rodzaju roszczenie lub też przysługuje, ale w niższej wysokości37. Cię-
żar spoczywa nie na kliencie, lecz na podmiocie rynku finansowego, co prowadzi 
do wniosku, że w konsekwencji wszelkie ustalenia również na etapie postępowania 
reklamacyjnego mają istotne znaczenie w przypadku zainicjowania postępowania 
sądowego przez poszkodowanego. Błędne ustalenia poczynione w postępowaniu 
reklamacyjnym mogą prowadzić w ostateczności do negatywnych skutków proce-
sowych w postępowaniu sądowym.

Należy podkreślić, że przepis art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o roz-
patrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i  o  Rzeczniku Finan-
sowym w świetle tez stawianych w doktrynie nie znajduje zastosowania w sytuacji, 
gdy reklamacja została sformułowana w sposób ogólnikowy: „Żądanie takie nie jest 
odpowiednio skonkretyzowane, a więc nie można ustalić, co in concreto miałoby 

35 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2279 ze zm.), art. 2, art. 10.

36 Uchwała SN z dnia 13 czerwca 2018 r., III CZP 113/17, OSNC 2019, nr 4, poz. 36.
37 Ibidem.
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oznaczać rozpatrzenie reklamacji zgodnie z  wolą klienta”38. W  piśmiennictwie 
pojawia się również pogląd, że przepis ten powinien być bezwzględnie obowiązu-
jący: „Biorąc pod uwagę przedstawiony cel art. 8 [tej ustawy], przepis ten powinien 
być zakwalifikowany jako przepis bezwzględnie obowiązujący”39. 

Zbigniew Długosz podkreślił, że zasadę określoną w art. 8 ww. ustawy niejed-
nokrotnie w doktrynie traktuje się jak uznanie długu, a dokładniej tak jak fikcję 
prawną uznania, wynikającą z milczenia podmiotu rynku finansowego40. Zauwa-
żył również, że podobne stanowisko prezentują E. Kowalewski i  M.P. Ziemiak41, 
a  nadto przedstawił jednocześnie stanowisko D. Maśniak, na podstawie którego 
podkreślono, że omawiana zasada pozwala na „automatyzm uznawania roszczeń”42. 
Przepis ten budzi zatem w doktrynie wiele kontrowersji oraz wątpliwości związa-
nych z jego interpretacją, prowadząc jednocześnie do odmiennych wniosków.

Dodatkowo, jak podkreśla E. Kowalewski i M.P. Ziemiak, koncepcja uznania 
długu nie może być przyjęta bezkrytycznie, albowiem nie jest ona wolna od wad43. 
Aby przyjąć koncepcję niewłaściwego uznania, konieczne byłoby najpierw doko-
nanie zmian w  art. 2 pkt 2 ustawy o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty 
rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, gdzie określone zostałoby, co może 
być przedmiotem reklamacji44. Jest to koncepcja umożliwiająca doprecyzowanie 
wskazanej powyżej zasady, która ma bardzo ogólny charakter, co powoduje wiele 
niejasności w interpretacji tego przepisu.   

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi, 
który podkreślił w orzeczeniu z dnia 1 sierpnia 2018 roku, że przepis art. 8 wskazanej 

38 T. Czech, Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej w  wymaganym 
terminie, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 4, s. 67–78.

39 Ibidem.
40 Z. Długosz, Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 

2019, nr 10, s. 22–27.
41 Ibidem, „Część autorów traktuje zasadę milczącego rozpatrywania reklamacji jako statuującą 

uznanie długu przez podmiot rynku finansowego, a  konkretnie fikcję prawną takiego uznania, 
wynikającą z  milczenia podmiotu. Stanowisko takie prezentują E. Kowalewski i  M.P. Ziemiak, 
argumentując w szczególności, że przyjęcie na kanwie omawianego przepisu wyłącznie wzruszal-
nego domniemania czyniłoby z  niego oręż niedoskonały, który nie daje klientowi rzeczywistej 
korzyści”.

42 Ibidem, „Z kolei D. Maśniak określa omawianą zasadę jako przewidującą automatyzm uznawania 
roszczeń”.

43 E. Kowalewski, M. P. Ziemiak, W sprawie wykładni art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez 
podmioty rynku finansowego i  o  Rzeczniku Finansowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, 
nr 10, s. 12–17.

44 Ibidem.
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powyżej ustawy i  zawarte tam domniemanie ma charakter wzruszalny, co może 
oznaczać, iż w przypadku nieuwzględnienia żądania i w konsekwencji wystąpienia 
przez klienta z roszczeniem do sądu pozwany będzie zobowiązany do wykazania, 
że klientowi nie przysługuje w dochodzonej części roszczenie, a określone w rekla-
macji świadczenia są bezzasadne lub przysługują, ale w innej wysokości45. 

W  judykaturze oraz doktrynie przepis ten wzbudza wiele wątpliwości zwią-
zanych z  jego interpretacją, co potwierdza zaprezentowane powyżej stanowisko. 
Głównym celem tego przepisu powinna być jednak ochrona osób poszkodowa-
nych, szczególnie w  sytuacji gdy reklamacja oraz twierdzenia tam zawarte były 
uzasadnione i  zasługiwały na uwzględnienie. W  ślad za stanowiskiem zawartym 
w doktrynie warto zaznaczyć, że głównym celem powinna być ochrona interesów 
klientów przed opieszałością takich podmiotów46.

Warto zauważyć, że wskazana powyżej ustawa umożliwiła klientom rynku 
finansowego złożenie reklamacji w  dogodnym trybie, tj. w  formie ustnej, pisem-
nej czy też elektronicznej. W przepisach tych opisano ponadto procedurę związaną 
ze złożeniem przez podmiot rynku finansowego odpowiedzi na reklamację, okre-
ślono w tym zakresie terminy i uwzględniono sytuacje szczególnie skomplikowane, 
w  których procedura związana z  rozpoznaniem reklamacji się wydłuża. W  usta-
wie uregulowano procedurę reklamacyjną mającą na celu ochronę klientów rynku 
finansowego i umożliwiającą w łatwy sposób i bez ponoszenia opłat dochodzenie 
należnych roszczeń odszkodowawczych.

W sytuacji uwzględnienia reklamacji oraz pokrycia przez ubezpieczyciela roz-
miarów szkody etap ten się kończy, natomiast w  przypadku nieuwzględnienia 
reklamacji osoba poszkodowana może dochodzić swych roszczeń także na drodze 
postępowania sądowego. Wynik końcowy postępowania reklamacyjnego wpływa 
jednak na przebieg postępowania sądowego, w tym szczególnie na zakres prowa-
dzonego postępowania dowodowego.  

Postępowanie reklamacyjne jest odrębnym postępowaniem od likwidacyjnego. 
Jak podkreślono w doktrynie, w postępowaniu likwidacyjnym dokonuje się bowiem 
wielu „czynności techniczno-ubezpieczeniowych”, natomiast w  postępowaniu 
reklamacyjnym klient rynku finansowego kwestionuje wysokość przyznanego 
roszczenia bądź też sposób jego zaspokojenia47. Istnieją zatem znamienne różnice 
pomiędzy tymi dwoma postępowaniami – w postępowaniu reklamacyjnym klient 
rynku finansowego zgłasza swoje zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług przez 

45 Wyrok SA w Łodzi z dnia 1 sierpnia 2018 r., I ACa 1526/17, OSA 2019, nr 3, poz. 118.
46 T. Czech, op. cit., s. 67–78.
47 E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Ustawa…
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podmiot rynku finansowego zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 
roku o  rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i  o  Rzecz-
niku Finansowym. 

Jak podkreśla się w doktrynie, w świetle stanowiska zawartego w odpowiedzi 
na reklamację klient rynku finansowego powinien móc ocenić, czy występować 
z  roszczeniami do sądu48. Obrazuje to, jak silny wpływ ma przebieg postępowa-
nia reklamacyjnego na decyzje poszkodowanego w zakresie dochodzenia roszczeń 
w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym na etapie postępowania sądowego. 

Dochodzenie roszczenia przez poszkodowanych na etapie postępowania 
sądowego w odniesieniu do aktualnego stanowiska judykatury

Postępowanie sądowe jest odrębnym postępowaniem, w  czasie którego osoby 
poszkodowane mogą dochodzić swych roszczeń w  związku z  powstałą szkodą 
komunikacyjną. Dokonując analizy porównawczej poszczególnych postępowań, 
należy podkreślić, że wynik postępowania likwidacyjnego czy też reklamacyjnego 
ma znaczenie w  przypadku dochodzenia roszczeń przed sądem, a  szczególnie 
jeśli chodzi o ostateczne orzeczenie wydawane w postępowaniu sądowym. Osoby 
poszkodowane, których szkoda nie została w  pełni zrekompensowana, mogą 
dochodzić należności w związku z powstałą szkodą komunikacyjną na etapie postę-
powania sądowego, o czym osoba poszkodowana powinna zostać poinformowana 
w piśmie kończącym postępowanie likwidacyjne oraz postępowanie reklamacyjne. 

Oznacza to zatem, że ustalenia poczynione w  postępowaniu likwidacyjnym, 
dotyczące chociażby stanu faktycznego, mają niewątpliwie istotny wpływ na osta-
teczny wynik postępowania sądowego. W  sytuacji gdy na etapie postępowania 
likwidacyjnego popełniono błąd w zakresie ustaleń stanu faktycznego, to niewąt-
pliwie znacząco wpłynie to na sprawę. Na etapie postępowania sądowego to na 
powodzie będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że przebieg stanu faktycznego 
kształtował się inaczej, niż wynika to z akt szkodowych. Skutkiem błędnego ustale-
nia stanu faktycznego, a w konsekwencji niewłaściwego przyznania należności na 
etapie postępowania likwidacyjnego oraz reklamacyjnego, jest obciążenie pozwa-
nego kosztami procesu w  przypadku uwzględnienia roszczeń powoda. W  tym 
zakresie w  związku z  koniecznością wytoczenia powództwa przez poszkodowa-
nego w takich sytuacjach koszty procesu ponosi strona przegrywająca.   

48 D.M. Marko, Obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację przez podmioty rynku finansowego 
i jego cywilnoprawne skutki, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 11–12, s. 103–117.
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W sytuacji gdy szkoda nie została w pełni zrekompensowana bądź też nastąpiła 
odmowa przejęcia odpowiedzialności na etapie postępowania likwidacyjnego czy 
też postępowania reklamacyjnego, osoba poszkodowana może wystąpić ze swym 
roszczeniem na drogę postępowania sądowego. W  przeciwieństwie do postępo-
wania likwidacyjnego bądź też reklamacyjnego w postępowaniu sądowym osoba, 
która chce wytoczyć powództwo, zobowiązana jest do pokrycia opłaty od pozwu 
czy też na dalszym etapie m.in. kosztów tytułem zaliczki na poczet kosztów opinii 
biegłych sądowych np. z  dziedziny techniki samochodowej bądź też rekonstruk-
cji zdarzeń drogowych, gdy jest to niezbędne w celu ustalenia rozmiarów szkody 
i niejednokrotnie okoliczności powstania szkody, chyba że zaistnieją przesłanki do 
zwolnienia od kosztów procesu.

W postępowaniu dowodowym prowadzonym w toku postępowania sądowego 
kluczowym dowodem jest opinia biegłego sądowego, umożliwiająca ustalenie 
przebiegu zdarzenia, a  także ocenę wysokości szkody, a w konsekwencji wykaza-
nie w postępowaniu sądowym zasadności dochodzonych roszczeń. Potwierdza to 
również stanowisko Sądu Najwyższego, który wskazał na istotę dowodu z opinii 
biegłego, dzięki któremu możliwe staje się ustalenie wartości poniesionej szkody49. 
Oprócz dowodu z  opinii biegłego sądowego istotną rolę odgrywa dowód z  prze-
słuchania świadków, którzy niejednokrotnie są uczestnikami zdarzenia komunika-
cyjnego, dzięki którym możliwym staje się określenie samego przebiegu zdarzenia. 
Są to zatem podstawowe, a zarazem bardzo ważne dowody mające wpływ m.in. na 
ustalenie przebiegu zdarzenia czy ocenę wysokości poniesionej szkody.  

Należy również zwrócić uwagę na najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego, 
w  którym wskazano wprost definicję szkody: „Przez szkodę należy rozumieć 
powstałą wbrew woli poszkodowanego różnicę między obecnym jego stanem 
majątkowym a tym stanem, jaki zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywo-
łujące szkodę”50. Stanowisko to w pełni odzwierciedla zasadę wyrażoną w art. 361 
k.c., która stanowi swego rodzaju gwarancję i  zabezpieczenie, aby nie doszło do 
nieuzasadnionego wzbogacenia osoby poszkodowanej, albowiem może ona otrzy-
mać świadczenie odpowiadające wysokości szkody.

Kolejne orzeczenie, w którym Sąd Najwyższy wypowiedział się również w dniu 
9 marca 2021 roku, odnosiło się do kwestii związanej z ustaleniem wysokości ponie-
sionej przez poszkodowanego szkody, w odniesieniu do zasady compensatio lucri 
cum damno, zgodnie z którą w sytuacji, gdy rzecz została zniszczona w związku 
z powstałą szkodą, jeśli przedstawia ona wartość majątkową, to wówczas na poczet 

49 Wyrok SN z dnia 9 marca 2021 r., I NSNc 90/20, LEX nr 3144873.
50 Ibidem.
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odszkodowania powinna być zaliczona wartość tej rzeczy51. W tym zakresie rów-
nież uwzględniono reguły dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania, które 
na gruncie prawa ubezpieczeniowego mają doniosłe znaczenie. Przede wszystkim 
uwzględniono podstawową regułę compensatio lucri cum damno, której celem jest 
dokonanie potrącenia zysku z poniesioną stratą. W  tym zakresie Sąd Najwyższy 
wskazał, że zasada ta szczególnie powinna mieć zastosowanie przy określaniu 
odszkodowania52. Jest to niewątpliwie słuszne ujęcie, które należy uwzględniać 
przede wszystkim przy ustalaniu wysokości odszkodowania, albowiem zgodnie 
z zasadą zawartą w art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpo-
wiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z  którego 
szkoda wynikła53. 

Aby dokonać w sposób prawidłowy ustalenia odpowiedzialności za szkodę oraz 
kwestii związanych z  ustaleniem wysokości szkody w  postępowaniu sądowym 
konieczne jest zatem przede wszystkim przeprowadzenie postępowania dowo-
dowego, dzięki któremu możliwe staje się ustalenie stanu faktycznego, a dopiero 
w  dalszej kolejności możliwe jest określenie kwestii dotyczących odpowiedzial-
ności za szkodę. Należy również podkreślić, że analiza badawcza wcześniejszych 
postępowań umożliwia dostrzeżenie, jak silny wpływ ma wynik postępowania 
likwidacyjnego oraz reklamacyjnego na możliwość dochodzenia należności przez 
osoby poszkodowane przed sądem, a w konsekwencji na ostateczny wynik postę-
powania sądowego. 

Odnosząc się natomiast do wyniku postępowania likwidacyjnego, czy też rekla-
macyjnego, należy podkreślić, że oba te postępowania mają wpływ na wynik postę-
powania sądowego, gdyż w sytuacji gdy ubezpieczyciel pokrył w całości poniesioną 
szkodę, kierowanie dalszych roszczeń (niemających związku ze szkodą) przeciwko 
ubezpieczycielowi już na etapie postępowania sądowego może prowadzić do ujem-
nych skutków procesowych polegających w  konsekwencji na oddaleniu powódz-
twa, a także obciążeniu powoda kosztami procesu.

Postępowanie sądowe obejmujące swym zakresem należności odszkodowawcze, 
wszczyna się w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie pokrył kosztów związanych z nor-
malnym zakresem szkody, niejednokrotnie zatem postępowanie sądowe obejmo-
wać może również konieczność ustalenia tzw. odpowiedzialności co do zasady, aby 
móc ustalić, czy podmiot ten jest właściwy i czy rzeczywiście odpowiada za szkodę, 
co może wiązać się np. z koniecznością powołania biegłego z zakresu rekonstrukcji 

51 Wyrok SN z dnia 9 marca 2021 r., I NSNc 80/20, LEX nr 3144879.
52 Ibidem.
53 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), art. 361 § 1.
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zdarzenia, tak by móc ustalić sam przebieg zdarzenia wywołującego szkodę. Inne 
postepowania obejmują jedynie kwestię wyrównania wysokości szkody. W  tym 
zakresie ważne jest określenie właściwych wniosków dowodowych, dzięki którym 
możliwe jest poczynienie przez sąd ustaleń odnoszących się do przebiegu zdarzenia 
oraz wysokości poniesionej szkody.

W  przypadku kwestionowania stanowiska określonego przez pozwanego 
w  piśmie kończącym postępowanie likwidacyjne niejednokrotnie konieczne jest 
przeprowadzenie dowodu z  zeznań świadków będących na miejscu zdarzenia, 
dowodu z dokumentów znajdujących się w aktach innego postępowania mającego 
związek ze sprawą, np. postępowania karnego, czy w konsekwencji przeprowadze-
nie dowodu z opinii biegłego sądowego – specjalisty w określonej dziedzinie, który 
pozwoli uprawdopodobnić wywodzone twierdzenia. Istotą wniosku o przeprowa-
dzenie dowodu z opinii biegłego sądowego jest uzyskanie wiadomości specjalnych 
niewynikających np. z zasad doświadczenia życiowego54. 

Dokonując określenia wysokości szkody na etapie postępowania sądowego 
należy zatem mieć na względzie pozostałości mienia po szkodzie, albowiem 
w przypadku gdy przedstawia ono jakąkolwiek wartość, to również powinno być 
uwzględnione przez poszkodowanego przy konstruowaniu pozwu. W  tym celu 
również musi wypowiedzieć się biegły sądowy, aby oszacować wartość pozostałości 
mienia, stąd też powstanie konieczność złożenia odpowiedniego wniosku dowodo-
wego przez powoda odnoszącego się do opinii biegłego sądowego55.  

W przypadku gdy strony zawarły na etapie postępowania likwidacyjnego czy też 
reklamacyjnego ugodę, ma ona znaczący wpływ na dochodzenie dalszych roszczeń 
na etapie postępowania sądowego. W  sytuacji, w  której poszkodowany dokona 
zrzeczenia się dochodzenia dalszych roszczeń dotyczących szkody, kierowanie 
sprawy do sądu prowadzić może w konsekwencji do oddalenia powództwa, albo-
wiem wcześniej, tzn. na etapie postępowania likwidacyjnego, dokonano zrzeczenia 
się tych roszczeń. Postępowanie likwidacyjne ma więc niewątpliwie szczególny 
wpływ na postępowanie reklamacyjne, a także sądowe. 

W sytuacji gdy osoba poszkodowana zdecydowała się na wytoczenie powódz-
twa przed sądem, ponieważ nie zgadza się ze stanowiskiem ubezpieczyciela wyda-
nym w  postepowaniu likwidacyjnym, to konstruując pozew, szczególną uwagę 
należy zwrócić na podstawy, jakie ubezpieczyciel uznał w postępowaniu likwida-
cyjnym, zwłaszcza czy uznał swą odpowiedzialność, czy też spór obejmuje jedynie 

54 A. Turczyn, w: O.M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. 
Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 278.

55 Ibidem.
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wysokość dochodzonych należności. Wszelkie ustalenia dokonane już w postępo-
waniu likwidacyjnym mogą mieć silne przełożenie na sam przebieg postępowania 
dowodowego, na zgłaszane w konsekwencji wnioski. W sytuacji gdy ubezpieczyciel 
przejął odpowiedzialność za szkodę, a spór dotyczy jedynie wysokości należnego 
odszkodowania oraz ustalenia normalnych następstw szkody, nie zaistnieje bowiem 
np. konieczność powoływania dowodu z  opinii biegłego sądowego z  dziedziny 
rekonstrukcji zdarzeń drogowych czy też powoływania świadków w celu ustalenia 
przebiegu zdarzenia.

Sytuacja ta szczególnie odnosi się także do uznania właściwego przez ubez-
pieczyciela np. w zakresie części roszczenia dokonanego na etapie postępowania 
likwidacyjnego czy też reklamacyjnego, albowiem w przypadku wystąpienia przez 
poszkodowanego na drogę postępowania sądowego wcześniej poczynione ustalenia 
niejako kształtują zakres ciężaru dowodowego stron na etapie sądowego dochodze-
nia roszczeń, ponieważ nie ma konieczności udowadniania podstaw odpowiedzial-
ności pozwanego co do kwestii przez niego uznanych56. 

Odnosząc się do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, należy zwrócić 
uwagę, że w przypadku gdy osoba poszkodowana otrzymała już pełną należność 
tytułem roszczeń odszkodowawczych, a  mimo to zdecydowała się na dochodze-
nie roszczeń przed sądem, naraża się na oddalenie powództwa z  uwagi na bez-
zasadność dochodzonych roszczeń, które nie mają związku ze szkodą, albowiem 
wykraczają poza granice odpowiedzialności pozwanego za szkodę. Oddalenie 
powództwa może również nastąpić z  przyczyn formalnych, gdy np. nie zostanie 
uiszczona zaliczka na poczet opinii biegłego, a strona nie zostanie zwolniona od 
ponoszenia kosztów postępowania, albo też w sytuacji gdy nie wypowie się w zakre-
sie twierdzeń strony przeciwnej, a sąd uzna te okoliczności za przyznane. Ponadto 
gdy osoba poszkodowana nie zgadza się również z treścią wyroku sądu I Instancji, 
ma możliwość wywiedzenia apelacji, na podstawie której sąd może przychylić się 
do środka zaskarżenia i w konsekwencji zasądzić dochodzoną kwotę albo też uchy-
lić zaskarżone orzeczenie i  przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przed 
sądem I instancji. Dzieje się tak szczególnie w sytuacji, gdy zaistnieje konieczność 
przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości57. 

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I  instancji staje się 
konieczne zwłaszcza w związku z błędnymi ustaleniami poczynionymi w postępo-
waniu likwidacyjnym, których nie dostrzegł sąd I instancji, a które w konsekwencji 

56 Wyrok SA w Lublinie z dnia 29 października 2019 r., I ACa 606/18, LEX nr 2770267.
57 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1575 

ze zm.), art. 386.
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powodują konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w  całości. 
Jest to jedynie jeden z przykładów odnoszących się do kwestii przekazania sprawy 
do ponownego rozpoznania w zakresie nieprawidłowości na etapie postępowania 
przedsądowego, lecz obrazujący, jakie są skutki niewłaściwych ustaleń dokonanych 
w trakcie postępowania likwidacyjnego, a także reklamacyjnego, i jak bardzo wpły-
wają na orzeczenie kończące w sprawie.

Jak podkreśla się w  doktrynie: „W  postępowaniu sądowym wierzyciel musi 
więc wykazać jedynie fakt uznania roszczenia i wysokość odszkodowania ponad 
zakres, w jakim doznał zaspokojenia”58. Ustalenia czynione na etapie postępowania 
przedsądowego mają zatem niewątpliwie znaczący wpływ na orzeczenia kończące 
postępowanie sądowe, albowiem błędne wnioski na wcześniejszym etapie mogą 
prowadzić do niewłaściwego określenia normalnych następstw szkody, a w konse-
kwencji do wypłaty należności odszkodowawczych w niewłaściwej wysokości. 

Niezależnie od powyższego należy także zwrócić uwagę na kwestię związaną 
z odrzuceniem pozwu w sytuacji dochodzenia roszczeń przed sądem. W art. 199 
k.p.c. wskazano, że sąd odrzuca pozew w sytuacji, gdy droga postępowania sądo-
wego jest niedopuszczalna, albo też w sytuacji, gdy o  to samo roszczenie pomię-
dzy tymi samymi stronami toczy się postępowanie bądź też gdy sprawa została 
prawomocnie osądzona, a także w sytuacji braku zdolności sądowej jednej strony 
postępowania czy też braku zdolności procesowej powoda, gdy nie działa za niego 
przedstawiciel ustawowy. Dodatkowo podkreślić należy prezentowane w  literatu-
rze stanowisko, na podstawie którego wskazano, że: „Odrzucenie pozwu stanowi 
wyraz odmowy udzielenia stronie ochrony sądowej, o którą ta wystąpiła”59. Jest to 
zatem jedno z orzeczeń, które może wydać sąd w przypadku zaistnienia przesłanek 
w art. 199 k.p.c. 

Wskazane powyżej aspekty odnoszą się stricte do procedury prowadzonej 
w związku z postępowaniem sądowym, w którym zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udo-
wodnienia faktu spoczywa na osobie wywodzącej z  niego skutki prawne. Chcąc 
podważyć ustalenia poczynione w  trakcie postępowania likwidacyjnego czy też 
reklamacyjnego, osoba poszkodowana powinna zgłosić odpowiednie wnioski 
dowodowe, potwierdzające wywodzone przez nią fakty. Ciężar dowodzenia w tym 
zakresie ciąży zatem na powodzie, który nie zgadza się ze stanowiskiem wydanym 
w postępowaniu przedsądowym przez pozwanego. 

58 D.M. Marko, op. cit., s. 103–117.
59 O.M. Piaskowska, w: M. Kuchnio, A. Majchrowska, K. Panfil, J. Parafianowicz, A. Partyk, T. Par-

tyk, A. Rutkowska, D. Rutkowski, A. Turczyn, O.M. Piaskowska, Kodeks postępowania cywilnego. 
Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 199.
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Powyższe ustalenia potwierdzają, jak ważne jest prawidłowe przeprowadzenie 
postępowania likwidacyjnego. Ustalenia czynione na etapie postępowania przedsą-
dowego mają bowiem zasadniczy wpływ na decyzję poszkodowanych w kontekście 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Wnioski

W niniejszym opracowaniu przedstawiono możliwości dochodzenia przez poszko-
dowanego swych roszczeń odszkodowawczych – począwszy od postępowania likwi-
dacyjnego przez postępowanie reklamacyjne aż po postępowanie sądowe. Należy 
podkreślić, że w przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej osoba poszkodo-
wana może dochodzić swych roszczeń na wskazanych powyżej etapach postępowa-
nia likwidacyjnego, reklamacyjnego czy też sądowego, jednakże postępowania te 
nie stanowią ciągu postępowań o spójnym charakterze. W przypadku dochodzenia 
roszczeń procedura może zakończyć się już na etapie postępowania likwidacyjnego, 
natomiast w sytuacji gdy osoba poszkodowana nie otrzymała swych roszczeń, ma 
również możliwość skierowania reklamacji albo od razu wystąpić na drogę postę-
powania sądowego.

Postępowanie likwidacyjne zaczyna procedurę związaną z dochodzeniem rosz-
czeń odszkodowawczych, jednakże w  przypadku nieprawidłowości powstałych 
w trakcie jego przebiegu poszkodowanemu przysługuje możliwość złożenia rekla-
macji w  związku z  uchybieniami i  tzw. nieprawidłowościami dokonanymi przez 
ubezpieczyciela w tym postępowaniu60. Oznacza to, że postępowanie reklamacyjne 
niejako zapewnia ochronę podstawowych praw poszkodowanego. 

Postępowania te nie mają spójnego charakteru, przy czym wynik przebiegu 
postępowania likwidacyjnego oraz postępowania reklamacyjnego ma niewątpliwie 
istotny wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu sądowym, szczególnie w sytuacji 
uznania przez ubezpieczyciela szkody co do zasady. Należy przy tym podkreślić, że 
w każdym z tych postępowań istotne jest zbadanie tzw. normalnych granic odpo-
wiedzialności za szkodę, ujętych w  art. 361 k.c. Przesłanki te odgrywają podsta-
wową rolę w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych61.

60 E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Ustawa…
61 G. Karaszewski, w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), op. cit., art. 361.
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Importance of claims settlement, complaints and litigation  
in the process of claiming compensation under motor insurance claims

Abstract

The subjects of this study is to show aspects of claiming compensation under motor insur-
ance claims during the claims settlement, complaint proceedings and litigation in the con-
text of insurance law and judicial decisions. Therefore, the first part of this study describes 
issue of claims settlement which is de facto the first and the most important part of claiming 
compensation. At this stage, the insurer takes over liability to the extent appropriate and 
indicates the limits of his liability for damage in a traffic incident. Then, the complaints pro-
cedure is presented pursuant to the Act of 5 August 2015 on Complaints Handling by Finan-
cial Market Entities and on the Financial Ombudsman, in relation to the form of reporting 
damage and generally available proceedings of claims settlement. Subsequently, the study 
presents selected aspects of the possibility of pursuing claims in court. Here, in particular, 
reference is made to the basic principles of civil law in relation to the “normal extent of the 
damage” clause as a conclusion on the current position of the Supreme Court. The main pur-
pose of the study is to demonstrate the possibilities available to the injured party of a traffic 
incident – claims settlement, complaint and litigation. As a result of the research, this study 
presents the impact of claims settlement and complaint procedures on court proceedings in 
the scope of pursuing claims for damages. 

Keywords: claims settlement complaint, pursuing compensation at the stage of court 
proceedings, liability for damages
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Wymogi konstytucyjne określone w art. 50 ust. 1 TUE 
– możliwe procedury podjęcia decyzji o wystąpieniu 

z Unii Europejskiej w państwach członkowskich

Streszczenie

W literaturze traktującej o procedurze wystąpienia państwa członkowskiego z Unii Europej-
skiej przede wszystkim analizowane są kolejne etapy całego procesu na poziomie unijnym. 
Rzadko badacze odnoszą się do wewnętrznych (krajowych) procedur związanych z podję-
ciem decyzji o wystąpieniu z UE. Zgodnie z ust. 1 art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej, sta-
nowiącym podstawę prawną wystąpienia państwa członkowskiego z UE, „Każde Państwo 
Członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wy-
stąpieniu z Unii”. Sformułowanie „wymogi konstytucyjne” nastręczyło licznych problemów 
natury interpretacyjnej w procesie brexitu. Niniejszy artykuł traktuje zatem o prawdopodob-
nej procedurze podjęcia decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej we wszystkich państwach 
członkowskich. W ramach badań dokonano analizy przepisów krajowych odnoszących się 
do członkostwa w UE oraz ogólnie w organizacjach międzynarodowych. Choć w żadnym 
państwie członkowskim, nie licząc Polski, nie uregulowano bezpośrednio procedury podję-
cia decyzji o wystąpieniu z UE, to w systemach prawnych wszystkich państw członkowskich 
ujęte są postanowienia dotyczące ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych.

Słowa kluczowe: brexit, wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej, art.  50 
TUE
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Wprowadzenie

Uprawnienie państwa członkowskiego do wystąpienia z  UE zostało dodane do 
TUE przez Traktat z Lizbony1. Procedurę wystąpienia z UE uregulowano w art. 50 
TUE2. Przedmiotem badań w niniejszym artykule jest ust. 1 tego przepisu, doty-
czący podjęcia decyzji o  wystąpieniu z  UE. Przepis ten stanowi jedynie, że taka 
decyzja następuje zgodnie z wymogami konstytucyjnymi państwa występującego. 
Co istotne, decyzja o wystąpieniu podejmowana jest przez państwo członkowskie 
samodzielnie, bez konieczności uzyskania zgody instytucji unijnych i pozostałych 
państw członkowskich3. Doświadczenia brexitu pokazały, jak trudnym i wrażliwym 
tematem jest podjęcie takiej decyzji na szczeblu krajowym4. W artykule dokonano 
analizy przepisów krajowych państw członkowskich UE, mogących mieć zastoso-
wanie przy podjęciu decyzji o wystąpieniu. Celem badań jest określenie możliwych 
procedur podjęcia decyzji o  wystąpieniu w  państwach członkowskich. Taka pro-
cedura powinna być dobrze przemyślana i zawierać „bezpiecznik”, zapobiegający 
lekkomyślnemu uruchomieniu art. 50 TUE. Należy zatem określić poziom konsty-
tucyjnej ochrony członkostwa w Unii w poszczególnych państwach członkowskich.

W  konstytucjach państw członkowskich nie wyrażono wprost postanowień 
dotyczących podjęcia decyzji o  wystąpieniu z  UE. Żadne państwo członkowskie 
(nie licząc Polski) nie uregulowało tej kwestii na poziomie ustawowym. O trybie 
podjęcia decyzji o  wystąpieniu nie ma informacji również w  regulaminach par-
lamentów. W tej sytuacji należy przyjrzeć się ogólnym przepisom, głównie rangi 
konstytucyjnej, dotyczącym ratyfikacji i  wypowiadania umów międzynarodo-
wych oraz członkostwa w  organizacjach międzynarodowych, a  rozważania w  tej 
materii uzupełnić opiniami zatrudnionych w parlamentach państw UE ekspertów 
koordynujących system międzyparlamentarnej wymiany informacji w  sprawach 
UE – IPEX.

1 Zob. szerzej J. Barcz, Wybrane aspekty interpretacji art.  50 TUE w  świetle doświadczeń Brexitu, 
„Państwo i Prawo” 2021, nr 3, s. 92–107.

2 Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE C 202 z dnia 7.06.2016 r., art. 50, 
s. 30).

3 Szerzej zob. A. Wyrozumska, Withdrawal from the Union, w: H.J. Blanke, S. Mangiameli (red.), The 
European Union after Lisbon, Berlin 2012, s. 358 i n.

4 Szerzej zob. P. Mikuli, Sądowa ochrona uprawnień parlamentu w orzeczeniach Sądu Najwyższego 
Zjednoczonego Królestwa Miller I oraz Miller II, „Państwo i Prawo” 2021, nr 3, s. 39–55.
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Procedura podjęcia decyzji w sprawie wystąpienia

Państwa członkowskie zostały pogrupowane i  przedstawione w  porządku alfa-
betycznym w  ramach każdego punktu. Podział został dokonany według dwóch 
kryteriów: konieczności zmiany konstytucji oraz konieczności lub możliwości 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Państwa, w których wymagana jest zmiana konstytucji lub ustawy konstytucyjnej

Austria. W Konstytucji Republiki Austrii wyodrębniono podrozdział dotyczący UE, 
składający się z art. 23a–23k5. W tych przepisach nie zawarto co prawda stwierdze-
nia, że państwo należy do UE, jednak umiejscowienie, struktura i treść przepisów 
odnoszących się do integracji europejskiej świadczy o zakorzenieniu tego państwa 
w  strukturach UE. Do wystąpienia z  UE najprawdopodobniej niezbędne byłoby 
wykreślenie z konstytucji rozdziału „unijnego”. Oprócz tego decyzja o wystąpieniu 
mogłaby zostać podjęta zgodnie z  art. 50 ustawy zasadniczej, zgodnie z  którym 
zawarcie międzypaństwowych traktatów politycznych oraz międzypaństwowych 
traktatów zawierających postanowienia zmieniające lub uzupełniające ustawy, 
a także międzypaństwowych traktatów zmieniających uzgodnione podstawy Unii 
Europejskiej, wymaga zgody Rady Narodowej oraz akceptacji Rady Federalnej6. 
Obie izby podejmują uchwały większością dwóch trzecich głosów w obecności co 
najmniej połowy członków.

Bułgaria. Zgodnie z  ust. 3 art.  4 Konstytucji Bułgarii „Republika Bułgarii 
uczestniczy w budowie i rozwoju Unii Europejskiej”7. Takie sformułowanie ozna-
cza konieczność dokonania zmiany konstytucji przed wystąpieniem z UE. Z kolei 
zgodnie z art. 85 ust. 1 „Zgromadzenie Narodowe ratyfikuje i wypowiada w dro-
dze ustawy umowy międzynarodowe, które (…) 9. Przekazują na rzecz Unii Euro-
pejskiej uprawnienia, wynikające z niniejszej Konstytucji”. Ustęp drugi precyzuje, 
że ustawa o  ratyfikacji umowy międzynarodowej przekazującej UE uprawnienia 
konstytucyjne podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów wszystkich 
przedstawicieli narodu (członków Zgromadzenia Narodowego, jednoizbowego 

5 Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii z dnia 1 października 1920 r., tłum. P. Czarny, 
B. Naleziński, Biblioteka Sejmowa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria2011.html#moz-
TocId436542 (dostęp 30.10.2020).

6 Głębsze rozważania dotyczące podstaw członkostwa Austrii w  UE zostały przedstawione 
w:  J.  Barcz, Austria w  Unii Europejskiej. Problemy prawne w  procesie akcesyjnym, Opole 2001, 
s. 70–78.

7 Konstytucja Republiki Bułgarii uchwalona przez Wielkie Zgromadzenie Bułgarii w dniu 12 lipca 
1991  r., tłum. H. Karpińska, Biblioteka Sejmowa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/bulga-
ria2011.html (dostęp 30.10.2020).
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parlamentu Bułgarii). Ustawa o wypowiedzeniu takiej umowy międzynarodowej 
byłaby zatem a contrario podjęta w tym samym trybie8. Przedmiotem referendum 
nie może być ani kwestia zmiany konstytucji, ani sprawa uregulowana w ratyfiko-
wanej umowie międzynarodowej9. 

Chorwacja. Konstytucja Republiki Chorwacji to kolejna ustawa zasadnicza, 
w  której zawarty został rozdział dotyczący UE (rozdział ósmy). Klauzula inte-
gracyjna zawarta w art. 143 nie pozostawia szerokiego pola do interpretacji, gdyż 
stanowi m.in., że „Republika Chorwacji, jako państwo członkowskie Unii Europej-
skiej, uczestniczy w tworzeniu jedności europejskiej”10. Oznacza to, że wystąpienie 
z Unii wymagałoby zmiany ustawy zasadniczej. Artykuł 142 określa ścieżkę prawną 
decyzji o przystąpieniu do zrzeszenia z innymi państwami oraz wystąpieniu z niego. 
Decyzja podejmowana jest dwuetapowo: Sabor (jednoizbowy parlament) wyraża 
zgodę większością dwóch trzecich wszystkich członków, a  następnie przeprowa-
dzane jest referendum ogólnokrajowe. Zgodę uważa się za wyrażoną, jeżeli za decy-
zją opowie się większość biorących udział w głosowaniu.

Estonia. W  Konstytucji Republiki Estonii nie zawarto postanowień odnoszą-
cych się do integracji europejskiej11. Problematykę tę reguluje ustawa o uzupełnie-
niu konstytucji dotycząca członkostwa w  Unii. Zgodnie z  nią Estonia może być 
państwem członkowskim UE. Do zmiany ustawy wymagane jest przeprowadzenie 
referendum. Po analizie § 106 i  § 121 konstytucji można wywnioskować, że do 
podjęcia decyzji o wystąpieniu z UE uprawniony jest Riigikogu (jednoizbowy par-
lament), a w takiej sprawie przeprowadzenie referendum jest niedopuszczalne. Jak 
trafnie zauważył Triinu Põdramägi, radca prawny estońskiego parlamentu, referen-
dum z 2003 roku dotyczyło zmiany konstytucji dopuszczającej członkostwo w UE, 
nie zaś samego przystąpienia do niej. Biorąc zatem pod uwagę wprost wyrażony 
tryb zmiany ustawy o uzupełnieniu konstytucji tylko w drodze referendum, należy 
się spodziewać również przeprowadzenia referendum w  sprawie uchylenia lub 
zmiany ustawy o uzupełniniu konstytucji.

8 Zob. R. Stefanov, Member States’ Constitutional Rules on the Withdrawal from the European Union. 
Bulgaria, „European Review of Public Law” 2019, nr 31, s. 267.

9 Ustawa o bezpośrednim uczestnictwie obywateli we władzy państwowej i samorządowej z dnia 
12.06.2009  r., Republika Bułgarii, art.  9 ust. 2 i  4, www.legislationline.org/download/id/7657/
file/Bulgaria_Act_direct_participation_state_local_government_2009_am2015_en.pdf (dostęp 
14.03.2021).

10 Konstytucja Republiki Chorwacji z dnia 22 grudnia 1990 r., www.sabor.hr/en/constitution-repu-
blic-croatia-consolidated-text (dostęp 30.10.2020).

11 Szerzej zob. Konstytucja Republiki Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referen-
dum przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 1992 r., tłum. A. Puu, Biblioteka Sejmowa, http://biblio-
teka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Estonia_pol_010811.pdf (dostęp 30.10.2020).
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Finlandia. Paragraf 1 Konstytucji Republiki Finlandii stanowi, że państwo 
to jest członkiem UE12. Powyższe zdanie zostało dodane do ustawy zasadniczej 
w  2011 roku i  nie pozostawia wątpliwości, że do wystąpienia z  Unii niezbędna 
byłaby zmiana konstytucji13. Zgodnie z  § 94, decyzję o  wypowiedzeniu umowy 
międzynarodowej podejmuje parlament zwykłą większością głosów. W przypadku 
wystąpienia z UE wymagana byłaby większość 2/3 oddanych głosów. Ewentualne 
referendum zgodnie z art. 53 konstytucji miałoby charakter konsultacyjny.

Francja. Konstytucja Republiki Francuskiej jest jedną z  nielicznych, w  której 
znajduje się rozdział poświęcony UE14. Zgodnie z art. 88–1 „Republika jest człon-
kiem Unii Europejskiej utworzonej przez państwa, które dobrowolnie postanowiły 
wspólnie wykonywać niektóre swoje uprawnienia na mocy Traktatu o Unii Euro-
pejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, stanowiące rezultat układu 
podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.” Wystąpienie z UE wymagałoby zatem 
wykreślenia tego przepisu. Decyzja o wystąpieniu z UE zapadłaby prawdopodob-
nie w formie ustawy. Prezydent Republiki zgodnie z art. 11 konstytucji ma prawo 
na wniosek rządu lub obu izb parlamentu poddać pod referendum projekt ustawy 
dotyczący m.in. ratyfikacji traktatu. Jest sprawą dyskusyjną, czy również projekt 
ustawy o  wystąpieniu z  UE (wypowiedzeniu traktatu) mógłby zostać w  tym try-
bie poddany pod głosowanie ludowe. Nie jest to jednak bardzo istotny problem, 
ponieważ i tak każda zmiana ustawy zasadniczej wymaga zarządzenia referendum 
(art. 89 Konstytucji V Republiki).

Irlandia. Zgodnie z art. 29 Konstytucji Irlandii państwo to może przystąpić do 
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, ratyfikować Traktat z Lizbony i przy-
stąpić do Unii ustanowionej przez ten traktat15. W  ust. 4 tego przepisu znalazła 
się deklaracja, że „Irlandia potwierdza swoje zobowiązanie wobec Unii Europej-
skiej”. Konieczne byłoby zatem wykreślenie art. 29 przed wystąpieniem z UE. Ivan 
Farmer, prawnik irlandzkiego parlamentu, zwrócił uwagę, że zgodnie z tamtejszą 

12 Konstytucja Republiki Finlandii z dnia 11 czerwca 1999 r., www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/
en19990731.pdf (dostęp 30.10.2020).

13 Problematyka procedury zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich została rze-
telnie przedstawiona w pracy zbiorowej: K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Tryb zmiany konstytucji 
w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

14 Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., tłum. W. Skrzydło, Biblioteka 
Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Francja_pol_010711.pdf 
(dos tęp 30.10.2020). Szerzej zob. K. Kubuj, Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji 
V Republiki Francuskiej, w: K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Europeizacja konstytucji państw Unii 
Europejskiej, Warszawa 2011, s. 87–110.

15 Konstytucja Irlandii uchwalona przez Naród dnia 1 lipca 1937 r., tłum. S. Grabowska, Biblioteka 
Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Irlandia_pol_010711.pdf 
(dostęp 30.10.2020).
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praktyką konstytucyjną każda zmiana warunków członkostwa w UE poddawana 
jest pod referendum ogólnokrajowe. Jest bardzo prawdopodobne, że również 
w tym przypadku referendum zostałoby zarządzone. Przeprowadzenia referendum 
wymaga również zmiana konstytucji (stanowi ona o tym w art. 46), nie ma więc 
wątpliwości, że ostateczną decyzję w sprawie dalszego członkostwa w UE podjąłby 
naród. W art. 29 ust. 5 i 6 stwierdzono, że umowy międzynarodowe, do których 
przystępuje Irlandia, przedkładane są Dáil Éireann (niższej izbie parlamentu), 
a żadna umowa międzynarodowa nie może stać się częścią prawa krajowego bez 
zgody Oireachtas (dwuizbowego parlamentu). Podjęcie decyzji o wystąpieniu z UE 
wymagałoby również przyjęcia ustawy w takim trybie.

Litwa. Zasadnicza część Konstytucji Republiki Litewskiej nie zawiera posta-
nowień dotyczących członkostwa w  UE. Tę problematykę obejmuje jednak Akt 
Konstytucyjny z  13 lipca 2004 roku. Dokument ten stanowi m.in., że: „Normy 
prawne Unii Europejskiej są częścią systemu prawnego Republiki Litewskiej”16. 
Byłoby zatem niezbędne uchylenie tego aktu w przypadku wystąpienia z UE. Jak 
stanowi art. 150 ustawy zasadniczej, Akt Konstytucyjny jest jej częścią. Oznacza to, 
że do jego uchylenia niezbędna byłaby procedura zmiany konstytucji. Ratyfikacji 
i  wypowiadania umów międzynarodowych dokonuje Seimas po uzyskaniu pod-
pisu prezydenta17.

Niemcy. Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec już w  pream-
bule odwołuje się do idei zjednoczonej Europy, której Niemcy są „równoprawnym 
członkiem”18. Zgodnie z art. 23 ust. 1 niemieckiej konstytucji: 

W  celu urzeczywistnienia zjednoczenia Europy Republika Federalna Niemiec 
współuczestniczy w rozwoju Unii Europejskiej, zobowiązanej do przestrzegania zasad 
demokracji, praworządności, polityki socjalnej i federalizmu oraz zasady subsydiarności 
jak również zapewniającej ochronę praw podstawowych porównywalną w swej istocie 
z niniejszą Ustawą Zasadniczą. 

Powstała na tym tle wątpliwość, czy wystąpienie tego państwa z UE wymaga 
zmiany konstytucji. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny badał kwestię 

16 Akt Konstytucyjny Republiki Litewskiej z dnia 13 lipca 2004 r. o członkostwie Republiki Litewskiej 
w Unii Europejskiej, tłum. H. Wisner, Biblioteka Sejmowa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/
litwa-e.html (dostęp 30.10.2020).

17 Konstytucja Republiki Litewskiej przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w  referendum 
przeprowadzonym w dniu 25 października 1992 r., art. 67 i 84, tłum. H. Wisner, Biblioteka Sej-
mowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Litwa_pol_010711.pdf (dostęp 
30.10.2020).

18 Ustawa Zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec z  dnia 23 maja 1949  r., tłum. E. Haase-
-Nowocień, A.-M. Sadowski, www.btg-bestellservice.de/pdf/80205000.pdf (dostęp 30.10.2020).
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zgodności Traktatu z Lizbony (a bezpośrednio ratyfikującej go ustawy) z ustawą 
zasadniczą19. FTK pozytywnie ocenił zagwarantowanie państwom członkowskim 
prawa do wystąpienia z UE oraz to, że państwa członkowskie pozostają „panami 
traktatów” (motyw 143 i  150). Artykuł 50 TUE w  ocenie FTK wzmacnia suwe-
renność państw członkowskich (motywy 329 i  330). W  doktrynie przyjmuje się, 
że wystąpienie RFN z  Unii nie wymagałoby zmiany konstytucji tylko w  sytuacji 
zmiany statusu UE tak daleko idącej, że organizacja międzynarodowa zyskałaby 
cechy państwa lub założenia opisane w cytowanym wyżej art. 23 ust. 1 zd. 1 kon-
stytucji przestałyby być aktualne20. Do ratyfikacji i wypowiadania umów międzyna-
rodowych uprawniony jest parlament. Z uwagi na konieczność zmiany konstytucji 
ustawa o wystąpieniu z UE musiałaby zostać przyjęta większością co najmniej 2/3 
ogólnej liczby posłów do Bundestagu i co najmniej 2/3 członków Bundesratu (art. 
79 ustawy zasadniczej).

Portugalia. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Konstytucji Republiki Portugalskiej „Portu-
galia angażuje się w umacnianie tożsamości europejskiej i w pogłębianie działań 
państw europejskich na rzecz demokracji, pokoju, postępu gospodarczego i spra-
wiedliwości w  stosunkach między narodami”21. Takie brzmienie tego przepisu 
raczej nie przesądza o członkostwie w UE. Z kolei art. 8 ust. 4 stanowi, że postano-
wienia traktatów stanowiących podstawę UE i inne przepisy prawa unijnego stosuje 
się w portugalskim porządku wewnętrznym. Można zaryzykować twierdzenie, że 
w przypadku podjęcia decyzji o wystąpieniu należałoby również zmienić konstytu-
cję. Zgodnie z konstytucją prezydent ratyfikuje zatwierdzone przez Zgromadzenie 
Republiki umowy międzynarodowe (art. 135 i 161). Taki sam tryb zostałby również 
zastosowany do podjęcia decyzji o  wystąpieniu z  UE. W  takiej sprawie przepro-
wadzenie referendum byłoby niedopuszczalne (art. 115 ust. 4 ustawy zasadniczej).

Szwecja. Konstytucja Królestwa Szwecji składa się z  czterech aktów konsty-
tucyjnych: Aktu o formie Rządu, Aktu o sukcesji, Aktu o wolności druku i Aktu 
o wolności wypowiedzi. Pierwszy z nich w § 10 rozdziału I zawiera stwierdzenie, że 
Szwecja jest państwem członkowskim UE22. Oznacza to, że podjęcie decyzji o wystą-
pieniu z Unii wymagałoby zmiany ustawy zasadniczej. Umowy międzynarodowe 

19 Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r. w połączonych sprawach 
2 BvE 2/08, 2 BvE 5/08, 2 BvR 1010/08, 2 BvR 1022/08, 2 BvR 1259/08, 2 BvR 182/09.

20 Zob. m.in. S. Hölscheidt, Wie viel „neues Deutschland“ ist möglich?, „Die Öffentliche Verwaltung” 
2020, s. 69–76.

21 Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r., tłum. A. Wojtyczek-Bonnand, Biblio-
teka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.
pdf (dostęp 30.10.2020).

22 Konstytucja Królestwa Szwecji, tłum. K. Dembiński, M. Grzybowski, Biblioteka Sejmowa, http://
biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/04/Szwecja_pol_010711.pdf (dostęp 30.10.2020).
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natomiast są zatwierdzane i wypowiadane przez Riksdag (rozdział X, § 3). Na taki 
tryb wskazuje również Rebecka Ingimarsdottir, specjalistka Riksdagu działająca 
w ramach platformy IPEX.

Państwa, w których decyzja mogłaby zostać podjęta w drodze referendum

Referendum obligatoryjne

Łotwa. Artykuł 68 Konstytucji Łotwy stanowi m.in., że 

Umowy międzynarodowe, w których część kompetencji organów władzy państwowej 
zostaje przekazana instytucjom międzynarodowym, Saeima może ratyfikować 
większością dwóch trzecich głosów, w  obecności co najmniej dwóch trzecich ogól-
nej liczby deputowanych. Członkostwo Łotwy w  Unii Europejskiej podlega decyzji 
narodu w drodze referendum, które zarządza Saeima. Na wniosek co najmniej połowy 
członków Saeimy istotne zmiany warunków uczestnictwa Łotwy w Unii Europejskiej są 
rozstrzygane przez naród w drodze referendum23. 

Taka procedura wymagana była dla przystąpienia do UE i tak samo wyglądałby 
tryb wystąpienia z  niej. Do ważności takiego referendum wymagany jest udział 
co najmniej połowy wyborców głosujących w  ostatnich wyborach do Saeimy24. 
Referendum ogólnokrajowe byłoby obowiązkowe również w  Chorwacji, Estonii 
i Irlandii.

Referendum fakultatywne

Dania. Konstytucja Królestwa Danii nie odnosi się bezpośrednio do UE. Zgodnie 
z art. 2025 kompetencje przysługujące władzy państwowej mogą zostać przeniesione 
na organy międzynarodowe. Następuje to za zgodą Folketingu (jednoizbowego par-
lamentu), wyrażoną w formie ustawy przyjętej większością pięciu szóstych ogółu 
deputowanych. W przypadku braku uzyskania takiej większości zgoda może zostać 
wyrażona przez większość potrzebną do przyjęcia zwykłej ustawy, a  następnie 
przez rząd. W takiej sytuacji wymagane jest przeprowadzenie referendum ogólno-
krajowego, w którym większość głosujących musi opowiedzieć się za przekazaniem 

23 Zob. Konstytucja Republiki Łotewskiej uchwalona przez Zgromadzenie Konstytucyjne w  dniu 
15 lutego 1922 r., tłum. L. Gołubiec, I. Jaroszkiewicz, Biblioteka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.
gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Lotwa_pol_010711.pdf (dostęp 30.10.2020).

24 Ibidem, art. 79.
25 Konstytucja Królestwa Danii, tłum. M. Grzybowski, Biblioteka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.

gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Dania_pol_010811.pdf (dostęp 30.10.2020).
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uprawnień (art. 42). Z art. 19 wynika, że król nie może wypowiedzieć umowy mię-
dzynarodowej zawartej za zgodą Folketingu. Można więc przyjąć, że wystąpienie 
z Unii mogłoby zostać przeprowadzone według procedury określonej w art. 20.

Luksemburg. Konstytucja nie wyraża obowiązku członkostwa w UE26. Zawarcia 
umowy międzynarodowej, przekazującej część kompetencji państwa organizacjom 
międzynarodowym, dokonuje Izba Deputowanych w  dwóch kolejnych głosowa-
niach większością dwóch trzecich głosów członków Izby. Na wniosek minimum 
jednej czwartej członków Izby lub 25 tysięcy wyborców procedura może zostać 
skrócona przez poddanie sprawy pod głosowanie w referendum, które zastępuje 
drugie głosowanie.

Słowacja. Artykuł 7 ust. 2 Konstytucji Republiki Słowackiej przewiduje moż-
liwość wstąpienia do UE, przeniesienia na Unię części kompetencji władz krajo-
wych oraz bezpośredniego stosowania prawa unijnego27. W procesie dostosowania 
krajowego porządku prawnego do wymagań określonych w  Traktacie z  Lizbony 
pominięto kwestię trybu podjęcia decyzji o wystąpieniu z UE. Uznano, że wymogi 
konstytucyjne określone w art. 50 TUE obejmują ogólne przepisy rangi konstytu-
cyjnej28. Na podstawie art. 86 słowackiej ustawy zasadniczej zgodę na związanie 
się traktatami stanowiącymi UE wyraża Rada Narodowa (jednoizbowy parlament). 
Umowę zawiera i  ratyfikuje prezydent (art. 102). Według takiego trybu mogłaby 
również zostać podjęta decyzja w  sprawie wystąpienia z  UE. Zgodnie z  art. 95 
ustawy zasadniczej, zarządzić w tej sprawie referendum może prezydent na wnio-
sek co najmniej 350 tys. obywateli lub Rady Narodowej. Wynik głosowania byłby 
dla władz wiążący, jeżeli w referendum wzięłaby udział więcej niż połowa upraw-
nionych (art. 98 konstytucji).

Słowenia. Artykuł 3a Konstytucji Republiki Słowenii stanowi, że umowę mię-
dzynarodową powodującą członkostwo w  organizacji międzynarodowej takiej 
jak UE może ratyfikować Zgromadzenie Państwowe większością dwóch trzecich 
ogólnej liczby deputowanych29. Ten przepis dodany w 2003 roku, niedługo przed 

26 Zob. Konstytucja Wielkiego Księstwa Luksemburga z dnia 17 października 1868 r., art. 37, 49bis 
i 114, tłum. A. Wojtyczek-Bonnad, K. Wojtyczek, Biblioteka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.
pl/wp-content/uploads/2016/01/Luksemburg_pol_010711.pdf (dostęp 30.10.2020).

27 Konstytucja Republiki Słowackiej z  dnia 1 września 1992  r., tłum. K. Skotnicki, Biblioteka 
Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Slowacja_pol_010711.
pdf (dostęp 30.10.2020).

28 J. Svak, B. Balog, The Constitutional Regime of Withdrawal of the Slovak Republic from the European 
Union, „Právny Obzor” 2012, nr 95, s. 512 i n.

29 Konstytucja Republiki Słowenii z  dnia 23 grudnia 1991  r., tłum. P. Winczorek, Biblioteka 
Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Slowenia_pol_010711.
pdf (dostęp 30.10.2020).
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przystąpieniem do UE, pozwala na przekazanie wykonywania części uprawnień 
władzy państwowej organizacji międzynarodowej. Takie sformułowanie nie jest 
przypadkowe, ponieważ według słoweńskiej doktryny przekazanie suwerennych 
praw organizacji międzynarodowej utrudniałoby ewentualne wystąpienie z niej30. 
Tymczasem obecne brzmienie art.  3a zarówno stanowi konstytucyjną podstawę 
członkostwa w UE, jak i umożliwia wystąpienie z niej. Przed głosowaniem w tej 
sprawie może zostać zarządzone referendum ogólnokrajowe, do ważności któ-
rego nie jest wymagana określona frekwencja. Parlament jest związany wynikiem 
takiego referendum. 

Państwa, w których nie jest przewidziane referendum  
przy podjęciu decyzji o wystąpieniu

Państwa, w których referendum jest niedopuszczalne

Węgry. Konstytucji Węgier nie zawiera zobowiązania do członkostwa w  Unii31. 
Zgodnie z  art. E ust. 4 upoważnienia do ratyfikacji umowy międzynarodowej 
dokonuje Zgromadzenie Krajowe większością dwóch trzecich głosów wszystkich 
deputowanych. Zastosowanie tego samego trybu byłoby również niezbędne do 
podjęcia decyzji o wystąpieniu z UE. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt d konstytucji refe-
rendum nie przeprowadza się m.in. w sprawie „zobowiązań wynikających z umów 
międzynarodowych”.

Włochy. Konstytucja Republiki Włoskiej nie przewiduje obowiązku członko-
stwa w UE32. Można jednak w niej znaleźć kwestie związane z integracją europej-
ską, np. stosunki państwa członkowskiego z Unią, przeprowadzanie wyborów do 
PE i współpraca regionalna33. Ratyfikacja umów międzynarodowych następuje po 
uzyskaniu zgody izb parlamentu, a w takiej sprawie, zgodnie z brzmieniem art. 75 
ustawy zasadniczej, nie przeprowadza się referendum. Wystąpienie z UE prawdo-
podobnie przebiegałoby również według tej procedury.

30 J. Sovdat, The Constitutional Court of the Republic of Slovenia and European Union Law, „Croatian 
and Comparative Public Administration” 2013, nr 13(3), s. 906.

31 Ustawa Zasadnicza Węgier, tłum. J. Snopek, Biblioteka Sejmowa, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/
konst/wegry2013.pdf (dostęp 30.10.2020).

32 Konstytucja Republiki Włoskiej z  dnia 27 grudnia 1947  r., tłum. Z. Witkowski, Biblioteka 
Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Wlochy_pol_010711.
pdf (dostęp 30.10.2020).

33 Szerzej zob. J. Wawrzyniak, Prawo Unii Europejskiej a zmiany Konstytucji we Włoszech, w: K. Kubuj, 
J. Wawrzyniak (red.), Europeizacja…, s. 297–320.
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Referendum ogólnokrajowe w  sprawie wystąpienia z  UE nie mogłoby zostać 
przeprowadzone także w Bułgarii i Portugalii.

Państwa, w których ewentualne referendum miałoby charakter konsultacyjny

Belgia. Konstytucja Belgii również nie stanowi, że państwo jest członkiem Unii, 
zatem wystąpienie Belgii z  UE nie wymagałoby zmiany konstytucji34. Ponieważ 
ratyfikacja traktatów stanowiących UE została dokonana w  takim samym trybie, 
jak w przypadku innych umów międzynarodowych, podjęcie decyzji o wystąpie-
niu z UE wymagałoby zastosowania ogólnych postanowień konstytucyjnych doty-
czących wypowiadania umów międzynarodowych. Na ten tryb wskazuje również 
Michel Vandeborne, ekspert zatrudniony w belgijskim Senacie. Umowy międzyna-
rodowe zawiera i wypowiada król (w jego imieniu de facto działa rząd federalny – 
zob. art. 167 konstytucji). Ze względu na rangę problemu i federacyjny charakter 
państwa w tej sprawie prawdopodobnie władze federalne zwróciłyby się o wyraże-
nie opinii do rządów jednostek federacyjnych, tj. regionów i prowincji.

Cypr. Konstytucja nie gwarantuje członkostwa w UE35. W treści ustawy zasad-
niczej nie umieszczono procedury wystąpienia z Unii ani nawet klasycznej klauzuli 
integracyjnej36. Przedstawiony został jednak tryb zawarcia umowy międzynaro-
dowej (innej niż handlowa i finansowa). Zgodnie z art. 169 ust. 2 zawarcie takiej 
umowy wymaga uchwały Rady Ministrów, a następnie zgody Izby Reprezentantów 
wyrażonej w drodze ustawy. Decyzja odwrotna – o wypowiedzeniu umowy mię-
dzynarodowej – zostałaby podjęta a contrario według wskazanej procedury.

Czechy. W czeskim systemie prawnym nie ma przepisów regulujących kwestię 
wystąpienia z  organizacji międzynarodowej. W  Konstytucji Republiki Czeskiej 
znajdują się dwa artykuły powiązane z członkostwem w organizacji takiej jak UE 
(na którą przenoszone są niektóre kompetencje władzy państwowej)37. Ratyfikacja 
umowy o przystąpieniu do takiej organizacji wymaga zgody parlamentu, udzielonej 
większością trzech piątych wszystkich posłów i trzech piątych obecnych senatorów 

34 Konstytucja Królestwa Belgii z dnia 7 lutego 1831 r., tłum. W. Skrzydło, Biblioteka Sejmowa, http://
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia2011.html (dostęp 30.10.2020).

35 Konstytucja Republiki Cypryjskiej uchwalona dnia 16 sierpnia 1960 r., tłum. L. i P. Akritidis, Biblio-
teka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/cypr-pol-31052012.pdf 
(dostęp 30.10.2020).

36 P. Chybalski, Analiza porównawcza konstytucji państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie 
podstaw członkostwa tych państw w Unii, Warszawa 2010, s. 10.

37 Zob. Konstytucja Republiki Czeskiej z  dnia 16 grudnia 1992  r., art.  10a i  10b, tłum. M. Kruk-
-Jarosz, Biblioteka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Czechy_
pol_010811.pdf (dostęp 30.10.2020).
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(art. 39). Podjęcie decyzji o wystąpieniu z UE nastąpiłoby w tym trybie na zasadzie 
actus contrarius. Pozostaje kwestią dyskusyjną, czy przy podjęciu decyzji o wystą-
pieniu z UE zostałoby zarządzone referendum (w czeskim porządku prawnym nie 
ma ustawy regulującej tę materię).

Grecja. Konstytucja Grecji nie zawiera postanowień dotyczących członkostwa 
w  UE ani procedury wypowiedzenia umowy międzynarodowej. Zgodnie z  art. 
28 ratyfikacja umowy przekazującej uprawnienia władzy państwowej organizacji 
międzynarodowej wymaga zgody trzech czwartych ogólnej liczby deputowanych38. 
Przy braku innych przepisów normujących kwestię członkostwa w organizacjach 
międzynarodowych należy przypuszczać, że greckie władze państwowe skorzysta-
łyby z tej procedury w przypadku zamiaru wystąpienia z UE.

Hiszpania. Konstytucja Hiszpanii nie stanowi o obowiązku członkostwa w UE. 
Zawarcie umowy międzynarodowej, na mocy której konstytucyjne uprawnienia 
organów władzy państwowej zostaną przeniesione na organizację międzynarodową, 
wymaga przyjęcia ustawy organicznej, uchwalanej absolutną większością członków 
Kongresu. Wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga zgody Kortezów 
Generalnych, w tym uzyskania większości absolutnej członków Kongresu w głoso-
waniu końcowym nad całością projektu39.

Malta. Artykuł 65 Konstytucji Malty potwierdza zobowiązania do przestrzega-
nia prawa międzynarodowego, w tym norm wynikających z traktatu akcesyjnego 
z 2003 roku40. Maltańska ustawa zasadnicza nie zawiera jednak zobowiązania do 
pozostania członkiem UE. Umowy międzynarodowe są zawierane i wypowiadane 
przez prezydenta za zgodą Izby Reprezentantów, wyrażoną w formie ustawy. 

Niderlandy. W Konstytucji Królestwa Niderlandów nie ma postanowień zwią-
zanych z członkostwem w UE41. Do ratyfikacji i wypowiedzenia umowy międzyna-
rodowej wymagana jest zgoda Stanów Generalnych (art. 91 ust. 1). Zgodnie z ust. 
3 tego przepisu „jeśli traktat zawiera przepisy będące w kolizji z Konstytucją lub 
mogące prowadzić do takiej kolizji, izby mogą udzielić zgody tylko większością co 

38 Konstytucja Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r., tłum. G. i W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, Biblio-
teka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Grecja_pol_010711.pdf 
(dostęp 30.10.2020).

39 Zob. Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., art. 81, 93, 94, 96, tłum. T. Mołdawa, Biblioteka 
Sejmowa, https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Hiszpania_pol_300612.pdf 
(dostęp 30.10.2020).

40 Konstytucja Malty z  dnia 21 września 1964  r., tłum. J. Winczorek, Biblioteka Sejmowa, http://
biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Malta_pol_010711.pdf (dostęp 30.10.2020).

41 Konstytucja Królestwa Niderlandów z  dnia 28 marca 1814  r., tłum. A. Głowacki, B. Szepietow-
ska, Biblioteka Sejmowa, http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Holandia_
pol_010711.pdf (dostęp 30.10.2020).
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najmniej dwóch trzecich głosów”. Skorzystania z takiego trybu należałoby oczeki-
wać przy podjęciu decyzji o wystąpieniu z UE.

Rumunia. Konstytucja Rumunii nie zawiera zobowiązania państwa do członko-
stwa w UE42. Artykuł 148 ust. 1 wprowadza procedurę podjęcia decyzji o wstąpie-
niu do UE: „przystąpienie Rumunii do traktatów założycielskich Unii Europejskiej, 
w celu przekazania niektórych jej uprawnień instytucjom wspólnotowym, jak też 
wykonywania wspólnie z  pozostałymi państwami członkowskimi kompetencji 
przewidzianych w  tych traktatach, dokonywane jest w  drodze ustawy uchwala-
nej na posiedzeniu wspólnym Izby Deputowanych i  Senatu, większością dwóch 
trzecich liczby deputowanych i  senatorów”. Tryb podjęcia przez państwo decyzji 
o wystąpieniu z UE byłby prawdopodobnie identyczny.

Procedura podjęcia decyzji o wystąpieniu Polski z UE

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska może na podstawie 
umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych spra-
wach”. Ten artykuł stanowi podstawę członkostwa Polski w UE43. Przekazanie kom-
petencji następuje za zgodą Sejmu i  Senatu wyrażoną w  obu izbach większością 
kwalifikowaną dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy usta-
wowej liczby członków każdej z  izb. Zgoda na zawarcie takiej umowy może być 
też wyrażona w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na podstawie art. 125 
ustawy zasadniczej44.

Po wejściu w  życie Traktatu z  Lizbony rozpoczęto prace nad uregulowaniem 
spraw związanych z członkostwem w UE w polskim porządku prawnym. Marsza-
łek Sejmu 17 grudnia 2009 roku powołał Zespół Naukowy, którego zadaniem było 
m.in. opracowanie projektu rozdziału „europejskiego” Konstytucji RP45. Zespół 
zaproponował, aby decyzja o  wystąpieniu z  UE podejmowana była przez Radę 
Ministrów po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie przyjętej większością dwóch 

42 Konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r., tłum. A. Cosma, Biblioteka Sejmowa, http://biblio-
teka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rumunia_pol_010711.pdf (dostęp 30.10.2020).

43 Szerzej zob. A. Kustra, Przepisy i normy integracyjne w konstytucjach wybranych państw członkow-
skich UE, Toruń 2009, s. 42–44.

44 Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.U. z  1997  r., nr  78, 
poz. 483), art. 90.

45 Szerzej zob. P. Radziewicz (red.), Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Dokumenty z prac Zespołu Naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu, Warszawa 
2010.
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trzecich głosów w Sejmie w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
oraz w Senacie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby senatorów albo wyrażonej w referendum ogólnokrajowym. Pro-
jekt opracowany przez Zespół Naukowy został wniesiony z niewielkimi zmianami 
przez ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego 12 listopada 2010 roku46. Następnie kwestia „europeizacji” konstytucji była 
przedmiotem obrad Komisji Nadzwyczajnej. W  lipcu 2011 roku przedstawiony 
został projekt ustawy, który zakładał m.in. dodanie do ustawy zasadniczej rozdziału 
Xa „Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej” wraz z procedurą 
wystąpienia z  UE w  bardzo podobnym kształcie, jak w  projekcie prezydenckim. 
Sejm do końca kadencji nie uchwalił proponowanych zmian, a do tego projektu 
nigdy nie powrócono.

Obecnie procedura podjęcia decyzji o wystąpieniu Polski z UE ujęta jest w art. 
22a ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 roku o umowach międzynarodowych i została 
uregulowana w sposób następujący47:
1. Z inicjatywą może wystąpić minister właściwy do spraw zagranicznych (obecnie 

minister spraw zagranicznych). Rada Ministrów podejmuje stosowną uchwałę.
2. Projekt decyzji o  wystąpieniu musi zostać zaakceptowany przez parlament 

w drodze ustawy zwykłej.
3. Ustawa przedkładana jest prezydentowi przez ministra spraw zagranicznych.
4. Prezes Rady Ministrów notyfikuje Radzie Europejskiej decyzję o wystąpieniu.
5. Zgoda na przedłużenie okresu negocjacji wyrażana jest przez prezydenta na 

wniosek Rady Ministrów.
W doktrynie powszechny jest pogląd, że takie uregulowanie procedury podjęcia 

decyzji o wystąpieniu z UE może być niezgodne z konstytucją48. Uważa się, że tryb 
wypowiedzenia umowy międzynarodowej, w ramach której organizacji międzyna-
rodowej przekazane zostały kompetencje władzy państwowej, powinien być taki 
sam jak tryb ratyfikacji takiej umowy, na zasadzie actus contrarius49. Ewentualna 
decyzja o wystąpieniu z UE powinna więc być podjęta na zasadach określonych 
w art. 90 konstytucji. Obecna regulacja powoduje, że podjęcie decyzji o wystąpie-
niu jest stosunkowo łatwe dla partii politycznej posiadającej większość do przyjęcia 

46 Szerzej zob. M. Irmiński, Wystąpienie z Unii Europejskiej w świetle projektowanych zmian Konsty-
tucji RP, „Forum Prawnicze” 2011, nr 3, s. 27–29.

47 Zob. Dz.U. z 2000 r., nr 39, poz. 443, art. 14, 15, 22a.
48 Zob. J. Barcz, Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej. Główne kierunki reformy ustrojo-

wej procesu integracji europejskiej, Warszawa 2020, s. 481 i n.
49 Zob. m.in. J. Jaskiernia, Projekt klauzuli integracyjnej do Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2011, 

nr 1, s. 16.
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ustawy zwykłej i przychylność prezydenta. Nie zdecydowano się również na odwo-
łanie do woli społeczeństwa, mimo że przed przystąpieniem do Unii przeprowa-
dzone zostało referendum ogólnokrajowe.

Wnioski

W konstytucjach tylko trzech państw członkowskich (Austrii, Chorwacji i Francji) 
znajduje się rozdział lub podrozdział dotyczący UE. W Estonii i na Litwie przyjęte 
zostały akty konstytucyjne, obejmujące wyłącznie problematykę członkostwa w UE. 
Podjęcie decyzji o  wystąpieniu z  UE wymagałoby zmiany konstytucji w  Austrii, 
Bułgarii, Chorwacji, Finlandii, Francji, Irlandii, Niemczech, Portugalii i  Szwecji. 
W Estonii i na Litwie należałoby uchylić lub zmienić ustawy konstytucyjne.

Podjęcie decyzji o wystąpieniu z UE byłoby uzależnione od przeprowadzenia 
referendum ogólnokrajowego w Chorwacji, Estonii, Irlandii i na Łotwie. Fakulta-
tywnie referendum mogłoby zostać przeprowadzone w Danii, Luksemburgu, na Sło-
wacji i w Słowenii. W Bułgarii, Portugalii, na Węgrzech i we Włoszech referendum 
w  sprawie wystąpienia z  UE byłoby niedopuszczalne. W  pozostałych państwach 
członkowskich ewentualne referenda miałyby jedynie charakter konsultacyjny.

Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony państwa członkowskie UE w ogromnej 
większości nie dostosowały swoich systemów prawnych do nowego art. 50 TUE. 
Jak wspomniano, tryb podjęcia decyzji o wystąpieniu z UE powinien być dobrze 
przemyślany. Powinien wymagać uzyskania co najmniej większości kwalifikowanej 
w  parlamencie, a  pożądany byłby również wymóg przeprowadzenia referendum 
ogólnokrajowego. Podjęcie tak istotnej decyzji powinno być poprzedzone uczciwą 
i rzetelną debatą, a państwo występujące musi mieć sprecyzowaną wizję przyszłych 
stosunków politycznych i  gospodarczych z  Unią. W  wielu państwach członkow-
skich procedura podjęcia takiej decyzji zawiera wspomniane „bezpieczniki” i jest 
to niewątpliwie pozytywne zjawisko. Problemem jest jednak to, że żadne państwo 
członkowskie, oprócz Polski, nie posiada ujętej wprost procedury podjęcia decyzji 
o wystąpieniu. W sytuacji zamiaru wystąpienia mogłyby powstać poważne wątpli-
wości, w jakim trybie ta decyzja ma zostać podjęta. Powyższą obawę potwierdza 
praktyka brexitu i kilkumiesięczny spór o to, kto jest uprawniony do podjęcia for-
malnej decyzji o wystąpieniu.

Żadna konstytucja państw członkowskich nie określa wprost procedury podję-
cia decyzji w sprawie wystąpienia z UE. Konstytucja RP mogła być jedyną, w której 
takie postanowienia zostałyby ujęte. Nie wykorzystano jednak tej szansy, pomimo 
opracowania projektu rozdziału „europejskiego” polskiej ustawy zasadniczej przez 
zespół ekspertów w dziedzinie prawa konstytucyjnego i unijnego. Obowiązująca 
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obecnie procedura jest wyjątkowo „niebezpieczna”, ponieważ jej przeprowadze-
nie jest stosunkowo łatwe dla formacji politycznej posiadającej zwykłą większość 
w Sejmie oraz przychylność prezydenta. 
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Abstract
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Doręczenie komornicze.  
Zakres przedmiotowy i podmiotowy  

doręczenia komorniczego w świetle art. 1391 k.p.c.

Streszczenie

Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka dotycząca zagadnienia tzw. dorę-
czenia komorniczego. Regulacja art. 1391 k.p.c. została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 
4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw. 

W  opracowaniu podjęto próbę sprecyzowania zakresu zastosowania art.  1391 k.p.c., 
w szczególności zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Przy omawianiu zakresu przed-
miotowego wskazano katalog pism, które podlegają doręczeniu za pośrednictwem komorni-
ka sądowego. W szczególności omówiono, czy doręczeniu komorniczemu podlega wniosek 
o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zabezpieczenie dowodu składany przed wszczę-
ciem postępowania, postanowienie o przekazaniu sprawy do innego sądu oraz zarządzenia 
i zobowiązania sądu. Ponadto poczyniono szerokie rozważania dotyczące zakresu podmio-
towego omawianej regulacji i udzielono odpowiedzi na pytanie, czy art. 1391 k.p.c. ma zasto-
sowanie wobec osób prawnych. 

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie obowiązujących regulacji prawnych za-
wartych w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności w art. 1391 k.p.c. Został 
przy tym wykorzystany dotychczasowy dorobek literatury oraz orzecznictwo. W pracy zosta-
ło uwzględnione stosowanie regulacji przewidzianej w 1391 k.p.c. w praktyce sądowej. Wzięto 
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także pod uwagę praktykę sądów z obszaru apelacji łódzkiej i warszawskiej, wykorzystując do 
tego celu dorobek kancelarii adwokackiej, w której jest zatrudniona autorka. 

Słowa kluczowe: doręczenie komornicze, doręczenie pozwu, doręczenia w  postępowaniu 
cywilnym, zakres przedmiotowy doręczenia komorniczego, zakres podmiotowy doręczenia 
komorniczego 

Wprowadzenie

Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw1 dodany został art.  1391 k.p.c. zawiera-
jący rozwiązanie dotychczas nieznane w polskim postępowaniu cywilnym. W myśl 
§ 1 tego artykułu jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie 
z  art.  139 § 1 zd. 2, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołu-
jącego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcze-
śniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie 
ma zastosowania art. 139 § 2–31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek 
doręczenia, to przewodniczący zawiadamia o  tym powoda, przesyłając mu przy 
tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwa-
nemu za pośrednictwem komornika. Natomiast według § 2 tego artykułu powód 
w  terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania o  konieczno-
ści doręczenia pisma za pośrednictwem komornika składa do akt potwierdzenie 
doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo 
i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adre-
sem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis 
art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

1 Dz.U. z 2019 r., poz. 1469, cyt. dalej ZmKPC19. Przepis art. 1391 k.p.c. wszedł w życie 7 listopada 
2019 r. i ma zastosowanie do doręczenia pozwanemu pierwszego pisma wywołującego potrzebę 
obrony w tym dniu lub później (art. 17). Zob. także Ł. Zamojski, Doręczenie pozwanemu pierw-
szego pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony na podstawie art. 139(1) KPC, „Monitor 
Prawa Handlowego” 2019, nr 3, s. 13; P. Rylski, O nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego 
ustawą z 4.07.2019 r., „Palestra” 2019, nr 11–12, s. 22–23; J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postę-
powania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (cz. I – Przepisy ogólne; Właściwość sądu; Skład sądu; 
Wyłączenie sędziego; Pisma procesowe i Doręczenia; Posiedzenia sądowe; Pozew), „Monitor Prawni-
czy” 2019, nr 18, s. 982; A. Tomaszek, Nowe zasady postępowania po nowelizacji procedury cywilnej, 

„Monitor Prawniczy” 2019, nr 19, s. 1038–1039.
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Zakres przedmiotowy zastosowania art. 1391 k.p.c.

Zastosowanie art.  1391 k.p.c. według przeważającej części doktryny jest ograni-
czone pod względem przedmiotowym tylko do doręczenia pozwanemu pierwszego 
pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, natomiast 
nie dotyczy doręczania dalszych pism procesowych przesyłanych pozwanemu 
w toku sprawy2. Nie można podzielić stanowiska wyrażonego przez S. Jaworskiego, 
że regulacja zawarta w art. 1391 k.p.c. dotyczy „doręczenia pierwszego pisma pro-
cesowego stronie przeciwnej, ale też i  późniejszych doręczeń dalszych pism pro-
cesowych”3. To, że stosowanie omawianej regulacji zachodzi jedynie względem 
pierwszego pisma procesowego, które jednocześnie wywołuje potrzebę podjęcia 
obrony praw pozwanego, wynika bowiem wprost z treści przepisu art. 1391 § 1 zd. 1 
k.p.c. Stanowi on, że gdy pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie 
z art. 139 § 1 zd. 2, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołują-
cego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej 
żadnego pisma w  sposób przewidziany w  artykułach poprzedzających i  nie ma 
zastosowania art. 139 § 2–31 k.p.c. lub inny przepis szczególny przewidujący skutek 
doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym 
odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu 
za pośrednictwem komornika. 

Należy zauważyć, że ustawodawca nie określił pojęcia „innego pisma wywołu-
jącego potrzebę obrony praw” pozwanego ani nie stworzył katalogu pism, które 
odpowiadałyby powyższemu wymaganiu4. Poza ograniczeniem wymienienia 
wprost w  treści omawianego przepisu pozwu jako pisma, które jest pierwszym 
pismem wywołującym potrzebę obrony praw drugiej strony, ustawodawca pozo-
stawił otwarty katalog pism, które należy zakwalifikować jako spełniające wymóg 
pierwszego pisma wywołującego potrzebę obrony praw pozwanego. Z  uwagi na 
tak szeroką i mało precyzyjną regulację już na etapie podjęcia przez sąd decyzji, 
czy pismo należy traktować jako pismo procesowe wywołujące potrzebę obrony 

2 Por. M. Michalska-Marciniak, art.  1391 KPC Doręczanie przez powoda, w: A. Marciniak (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. art. 1–205, Warszawa 2019, s. 890; M. Uliasz, 
art. 1391 Doręczanie pism pozwanemu przez powoda, w: J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z dnia 4.7.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Warszawa 2019, s. 101; M. Borodziuk, Doręczenie 
komornicze w praktyce sądowej po zmianach procedury cywilnej dokonanych 7 listopada 2019 roku, 

„Prokuratura i Prawo” 2021, nr 3, s. 113. 
3 S. Jaworski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian, Warszawa 2019, s. 92. 
4 Por. Ł. Zamojski, op. cit., s. 15. 
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praw pozwanego, a w konsekwencji ewentualną konieczność zastosowania art. 1391 
k.p.c., mogą pojawić się wątpliwości. 

Należy podkreślić, że użyty w  przepisie art.  1391 k.p.c. zwrot „innego pisma 
procesowego wywołującego potrzebę obrony praw” drugiej strony jest tożsamy 
z  regulacją zawartą w  art.  143 k.p.c. w  przedmiocie doręczenie pisma dla osoby, 
której miejsce pobytu (pozwanego) nie jest znane ustanowionemu kuratorowi5. 
Kurator może być ustanowiony na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orze-
kający, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew 
lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw. Rów-
nież przepis 143 k.p.c. nie zawiera definicji pojęcia „innego pisma procesowego 
wywołującego potrzebę obrony praw drugiej strony”. Na podstawie art. 143 k.p.c. 
w  literaturze6 zostało jednak ukształtowane jednolite stanowisko interpretacyjne. 
Przyjmuje się, że innym pismem procesowym wywołującym potrzebę podjęcia 
obrony praw strony może być inne pismo wszczynające postępowanie, np. pismo 
obejmujące wniosek o udzielenie zabezpieczenia w wypadku, gdy wyjątkowo jest 
on doręczany stronie przeciwnej, wniosek o ustalenie, że orzeczenie zagraniczne 
podlega albo nie podlega uznaniu, wniosek o  stwierdzenie wykonalności zagra-
nicznego orzeczenia, wniosek o  uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku 
sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed takim sądem, 
skargę o  uchylenie wyroku sądu polubownego7. Należy przyjąć, że rozważania 
dotyczące interpretacji pojęcia pisma procesowego wywołującego potrzebę obrony 
praw strony przeciwnej przyjęte na kanwie art. 143 k.p.c. są właściwe także przy 
interpretacji przepisu 1391 k.p.c. 

W  doktrynie wyrażone jest jednolite stanowisko8, że regulacja przewidziana 
w art. 1391 k.p.c. znajduje również zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym9. 

5 Por. M. Uliasz, op. cit., s. 101.
6 Por. K. Weitz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, w: T. Ere-

ciński (red.), Warszawa 2016, s. 832. 
7 Ibidem. 
8 Por. P. Sławicki, P. Sławicki, Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępo-

waniu nieprocesowym, „Przegląd Sądowy” 2021, nr 2, s. 20–30 (autorzy wskazali, że artykuł ich 
autorstwa stanowi polemikę z przedstawionym w literaturze jednolitym stanowiskiem przyjmu-
jącym, iż art. 1391 k.p.c. znajduje zastosowanie do doręczania uczestnikom postępowania odpisu 
wniosku w postępowaniu nieprocesowym). 

9 Por. M. Michalska-Marciniak, art. 1391…, s. 890; M. Uliasz, op. cit., s. 101; J. Bodio, art. 139(1), 
w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów noweli-
zacji 2019, Lex/el. 2019 (dostęp 2.05.2020); J. Bodio, art. 139(1) Doręczenie pierwszego pisma przez 
komornika, w: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach 
cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do 
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Trzeba mieć jednak na uwadze to, że wszczęcie postępowania nieprocesowego 
następuje poprzez zgłoszenie wniosku wszczynającego postępowanie albo z urzędu 
w wypadkach wskazanych w ustawie10. 

Z  pewnością można stwierdzić, że wniosek wszczynający postępowanie nie-
procesowe przez wnioskodawcę stanowi pierwsze pismo procesowe wywołujące 
potrzebę obrony praw uczestnika. W  związku z  powyższym przy doręczeniu 
uczestnikowi odpisu wniosku wszczynającego postępowanie winien mieć zastoso-
wanie art. 1391 k.p.c. Za taką interpretacją przepisu 1391 k.p.c. opowiada się m.in. 
D. Markiewicz. Autorka, opisując tzw. tryb doręczenia komorniczego, dokładnie 
wskazuje dwa podmioty postępowania nieprocesowego biorące w  nim udział, tj. 

„wnioskodawcę” oraz „uczestnika postępowania”, natomiast w ogóle nie odnosi się 
do postępowania wszczętego z urzędu11. 

Problematyczna pozostaje kwestia, jak potraktować w świetle regulacji art. 1391 
k.p.c. wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a ściślej – czy spełnia on walor 
pisma wywołującego potrzebę obrony praw drugiej strony. Należy przyjąć za 
słuszny pogląd Sądu Najwyższego, w myśl którego wniosek o zawezwanie do próby 
ugodowej nie wywołuje potrzeby obrony praw drugiej strony, „skoro przeciwni-
kowi nic nie grozi”12. Wydaje się zatem słuszne, że w zakresie wniosku o zawezwa-
nie do próby ugodowej art. 1391 k.p.c. nie będzie mieć zastosowania. Doręczenie 
wniosku o zawezwanie do próby ugodowej będzie więc korzystało z fikcji doręcze-
nia uregulowanej w art. 139 § 1 k.p.c. 

Podobne wątpliwości z zakwalifikowaniem pisma procesowego wywołującego 
potrzebę obrony praw strony przeciwnej, na podstawie art. 1391 k.p.c., budzi wnio-
sek o zabezpieczenie dowodu składany przed wszczęciem postępowania13. W tym 
przypadku jednak, pomijając rozważania, czy omawiane pismo procesowe wywo-
łuje potrzebę obrony praw strony przeciwnej, zwrócić należy uwagę na treść art. 313 
k.p.c. Zgodnie z nim zabezpieczenie dowodu może być dopuszczone bez wezwania 
przeciwnika tylko w przypadkach niecierpiących zwłoki albo gdy przeciwnik nie 
może być wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane. Mając na uwa-
dze powyższe, przyjąć należy, że w przypadku braku odebrania przez przeciwnika 

zmian, t. I, Warszawa 2020, s. 339; D. Markiewicz, art. 1391 Doręczanie pisma pozwanemu przez 
powoda, w: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. art. 1–50539. Tom I, 
Warszawa 2019, s. 570. 

10 W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020, s. 335 
i n. 

11 D. Markiewicz, op. cit., s. 570.
12 Wyrok SN z dnia 1 lipca 1946 r., II C 286/46, OSNC 1947, nr 1, poz. 28, Legalis nr 1045663.
13 Por. Ł. Zamojski, op. cit., s. 16. 
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awizowanej przesyłki sądowej zawierającej wniosek o  zabezpieczenie dowodu 
przed wszczęciem postępowania również nie będzie zachodziła konieczność dorę-
czenia w trybie art. 1391 k.p.c. ze względu na możliwość odstąpienia przez sąd od 
doręczenia korespondencji na mocy art. 313 k.p.c.14 

W literaturze zwraca się uwagę na problem doręczenia postanowienia o prze-
kazaniu sprawy do innego sądu równorzędnego lub niższego15. Wskazane powy-
żej postanowienie jest de facto pierwszym pismem w  sprawie, które winno być 
przesłane przeciwnikowi sporu, przy czym jest ono przesyłane przed doręczeniem 
odpisu pozwu. Ponadto z uwagi na możliwość zaskarżenia postanowienia w spra-
wie przekazania sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu (art. 394 § 1 pkt 4 
k.p.c.) stwierdzić należy, że niniejsze pismo wywołuje potrzebę obrony praw dru-
giej strony. W  tym przypadku jednak uwidacznia się kolejny problem, a  miano-
wicie, czy art.  1391 k.p.c. wymaga, aby dane pismo poza tym, że jest pierwszym 
pismem wywołującym potrzebę obrony praw przeciwnika, było również pismem 
procesowym. Słuszny jest pogląd wyrażony przez D. Markiewicz, że przepis 1391 
k.p.c. odnosi się wyłącznie do pism procesowych, a więc pochodzących od stron16. 
Przez pojęcie „pismo procesowe” winno się rozumieć zaś pismo pochodzące od 
stron postępowania. Taka interpretacja wynika z tego, że zgodnie z treścią § 10 roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad 
techniki prawodawczej17 przy tworzeniu ustaw do oznaczenia jednakowych pojęć 
w jednym akcie prawnym należy używać jednakowych określeń, a różnych pojęć 
nie oznacza się tymi samymi określeniami. W  związku z  powyższym, zgodnie 
z art. 125 § 1 k.p.c., stanowiącym, że pisma procesowe obejmują wnioski i oświad-
czenia stron składane poza rozprawą, jest słuszne stwierdzenie, że pismo proce-
sowe może być złożone jedynie przez stronę postępowania. A contrario, pismem 
procesowym nie jest orzeczenie sądu, zarządzenie sądu, zawiadomienie o terminie 
rozprawy czy np. zobowiązanie sądu. 

Istotnym argumentem przemawiającym za uznaniem, że art. 1391 k.p.c. dotyczy 
jedynie doręczania pism procesowych, a więc tylko pism pochodzących od stron 
postępowania, natomiast nie odnosi się do doręczania orzeczeń i  innych pism 

14 M. Uliasz, op. cit., s. 101, podkreśla, że do kategorii innego pisma procesowego należy zakwalifi-
kować wniosek o zabezpieczenie dowodu, który jest składany przed wszczęciem postępowania. 

15 D. Markiewicz, op. cit., s. 570. 
16 Ibidem. 
17 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 283 ze zm. 
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sądowych świadczy też m.in. treść przepisów art. 133 § 21, § 22, § 23 k.p.c.18 oraz 
art. 140 k.p.c.19. Wymienione powyżej przepisy, poza art. 140 k.p.c., zostały wpro-
wadzone, podobnie jak regulacja art. 1391 k.p.c., na mocy ustawy z dnia 4 lipca 
2019 roku ZmKPC19. Wynika z tego, że gdyby ustawodawca chciał, aby w trybie 
art. 1391 k.p.c. doręczane miały być m.in. orzeczenia sądu, to przepisy byłyby ujed-
nolicone. Warto zwrócić uwagę, że art. 133 k.p.c. oraz 140 k.p.c., w przeciwieństwie 
do art. 1391 k.p.c., wyraźnie różnicują doręczenie pism procesowych oraz orzeczeń. 
Z tego można wywnioskować, że intencją ustawodawcy było uznanie, iż doręczenie 
uregulowane w art. 1391 k.p.c. ma odnosić się jedynie do pism procesowych20. 

Potwierdzeniem tej tezy może być również relacja między art. 1391 k.p.c. a art. 3 
ust. 4 pkt 1 ustawy dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych21. Artykuł 
1391 k.p.c. wprost stanowi, że niniejszy przepis znajdzie zastosowanie, gdy pozwany 
pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 k.p.c. nie odebrał pozwu 
lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw. 
Natomiast art. 3 ust. 4 pkt 1 KomSądU stanowi, że komornik, poza zadaniami okre-
ślonymi w ust. 3, na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd 
na podstawie art. 1391 § 1 k.p.c. osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawia-
domienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdze-
niem odbioru i oznaczeniem daty albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem 
nie zamieszkuje. Zakres przedmiotowy pism, które doręczane są przez komorników 
sądowych na mocy art. 3 ust. 4 pkt 1 KomSądU, jest szerszy, niż wynika to z regula-
cji określonej w art. 1391 k.p.c. W odniesieniu do ustawy o komornikach sądowych 
ustawodawca nie ograniczył możliwości doręczania dokumentów jedynie do pism 
procesowych, lecz rozszerzył katalog również do orzeczeń, zawiadomień sądowych 
oraz innych dokumentów sądowych. Zauważyć można zatem niespójność regulacji 
dotyczącej tego samego zagadnienia. Otóż komornicy sądowi na mocy przepisów 
ustawy o komornikach sądowych uprawnieni są do przesyłania pozwanym nie tylko 
pism procesowych, lecz także orzeczeń sądowych. Widoczna jest niekonsekwencja 
ustawodawcy, który w art. 3 KomSądU mającej na celu doprecyzowanie art. 1391 
k.p.c. reguluje instytucję doręczenia komorniczego w sposób szerszy niż wynika 
to z k.p.c. Należy zgodzić się więc z poglądem wyrażonym przez część doktryny, 

18 Art. 133 § 21 k.p.c. dodany przez art. 1 pkt 43 lit. a ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ZmKPC19) (Dz.U. poz. 1469), 
art. 133 § 22 k.p.c. dodany przez art. 1 pkt 43 lit. a ZmKPC19, art. 133 § 23 według numeracji 
ustalonej przez art. 1 pkt 43 lit. c ZmKPC19. 

19 Por. Ł. Zamojski, op. cit., s. 15. 
20 Ibidem. Por. D. Markiewicz, op. cit., s. 570; M. Uliasz, op. cit., s. 101.
21 Dz.U. z 2020 r., poz. 121, cyt. dalej jako: KomSądU.
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że zachodzi niezbędna konieczność precyzyjnego sformułowania przepisu art. 1391 
k.p.c., która wykluczyłaby omówione powyżej wątpliwości22. 

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty, wydaje się, że postanowienie 
o przekazaniu sprawy do innego sądu równorzędnego lub niższego, wydane przez 
sąd niewłaściwy do rozpoznania sprawy, mimo iż jest pierwszym pismem w spra-
wie, rodzi potrzebę obrony praw drugiej strony, nie stanowi pisma procesowego, 
które podlega doręczeniu w trybie art. 1391 k.p.c., lecz odniesie skutek doręczenia 
poprzez per aviso (art. 139 § 1 k.p.c.). 

Ponieważ art.  1391 k.p.c. traktuje jedynie o  doręczaniu pism procesowych, 
a  pomija kwestię doręczania orzeczeń i  ewentualnie innych pism sądowych (np. 
zobowiązań dla stron), powstają na tym tle bardzo istotne problemy praktyczne. 
Po pierwsze, sąd przesyłając pozwanemu odpis pozwu zawsze odrębnym pismem 
dołączonym do odpisu pozwu, zobowiązuje go do ustosunkowania się do pozwu. 
Sąd zakreśla pozwanemu stosowny termin, nie krótszy niż dwa tygodnie, na prze-
słanie odpowiedzi na pozew stanowiącej wyrażenie swojego stanowiska i zgłosze-
nia ewentualnych wniosków dowodowych. W związku z czym oczywistym jest, że 
przy doręczeniu tzw. komorniczym na podstawie art. 1391 k.p.c. pozwany winien 
również otrzymać odpis pozwu oraz pismo ze zobowiązaniem sądu w przedmio-
cie ustosunkowania się do pozwu. Redakcja i literalna wykładnia przepisu art. 1391 
k.p.c. jednakże nie przewiduje doręczenia pozwanemu pisma ze zobowiązaniem, 
lecz samego odpisu pozwu, stanowiącego pierwsze pismo procesowe wywołujące 
potrzebę obrony praw pozwanego. Z praktycznego punku widzenia ma to zatem 
zasadnicze znaczenie, gdyż z przepisów prawa nie wynika, czy możliwe przy zasto-
sowaniu art. 1391 k.p.c. jest przesłanie do pozwanego jednocześnie odpisu pozwu 
wraz ze zobowiązaniem, czy najpierw samego odpisu pozwu, a następnie po jego 
skutecznym doręczeniu w trybie art. 1391 k.p.c. zobowiązania do udzielenia odpo-
wiedzi na pozew. 

Mając na uwadze wykładnię funkcjonalną, właściwe wydaje się pierwsze podej-
ście, czyli doręczenie zarówno odpisu pozwu, jak i zobowiązania sądu w przedmio-
cie ustosunkowania się do pozwu i złożenia wniosków dowodowych jednocześnie. 
Stanowisko takie prezentuje M. Michalska-Marciniak, która wskazuje, że będzie to 
doręczenie odpisu pozwu, ewentualnie razem z  innymi dokumentami, np. zobo-
wiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew, wezwaniem na rozprawę23. 

Drugi praktyczny problem, jaki powstaje, mający donioślejsze skutki prawne 
niż omawiane wyżej zagadnienie, dotyczy doręczania wraz z  odpisem pozwu 

22 Ł. Zamojski, op. cit., s. 17; D. Markiewicz, op. cit., s. 570. 
23 M. Michalska-Marciniak, art. 1391…, s. 890. 
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nakazu zapłaty wydanego w  postępowaniu upominawczym lub w  postępowaniu 
nakazowym. Podobnie jak przy poprzednim zagadnieniu, również w  przypadku 
doręczania nakazów zapłaty w trybie art. 1391 k.p.c. możliwe są dwa rozwiązania24. 
Według pierwszego sąd może zobowiązać powoda do doręczenia za pośrednictwem 
komornika sądowego odpisu pozwu wraz z nakazem zapłaty, według drugiego – do 
doręczenia jedynie odpisu pozwu, a następnie nakazu zapłaty. W praktyce sądowej 
można spotkać się ze stosowaniem obu rozwiązań25. 

Konieczne jest zwrócenie uwagi, że przy zastosowaniu drugiego rozwiązania 
pozwany uzyskuje dodatkowy czas na przygotowanie się do procesu. Pozwany, 
czekając na przesłanie nakazu zapłaty, może gromadzić materiał dowodowy, skon-
sultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, czy szczegółowo przeanalizować 
sprawę. Ponadto nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wyda-
nia stanowi tytuł zabezpieczający, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonal-
ności (art. 492 § 1 k.p.c.). W związku z tym przesłanie nakazu zapłaty pozwanemu 
w późniejszym terminie niż wraz z odpisem pozwu doprowadziłoby do naruszenia 
art. 492 § 1 k.p.c., a także pozbawiłoby sensu instytucji nakazu zapłaty. Z tego też 
względu za słuszne wydaje się przyjęcie pierwszego rozwiązania i doręczanie jedno-
cześnie nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu26. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że doręczanie orzeczeń sądowych albo innych pism 
sądowych za pośrednictwem komorników sądowych na zlecenie powoda można 
uznać za próbę obejścia regulacji określonej w art. 1391 k.p.c. Jeśli zatem nakazy 
sądowe miałyby być doręczane za pośrednictwem komorników sądowych na zle-
cenie strony powodowej, której sąd przesłał komplet dokumentów wraz ze zobo-
wiązaniem do podjęcia doręczenia w trybie art. 1391 k.p.c., wydaje się konieczne 
dokonanie zmian art. 1391 k.p.c. Zmiana może polegać na wykreśleniu słowa „pro-
cesowego” i wskazaniu, że przepis dotyczy ogólnie doręczenia „pism”, a nie jedynie 

„pism procesowych”. Druga możliwość zmiany art. 1391 k.p.c. mogłaby polegać na 
dodaniu w nim zwrotu „oraz orzeczenia i innych pism sądowych”. 

24 A. Rewerska, Zobowiązanie do doręczenia pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego 
potrzebę podjęcia obrony praw pozwanego za pośrednictwem komornika – art. 1391 k.p.c., w: M. Bia-
łecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski, E. Szczepanowska (red.), Nowelizacja postepowania 
cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową, Warszawa 2021, s. 379. 

25 Praktyka łódzkich sądów przyjmuje wariant doręczania jednocześnie odpisu pozwu wraz z naka-
zem zapłaty, w  warszawskich sądach można spotkać się z  praktyką przesyłania jedynie odpisu 
pozwu bez nakazu zapłaty. 

26 M. Uliasz, op. cit., s. 101; M. Michalska-Marciniak, art. 1391…, s. 890; Ł. Zamojski, op. cit., s. 16; 
P. Sławicki, P. Sławicki, Doręczenia pism za pośrednictwem komornika sądowego w postępowaniu 
zabezpieczającym, klauzulowym i egzekucyjnym, „Przegląd Sądowy” 2020, nr 11–12, s. 77. 
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Należy zwrócić uwagę na kolejny problem, który wyłania się w  związku 
z art. 1391 k.p.c. Przy zastosowaniu nowego sposobu doręczania pism procesowych 
sąd przekazuje powodowi komplet dokumentów, który winien zostać przekazany 
za pośrednictwem komornika sądowego pozwanemu. Wśród dokumentów poza 
odpisem pozwu wraz z załącznikami znajdują się pisma sądowe, w  tym również 
orzeczenia, w szczególności nakazy zapłaty. Rodzi się jednak pytanie, czy rzeczy-
wiście powód dostarczy komornikowi sądowemu pełen komplet dokumentów 
w identycznej ilości, jaką otrzymał z sądu w celu doręczania pozwanemu na mocy 
art. 1391 k.p.c. 

Z założenia ustawodawcy wynika, że powód otrzymujący od sądu rozpoznają-
cego sprawę komplet dokumentów, który ma następnie przekazać komornikowi 
sądowemu, aby ten doręczył je pozwanemu, jest rzetelny i uczciwy. Ustawodawca 
w  ogóle nie dopuścił możliwości i  nie przewidział, że w  praktyce może zdarzyć 
się, że pozwany nie otrzyma pełnego kompletu dokumentów. Brak kompletnego 
zestawu dokumentów wynikać może zarówno z oczywistej omyłki powoda, który 
błędnie nie dostarczy komornikowi sądowemu wszystkich dokumentów. Może być 
również celowym działaniem powoda, chcącego np. zataić przed pozwanym pewne 
dokumenty, stanowiące załączniki do pozwu, by w  ten sposób zwiększyć swoje 
szanse na wygranie procesu. Może to być np. umyślne niedołączenie do przesyłki 
adresowanej pozwanemu zobowiązania sądu w przedmiocie doręczenia odpowie-
dzi na pozew wraz z pouczeniami. Artykuł 2051 k.p.c. nakłada obowiązek złożenia 
odpowiedzi na pozew pod rygorem zwrotu pisma w przypadku uchybienia terminu 
do jego wniesienia (art. 2051 § 2 k.p.c.). Niezłożenie przez pozwanego odpowiedzi 
na pozew w zakreślonym przez sąd terminie będzie skutkować uznaniem za przy-
znanie twierdzeń co do faktów przytoczonych w pozwie, zgodnie z art. 230 k.p.c. 
w zw. z art. 229 k.p.c. W konsekwencji sąd, na podstawie art. 339 § 1 k.p.c., będzie 
mieć możliwość wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym. 

Kłopotliwa sytuacja może również powstać, jeśli nieuczciwy powód otrzymu-
jący zobowiązanie sądu do doręczenia za pośrednictwem komornika sądowego 
odpisu pozwu i nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym nie prze-
każe nakazu zapłaty, tylko zachowa go dla siebie. W takiej sytuacji powód będzie 
dysponować dwoma nakazami zapłaty, które z  chwilą wydania stanowią tytuły 
zabezpieczające. 

Z  całą pewnością można stwierdzić, że ustawodawca nie może przewidzieć 
wszelkich praktycznych problemów, jakie mogą powstać podczas stosowania 
przepisów, powinien jednak podjąć próbę zabezpieczenia interesów każdej ze 
stron postępowania. O  ile sąd, doręczając korespondencję profesjonalnemu peł-
nomocnikowi powoda, może mieć co do zasady pewność, że w  identycznej for-
mie i  ilości dokumenty zostaną przekazane komornikowi sądowemu, o tyle przy 
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przekazywaniu korespondencji powodowi działającemu bez pełnomocnika pew-
ność ta może być mniejsza. 

Opisany powyżej problem rozstał rozwiązany dopiero na mocy rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniającego Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych27, który wszedł w życie w dniu 9 października 
2020 roku. Zgodnie z  § 96 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – 
Regulamin urzędowania sądów powszechnych28 w przypadku doręczenia w trybie 
art. 1391 k.p.c. powodowi doręcza się zaadresowaną w sposób przyjęty dla kore-
spondencji sądowej kopertę zawierającą wszystkie pisma podlegające doręczeniu, 
zamkniętą w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości przesyłki bez pozo-
stawienia widocznych śladów, wraz ze zobowiązaniem do doręczenia tego pisma 
pozwanemu za pośrednictwem komornika oraz pouczeniem o treści art. 1391 § 2 
k.p.c. 

Oczywiście za otwarcie koperty zawierającej dokumenty dla pozwanego powo-
dowi nie grożą żadne sankcje, zwłaszcza że dokonanie otwarcia koperty może 
wynikać z oczywistej omyłki. Konieczne jest więc wprowadzenie procedury prze-
widującej odpieczętowanie przez powoda korespondencji adresowanej do pozwa-
nego. W takiej sytuacji komornicy powinni sporządzać protokoły, z których będzie 
wynikać, jakie dokumenty i w  jakiej liczbie otrzymał do doręczenia pozwanemu 
w trybie art. 1391 k.p.c. Z uwagi na ewentualną czasochłonność sporządzania takich 
protokołów, w  których wymienione byłyby wszystkie załączniki pozwu, orzecze-
nia i inne pisma sądowe, wydaje się jednak że wystarczające byłoby sporządzanie 
przez komorników sądowych chociaż adnotacji z  informacją o  liczbie dokumen-
tów. Mimo że rozwiązanie to jest mniej korzystne, zapewnia pozwanemu większe 
bezpieczeństwo i daje możliwość udowodnienia przed sądem, że rzeczywiście nie 
otrzymał pełnego kompletu dokumentacji. 

Przed wprowadzeniem § 96 ust. 1a Regulaminu urzędowania sądów powszech-
nych, z uwagi na obawę, że dojdzie do sytuacji, gdy nieuczciwy powód zachowa dla 
siebie wydany przez sąd nakaz zapłaty, który winien być doręczony pozwanemu, 
przy jednoczesnym dotychczasowym braku przepisów nakazujących przesyłanie 
kompletu korespondencji w zalakowanej odrębnej kopercie, można było spotkać 
się ze słusznymi postulatami wyrażonymi w literaturze o konieczności stosowania 
art.  3 ust. 4 pkt 1 KomSądU. Jak wskazywał Ł. Zamojski, najlepszym rozwiąza-
niem jest przyjęcie, żeby po wydaniu nakazu zapłaty w  przypadku zwrotu kore-
spondencji od pozwanego na skutek podwójnej awizacji przewodniczący zarządził 

27 Dz.U. z 2020 r., poz. 1640. 
28 Dz.U. z 2019 r., poz. 1141, cyt. dalej jako: Regulamin urzędowania sądów powszechnych. 
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doręczenie tej korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, stosując 
bezpośrednio art.  3 ust. 4 pkt 1 KomSądU, a  nie art.  1391 § 1 k.p.c. Zasadnicza 
różnica będzie wówczas polegać na tym, że to sąd kieruje bezpośrednio do komor-
nika wniosek o wykonanie czynności doręczenia29. Wydaje się, że wyrażony przez 
Ł.  Zamojskiego postulat, niezależnie od wprowadzenia § 96 ust. 1a Regulaminu 
urzędowania sądów powszechnych, jest nadal aktualny, gdyż obowiązek przesyłania 
korespondencji w zalakowanej kopercie nie wyklucza możliwości otwarcia koperty 
przez powoda. Przy zastosowaniu art. 3 ust. 4 pkt 1 KomSądU, który stanowi, że 
komornik na zlecenie sądu osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiado-
mienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem 
odbioru i  oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem 
nie zamieszkuje, można uniknąć potencjalnego zagrożenia związanego z brakiem 
doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu i dysponowania dwoma nakazami zapłaty 
przez powoda. Ponadto w ten sposób sąd pomijałby etap odsyłania odpisu pozwu 
powodowi, co znacznie przyspieszałoby procedowanie w sprawie. 

Zakres podmiotowy zastosowania art. 1391 k.p.c.

Omawiana regulacja art. 1391 k.p.c. dotycząca doręczenia pozwanemu pierwszego 
pisma procesowego za pośrednictwem komornika sądowego ma z pewnością zasto-
sowanie wobec doręczenia pisma i ewentualnie poszukiwania adresu pozwanego, 
który występuje w postępowaniu jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej. Natomiast w doktrynie wątpliwości budzi zagadnienie, czy przepis 
art.  1391 k.p.c. winien mieć zastosowanie przy doręczeniu pism i  poszukiwaniu 
aktualnego adresu względem osób prawnych wpisanych do Krajowego Rejestru 
Sądowego i osób je reprezentujących. 

Wydaje się, że słuszne jest stanowisko, zgodnie z którym regulacja przewidująca 
tzw. doręczenie komornicze odnosi się tylko do osób fizycznych jako pozwanych, 
natomiast nie ma zastosowania przy osobach prawnych. Tak też przyjmuje większa 
część przedstawicieli doktryny30. Za słusznością niniejszego stanowiska przema-
wiają dwa argumenty podnoszone w literaturze przedmiotu. Pierwszym z nich jest 
wzmianka o wyłączeniu stosowania art. 1391 § 1 k.p.c. w sytuacji, gdy ma zasto-
sowanie art. 139 § 2–31 k.p.c.31. Ustawodawca w art. 139 § 3–31 k.p.c. przyjmuje 

29 Ł. Zamojski, op. cit., s. 15; por. P. Rylski, op. cit., s. 23. 
30 Por. M. Michalska-Marciniak, Art. 1391…, s. 890; Ł. Zamojski, op. cit., s. 17; D. Markiewicz, op. cit., 

s. 570. 
31 M. Michalska-Marciniak, Art. 1391…, s. 890. 
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zastosowanie fikcji prawnej do osób prawnych oraz osób reprezentujących podmiot 
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków 
organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu, gdy nie można dorę-
czyć pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na 
nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, poprzez pozostawienie pisma w aktach 
sprawy ze skutkiem doręczenia. Oczywiste jest, że na podmiocie wpisanym do 
rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego spoczywa obowiązek ujawnienia każdej 
zmiany adresu, a niedopełnieniem tego obowiązku jest negatywna konsekwencja 
m.in. w postaci zastosowania fikcji doręczenia. 

Skoro ustawodawca przewiduje w art. 139 § 3–31 k.p.c. fikcję doręczenia, gdyby 
okazało się, że pozwany zmienił siedzibę, a  nie ujawnił tej okoliczności, to nie-
logiczne byłoby jednoczesne umożliwienie zastosowania tzw. doręczenia komor-
niczego. Nieujawnienie w  rejestrze zmiany adresu, wskutek czego dochodzi do 
niemożności doręczenia pisma, winno stanowić zakończenie procedury związanej 
z próbą doręczenia, gdyż pismo powinno pozostać w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. Wydaje się, że ostatni dzień, w którym pozwany ma możliwość odebra-
nia awizowanej dwukrotnie przesyłki sądowej, powinien być końcem podejmowa-
nia prób doręczenia pisma. Wobec tego ze względu na uregulowanie art. 139 § 3–31 
k.p.c. przewidujące fikcję doręczenia, przy jednoczesnej regulacji art.  139 § 3–31 
k.p.c., nielogiczne jest dokonywanie czynności zmierzających do doręczenia pisma 
za pośrednictwem komornika czy w ewentualnej dalszej konsekwencji poszukiwa-
nie aktualnego adresu. 

Po drugie, instytucję tzw. doręczenia komorniczego należy postrzegać cało-
ściowo, a więc nie tylko interpretując regulację art. 1391 k.p.c., lecz także przepisy 
zawarte w ustawie o komornikach sądowych32. W związku z tym nie bez znaczenia 
pozostaje okoliczność, że ustawodawca w przepisie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 1a KomSądU 
używa odpowiednio zwrotów „adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje” 
i  „ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata”33. W dalszych regulacjach 
ustawy o komornikach sądowych ustawodawca pozostaje konsekwentny i w art. 3a 
ust. 2 KomSądU stosuje sformułowanie: „adresat zamieszkuje pod wskazanym 
adresem”. Dokładnie tych samych zwrotów, jak wskazano wyżej, ustawodawca 
używa w art. 3a ust. 3 i 4 KomSądU oraz w art. 3b zd. 1 KomSądU. Zauważyć należy, 
że adres zamieszkania również w  świetle innych regulacji ustawowych związany 
jest tylko i wyłącznie z osobą fizyczną. Natomiast wobec osób prawnych nigdy nie 

32 Por. Ł. Zamojski, op. cit., s. 15. 
33 Ibidem, s. 15–17. 
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używa się sformułowania „adres zamieszkania”, lecz „siedziba” ewentualnie „adres 
filii, oddziału, głównej siedziby działalności”34. 

Kwestia tego, czy instytucja doręczenia komorniczego ma zastosowanie wobec 
osób prawnych występujących w postępowaniu w charakterze pozwanych, czy nie, 
nie powinna więc budzić wątpliwości i sporów w doktrynie oraz rodzić problemów 
praktycznych dla sądów, powodów i  reprezentujących ich pełnomocników oraz 
komorników. Należy jednak zauważyć, że pomimo przeważającego stanowiska 
doktryny o niestosowaniu art. 1391 k.p.c. wobec osób prawnych w praktyce można 
się spotkać z nakładaniem na powodów obowiązku doręczenia komorniczego, gdy 
pozwanym jest osoba prawna35. W związku z  tym de lege ferenda konieczne jest 
dookreślenie, że doręczenie komornicze ma zastosowanie tylko do osób fizycznych 
występujących w postępowaniu w charakterze pozwanych36.

Dodatkowo wątpliwości budzi kwestia zastosowania art. 1391 k.p.c. względem 
osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej. Jak zauważył B. Włodkiewicz37, w tym przypadku należy dokonać 
analizy art. 133 § 21 k.p.c. oraz 139 § 3 k.p.c. Pierwszy z nich stanowi, że pisma 
procesowe lub orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji 
i  Informacji o Działalności Gospodarczej doręcza się na adres do doręczeń udo-
stępniony w tej ewidencji, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. 
Natomiast zgodnie z  art.  139 § 3 k.p.c. stronie podlegającej wpisowi do rejestru 
sądowego doręcza się pisma przy zastosowaniu fikcji doręczenia poprzez pozo-
stawienie pisma w aktach sprawy. W  literaturze przedmiotu podkreśla się, że za 
doręczone w  świetle przepisu art.  139 § 3 k.p.c. nie mogą być uznawane pozwy 
doręczane pozwanym – indywidualnym przedsiębiorcom wpisanym do Central-
nej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdyż podmioty te nie są 
pouczane o  negatywnych skutkach nieujawnienia w  ewidencji zmiany adresu38. 
B. Włodkiewicz podkreśla, że choć o wyłączeniu zastosowania art. 1391 k.p.c. będą 

34 Ibidem, s. 17. 
35 Praktyka łódzkich sądów. 
36 Ł. Zamojski, op. cit., s. 17; por. M. Michalska-Marciniak, art. 1391…, s. 890. 
37 B. Włodkiewicz, Funkcja ochronna doręczenia na podstawie art.  1391 K.P.C., w: M. Dziura, 

T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, 
Warszawa 2021, s. 211.

38 S. Sołtysik, Doręczenie komornicze (art. 1391 k.p.c.) – próba oceny regulacji ze szczególnym uwzględ-
nieniem wykorzystania przez ustawodawcę konstrukcji doręczenia autonomicznego, w: M. Dziurda, 
T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postepowania cywilnego. Konsekwencje zmian, 
Warszawa 2021, s. 225; P. Rylski, op. cit., s. 22–23; M. Michalska-Marcinak, art. 133 KPC Odbiorca, 
w: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. art. 1–205, Legalis/el. 
(dostęp 21.09.2021). 
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świadczyć wskazane w jego treści odniesienia do art. 139 § 2–31 k.p.c., to wobec 
osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej art. 1391 k.p.c. będzie mieć zastosowanie. Zdaniem autora odmienne 
wnioski można wyprowadzić przy zastosowaniu wykładni celowościowej. Słuszny 
jest pogląd, że zastosowanie doręczenia komorniczego względem osób fizycznych 
wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest 
nadmierny, skoro korespondencja została doręczona na adres, który został ujaw-
niony w ewidencji39. Nie można przy tym zapomnieć o  roli i  funkcji, jaką pełni 
ewidencja, która oparta jest na zasadzie jawności oraz domniemaniu prawdziwości 
wpisów40. Wobec tego nieuzasadniona byłaby wykładnia prowadząca do uznania, 
że do osób prawnych nie będzie mieć zastosowania art. 1391 k.p.c., ponieważ dorę-
czenia dokonuje się na adres ujawniony w  rejestrze sądowym, natomiast wobec 
osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej art.  1391 k.p.c. miałby mieć zastosowanie, mimo że koresponden-
cja przesyłana jest na adres ujawniony w ewidencji. Mając na uwadze powyższe, 
stwierdzić należy, że względem podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej wystarczające jest doręczenie przez awizo, 
na adres ujawniony w ewidencji41. W praktyce jednak, pomimo adresowania kore-
spondencji do pozwanych – osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji 
i  Informacji o  Działalności Gospodarczej na adres ujawniony w  ewidencji, sądy 
nakładają na powodów zobowiązanie wynikające z art. 1391 k.p.c.42 

Zastosowanie art. 1391 k.p.c.  
w elektronicznym postępowaniu upominawczym i egzekucyjnym

Z pewnością można stwierdzić, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
art. 1391 k.p.c. nie ma zastosowania, co wynika expressis verbis z  treści art. 50529 
§ 1 k.p.c. Przepis 50529 § 1 k.p.c. stanowi, że w elektronicznym postępowaniu upo-
minawczym nie stosuje się przepisów o  postępowaniach odrębnych innych niż 
wymienione w art. 505228 § 1 oraz przepisów art. 1301a, art. 139 § 5, art. 1391 k.p.c.

W  przypadku doręczeń w  elektronicznym postępowaniu upominawczym na 
mocy ustawy z 4 lipca 2019 roku ZmKPC19 wprowadzono rozwiązanie, według 
którego doręczenie nakazu zapłaty na skutek fikcji doręczenia pozwanemu uznaje 

39 B. Włodkiewicz, op. cit., s. 211–212.
40 M. Michalska-Marcinak, art. 133…
41 B. Włodkiewicz, op. cit., s. 212.
42 Praktyka sądów apelacji łódzkiej. 



102 Joanna Lipińska

się za skuteczne, o ile adres, pod którym pozostawiono awiza, jest zgodny z adre-
sem ujawnionym w rejestrze PESEL. W przeciwnym przypadku nakaz zapłaty pod-
lega uchyleniu, a postępowanie może być umorzone (art. 50534 § 2 k.p.c.). Należy 
zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez M. Uliasza, że

zgodność adresu, pod którym doręczono pismo, z  adresem zameldowania ujawnio-
nym w  rejestrze PESEL (który może być nieaktualny) nie stanowi pewnej gwarancji 
ochrony interesów pozwanego. Wydaje się, że wprowadzenie takiej wyjątkowej regulacji 
jest podyktowane wyłącznie względami organizacyjnymi (odciążenie e-sądu). Z punktu 
widzenia ochrony interesów pozwanych takie zróżnicowanie skuteczności doręczenia 
nie znajduje wystarczającego uzasadnienia. Poziom tej ochrony jest bowiem uzależniony 
od woli powoda, który decyduje o tym, czy będzie dochodził roszczenia w elektronicz-
nym postępowaniu upominawczym, czy w postępowaniu tradycyjnym43.

Ustawodawca stosowanie art.  1391 k.p.c. wyraźnie wyłączył wobec doręczeń 
dokonywanych za pośrednictwem komorników sądowych w  postępowaniach 
egzekucyjnych. Regulację w tym przedmiocie wprowadzono mocą ustawy z 4 lipca 
2019 roku ZmKPC19 w dodanym § 2 w art. 7592 k.p.c. W doktrynie można jednak 
spotkać się z krytycznym poglądem dotyczącym wprowadzenia wyłączenia moż-
liwości stosowania art.  1391 k.p.c. w  postępowaniu egzekucyjnym w  przypadku 
doręczeń za pośrednictwem komornika sądowego. Negatywne stanowisko w oma-
wianej kwestii wyraził M. Uliasz, który podkreślił, że nie jest jasne, jaki jest zakres 
stosowania tego wyłączenia, gdyż przepis 7592 k.p.c. jest obarczony błędem logicz-
nym (wewnętrzna sprzeczność). Skoro doręczenia za pośrednictwem komornika 
są dopuszczalne wyłącznie w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 1391 
k.p.c. w brzmieniu nadanym ZmKPC19, to nie jest możliwe wyłączenie stosowa-
nia tego przepisu do takich doręczeń. Wyłączenie to oznacza bowiem, że nie są 
one dopuszczalne. Przepis art. 7592 k.p.c. w brzmieniu nadanym ZmKPC19 należy 
zatem interpretować przy wykorzystaniu reguł wykładni celowościowej i przyjąć, 
że regulacja ta wyłącza stosowanie art. 1391 k.p.c. w brzmieniu nadanym ZmKPC19 
w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika44. 

Wydaje się, że pogląd ten jest zbyt daleko idący i nie można go przyjąć za słuszny. 
Trzeba zwrócić uwagę na to, że doręczenie zgodnie z  art.  1391 k.p.c. nie odnosi 
się jedynie do kwestii samej czynności technicznej, jaką jest doręczenie korespon-
dencji za pośrednictwem komornika sądowego, lecz całej procedury związanej 
z  kwestią doręczenia pism za pośrednictwem komorników sądowych. Wątpliwe 

43 M. Uliasz, op. cit., s. 101. 
44 Ibidem, s. 102. 
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wydaje się więc twierdzenie, że art. 7592 § 2 k.p.c. zawiera błąd logiczny z uwagi na 
jednoczesne wyłączenie możliwości stosowania doręczenia komorniczego w trybie 
art. 1391 k.p.c. przy doręczeniu pism w postępowaniu egzekucyjnym za pośrednic-
twem komornika. Trzeba zwrócić uwagę, że art. 7592 § 2 k.p.c. nie wyłącza w ogóle 
możliwości doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika, lecz dorę-
czenia za pośrednictwem komornika przy zastosowaniu całej procedury określonej 
w art. 1391 k.p.c. Gdyby nie zastosowano w art. 7592 § 2 k.p.c. wyłączenia art. 1391 
k.p.c., doszłoby do sytuacji, w  której komornik sądowy, jako organ prowadzący 
postępowanie egzekucyjne, po stwierdzeniu nieskuteczności doręczenia kore-
spondencji dłużnikowi zgodnie z  dyspozycją art.  1391 k.p.c. winien zawiadomić 
o tym wierzyciela i wraz z przesłaniem odpisu pisma dla dłużnika zobowiązać go 
do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika. Niezależnie od tego 
należy zwrócić uwagę, że art. 1391 k.p.c. przewiduje, iż powoda do doręczenia za 
pośrednictwem komornika zobowiązuje przewodniczący, a nie organ prowadzący 
postępowanie. Wydaje się więc, że jedynym organem, który ma kompetencje zlecić 
doręczenie na mocy art. 1391 k.p.c., jest sąd, a ściślej przewodniczący, natomiast 
nie może nim być komornik sądowy. Ponadto art. 1391 k.p.c. wyraźnie wskazuje, że 
ma on zastosowanie w przypadku pierwszego pisma procesowego, a nie kolejnych 
pism. Skoro ustawodawca zadbał o ochronę pozwanego, występującego następnie 
w  postępowaniu egzekucyjnym w  charakterze dłużnika, poprzez skuteczne dorę-
czenie pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę ochrony 
jego praw na samym początku sporu sądowego, to wydaje się zbędne doręczanie 
pisma w  postępowaniu egzekucyjnym również w  trybie art.  1391 k.p.c. Doręcze-
nie pierwszego pisma procesowego ma na celu zapewnienie, że korespondencja 
jest przesyłana na odpowiedni adres pozwanego/uczestnika i że strona przeciwna 
postępowania ma świadomość toczącego się postępowania sądowego. Podobne sta-
nowisko wyraża A. Jakubecki, który wskazuje ponadto, że „rozwiązanie polegające 
na powierzeniu doręczenia innemu komornikowi byłoby zbędnym przedłużeniem 
postępowania”45. 

W związku z powyższym należy poczynić jeszcze jedną uwagę. Otóż postępo-
wanie cywilne w  danej sprawie może przebiegać w  czterech różnych konfigura-
cjach. Po pierwsze poprzez stadium postępowania rozpoznawczego, a  następnie 
postępowania egzekucyjnego, czyli wykonawczego, po drugie tylko przez stadium 
rozpoznawcze, po trzecie tylko przez stadium egzekucyjne, obejmujące postępowa-
nie klauzulowe i właściwe stadium egzekucyjne, po czwarte tylko przez właściwe 

45 J. Bodio, art. 139(1) Doręczenie…, s. 339.
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stadium egzekucyjne46. Doręczenie pozwanemu pism przed wszczęciem postępo-
wania egzekucyjnego będzie mieć miejsce tylko w pierwszym wariancie, tzn. gdy 
postępowanie cywilne będzie obejmowało etap postępowania rozpoznawczego 
i egzekucyjnego. Na gruncie art. 7592 § 2 k.p.c. pozostaje wątpliwość, co w sytuacji 
gdy postępowanie cywilne przebiega przez stadium postępowania klauzulowego, 
a następnie właściwego egzekucyjnego albo tylko właściwego postępowania egze-
kucyjnego. W tym przypadku dłużnik nie otrzyma przed wszczęciem postępowa-
nia egzekucyjnego żadnego innego pisma. W związku z tym powstaje pytanie, co 
w przypadku, gdy komornik nie będzie miał możliwości skutecznego doręczenia 
dłużnikowi pisma, które stanowi pierwsze pismo, choć niekoniecznie spełnia-
jące wymagania pisma procesowego, skoro wyłączona jest możliwość stosowania 
art. 1391 k.p.c. Wydaje się, że słuszne będzie zastosowanie w takim przypadku fikcji 
doręczenia uregulowanej w art. 139 § 1 k.p.c. Okazuje się, że również w tym przy-
padku regulacja określona w art. 1391 k.p.c. nie spełnia w pełni swojej funkcji, gdyż 
zawiera kolejne mankamenty, które nie zostały uwzględnione przez ustawodawcę 
podczas prac legislacyjnych47. 

Wnioski

Na podstawie niniejszego opracowania zauważyć można, że wprowadzona na mocy 
ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw regulacja tzw. doręczenia komorniczego budzi 
wiele wątpliwości interpretacyjnych. Problemy interpretacyjne pojawiają się już na 
etapie określenia zakresu przedmiotowego zastosowania art.  1391 k.p.c. Główną 
przyczyną zaistniałej sytuacji jest rozbieżność między regulacją zawartą w art. 1391 
k.p.c. a art. 3 ust. 4 pkt 1 KomSądU. Zakres przedmiotowy pism, które doręczane 
są przez komorników sądowych na mocy art. 3 ust. 4 pkt 1 KomSądU, jest bowiem 
szerszy, niż wynika to z przepisu 1391 k.p.c. Niezależnie od powyższego właściwe 
wydaje się stwierdzenie, że poza doręczaniem za pośrednictwem komorników 
sądowych pozwów winny być również doręczane np. zobowiązania sądu, a także 
nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Pismami proceso-
wymi, do których nie będzie mieć zastosowania art. 1391 k.p.c., są natomiast: wnio-
sek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zabezpieczenie dowodu składany 

46 W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, op. cit., s. 425. 
47 Ł. Zamojski, op. cit., s. 24–25; D. Markiewicz, op. cit., s. 570. 
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przed wszczęciem postępowania oraz postanowienie o przekazaniu do innego rów-
norzędnego lub niższego sądu. 

Nadto w niniejszym artykule poczyniono szerokie rozważania dotyczące poja-
wiających się w doktrynie wątpliwości w przedmiocie zastosowania art. 1391 k.p.c. 
wobec osób prawnych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego i osób je repre-
zentujących. Słuszne wydaje się przyjęcie tezy, że art. 1391 k.p.c. nie ma zastosowa-
nia wobec osób prawnych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego i osób je 
reprezentujących. 
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Service by a court enforcement officer. The material and personal scope  
of serving documents by a court enforcement officer in the light of art. 1391 

of the Code of Civil Procedure

Abstract

This study addresses issues concerning the so-called service by a court enforcement officer. 
The provisions specified in art. 1391 of the Code of Civil Procedure were implemented un-
der the Act of 4 July 2019 amending the Code of Civil Procedure and certain other acts. 
This study constitutes an attempt to define the personal and material scope of application of 
art. 1391 of the Code of Civil Procedure.

Along with the analysis of the material scope, a catalogue of documents which are sub-
ject to service by a court enforcement officer is specified. The author discusses in particular 
whether the following documents are subject to service by a court enforcement officer: peti-
tions for summons to a conciliation session, petitions for securing evidence submitted prior 
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to initiation of the proceeding, decisions to refer the case to a different court for adjudication, 
court orders and obligations toward the court.

In addition, the personal scope of the provision in question is broadly reflected upon and 
it is determined whether art. 1391 of the Code of Civil Procedure shall apply to legal persons.

This study is based on the provisions of law in force laid down in the Code of Civil Proce-
dure, in particular in art. 1391 of the Code. Moreover, the author make use of the professional 
literature and judicial decisions issued hitherto. The study concerns the application of the 
provisions of art. 1391 of the Code of Civil Procedure in the jurisprudence. More precisely, 
I take into consideration the decisions of courts of appeal competent for the area of Łódź and 
Warsaw by using the documentation gathered in the legal office I work in. 

Keywords: service by a court enforcement officer, service of summons, service in civil 
proceedings, material scope of service by a court enforcement officer, personal scope of 
service by a court enforcement officer
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Wykorzystanie nowatorskiej technologii  
skanowania 3D w oględzinach  

na miejscu zdarzenia kryminalnego

Streszczenie

W  związku z  dynamicznym rozwojem i  postępem technologicznym w  zakresie technik 
kryminalistycznych istnieje możliwość wykorzystania w  czynnościach oględzinowych in-
nowacyjnej metody naziemnego skanowania 3D. Celem artykułu było przedstawienie pro-
blematyki związanej z wprowadzeniem nowoczesnej technologii laserowego skanowania 3D, 
wpływającej na usprawnienie realizowanych w  postępowaniu karnym czynności proceso-
wo-śledczych na miejscu zdarzenia prowadzonych przez organy śledcze. Dokonano analizy 
możliwości wykorzystania skanowania 3D jako narzędzia pomiarowego na miejscu zbrodni 
i jako technologii odtworzenia przebiegu przestępstwa na sali sądowej. Zwrócono również 
szczególną uwagę na badania, jakie przeprowadziła Szkoła Policji w Pile oraz Laboratorium 
Skanowania i Modelowania 3D, znajdujące się przy Instytucie Historii Architektury Sztuki 
i Techniki Politechniki Wrocławskiej razem z firmą Leica Geosystems w zakresie zastosowa-
nia systemu laserowego skanowania 3D podczas oględzin na miejscu zdarzenia kryminalne-
go i ich uwieczniania. 

Skoncentrowano się także na omówieniu wykorzystania skaningu 3D na miejscu zda-
rzenia w  obecnie obowiązującym stanie prawnym w  Polsce. Ukazano zalety stosowania 
oraz odwzorowania tej nowoczesnej metody na miejscu zdarzenia oraz przedstawiono jej 
wykorzystanie na świecie i w Polsce. Technologia okazała się szybka, wydajna i precyzyjna 
w stopniu zadowalającym wymagania współczesnej kryminalistyki i postępowania karnego. 
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Ponadto skanowanie laserowe 3D wyklucza także potrzebę ponownego przyjazdu ekipy do-
chodzeniowej na miejsce przestępstwa, dzięki czemu upraszcza proces dokumentacji i opisu 
danych przestrzennych.

W artykule zastosowano metodę prawnodogmatyczną, polegającą na analizowaniu pol-
skiego kodeksu postępowania karnego oraz literatury prawniczej i kryminalistycznej.

Słowa kluczowe: skanowanie 3D, miejsce zdarzenia, nowoczesne technologie, 
dokumentowanie oględzin, innowacyjność

Wprowadzenie

Organy ścigania na przestrzeni ostatnich lat podejmują wiele innowacyjnych 
przedsięwzięć wspomagających je w zwalczaniu przestępczości. Standaryzują one 
zakres wykonywanych na miejscu zdarzenia czynności, procedury jakości badań 
eksperckich, prowadzonych w laboratoriach kryminalistycznych, kompetencji ich 
pracowników oraz oceny, interpretacji i opiniowania sprawy. Jest to uzasadnione, 
ujednolicone przepisy prawa normalizują bowiem kryteria poprawności przedsię-
wzięć wykrywczo-procesowych w ramach prowadzonych postępowań karnych na 
każdym ich etapie. Proces ten wspomagają najnowocześniejsze technologie i roz-
wiązania sprzętowe, które pozwalają wykonywać przedmiotowe zadania na naj-
wyższym poziomie profesjonalizmu, tworząc tym samym nową erę kryminalistyki 
i wpływając na rozwój prawa dowodowego w procesie karnym1.

Dzięki postępowi w  zakresie technik kryminalistycznych powstała metoda, 
która daje możliwość wykorzystywania laserowego skanowania 3D w czynnościach 
oględzinowych na miejscu zdarzenia. Skanowanie 3D jest nowoczesną oraz dyna-
micznie rozwijającą się technologią, którą współcześnie wykorzystuje się na całej 
kuli ziemskiej, głównie w takich specjalizacjach jak: „budownictwo oraz architek-
tura, inżynieria przemysłowa, geodezja, ochrona zabytków i archeologia”2. Z coraz 
większym sukcesem od początku obecnej dekady ta nowoczesna technologia 
zaczęła być stosowana w kryminalistyce, aby usprawnić realizację w postępowaniu 
karnym czynności procesowo-śledczych na miejscu zdarzenia kryminalnego.

Skanery 3D pozwalają na stosunkowo szybkie pozyskanie szczegółowych 
danych o  otoczeniu, dlatego od pewnego czasu stosowane są na szeroką skalę 
przez australijskie oraz amerykańskie służby policyjne, głównie na terenach 

1 J. Gąsiorowski, Nowoczesne technologie w kryminalistyce, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Prak-
tyka – Refleksje” 2016, nr 21, s. 1.

2 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2018, s. 341.
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wypadków drogowych, wszelkiego rodzaju katastrof, obszarach stosowania broni 
palnej, zabójstw oraz ataków terrorystycznych. W  Europie również technologia 
naziemnego skanowania 3D zaczyna być wykorzystywana przez policyjne oddziały 
śledcze głównie w śledztwach powybuchowych, które są związane z działalnością 
zorganizowanych grup przestępczych lub terrorystycznych3. W Polsce badania nad 
stosowaniem tej innowacyjnej metody w analizie zdarzeń kryminalnych prowadzi 
się kilku lat, ale od niedawna polska policja zaczęła je wykorzystywać na miejscu 
zdarzenia kryminalnego4. Policjanci z  Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Wojewódzkiej Policji w  Katowicach wykorzystali nowoczesny 
laserowy skaner 3D. Zastosowanie tego sprzętu pozwoliło im stworzyć cyfrowy 
model 3D skrzyżowania dróg na Rondzie Solidarności w Bielsku-Białej. Taki model 
skanera w przyszłości będzie pomocny przy obsłudze zdarzeń drogowych na tym 
skrzyżowaniu. Stopień odwzorowania oraz możliwości obliczeniowe laserowego 
skanera 3D przeniosą pracę policjantów na zupełnie nowy poziom5.

Oględziny jako czynności procesowe w procesie karnym składają z kolei się na 
śledcze badanie miejsca zdarzenia kryminalnego, zwykle zajmują centralną pozy-
cję oraz odgrywają główną rolę. Są bogatym źródłem informacji o przestępstwie 
i  przestępcy. Pozwalają one także na ustalenie okoliczności zdarzenia kryminal-
nego, na wykrycie sprawcy czynu zabronionego oraz ułatwiają zebranie wyczerpu-
jącego materiału dowodowego w postaci ujawnionych i  zabezpieczonych śladów 
kryminalistycznych, które w  dalszych czynnościach śledczych mogą posłużyć 
do wyjaśnienia oraz udowodnienia stopnia uczestnictwa przestępców w  czynie 
zabronionym6. 

Oględziny w  postępowaniu przygotowawczym w  wielu sytuacjach odgrywają 
decydującą rolę w wykrywaniu oraz zabezpieczaniu dowodów, stanowią podstawę 

3 Nowa broń w rękach policji – skanery 3D, https://tech.wp.pl/nowa-bron-w-rekach-policji-skanery-
-3d-6034827764364417a (dostęp 7.10.2009).

4 M. Petryńska, M. Przyborski, P. Stankiewicz, J. Szulwic, Inwentaryzacja miejsc zdarzeń krymi-
nalnych przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego, „Logistyka” 2014, nr 6, s. 1, www.
researchgate.net/profile/Jakub_Szulwic/publication/281998919_Inwentaryzacja_miejsc_zdarzen_
kryminalnych_przy_wykorzystaniu_naziemnego_skaningu_laserowego/links/5600daa708aeaf-
c8ac8c7abd/Inwentaryzacja-miejsc-zdarzen-kryminalnych-przy-wykorzystaniu-naziemnego-
skaningu-laserowego.pdf (dostęp 1.11.2014).

5 Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, Policjanci wykorzystali nowoczesny skaner 3D, https://
bielsko-biala.policja.gov.pl/ka2/informacje/wiadomosci/293854,Policjanci-wykorzystali-
nowoczesny-skaner-3D.html (dostęp 28.08.2020).

6 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 
2008, s. 204.



112 Agnieszka Pełdiak

dla rozwiązania całej sprawy. Czas ich przeprowadzenia, profesjonalizm, z  jakim 
zostaną przeprowadzone, zakres wykonanych czynności, mają wyraźne znaczenie 
dla losów postępowania przygotowawczego. Do nadzorowania tych czynności pro-
cesowych uprawnione są wyłącznie jednostki reprezentujące wskazane bezpośred-
nio służby śledcze i instytucje takie jak: policja, żandarmeria, prokuratura oraz sądy. 
Fachowość dokonywanych oględzin miejsca zdarzenia kryminalnego jest zależna 
od wiedzy, kwalifikacji i  kompetencji osób biorących w  niej udział. Oprócz pro-
wadzącego oględziny miejsca zajścia kryminalnego policjanta czy prokuratora do 
pomocy mogą zostać powołani biegli lub fachowcy z zakresu techniki kryminali-
stycznej, którzy bez żadnych ograniczeń mogą używać ogólnodostępnych środków 
i urządzeń, służących zarówno do wykrywania oraz zabezpieczania śladów krymi-
nalistycznych, jak i ich odtwarzania czy udokumentowania całej przeprowadzonej 
czynności procesowej7. 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z wprowadzeniem 
nowoczesnej technologii laserowego skanowania 3D, wpływającej na usprawnie-
nie realizowanych w  postępowaniu karnym czynności procesowo-śledczych na 
miejscu zdarzenia, prowadzonych przez organy śledcze. Innowacyjna technologia 
laserowego skanowania 3D powinna zatem znaleźć obligatoryjne miejsce w pracy 
organów śledczych na miejscach najpoważniejszych przestępczych zajść. Dzięki 
niej możliwe jest błyskawiczne, sprawne oraz bardzo precyzyjne zrobienie pomia-
rów wyznaczonego terenu, budynku, lokalu jako obszaru zdarzeń poddawanych 
oględzinom. Polepsza się także bezpieczeństwo pracy na miejscach zdarzeń kry-
minalnych, ponieważ nie ma potrzeby styczności z  każdym elementem miejsca 
zajścia kryminalnego. Wykorzystanie innowacyjnej technologii laserowego ska-
nowania 3D może również w dużej mierze usprawnić pracę organów policji, pro-
kuratury oraz sądów. Zdecydowana większość danych z miejsca zbrodni dostępna 
jest w każdej chwili w postaci obrazu 3D, a więc możliwy jest wirtualny powrót na 
miejsce makabrycznej zbrodni.

Skanowanie 3D jako narzędzie pomiarowe na miejscu zbrodni i innowacyjność 
odtworzenia przestępstwa na sali sądowej

Śledczy często korzystają ze skanerów laserowych 3D na miejscu zbrodni, aby odtwo-
rzyć szczegółowy oraz autentyczny przebieg zdarzenia kryminalnego. Wykorzystują 
technologię laserowego skanowania 3D również do precyzyjnego odwzorowania 

7 J. Mazepa, Oględziny, w: J. Mazepa (red.), Vademecum technika kryminalistyki, Warszawa 2009, 
s. 16.
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materiału dowodowego, tak aby móc później dokładnie odtworzyć i  zrekonstru-
ować miejsce przestępstwa8. Jak zauważa D. Kowbuz: „laserowe skanowanie 3D jest 
istotnym narzędziem dochodzeniowym, bowiem jego zastosowanie oferuje nowa-
torskie podejście do analizy miejsca zdarzenia”9. 

W  dobie dynamicznie rozwijającej się cyfryzacji zastosowanie skanerów lase-
rowych 3D rozszerza rolę technologii geoprzestrzennej w dochodzeniach karnych 
na miejscu zdarzenia kryminalnego. W ten sposób sędziowie oraz inni uczestnicy 
postępowania karnego są w stanie dostrzec precyzyjnie bogate w funkcje wizuali-
zacje, które odtwarzają szczegółowo miejsce przestępstwa. Zdaniem D. Kowbuza: 

jest to bardzo istotny aspekt dla śledczych, ponieważ mogą oni uchwycić dokładne poło-
żenie materiału dowodowego, zrekonstruować miejsce przestępstwa oraz odtworzyć 
okoliczności, które doprowadziły do zdarzenia. Skutkiem tych czynności jest komplek-
sowe dochodzenie, przekraczające możliwości tradycyjnych narzędzi kryminalistycz-
nych albo fachowości ludzi zatrudnionych do zarejestrowania tej sceny10. 

W rezultacie technologia laserowego skanowania 3D może stać się w przyszło-
ści standardową praktyką kryminalistyczną, która będzie wykorzystywana na sali 
rozpraw11.

Systemy skanowania 3D mogą w szczególności przenosić miejsce zbrodni na 
salę sądową za pomocą fotorealistycznych modeli 3D wykorzystujących meto-
dyczne, naukowe podejście. Umożliwiają analitykom zebranie dokładnych wymia-
rów, dowodów i cech, które mają zostać zarejestrowane w celu późniejszej analizy. 
Dzięki szybkiemu przechwytywaniu dużych ilości danych skanery 3D umożliwiają 
badaczom stworzenie pełnego, 360-stopniowego obrazu sceny w ciągu kilku minut. 
Wyróżnia się dwie główne technologie, które są wykorzystywane w laserowych ska-
nerach 3D. Są nimi: czas lotu oraz technologia oparta na przesunięciu fazowym. 
Metody te wykorzystuje się do precyzyjnego określenia położenia danego obiektu 
względem położenia skanera. W przeszłości można było dostrzec wyraźną różnicę 
między systemami, które wykorzystywały rozmaite techniki. Czas lotu skanerów 
cechował się mniejszą szybkością, dlatego też skanowanie 360° zajmowało więcej 
niż 30 minut oraz oferowało niższą rozdzielczość, ale w zamian posiadało większy 
zasięg odległości (od 100 do 1000 metrów). Z kolei systemy bazujące na przesunięciu 

8 D. Kowbuz, How 3D scanning rebuilds crime scenes for courtrooms?, „Gim International” 2020, s. 1, 
www.gim-international.com/content/article/how-3d-scanning-rebuilds-crime-scenes-for-cour-
trooms (dostęp 13.05.2020).

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.



114 Agnieszka Pełdiak

fazowym wyróżniały się większą szybkością. Skanowanie 360° zajmowało wtedy 
około pięciu minut z  dużą gęstością. Za to systemy te miały ograniczony zasięg 
(> 80 metrów) oraz nie funkcjonowały dobrze w pełnym słońcu. Przy dzisiejszym 
dynamicznym rozwoju technologii różnica pomiędzy omawianymi metodami nie 
jest jednak tak widoczna. Współcześnie konfiguracje czasu lotu gromadzą dane 
równie szybko oraz gęsto jak systemy bazujące na przesunięciu fazowym, które 
posiadają obecnie zwiększony zasięg12. 

Do niedawna skanery 3D były wolniej przyjmowane przez zespoły kryminali-
styczne głównie z powodu ograniczonych zasobów dla organów ścigania. Chociaż 
brutalne zbrodnie stanowią mniejszą część incydentów badanych przez organy ści-
gania, jednostki zajmujące się miejscami przestępstw mają czasami większy dostęp 
do nowszych technologii ze względu na wagę przestępstw. Zapewniając szybkość, 
dokładność i  precyzję, rozwiązania do skanowania pomagają śledczym w  meto-
dycznej rekonstrukcji miejsc zbrodni i tworzeniu mocniejszych przypadków. Sędzia 
czy prokurator, który udaje się na wirtualny spacer po miejscu przestępstwa, może 
sam mierzyć odległości między różnymi punktami, a  także oglądać to miejsce 
z różnych perspektyw. Może np. stanąć w miejscu, w którym znajdował się świadek 
przestępstwa, oraz ocenić, co rzeczywiście mógł zobaczyć13. Wartością wynikającą 
z korzystania ze skanerów 3D do badania przestępstw jest to, że dowody mogą być 
w razie potrzeby dokumentowane, analizowane i przetwarzane później14. Oprócz 
umożliwienia śledczym szybszego oczyszczenia miejsca zdarzenia jest to również 
przydatne, jeśli pojawią się nowe dowody lub jeśli podejrzani zmienią swoje histo-
rie. Skanowanie 3D przypisuje współrzędne do prawie każdego obiektu, w który 
trafia laser  – od ciał, przez rozpryski krwi, po dziury po kulach. Ponadto dane 
chmury punktów mogą ujawnić brakujące dowody lub umożliwić nowe rozpatrze-
nie zebranych dowodów. Zmieniając wartości intensywności w chmurze punktów, 
można ujawnić obiekty o różnym współczynniku odbicia, takie jak ślady stóp na 
trawiastym obszarze, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niezauważone 
na standardowych czarno-białych zdjęciach. Im wyższe są ustawienia gęstości i im 
bliżej elementu, tym bliżej siebie będą punkty na obiekcie. I odwrotnie – obiekty 
dalej od skanera będą miały niższe ustawienia gęstości i  pewien odstęp między 

12 Ibidem.
13 P. Żytnicki, Polska policja ma nową technologię. Wirtualny spacer po miejscu zbrodni to już rzeczy-

wistość, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22610738-polska-policja-ma-nowa-techno-
logie-wirtualny-spacer-po-miejscu.html?disableRedirects=true (dostęp 6.11.2017).

14 T. Dees, How 3D scanning puts the crime scene in the courtroom, www.police1.com/police-pro-
ducts/3d-laser-scanners/articles/how-3d-scanning-puts-the-crime-scene-in-the-courtroom-
gHvPQrWHyMMSL3xC (dostęp 15.10.2018).
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punktami. Ponieważ skaner 3D może zbierać tylko dane, które otrzymuje z sygnału 
zwrotnego, do pełnej reprezentacji 3D potrzeba więcej niż jednej lokalizacji usta-
wienia skanera, aby zarejestrować odwrotną stronę obiektów lub innych ukrytych 
przedmiotów. W  przypadku wielu pozycji skanowania wokół obiektu lub sceny 
gęstość skanowania wzrośnie, wypełniając luki w chmurze punktów15.

Rozbryzgi krwi w wymiarze 3D

Dzięki obrazowaniu w  wymiarze 3D nawet w  miejscu, gdzie jest, bez problemu 
można ustalić drogę dosłownie każdej jej kropli. Tradycyjna analiza kryminali-
styczna krwawych zacieków jest mozolna oraz czasochłonna, ponieważ polega 
głównie na dedukcyjnym ujawnieniu hipotetycznego przebiegu wydarzeń na 
podstawie śladów krwi, znajdujących się na miejscu zajścia kryminalnego oraz na 
podstawie teoretycznej drogi, którą przebyła każda z kropel, zanim znalazła się na 
ścianie czy meblach. Dodatkową przeszkodą jest to, że krople krwi zazwyczaj nie 
poruszają się w linii prostej, lecz po krzywej balistycznej, a  jej kształt jest uzależ-
niony od prędkości, jaką osiągała krew w chwili rozpryskania16.

Pierwszym etapem odkrytej przez Szwajcarów metody jest wykonanie trójwy-
miarowego obrazu miejsca zdarzenia kryminalnego za pomocą skanera laserowego 
3D oraz zrobienie zdjęć zwykłym aparatem fotograficznym. Później dzięki pracy 
tachymetra oznacza się dokładne położenie każdej plamy krwi oraz gromadzi te 
dane na podstawowym obrazie uzyskanym ze skanera. Kolejnym działaniem jest 
precyzyjne obliczenie masy każdej z  kropel krwi w  celu wyznaczenia ich teore-
tycznej prędkości w  momencie zbrodni. Uzyskanie tych parametrów i  zbadanie 
hipotetycznych kątów, pod którymi krople krwi padały pozwala odtworzyć praw-
dopodobny przebieg minionych zdarzeń kryminalnych17.

15 R. Tredinnick, S. Smith, K. Ponto, A cost-benefit analysis of 3D scanning technology for crime scene 
investigation, „Forensic Science International” 2019, nr 1, s. 2–5, www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S2665910719300258 (dostęp 1.11.2019).

16 K. Kieś, Krwista zbrodnia w  wymiarze 3D, https://gadzetomania.pl/21371,krwista-zbrodnia-w-
-wymiarze-3d (dostęp 14.02.2010).

17 Ibidem.
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Analiza badawcza w zakresie możliwości zastosowania skanerów 3D  
podczas oględzin oraz ich udokumentowanie

Pierwszą na terenie Polski próbę poznania możliwości w  zakresie zastosowania 
systemów laserowego skanowania 3D podczas przeprowadzania czynności pro-
cesowych oględzin na miejscu zajścia kryminalnego oraz ich udokumentowania 
podjęła Szkoła Policyjna w Pile wraz ze znajdującym się przy Instytucie Historii 
Architektury Sztuki oraz Techniki Politechniki Wrocławskiej Laboratorium Ska-
nowania i  Modelowania 3D i  firmą Leica Geosystems. W  ramach praktycznych 
warsztatów z udziałem przedstawiciela firmy Leica Geosystems Waldemara Kubi-
sza oraz kierownika Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D i wykładowcy 
z  Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policyjnej w  Pile Jacka Kościuka 18 dokonano 
kryminalistycznego badania dwóch symulowanych miejsc zdarzeń: wypadku dro-
gowego oraz miejsca znalezienia zwłok. Czynności śledczych na miejscu zdarzenia 
dokonano zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego oraz z zasadami 
przeprowadzania takich czynności na miejscu zdarzenia kryminalnego19.

Najpierw jeden z symulowanych obszarów zdarzenia (zabójstwa) pozostawiono 
w niezmienionym położeniu i dwukrotnie poddano czynnościom oględzinowym 
z  zastosowaniem metody klasycznej oraz z  wykorzystaniem zespołów ludzkich, 
którzy wchodzili w  skład grupy operacyjno-procesowej. Następnie policjanci 
sporządzili całe komplety niezbędnej dokumentacji w postaci protokołu oględzin, 
szkicu roboczego oraz właściwego, metryczek śladowych i notatki pooględzinowej20.

W trakcie przeprowadzanych oględzin wykorzystano tradycyjną fotogrametrię 
cyfrową oraz skaner Leica ScanStation 2. Ze względu na potrzeby współczesnej 
nauki kryminalistycznej oraz dzięki laserowym skanerom 3D możliwe jest szyb-
kie, sprawne i  precyzyjne dokonanie pomiarów, szkiców oraz planów obszarów 
zdarzeń poddawanych oględzinom, np. wyznaczonego terenu, budynku, lokalu 
oraz znajdujących się tam śladów kryminalistycznych. Skanery 3D ułatwiają także 
odczytywanie oraz archiwizację wszelkiego rodzaju danych przestrzennych, co 
eliminuje konieczność powtórnych wizyt na miejscu zdarzeń. Z  drugiej strony 

18 Ebos, Uwaga! Polska policja skanuje, www.ebos.pl/artykul/uwaga_policja_skanuje (dostęp 
9.10.2009).

19 Szkoła Policji w Pile, Krok w przyszłość kryminalistyki, http://pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktual-
nosci/2009-1/1825 (dostęp 20.12.2020).

20 L. Koźmiński, M. Brzozowska, J. Kościuk, W. Kubisz, Wykorzystanie możliwości nowoczesnego 
skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania, „Stowarzyszenie Konser-
watorów Zabytków” 2009, nr  26, s.  681, https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/33364 
(dostęp 9.10.2009). 
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pozwalają jednak na powrót na miejsce zdarzenia kryminalnego w dowolnym cza-
sie w wymiarze 3D21.

W  czynnościach laserowego skanowania 3D symulowanego obszaru zajścia, 
uczestniczyły aktywnie dwie osoby. Pełny czas naziemnego skanowania wynosił 
1 godz. 55 min, a samo pomieszczenie było badane z trzech stanowisk (ok. 30–35 
min na stanowisko laserowego skanowania). Odpowiedni dobór liczby stanowisk 
skanowania w danym przypadku zależał od złożoności miejsca poddawanego lase-
rowemu skanowaniu, zgodnie z  zasadą: „im bardziej skomplikowana struktura 
terenu i występowanie licznych przedmiotów, tym większa liczba stanowisk do ska-
nowania”22. Ich odpowiedni wybór związany jest z wykluczeniem tzw. martwych 
terenów, a więc tych obszarów, do których promień lasera nie dociera, a co za tym 
idzie – terenów, które nie zostałyby załączone w późniejszej dokumentacji. Sama 
czynność wykonywana na miejscu zajścia kryminalnego opierała się na zeskano-
waniu rzeczywistości z  trzech różnych, wzajemnie uzupełniających się stanowisk 
pracy naziemnego skanera 3D, wymagającego tylko unieruchomienia, odpowied-
niego wypoziomowania oraz oznaczenia elementów obszaru poddanego automa-
tycznemu skanowaniu, zapisywanym na dysku komputera, który współpracował ze 
sprzętem. Całkowity czas przygotowania materiałów zdobytych w wyniku naziem-
nego skanowania 3D, łącznie dla wszystkich stanowisk, wyniósł (bez przygotowy-
wania nagrań) osiem godzin23.

Cennym produktem pośrednim, będącym materiałem poglądowym oraz 
badawczym, są przeróżne animacje wideo, np. w  przypadku laserowego skano-
wania obszaru wypadku drogowego możliwe było utworzenie filmu z  perspek-
tywy kierowcy, który prowadził pojazd mechaniczny. Duże znaczenie ma również 
możliwość zrekonstruowania widoku terenu zajścia z  pozycji świadka. Można 
dzięki temu znaleźć odpowiedź np. na pytanie, „czy świadek mógł z  okna swo-
jego mieszkania widzieć całe zdarzenie drogowe?24”. Wyjątkowo istotna z punktu 
widzenia wykorzystania dokumentów pooględzinowych jest możliwość przygoto-
wania materiałów z laserowego skanowania 3D obszaru zajścia i ich udostępnienie 
w  Internecie. Wszelkich pomiarów można dokonywać bezpośrednio w chmurze 
punktów zarówno na komputerze, jak też zdalnie za pomocą sieci lokalnej lub 
globalnej sieci internetowej. Dzięki temu biegły sądowy z  zakresu wypadków 
drogowych, zaopatrzony dodatkowo w  prawidłowe oprogramowanie, ma dostęp 

21 Szkoła Policji w Pile, op. cit.
22 L. Koźmiński, M. Brzozowska, J. Kościuk, W. Kubisz, op. cit., s. 682.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 683.
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do terenu zajścia na odległość. Może on także, na podstawie samodzielnych obli-
czeń oraz interpretacji zdobytego rzeczowego materiału dowodowego, stworzyć 
animację wideo rekonstruującą zdarzenie komunikacyjne (takie sposoby stosują 
również amerykańscy biegli sądowi z  zakresu balistyki, którzy pracują na mate-
riałach pochodzących z naziemnego skanowania 3D)25. Ponadto zwizualizowaną 
scenę przestępstwa łączyć można za pomocą hiperlinków z  różnymi kształtami 
graficznego ukazania wizerunków ujawnionych śladów oraz przedmiotów, a także 
z obecnymi w procesie karnym dokumentami procesowymi w poszczególnych ele-
mentach albo całości26.

Następnym etapem pracy badawczej nad dokumentami z laserowego skanowa-
nia 3D było sporządzenie rzutu wektorowego miejsca zajścia kryminalnego, który 
może być ukazany w odpowiedniej skali, właściwej dla czynności weryfikowania na 
ekranie komputera czy też wydruku w formie papierowej27. 

Dzięki trójwymiarowemu skanowaniu miejsca zajścia kryminalnego możliwe 
jest odpowiednio szybkie sporządzenie dokumentów pooględzinowych. Zaletą 
takiego skanowania jest w szczególności dostęp do modeli 3D z „chmurą punktów” 
o  dużej precyzyjności oraz sprawności pomiarowej, możliwość błyskawicznego 
otrzymywania planów, rzutów, przekrojów 2D oraz tworzenia animacji 3D, które 
ułatwiają w  znaczym stopniu rekonstrukcję przebiegu zdarzenia. W  analizie 
materiałów, które pochodzą z  naziemnego skanowania 3D, bardzo użytecznym 
urządzeniem, zwłaszcza dla biegłych z  zakresu rekonstrukcji wypadków komu-
nikacyjnych, jest aplikacja Leica Forensic Map Pro 1.0, pomocna przy obliczaniu 
prędkości pojazdów, drogi hamowania, energii kinetycznej28.

Wykorzystanie skaningu 3D na miejscu zdarzenia  
w obowiązującym stanie prawnym w Polsce

Przepisy procedury karnej regulują wykonywanie czynności dochodzeniowo- 
-śledczych. W rozdziale 23 w art. 207 kodeksu postępowania karnego ustawodawca 

25 Ibidem.
26 Ibidem, s. 684.
27 Ibidem, s. 685.
28 P. Winiarczyk, P. Knut, Nowoczesne techniki pomiaru i obrazowania a ich wpływ na jakość i efek-

tywność prowadzenia czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia, w: B. Zdunek, K. Maciąg 
(red.), Kryminalistyka w ujęciu naukowym, Lublin 2016, s. 86–87.
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uregulował czynność procesową oględzin. Przepis ten stanowi, że „w razie potrzeby 
dokonuje się oględzin miejsca, osoby lub rzeczy”29. 

Podstawowymi zadaniami stawianymi na miejscu oględzin jest ujawnienie, 
zabezpieczenie i utrwalenie stanu miejsca, osób i rzeczy. Oględziny miejsca zajścia 
kryminalnego stawiają sobie za cel z jednej strony utrwalenie postrzegania widzia-
nego stanu rzeczy w miejscu czynu zabronionego, z drugiej natomiast ujawnianie 
śladów dokonanego przestępstwa, w tym również przedmiotów, za pośrednictwem 
których przestępstwo zostało popełnione30. 

Z przepisu art. 205 § 1 kodeksu postępowania karnego wynika, że jeśli „doko-
nanie oględzin, eksperymentu, ekspertyzy, zatrzymania rzeczy lub przeszukania 
wymaga czynności technicznych, w szczególności takich jak wykonanie pomiarów, 
obliczeń, zdjęć, utrwalenie śladów, można do udziału w nich wezwać specjalistów”31. 
W przepisie art. 205 § 1 kodeksu postępowania karnego określone zostały również 
inne nieokreślone „czynności samej kategorii, ponieważ wyliczenie w tym przepi-
sie, przez posłużenie się w jego końcowej części określeniem »w szczególności«, nie 
jest wyliczeniem zamkniętym. Są to czynności o charakterze pomocniczym oraz 
wyłącznie technicznym”32. Kodeks postępowania karnego nie wymienił czynności 
technicznych, urządzeń lub technologii, których użycie jest dozwolone w trakcie 
oględzin. Co za tym idzie, nie wskazał parametrów technicznych (np. wskazań 
dokładności) w stosunku do czynności dokonywanych przez to urządzenie. Prze-
pis ten nie zawiera delegacji ustawowej do określania jakichkolwiek warunków 
technicznych oraz rodzaju urządzeń stosowanych w  oględzinach. W  ten sposób 
ustawodawca uniemożliwił precyzowanie takich warunków technicznych w aktach 
niższego rzędu przez właściwy organ. Przepis wskazany w kodeksie postępowania 
karnego, który posiada delegację ustawową w zakresie czynności procesowych, to 
art. 147 § 5 i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych 
służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów 

29 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 
ze zm.), art. 207.

30 T. Wieczorek, K. Mączka, M. Szymczak, Analiza możliwości wykorzystania skanów 3D z miejsca 
zdarzenia jako materiału dowodowego w postępowaniu sądowym w warunkach prawnych obowią-
zujących w  Polsce, „Przegląd Policyjny” 2018, nr  2(130), s.  9, DOI: 10.5604/01.3001.0013.6651 
(dostęp 26.12.2019).

31 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 
ze zm.), art. 205.

32 M. Kurowski, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, https://sip.lex.pl/?_ga= 2.1-
7 7 081509.1446597563.1615410052-705083259.1615410051#/commentary/5877 83 618/ 64 46 41?-
tocHit=1.
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ich przechowywania, odtwarzania i  kopiowania zapisów33. Rozporządzenie to 
reguluje kwestie digitalizacji zapisów, przechowywania nośników oraz postępowa-
nia z nośnikami elektronicznymi, nie odnosząc się w żaden sposób do wymogów 
technicznych, które muszą być spełnione w trakcie oględzin34. 

Dzięki wskazanym przepisom i  pozostawieniu otwartego katalogu czynności 
techniczno-kryminalistycznych, które można wykonywać w  trakcie oględzin na 
miejscu zdarzenia, stworzona została przestrzeń do przeprowadzenia oględzin 
za pomocą urządzeń skaningu 3D. Przepisy pozwalają na stosowanie środków 
technicznych w trakcie oględzin, nie określając ich w żaden sposób. Można zatem 
stwierdzić, że zastosowanie urządzenia skanująco-pomiarowego, wykorzystującego 
technologię modelowania 3D, wypełnia ustawowe określenie „wykonanie pomia-
rów, obliczeń, zdjęć, utrwalenie śladów” wskazane w przepisie art. 205 § 1 kodeksu 
postępowania karnego35. 

Wnioski

Laserowe skanowanie 3D jako innowacyjna technika pomiarowa może usprawnić 
pracę dochodzeniowo-śledczą, a  także pracę prokuratorów oraz sędziów, dlatego 
służby policyjne w niektórych krajach Europy oraz Ameryki wdrażają te metody 
do swojej praktyki. W  wielu państwach wciąż rozważa się wprowadzenie skane-
rów 3D jako standardowego wyposażenia przeznaczonego do oględzin miejsca 
zdarzenia. Szczególnie ważny jest aspekt związany z podniesieniem wiarygodności 
i  niepodważalności dokumentacji w  postaci plików wynikowych ze skanera 3D. 
Wykonywanie pomiarów za pośrednictwem urządzeń eliminuje bezpośredni kon-
takt człowieka z wymiarowanym przedmiotem. W związku z  tym, patrząc z per-
spektywy zwiększenia się bezpieczeństwa czynności procesowo-śledczych, użycie 
technik pomiaru oraz obrazowania 3D pozwala znacznie ograniczyć bądź uniknąć 
ingerencji czynnika ludzkiego w rzeczowy materiał dowodowy, zachowując przy 
tym jego właściwości. Oględziny miejsca zdarzenia zostały scedowane w wielu pań-
stwach na policję. Uznaje się, że jest to organ dysponujący dużymi możliwościami 

33 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń 
i  środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych 
oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów (Dz.U. z 2003 r., nr 107, 
poz. 1005).

34 T. Wieczorek, M. Zubańska, K. Wiciak, M. Szymczak, Techniczne i prawne aspekty oględzin miej-
sca zdarzenia z wykorzystaniem skaningu 3D, w: J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna, 
Szczytno 2015, s. 147.

35 T. Wieczorek, K. Mączka, M. Szymczak, Analiza…, s. 10.
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technicznymi. Wydaje się, że również w  ustawodawstwie polskim powinniśmy 
zmierzać w  tym samym kierunku, zwłaszcza że od kilku lat trwają badania nad 
zastosowaniem tej nowatorskiej technologii skaningu 3D, która od niedawna 
zaczęła być stosowana przez polskie organy ścigania na miejscu zdarzenia. Przepisy 
kodeksu postępowania karnego także nie sprzeciwiają się wykorzystywaniu tego 
typu urządzeń pomiarowych, a wręcz przeciwnie – pozostawiają otwarty katalog 
czynności techniczno-kryminalistycznych, dokonywanych na miejscu zdarzenia 
przestępnego. 

Założenia badawcze Szkoły Policji w  Pile, Laboratorium Skanowania i  Mode-
lowania 3D oraz firmy Leica Geosystems, poczynione przy próbie sprawdzenia 
możliwości w  zakresie zastosowania systemów naziemnego skanowania 3D pod-
czas oględzin na miejscu zdarzenia kryminalnego, również udowadniają, że inno-
wacyjna technologia 3D faktycznie okazuje się szybka, precyzyjna, sprawna oraz 
dzięki niej możliwe jest dokładne sporządzenie dokumentacji pooględzinowej, 
umożliwiającej odtworzenie rekonstrukcji miejsca zdarzenia. Ponadto skanery 3D 
to nowoczesne urządzenia, zapewniające automatyczne połączenie chmury punk-
tów w obszarze w celu błyskawicznego wykonania kontroli jakości, poprawy pro-
duktywności oraz podejmowania bardziej świadomych i  zdecydowanych decyzji 
na terenie oględzin. Ten sprzęt pozwala jego użytkownikom na dokumentowanie 
oraz trójwymiarowe obrazowanie rzeczywistości, zwiększając przy tym wydajność, 
dokładność oraz fachowość oględzin terenu. Eksperci podkreślają również, że laser 
umożliwia maksymalne zobiektywizowanie oględzin, zwiększa ich wiarygodność 
i minimalizuje ryzyko popełnienia błędów.
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The use of innovative 3D scanning technology  
in an inspection at a crime scene

Abstract

Due to the dynamic development and technological progress in the field of forensic tech-
niques, it is possible to use an innovative method of terrestrial 3D scanning in visual inspec-
tion activities. The aim of the article is to present the issues related to the introduction of 
modern 3D laser scanning technology, influencing the improvement of criminal proceed-
ings carried out at the crime scene by prosecution. The possibility of using 3D scanning as 
a measurement tool at a crime scene and as a technology for recreating the course of a crime 
in a courtroom is analyzed. Particular attention is also paid to the research carried out by the 
Police School in Piła together with the Scanning and 3D Modeling Laboratory at the Institute 
of History of Architecture of Art and Technology of the Wrocław University of Technology 
and Leica Geosystems regarding the possibility of using 3D scanning systems during site 
inspections at crime scenes and their documentation.

The focus was also on discussing the use of 3D scanning at a crime scene in the current 
legal status in Poland. The paper presents advantages of using and mapping this modern 
method at the scene and the use of this technology in the world and in Poland, which turns 
out to be fast, efficient and precise to a degree satisfying the requirements of modern foren-
sics and criminal proceedings. In addition, 3D laser scanning also eliminates the need for the 
investigation team to return to the scene, thus simplifying the process of documenting and 
describing spatial data. 

The paper examines views of legal scholars and commentators by means of, i.a an analy-
sis of legal literature, forensic literature and legal provisions, especially those set out in the 
Polish Code of Penal Proceedings.

Keywords: 3D scanning, crime scene, modern technologies, documentation, inspection, 
innovativeness
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Definicja legalna beneficjenta środków publicznych 
wydatkowanych w ramach polityki spójności

Streszczenie

Zdefiniowanie określonego pojęcia najczęściej ma zastosowanie do konkretnego aktu praw-
nego. W praktyce jednak wprowadzona definicja może mieć szersze znaczenie systemowe. 
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku definicji beneficjenta, która – została wpro-
wadzona krajowymi przepisami prawnymi. Z jednej strony wymaga ona uwzględnienia pojęć 
o charakterze uniwersalnym dla całego systemu prawnego. Z drugiej jednak jest ogranicza-
na regulacjami stosowanymi przy realizacji określonych celów strategicznych wyznaczonych 
przez poszczególne programy operacyjne. Zasygnalizowane uwarunkowania powinny być 
brane pod uwagę w procesie wykładni pojęcia podmiotu uprawnionego do skorzystania ze 
środków unijnych. Celem niniejszego artykułu jest analiza definicji beneficjenta środków 
unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności. Z uwagi na obszerność tematyki 
przeprowadzoną analizę ograniczono do ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, co wiązało się z uwzględnieniem pojęcia benefi-
cjenta stosowanego jeszcze przed dniem akcesji, a  także z  zastosowaniem podobnych, ale 
bardziej rozbudowanych konstrukcji, które zostały wprowadzone później do krajowego sys-
temu prawnego. W konsekwencji w opracowaniu zastosowano zarówno metodę historyczną, 
jak i  metodę dogmatyczno-analityczną. W  pewnej mierze uwzględniono również metodę 
analizy pojęciowej w zakresie odnoszącym się do definicji beneficjenta oraz poszczególnych 
jej części składowych. Na tej podstawie możliwe było sformułowanie ogólnych twierdzeń 

Acta Iuris Stetinensis 

Definicja legalna beneficjenta środków publicznych…

2022, nr 1 (vol. 37), 125–143
ISSN (print) 2083-4373 ISSN (online) 2545-3181

DOI: 10.18276/ais.2022.37-07



126 Robert Talaga

dotyczących zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych ograniczeń związanych z moż-
liwością uzyskania statusu beneficjenta. 

Słowa kluczowe: polityka spójności, umowa o dofinansowanie projektu, beneficjent, 
definicja legalna, wykładnia prawa

Wprowadzenie

Transfer funduszy unijnych do poszczególnych państw członkowskich jest konse-
kwencją realizacji zasad wydatkowania budżetu przyjętego na określone siedmio-
letnie okresy jego programowania1. W ten sposób w Unii Europejskiej realizowane 
są różne polityki prowadzone dla osiągnięcia wspólnych celów zmierzających do 
urzeczywistnienia traktatowych założeń przyjętych przez państwa członkowskie2. 
Jedną z nich jest polityka spójności ukierunkowana na niwelowanie różnic w roz-
woju poszczególnych regionów wchodzących w skład państw członkowskich3.

Środki finansowe w  ramach realizowanej polityki mogą być przekazywane 
zarówno na podstawie umowy o dofinansowanie, jak i decyzji o przyznaniu okre-
ślonej kwoty dofinansowania. Stosowanie decyzji administracyjnych w  odniesie-
niu do transferu środków unijnych było uznawane za dopuszczalne z  uwagi na 
schematyczność udzielanej pomocy „bez potrzeby zindywidualizowania sposobu 
wykorzystania środków finansowych”4. W  tym względzie najczęściej dochodziło 
jednak do zawierania umów o  dofinansowanie określonego projektu w  ramach 

1 Zob. W. Stankiewicz, Budżet Unii Europejskiej – kierunki ewolucji systemu finansowania w aspekcie 
nowej perspektywy finansowej 2007–2013, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2007, nr 1, s. 219–235; 
K. Brysiewicz, System wyboru i oceny projektów współfinansowanych ze środków europejskich w per-
spektywie finansowej 2014–2020, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 10, s. 7–24; R. Poździk, 
Zasady wdrażania funduszy unijnych w  latach 2014–2020, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, 
nr 12, s. 4–11.

2 Zob. M. Świstak, J.W. Tkaczyński, Polityki publiczne  – zagadnienia teoretyczne, w: M. Świstak, 
J.W. Tkaczyński (red.), Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan prawny i perspektywy, 
Kraków 2015, s. 11–28.

3 Zob. A. Gajda, Spójność gospodarcza i społeczna, w: J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Tom 
II Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006, s. II, 651–668; M. Świstak, Polityka regionalna Unii 
Europejskiej jako polityka publiczna, Kraków 2018, s. 33 i n. 

4 S. Prutis, Dobór instrumentów prawnych służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, „Studia 
Iuridica Agraria” 2009, t. VII, s. 198; S. Prutis, Mechanizmy prawne wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków Unii Europejskiej (dobór metody regulacji prawnej), w: A. Doliwa, S. Pru-
tis (red.), Tom III – Wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne, w: D.R. Kijowski, 
P.J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego?, Warszawa 2012, s. 122.
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określonego programu operacyjnego. Taka konstrukcja stanowiła „kombinację 
umów i aktów administracyjnych” uznanych za część składową „reżimu kontrak-
towego”5. Zawierane umowy o  dofinansowanie projektów określały szczegółowo 
zasady udzielania finansowego wsparcia oraz finansowego rozliczenia planowa-
nego projektu (przedsięwzięcia). Ich istotą jest specyficzne zobowiązanie dotyczące 
realizacji strategicznych celów określonych w programach operacyjnych (zarówno 
krajowych, jak i  regionalnych). Stosowny kontrakt był zawierany z  podmiotem, 
który ubiegał się o dofinansowanie. Tym samym uzyskiwał on status beneficjenta 
przekazywanych środków, zdefiniowany zarówno przez ustawodawcę krajowego, 
jak i unijnego, co będzie przedmiotem dalszych rozważań. 

Precyzując, dalsza analiza zostanie zawężona do zakresu obowiązywania 
podobnej konstrukcji definicji beneficjenta wprowadzonej w  ustawie o  Narodo-
wym Planie Rozwoju6 oraz w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju7. 
Obie regulacje stworzyły w istocie podstawy do strategicznego planowania rozwoju 
z uwzględnieniem środków krajowych oraz środków przeznaczonych na realizację 
unijnej polityki spójności. Na potrzeby przeprowadzonej analizy uwzględniono 
regulacje, które zmieniały się w ewolucyjny sposób, aby uzyskać w efekcie zbliżoną 
formę definicji beneficjenta. Warto w tym względzie zaznaczyć, że zupełnie inną 
konstrukcję definicji tego pojęcia wprowadzono w  ustawie o  zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finanso-
wej 2014–20208.

5 Zob. A. Błaś, Formy aktów administracyjnych w polskim ustawodawstwie, w: J. Boć (red.), Prawo 
administracyjne, Wrocław 2001, s.  344; M. Stahl, Prawne formy działania administracji publicz-
nej – ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, 
umowy cywilne, w: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w  teorii 
i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 477 i n.; M. Baran, Przekształcenia w systemie prawnych form 
działania administracji publicznej, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa 
Administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014, s. 652 i n.

6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206 ze zm.), 
dalej jako ustawa o NPR.

7 Ustawa z  dnia 6 grudnia 2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z  2019  r., 
poz. 1295), dalej jako u.z.p.p.r.

8 W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818), która w art. 2 
pkt 1) przez określenie „beneficjent” nakazuje rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia ogólnego, oraz podmiot, o  którym mowa w  art. 63 rozporządzenia ogólnego, 
a w art. 2 pkt 22) określa, że rozporządzenie ogólne to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fun-
duszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 



128 Robert Talaga

Definicje legalne jako dyrektywy interpretacyjne

W literaturze prezentowane są zarówno poglądy negujące charakter normatywny 
definicji legalnych9, jak i  go aprobujące10. Zwolennicy teorii normatywnego 
charakteru definicji pojęć prawnych przede wszystkim wskazują, że dzięki nim 
ustawodawca narzuca adresatowi tekstu prawnego sposób rozumienia danego 
określenia, w  związku z  tym definicje terminów prawnych są normami nakazu-
jącymi11. W  istocie chodzi zatem o  zachowanie adekwatności rozumienia wpro-
wadzanego zwrotu do zamysłów ustawodawcy poprzez wprowadzenie narracji 
narzucającej, w jaki sposób rozumieć „określone znaczenie używanych terminów 
odróżniające od funkcjonującego w języku potocznym”12. Z tych względów defini-
cje legalne można traktować jako „nakazy rozumienia w określony sposób termi-
nów w tekście prawnym”13. W konsekwencji przyjmuje się, że definicje ustawowe są 

„wypowiedziami prawa pozytywnego”, które ustanawiają określoną normę prawną14. 
W  związku z  tym definicje pojęć prawnych bywają uznawane za normy nakazu-
jące15. J. Wróblewski uznawał, że definicje legalne określonego pojęcia stanowią 
część interpretowanej i stosowanej normy prawnej16. Podobnie uważał S. Grzybow-
ski, stwierdzając, że definicje legalne określonego wyrażenia stanowią tylko cząstkę 
ujawnionej przez ustawodawcę dyrektywy określonego postępowania w  określo-
nych warunkach17. Także A. Malinowski podzielił pogląd, że definicje legalne to 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundu-
szu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

9 Zob. B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1948, s. 88; J. Lande, Nauka o normie praw-
nej, Lublin 1956, s. 12–14; J. Gregorowicz, Definicje w prawie i nauce prawa, Łódź 1962, s. 51. 

10 Zob. E. Waśkowski, Teoria wykładni prawa cywilnego, metodologia dogmaty tyki cywilistycznej 
w zarysie, Warszawa 1936, s. 29; L. Seidler, Teoria państwa i prawa (część analityczna), Kraków 1951, 
s. 44; Z. Ziembiński, O zwrotach definicyjnych w ustawodawstwie PRL, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zeszyt Specjalny”, Poznań 1956, s. 61; L. Nowak, Spór 
o definicje legalne a pojmowanie „prawodawcy”, „Państwo i Prawo” 1963, nr 3, s. 515; J. Pieńkoś, 
Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku, Warszawa 1999, s. 89.

11 Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2010, s. 215.
12 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2017, s. 82–83.
13 S. Kaźmierczyk, Definicja legalna, w: A. Bator (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon 

tematyczny, Warszawa 2012, s. 203.
14 J. Pieńkoś, op. cit., Warszawa 1999, s. 88–89.
15 Zob. M. Zieliński, op. cit., s. 215.
16 J. Wróblewski, Zagadnienia…, s. 247. 
17 S. Grzybowski, Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego” 1961, nr 39, s. 38.
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uproszczenia redakcyjne w tekście prawnym, które „są jedynie podstawą do ustala-
nia norm zachowania językowego”18. W tym sensie określone zwroty, które zostały 
zdefiniowane przez ustawodawcę, stają się co najmniej elementami składowymi 
norm w zależności od konstrukcji przyjętej przez ustawodawcę. Końcowe znacze-
nie wyinterpretowanych norm prawnych jest wynikiem nakładania się znaczenia 
definicyjnego pojęć zawartych w  jednostkach redakcyjnych tekstu, w  tym rów-
nież definicji legalnych, które mogą prowadzić do uzyskania zamierzonego przez 
ustawodawcę celu odbiegającego od powszechnie przyjętego (tzw. celu zmanipu-
lowanego)19. W tym względzie definicje terminologiczne mają co najmniej walor 
użytkowy, pozostając regułami interpretacyjnymi20. 

Interpretacja definicji legalnych pojęcia beneficjenta

Zdefiniowane przez ustawodawcę pojęcie beneficjenta oznaczające jedną ze stron 
umowy o  dofinansowanie projektu stanowiło kluczową wskazówkę w  procesie 
dekodowania prawidłowej normy prawnej będącej podstawą stosowania przepisów 
prawa w ramach wdrażania polityki spójności. W tym przypadku dotyczy to spe-
cjalistycznego sposobu rozumienia stron umowy o dofinansowanie projektu. Natu-
ralne pozostaje zatem pytanie nie tylko o wykładnię przepisów prawa, które dotyczą 
beneficjenta, lecz także o wykładnię samej definicji legalnej beneficjenta21. Mimo 
jednoznacznego charakteru wprowadzonej definicji zasadna była ich wykładnia. 
Wprowadzone definicje beneficjenta nie były bowiem kompletne w obu aktach 
prawnych. W  przypadku gdy do interpretowanej definicji nie odnosiły się inne 
definicje ani pojęcia funkcjonujące w  systemie prawnym na potrzeby wdrażania 
polityki spójności, za dopuszczalne można było uznać odwołanie się do definicji 
zaczerpniętych z innych gałęzi powszechnie obowiązującego prawa22. 

18 A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s. 157.
19 L. Lindhl, Deduction and Justification in the Law. The Role of Legal Terms and Concepts, „Ratio 

Iuris” 2004, t. 17, nr 2, s. 182 i n.
20 J. Pieńkoś, op. cit., s. 89. 
21 Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny „wykładnią prawa jest ope-

racja myślowa (…) w toku której dokonuje się przekładu zbioru przepisów ogłoszonych w aktach 
prawodawczych na zbiór norm postępowania równoznaczny jako całość z danym zbiorem przepi-
sów” – por. wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., I OSK 2320/12, Legalis nr 810366.

22 Zob. W. Jakimowicz, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków–Warszawa 2006, s. 485 i n. 
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Interpretacja wprowadzonej definicji beneficjenta wymagała równocześnie 
uwzględnienia obowiązujących definicji i  pojęć o  charakterze uniwersalnym, 
które funkcjonują w całym systemie prawnym23. Co więcej, takie regulacje mogły 
zawierać odesłania do innych przepisów, które należało też uwzględnić w procesie 
wykładni pojęcia beneficjenta. Ewentualnego uzupełnienia definicji beneficjenta 
należało poszukiwać również w przepisach prawa finansowego oraz prawa dotyczą-
cego realizacji polityki spójności. Przepisy tych ustaw musiały być stosowane jako 
ewentualne uzupełnienie wprowadzonych definicji beneficjenta w pierwszej kolej-
ności. W tym względzie nadrzędny charakter miały przepisy ustawy o finansach 
publicznych, która określała szeroki zakres zastosowania umowy o dofinansowanie 
projektu w całym systemie prawnym. Dopiero regulacje wprowadzone w poszcze-
gólnych ustawach związanych z  wydatkowaniem funduszy unijnych uszczegóło-
wiało definicję beneficjenta do potrzeb realizowanej polityki spójności. 

Definicja beneficjenta zawarta w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju 
oraz w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Definicje beneficjenta wprowadzone w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju oraz 
w  ustawie o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju mają podobną konstrukcję 
legislacyjną24. W tekstach obu aktów prawnych mogły jednocześnie znajdować się 
(i znajdowały się) przepisy odnoszące się do pojęcia beneficjenta. Wymagały one 
uwzględnienia jako uzupełnienie zakresu rozumienia definicji legalnej wprowa-
dzonej przez ustawodawcę. Mimo podobnej konstrukcji ustawodawca posłużył się 
rożnymi sformułowaniami przy definiowaniu pojęcia beneficjenta. Istniały zatem 
pewne różnice, które należy dostrzec dla precyzji prowadzonej analizy. Definicja 
beneficjenta zawarta w  ustawie o  NPR odnosiła się mianowicie do podmiotów 

„korzystających z  publicznych środków wspólnotowych i  publicznych środków 
krajowych”, podczas gdy definicja zawarta w u.z.p.p.r. odnosiła się do podmiotów 

„realizujących projekty finansowane z  budżetu państwa lub ze źródeł zagranicz-
nych”. Oba pojęcia, choć zostały odmiennie sformułowane, w istocie miały podobny 
zakres zastosowania. Ustawodawca krajowy na potrzeby NPR zaznaczył, że bene-
ficjent to w pierwszej kolejności podmiot korzystający ze środków wspólnotowych, 
a dopiero w dalszej kolejności ze środków krajowych. Takie rozwiązanie było zgodne 
z przepisami przyjętymi w ustawie o finansach publicznych. Oprócz tego w ustawie 

23 Wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., II GSK 2024/12, LEX nr 1488083.
24 K. Borowicz, Zasady prowadzenia polityki rozwoju, Warszawa 2008, s. 21.
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ujęto także przepisy zawierające definicje ustawowe odnoszone do sformułowań 
cząstkowych definiujących beneficjenta. W praktyce prowadziły one do dalszego 
rozbudowania wprowadzonej definicji ustawowej. Przykładowo konieczne było 
uwzględnienie, że ustawodawca wprowadził definicje legalne „publicznych środ-
ków wspólnotowych”25 oraz „publicznych środków krajowych”26. Niewątpliwie 
znalazły one pomocnicze zastosowanie w przypadku definicji beneficjenta. Nato-
miast w przypadku beneficjenta zdefiniowanego w u.z.p.p.r. ustawodawca zastoso-
wał prostsze rozwiązanie, wskazując, że beneficjentem pozostaje osoba „realizująca 
projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych”. Na potrzeby 
realizacji tej ustawy kolejność pochodzenia środków publicznych transferowanych 
jednostkom została odwrócona – w pierwszej kolejności wskazano środki pocho-
dzące z  budżetu państwa, a  dopiero następnie ze źródeł zagranicznych. W  tym 
względzie posłużono się pojęciami „budżetu państwa” oraz „źródeł zagranicznych”, 
które z uwagi na jednoznaczne ich odniesienie nie wymagały korzystania z innych 
definicji legalnych. Pomocne było w dalszej kolejności poszukiwanie uzupełnień 
stosownych definicji w ustawie o finansach publicznych27. Niewątpliwie bowiem 
środkami zagranicznymi były zdefiniowane ustawowo „środki europejskie”28. 

25 Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy o NPR wprowadzono definicję legalną uzupełniająca, że publiczne 
środki krajowe to „środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz państwowych funduszy 
celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środki innych jednostek sektora 
finansów publicznych, a także inne środki jednostek oraz form organizacyjnoprawnych sektora 
finansów publicznych”.

26 Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o NPR wprowadzono definicję legalną uzupełniająca, że publiczne 
środki wspólnotowe to „środki finansowe pochodzące z  budżetu Wspólnot Europejskich, 
a  w  szczególności z  funduszy strukturalnych, o  których mowa w  przepisach Unii Europejskiej 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orienta-
cji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, roz-
porządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu 
ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji 
Narodowego Planu Rozwoju”.

27 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze 
zm.); ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 
ze zm.).

28 Zgodnie z art. 5 pkt 5 u.f.p. ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się 
przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c. W istocie oznacza to: 1) środki 
pochodzące z  funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybac-
kiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których 
mowa w pkt 5 lit. a i b; 2) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, 
o których mowa w pkt 5 lit. c i d: a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, b) Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) Szwajcarsko-Polskiego Programu 
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W  istocie tak określone środki obejmowały nie tylko środki unijne, lecz także 
środki pochodzące z  Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W  efekcie środki, 
z  jakich można było korzystać, pochodziły również z  państw nieczłonkowskich, 
które uruchomiły specjalne fundusze dla słabiej rozwiniętych krajów członkow-
skich, w zamian za możliwość korzystania z dobrodziejstw wspólnego rynku29. Do 
takich środków miały jednak zastosowanie odrębne regulacje, na podstawie których 
były one wydatkowane. Konieczne było również uwzględnienie, że ustawodawca 
posłużył się, definiując beneficjenta, pojęciem osoby „realizującej projekt”. W tym 
względzie konieczne było wzięcie pod uwagę również definicji „projektu”30. Status 
beneficjenta mógł mieć przede wszystkim podmiot prawa krajowego posiadający 
zdolność prawną w  rozumieniu przepisów prawa cywilnego, czyli każda osoba 
fizyczna31, każda osoba prawna32, a  także jednostka organizacyjna, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną33  – w  szczególności spółki osobowe: spółka jawna, 
spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna34, 
spółki kapitałowe w organizacji35 oraz wspólnoty mieszkaniowe36. Dopiero w ostat-
niej kolejności, po uwzględnieniu wszystkich wskazówek systemowych określo-
nych ustawowo oraz pozaustawowo, dopuszczalne pozostawało uwzględnienie 

Współpracy; 4) środki na realizację wspólnej polityki rolnej; 5a) środki przeznaczone na realizację 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; 5b) środki Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym; 5c) środki pochodzące z instrumentu „Łącząc Europę”, o którym mowa 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr  913/2010 
oraz uchylającym rozporządzenia (WE) nr  680/2007 i  (WE) nr  67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 
z 20.12.2013, s. 129 ze zm.).

29 H.H. Fredriksen, EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes 
and Protocols, w: C. Baudenbacher (red.), The Handbook of EEA Law, Heidelberg–New York–
Dordrecht–London 2015, s. 95 i n. 

30 Zgodnie z art. 5 pkt 9 u.z.p.p.r. projekt to „przedsięwzięcie realizowane w ramach programu ope-
racyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem 
a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą”.

31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740), art. 8, dalej jako 
k.c.

32 Art. 33 k.c.
33 Art. 331 § 1 k.c.
34 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, 2320), 

art. 8 § 1, dalej jako k.s.h.
35 Art. 11 § 1 k.s.h.
36 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r., poz.1910), art. 6.
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w procesie wykładni pojęcia beneficjenta znaczeń pojęć składowych definicji legal-
nej ustalonych w oparciu o reguły pozajęzykowe37. 

Przedmiotowe ograniczenia nabycia statusu beneficjenta

Ograniczenia przedmiotowe dotyczące możliwości uzyskania statusu beneficjenta 
można rozpatrywać z punktu widzenia zachowania zasady równego traktowania 
wobec prawa wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ich przed-
sięwzięć z  funduszy unijnych przeznaczonych na realizację polityki spójności. 
W tym względzie wymogi stawiane wobec podmiotów aplikujących o takie środki 
publiczne mogły być zróżnicowane z uwagi na potrzeby poszczególnych kon-
kursów o dofinansowanie. Za każdym razem musiały być one jednak takie same 
wobec wszystkich podmiotów ubiegających się o środki przeznaczone na realizację 
danego celu strategicznego określonego w programie operacyjnym. W przypadku 
możliwości uzyskania statusu beneficjenta istotny był pogląd rozdzielający odrębne 
i nietożsame pojęcia dotyczące wymogu pozytywnego przejścia wszystkich etapów 
oceny projektu oraz wymogu zakwalifikowania projektu do dofinansowania38. 
W efekcie instytucja zarządzająca programem operacyjnym (odpowiedzialna za jego 
przygotowanie i realizację) była zobowiązana do weryfikacji dokonanej uprzednio 
pozytywnej oceny projektu w aspekcie jej zgodności z kryteriami wyboru projek-
tów. W konsekwencji po pozytywnym przejściu wszystkich etapów postępowania 
konkursowego, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, przeprowadzana 
była tzw. wizyta monitorująca w celu potwierdzenia założeń zgłoszonego wniosku 
o dofinansowanie. W praktyce mogło być wiele przyczyn niedochowania warun-
ków regulaminu konkursu, które rzutowały na brak możliwości zawarcia umowy 
o  dofinansowanie. Przykładowo jedną z  takich przyczyn mogło być ustalenie 
podczas weryfikacji wniosku, że projekt, pomimo pozytywnego przejścia wszyst-
kich etapów jego oceny, nie spełniał kryteriów mających zastosowanie dla danego 
programu (działania). Nie miało w tym względzie znaczenia, czy wynikająca stąd 
przeszkoda do zawarcia umowy istniała w  momencie złożenia projektu, czy też 
powstała tuż przed zawarciem tej umowy o dofinansowanie. W takim przypadku 

37 Zob. M. Zieliński, op. cit., s. 205; J. Supernat, Odesłania do zasad prakseologicznych w prawie admi-
nistracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1984, nr 763, Prawo CXXVII, s. 9–137.

38 Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 1 u.z.p.p.r. pierwotnie ukształtowany został pogląd, zgodnie z któ-
rym zakwalifikowanie do dofinansowania może nastąpić tylko odnośnie do projektu, który wcze-
śniej przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny – por. wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., II GSK 
1380/11, LEX nr 1083290, wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., II GSK 1381/11, LEX nr 1083291, 
wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2012 r., II GSK 786/12, LEX nr 1216708.
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wnioskodawca, którego projekt pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny, ale 
mimo to nie spełniał kryteriów mających zastosowanie dla danego programu 
(działania), nie nabywał prawa do dofinansowania, rozumianego jako prawo do 
pomocy, o  którą się ubiegał39. Brak spełnienia warunków określonych w  projek-
cie, dla których wstępnie przewidziane zostało dofinansowanie, w  konsekwencji 
mogło skutkować ponowną weryfikacją i  uniemożliwieniem podpisania umowy 
o dofinansowanie oraz usunięciem z listy rankingowej40. W świetle prawa nie było 
podstaw do związania instytucji zarządzającej wadliwie dokonaną oceną projektu, 
jeżeli zgłoszony projekt nie spełniał któregoś z kryteriów wyboru z przyczyn, które 
pojawiły się po sporządzeniu list rankingowych zgłoszonych projektów, a zostały 
ujawnione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z wnioskodawcą, który tym 
samym nie mógł nabyć statusu beneficjenta. Przykładowo wizyta monitorująca 
mogła mieć na celu potwierdzenie prawidłowego udzielenia dofinansowania pod 
kątem zgodności z  wnioskiem środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i  prawnych przedstawionych do refundacji bądź potwierdzenie prawa własności 
środków lub wartości niematerialnych i  prawnych przedstawionych do refunda-
cji, albo weryfikację wydatków przedstawionych do refundacji. W tym względzie 
zakaz podwójnego finansowania przyjęty w ustawodawstwie unijnym ma charakter 
bezterminowy i  musi być spełniony w  każdym momencie, a  więc także w  dacie 
podpisania umowy o dofinansowanie i wypłacenia dotacji. Ten sam wydatek dwu-
krotnie przedstawiony do współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej uniemożliwiał zatem zawarcie umowy z wnioskodawcą z uwagi 
na zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków41. Przyczyną uniemoż-
liwiającą nabycie statusu beneficjenta mogło być więc naruszenie obowiązku złoże-
nia przez wnioskodawcę informacji lub oświadczenia o braku pomocy publicznej 

39 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 maja 2015 r., III SA/Po 378/15, LEX nr 1807739; wyrok WSA 
w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r., III SA/Po 492/15, LEX nr 1807771; wyrok WSA w Poznaniu 
z dnia 9 maja 2017 r., III SA/Po 218/17, LEX nr 2286958.

40 WSA stwierdził, że przez „kompletność i zdatność do użytku” należy rozumieć stan, w którym 
rzecz posiada nie tylko wymagane elementy konstrukcyjne pozwalające na funkcjonowanie 
zgodnie z przeznaczeniem, lecz także spełnienie wymogów prawnych, potwierdzone stosownym 
zezwoleniem, pozwoleniem, atestem, homologacją lub podobnymi aktami pozwalającymi na 
legalne użytkowanie. Samo posiadanie znaku CE nie pozwala uznać, że określone przedmioty są 
kompletne, a więc gotowe do celów określonych w projekcie przewidzianym do dofinansowania, 
jeżeli nie okazano dokumentacji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego – 
por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 listopada 2015 r., III SA/Po 1038/15, LEX nr 1947037.

41 Taki obowiązek wynikał natomiast z  „Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania 
wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 
2007–2013” oraz z  „Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007–2013 w  sprawie 
kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6”.
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w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych wskazanych w projekcie 
zgodnie z zasadą zakazu podwójnego finansowania mającej swe źródło w unijnych 
zasadach oszczędności, wydajności i skuteczności zarządzania finansami budżetu 
UE. Taka sytuacja mogła wystąpić w  przypadku uprzedniego zakupu środków 
trwałych i  oprogramowania dokonanego przez wnioskodawcę sfinansowanego 
z kredytu inwestycyjnego MSP, którego zabezpieczeniem było udzielone poręczenie. 
Nie było w takim przypadku możliwości rezygnacji z przedmiotowego poręczenia 
udzielonego na mocy wcześniejszej umowy poręczenia, a w konsekwencji umowa 
o dofinansowanie nie mogła zostać zawarta, ponieważ wniosek o dofinansowanie 
był wyłączony z możliwości podpisania umowy i usunięty z listy rankingowej42. 

W przypadku uprzedniego uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej (np. w postaci pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE) przeznaczo-
nych na koszty przedsięwzięcia, które zostały następnie ujęte w złożonym wniosku 
o dofinansowanie, nie mogła być również podpisana umowa o dofinansowanie pro-
jektu43. Jej zawarcie naruszałoby bowiem zakaz podwójnego finansowania, albo-
wiem ten sam wydatek dwukrotnie został przedstawiony do współfinansowania ze 
środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej najpierw w  formie pożyczki, 
a  następnie w  formie dotacji. Szerzej rzecz ujmując, wizyta monitorująca, która 
potwierdziła, że miało miejsce sprzeczne z ustawą o rachunkowości korygowanie 
wsteczne dokumentów księgowych (uznane za nieprawidłowość związaną z księ-
gowaniem wydatków uniemożliwiających uznanie ich za kwalifikowane), była też 
podstawą do negatywnej oceny zgłoszonego wniosku projektowego i  jego wyłą-
czenia z listy przewidzianej do dofinansowania44. W takiej sytuacji wnioskodawca 
ubiegający się o dofinansowanie nie mógł podpisać umowy o dofinansowanie pro-
jektu z przyczyn przedmiotowych dotyczących zgłoszonego projektu, a zatem nie 
mógł stać się beneficjentem środków publicznych przeznaczonych na realizację 
polityki spójności.

Podmiotowe ograniczenia uzyskania statusu beneficjenta

Ograniczenia podmiotowe wprowadzonej do systemu prawnego definicji legal-
nej beneficjenta można oceniać z perspektywy zachowania zasady przejrzystości 
prawa. W tym względzie należało zwrócić uwagę na uwarunkowania wynikające 

42 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 września 2015 r., III SA/Po 713/15, LEX nr 1934876.
43 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10 listopada 2015 r., III SA/Po 952/15, LEX nr 1977299; postano-

wienie WSA w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2015 r., III SA/Po 243/15, LEX nr 1761107.
44 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2015 r., III SA/Po 582/15, LEX nr 1807795. 
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z  przepisów o  charakterze ustawowym, które odnosiły się do zakresu zastoso-
wania pojęcia beneficjenta. W  praktyce pewne ograniczenia wynikały zarówno 
z  przepisów o  charakterze uniwersalnym dotyczącym całego systemu prawnego, 
jak i z przepisów o ograniczonym zakresie oddziaływania, np. dotyczących finan-
sów publicznych, kończąc na regulacjach dotyczących systemów realizacji polityki 
spójności. W tym względzie w dalszej kolejności możliwe było dookreślenie wpro-
wadzonej definicji beneficjenta na potrzeby realizacji polityki spójności poprzez 
uwzględnienie przepisów o  charakterze podustawowym. Co więcej, konieczne 
było również uwzględnienie dokumentów prawnych niższego rzędu, w tym także 
dokumentów programowych (np. uzupełnień programów operacyjnych będących 
częścią systemów realizacji programów operacyjnych). W istocie nie stanowiły one 
prawa powszechnie obowiązującego, a w efekcie ich moc wiążąca była ograniczona45. 
W praktyce były one jednak stosowane jako regulacje stanowiące rodzaj „swoistych 
źródeł prawa”46. Oznaczało to traktowanie ich jako merytoryczne rozwinięcie 
regulacji o charakterze powszechnie obowiązującym. Zakres ich dopuszczalnego 
zastosowania mógł mieć jednak zastosowanie jedynie pomocnicze i drugorzędne. 
Niejednokrotnie mogło ono być kluczowe dla ustalenia właściwego zakresu pojęcia 
wnioskodawcy i beneficjenta w określonej sprawie. Przykładowo w świetle uregulo-
wań u.z.p.p.r. na potrzeby uznania za beneficjenta jednostki organizacyjnej niepo-
siadającej osobowości prawnej, wymóg posiadania zdolności prawnej lub zdolności 
sądowej nie był tożsamy z definicją przedsiębiorstwa określoną w art. 1 załącznika 
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznają-
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art.  107 i  108 Traktatu (tekst mający znaczenie dla EOG)47. Regulamin określo-
nego konkursu o  udzielenie dofinansowania mógł jednak umożliwiać ubieganie 
się o  wsparcie tylko pewnym grupom przedsiębiorców (mikroprzedsiębiorcom, 
małym przedsiębiorcom lub średnim przedsiębiorcom), prowadzącym działalność 
gospodarczą potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru prowadzonego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z  regulaminem określonego kon-
kursu udzielane dofinansowanie mogło być jednak uznane za regionalną pomoc 
inwestycyjną oraz pomoc na usługi doradcze, udzielaną zgodnie z przepisami roz-

45 Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., P 1/11, OTK-ZU 2011, nr 10A, poz. 115. 
46 Zob. R. Lewicka, Znaczenie tzw. „nieformalnych” źródeł prawa w działaniach administracji publicz-

nej, w: P. Chmielnicki, A. Dybała (red.), Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce 
i Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 95–108; K. Wlaźlak, O swoistych źródłach prawa administra-
cyjnego – wybrane problemy badawcze, w: P. Chmielnicki, A. Dybała (red.), Nowe kierunki działań 
administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 114–117.

47 Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014 r., s. 1–78.
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porządzenie KE nr 651/201448. W rezultacie wnioskodawcą, który po pozytywnej 
ocenie zgłoszonego projektu mógł nabyć status beneficjenta pomocy publicznej, 
była każda taka forma organizacyjna, która zgodnie z  unijnymi przepisami ode-
słania posiadała przymiot mikoprzedsiębiorstwa, małego przedsiębiorstwa bądź 
średniego przedsiębiorstwa49. W  regulaminie konkursu o  dofinansowanie mogły 
być wreszcie określone względem spółek kapitałowych wymogi dotyczące zacho-
wania statusu wnioskodawcy w trakcie procedury aplikowania o środki publiczne, 
mogące uzyskać status beneficjenta. Jeżeli przed podpisaniem umowy o dofinan-
sowanie ustalono, że w wyniku połączenia spółki kapitałowej wnioskującej o dofi-
nansowanie z  przejmowaną spółką doszło do niedozwolonej „zmiany statusu” 
wnioskodawcy (w  rozumieniu regulaminu konkursu o  dofinansowanie), to taki 
podmiot nie mógł uzyskać statusu beneficjenta50. Natomiast  złożony pierwotnie 
wniosek o  dofinansowanie był wyłączony z  możliwości zawarcia umowy o  dofi-
nansowanie i usunięty z listy rankingowej mimo pozytywnego przejścia procedury 
konkursowej, będącej częścią etapu administracyjnego. 

Szczególnym przypadkiem spełnienia przesłanek do uzyskania statusu benefi-
cjenta była spółka cywilna51. Zasadniczo mogła ona nabywać taki status jako pod-
miot uprawniony do otrzymywania środków pomocowych52. Spółka cywilna nie 
stanowi odrębnego podmiotu prawa, tylko w  istocie pozostaje stosunkiem zobo-
wiązaniowym łączącym wspólników53. W  praktyce wykonują oni we wspólnym 
imieniu i na wspólny rachunek działalność gospodarczą, mimo że w rejestrze przed-
siębiorców lub w  ewidencji działalności gospodarczej wpisani są pod własnymi 
imionami i nazwiskami (firmami) i opatrzeni wzmianką o prowadzeniu wspólnej 

48 Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-
-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-
po-ir.

49 Zob. K. Brysiewicz, Kiedy przedsiębiorstwo jest powiązane – ubieganie się o środki europejskie przez 
mikro-, małe i  średnie przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 
2014, nr 1, s. 78–99.

50 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r., III SA/Po 492/15, LEX nr 1807771.
51 Art. 860 k.c. 
52 Taki pogląd został zaprezentowany w  odniesieniu do pojęcia producenta rolnego na potrzeby 

transferowanych płatności rolnośrodowiskowych  – por. uchwała NSA z  dnia 30 maja 2012  r., 
II GPS 2/12, ONSAiWSA 2012, nr 4, poz. 63.

53 Spółka cywilna to umowa kreująca trwały stosunek prawny rozłożony w czasie, zobowiązujący 
wspólników do dążenia w oznaczony sposób (oznaczone działanie) do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego obiektywnie osiągalnego i prawnie dopuszczalnego. Spółka cywilna, choć nie jest 
odrębnym podmiotem prawa, oznacza zobowiązanie się do osiągnięcia wspólnego celu gospo-
darczego, a więc do wspólnego działania, które należy traktować jako jedno działanie dwóch lub 
więcej wspólników, nie zaś jako sumę ich działań indywidualnych. 
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działalności w formie spółki cywilnej54. To nie spółka cywilna zatem posiadała sta-
tus przedsiębiorcy jako odrębny podmiot, tylko jej wspólnicy55. Za przedsiębior-
ców (będących beneficjentami) mogli być więc uznani wyłącznie wspólnicy spółki 
cywilnej z uwagi na wymóg posiadania zdolności prawnej przez każdy podmiot 
prawa krajowego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego56. Określone organi-
zacyjnie wspólne przedsięwzięcie (projekt) zainicjowane przez wspólników spółki 
cywilnej nie mogło być samodzielnie uznane za beneficjenta. Wystąpienie ze spółki 
choćby jednego podmiotu automatycznie oznaczało, że przerywał on realizację 
celu operacji (przedsięwzięcia) będącej przedmiotem dofinansowania. W efekcie 
były wspólnik spółki cywilnej ubiegającej się o dofinansowanie poza nią nie miał 
już statusu beneficjenta57. Niewystarczające było samo stwierdzenie, że spółka 
cywilna miała określoną odrębność w  stosunku do tworzących ją wspólników58 
oraz dopuszczalne było „wstąpienie” do niej nowego wspólnika przejmującego 
za zgodą pozostałych dotychczasowe zobowiązania oraz uprawnienia podmio-
tów ustępujących59. W przypadku „wystąpienia” jednego ze wspólników ze spółki 
cywilnej tracił on prawa i obowiązki przynależące łącznie podmiotom tworzącym 

54 Spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem prawa i co do zasady nie nabywa sama żadnych praw 
ani obowiązków, które przynależą łącznie wspólnikom w  trakcie trwania spółki (art. 863 K.c.). 
Podejmowane przez uczestników spółki czynności prawne we wspólnym imieniu, na wspólny 
rachunek wspólników są skuteczne wobec wszystkich wspólników, a  nie w  indywidualnej sfe-
rze prawnej danego wspólnika (art. 863 k.c.). Poszczególni wspólnicy nie dysponują udziałem 
w majątku objętym przez spółkę, tylko pozostają współuprawnieni z tytułu nabywanych praw pod-
miotowych jako uczestnicy wielostronnego, obligacyjno-organizacyjnego stosunku spółki. Wspól-
nicy mogą występować w obrocie łącznie (art. 866 k.c.), ale pozostają uzależnieni od bytu prawnego 
spółki, a zatem nie są niezależni od zmian w składzie osobowym. Zmiany składu osobowego nie 
rzutują natomiast na trwałość stosunków prawnych nawiązanych z osobami trzecimi (art. 871 k.c.). 
Pewna odrębność majątkowa spółki cywilnej (art. 871 k.c.) nie ogranicza możliwości podziału 
majątku pomiędzy wspólników. Nie ogranicza ona również możliwości skierowania żądań mająt-
kowych wierzycieli osobistych poszczególnych wspólników do majątku spółki cywilnej.

55 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 
ze zm.), art. 4 ust. 2. Ustawa obowiązywała w okresie stosowania przepisów ustawy o NPR oraz 
u.z.p.p.r., ale utraciła swoją moc na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 650), art. 192.

56 Wyrok NSA z dnia 12 marca 2014 r., II GSK 2024/12, LEX nr 1488083.
57 W tym względzie raczej odosobnione były poglądy uznające spółkę cywilną za beneficjenta – por. 

wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 grudnia 2012 r., II SA/Go 529/12, LEX nr 1224013.
58 Uchwała NSA z dnia 15 października 2008 r., II GPS 5/08, ONSAiWSA 2009, nr 1, poz. 3; uchwała 

NSA z dnia 30 maja 2012 r., II GPS 2/12, ONSAiWSA 2012, nr 4, poz. 63; wyrok NSA z dnia 
8 grudnia 2011 r., II GSK 1134/11, LEX nr 1108399.

59 Uchwała SN z dnia 21 listopada 1995 r., III CZP 160/95, OSNC 1996, nr 3, poz. 33.
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spółkę w trakcie jej trwania, a zatem tracił możliwość zachowania statusu wniosko-
dawcy, a w konsekwencji tracił również możliwość uzyskania statusu beneficjenta 
transferowanych środków publicznych. Zmiana wspólnika spółki cywilnej two-
rzyła jednak nowy byt prawny innych podmiotów, który nie zachowywał ciągłości, 
ani nie gwarantował dalszego funkcjonowania przedsięwzięcia objętego wcześniej-
szym wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku „wstąpienia” nowego wspólnika 
uzyskiwał on nowe prawa i obowiązki wynikające z zawiązania umowy spółki.

Wnioski

W zaprezentowanym opracowaniu podjęto próbę analizy zastosowanej przez usta-
wodawcę konstrukcji legislacyjnej oraz jej konsekwencji, jakie mogą się pojawić 
podczas stosowania wprowadzonej definicji beneficjenta na potrzeby realizowanej 
polityki spójności. W tym względzie należało przyjąć, że podlegała ona wykładni 
i w jej ramach konieczne było uwzględnienie regulacji zawartych nie tylko w prze-
pisach ustawowych, na podstawie których została ona wprowadzona, lecz także 
w przepisach szerzej odnoszących się do finansów publicznych, również w przepi-
sach innych ustaw związanych z realizacją polityki spójności. Wreszcie w pewnym 
ogólnym zakresie miały do tego rodzaju definicji zastosowanie przepisy ustawowe 
o charakterze uniwersalnym dla całego systemu prawnego. Niewątpliwie na kształt 
definicji beneficjenta w określonej sprawie mogły mieć też wpływ regulacje zawarte 
w określonym systemie realizacji określonego programu operacyjnego, a niekiedy 
wręcz w  regulaminie określonego konkursu o  udzielenie dofinansowania. Jedno-
cześnie tworzyły one możliwość odesłania do przepisów unijnych, których bez-
pośrednie zastosowanie w  sprawie mogło nadawać określony zakres rozumienia 
i  zastosowania pojęcia beneficjenta w  określonych typach spraw. Wprowadzona 
przez ustawodawcę konstrukcja umożliwiająca określenie zakresu pojęciowego 
beneficjenta w praktyce miała jednak dość ograniczoną przejrzystość. Ograniczona 
była również jednolitość stosowania wprowadzonej definicji legalnej. Na potrzeby 
każdego konkursu o  udzielenie dofinansowania jego zakres pojęciowy mógł być 
bowiem modyfikowany zarówno przez uregulowania o charakterze zbliżonym do 
prawa wewnętrznie obowiązującego, jak i odesłania do bezpośrednio obowiązują-
cych przepisów prawa unijnego. Pewnego rodzaju ograniczenia w zakresie nabycia 
statusu beneficjenta mogły również wyniknąć z  przyczyn dotyczących realizacji 
samego wniosku projektowego, jeżeli nie zostały zachowane wszystkie kryteria 
wymagane do uzyskania dofinansowania. Takie sytuacje dotyczące utraty pewnych 
cech wnioskodawcy mogły zostać stwierdzone już po przeprowadzeniu postępowa-
nia w przedmiocie udzielenia dofinansowania i po sporządzeniu list rankingowych 
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projektów konkursowych. W efekcie takie następcze niespełnianie kryteriów udzie-
lenia dofinansowania stwierdzone na etapie wizyty monitorującej uniemożliwiało 
zawarcie umowy o  dofinansowanie i  nabycie tym samym przez wnioskodawcę 
statusu beneficjenta. Tego rodzaju przedmiotowe ograniczenia systemowe były 
konsekwencją konieczności przestrzegania zasady równego traktowania wobec 
prawa wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Niejednokrotnie 
było to związane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z zasad dotyczących 
zarządzania unijnymi funduszami. 

Podsumowując, warto dostrzec, że poczynione rozważania są pewnego rodzaju 
połączeniem poglądów funkcjonujących zarówno w  literaturze prawniczej, jak 
i  w  orzecznictwie na potrzeby wydatkowania środków unijnych w  ramach poli-
tyki spójności. Z metodologicznego punktu widzenia takie połączenie prezentuje 
pewną „koncepcję wykładni prawa”60. Można rozważać, czy jest ona z kolei elemen-
tem „sprawiedliwej wykładni prawa”61. W istocie jednak wystarczające wydaje się 
rozpatrywanie przeprowadzonej analizy pod kątem „prawidłowej wykładni prawa” 
zarówno w aspekcie materialnym, jak i proceduralnym. W tym sensie przeprowa-
dzona analiza może być również w  przyszłości traktowana jako punkt odniesie-
nia przy wprowadzaniu i stosowaniu kolejnych konstrukcji prawnych związanych 
z określaniem podmiotów korzystających ze środków publicznych.
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Legal definition of a “beneficiary” of public funds transferred  
on the basis of a project financing agreement under the cohesion policy

Abstract

Defining a given concept by the legislator may result in consequences exceeding the scope of 
application of a single legal act. This is undoubtedly the case with the definition of a benefi-
ciary, which was introduced by national legal provisions. On the one hand, it required taking 
into account concepts that were universal for the entire legal system. On the other hand, it 
was limited by the regulations that were applicable to the implementation of specific strategic 
goals set by individual operational programs. The indicated conditions should be taken into 
account in the process of interpreting the concept of an entity entitled to benefit from EU 
funds. At the same time, the legislative structure applied required taking into account claims 
presented by legal scholars and commentators and judicial decisions. The presented views on 
the definition of the concept of “beneficiary” used in the framework of the cohesion policy 
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have primarily a descriptive aspect, but they are part of a broader scope of the normative 
concept of legal interpretation.

Keywords: cohesion policy, project financing agreement, beneficiary, legal definition, 
interpretation of law
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as the direction for security rights regulations  
in the COVID-19 economy

Abstract

In this article some features of the Cape Town Convention security interest were juxtaposed 
with some features of the Polish registered pledge. The aim of such research was to answer 
the question which of these two instruments is better adjusted to the COVID-19 economy. 
On the basis of such analysis, a conclusion was made that the Cape Town Convention secu-
rity interest constitutes a more flexible security right and therefore one which is better ad-
justed to the COVID-19 economy. In the opinion of the author, the Cape Town Convention 
security interest shall constitute the direction in which the Polish security rights, especially 
in B2B relations, should go. The research was based on an analysis of the laws in force and 
a comparative analysis. 

Keywords: UNIDROIT, Cape Town Convention, security rights, security interest, 
registered pledge

Acta Iuris Stetinensis 

The UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment…

2022, nr 1 (vol. 37), 145–155
ISSN (print) 2083-4373 ISSN (online) 2545-3181

DOI: 10.18276/ais.2022.37-08



146 Tomasz Tomczak 

Introduction

The UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment1 
(hereinafter:  ‘the  Convention’) is largely unknown amongst Polish scholars and 
practitioners.2 This obscurity is  a  pity,  since the aforementioned treaty provides 
a relatively flexible security rights regime.3 For the economy to quickly recover in 
the post-COVID-19 world, the elasticity of these rights may prove crucial in two 
ways. First, the rights’ flexibility makes it likely that creditors will be more eager to 
provide finance (even for entities in financial difficulties). Second, it may also help 
borrowers to obtain cheaper funding.4 Therefore, some of the Convention regu-
lations arguably present a  very positive direction for Polish proprietary security 
rights to travel in the future, as, at present, Polish real/proprietary security rights 
are often seen as overly formalistic, strict and obsolete.5 This article will explore 

1 OJ L 121, 15.05.2009, pp. 8–24. 
2 No articles relating to the Convention may be found in the two the most popular legal databases 

in Poland, i.e. LEX and Legalis. However, there are some papers published by Polish scholars 
that address the Convention. See: J. Walulik, O potrzebie przystąpienia Polski do konwencji kapsz-
tadzkiej, “Państwo i  Społeczeństwo” 2011, no. 5-6, pp. 111-125; A. Kunert-Diallo, Konwencja 
kapsztadzka i protokół lotniczy – rozwiązania międzynarodowe dotyczące finansowania sprzętu lot-
niczego, “Europejski Przegląd Sądowy” 2011, no. 7, p. 55-60; M. Osiecki, Konwencja kapsztadzka 
i  protokół lotniczy  – analiza wybranych zagadnień, “Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy 
i Regulacyjny” 2016, no 4(5), pp. 77-88; J. Widło, Przelew wierzytelności zabezpieczonej i przejście 
zabezpieczenia w prawie prywatnym międzynarodowym w szczególności w świetle konwencji kapsz-
tadzkiej, in: K. Szadkowski, K. Żok (eds.), Zabezpieczenia wierzytelności, Warszawa 2019.

3 It has to be noted that in continental jurisdictions the term “security right” is more popular. In 
common law systems, the term “security interest” is used. Whether these two notions can be 
equated is a complex issue which falls outside the scope of this article. As the author comes from 
a continental jurisdiction, the term “security right” will be used more frequently. More about this 
issue see: R. Goode, Official Commentary on the Convention on International Interests in Mobile 
Equipment and Protocol thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment, Rome 2019, p. 32 and 
T. Tomczak, Zabezpieczenia akcesoryjne w kredytowaniu konsorcjalnym – problem separacji podmi-
otowej, Wrocław 2021, pp. 243-246. 

4 As a  rule, interest under a  secured loan is lower than in cases of unsecured financing. More 
about advantages obtained thanks to the ratification of the Convention and protocols to it, see: 
UNIDROIT, The panel discussion on The Global Reach of the Cape Town Convention: The Poten-
tial for the Mining, Agriculture, and Construction (MAC) Sectors’ (17 December 2020 on Zoom), 
2020. https://www.youtube.com/watch?v=lcqP94xHcDU&ab_channel=UNIDROIT (access: 
07.01.2021); A.  Kunert-Diallo, op.  cit., pp. 56-57, J. Walulik, op.  cit., pp. 124-125; M. Osiecki, 
op. cit., pp. 86-87.

5 R. Goode writes that: “States all over the world have had to recognize that a diversity of national 
laws is no longer adequate to meet the needs of the market place, and that long-standing legal tradi-
tions, concepts and techniques, however laudable in their objectives, must now be modified so as to 
be responsive to the needs of commerce and finance, which require above all the minimum degree of 
formality and the maximum degree of flexibility”. See: R. Goode, Harmonised Modernisation of the 
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how increased flexibility could be introduced into Polish security rights by compar-
ing the Polish registered pledge with the Convention regime. Although this article 
refers only to the Polish law, the comparison made could be useful in other juris-
dictions which also struggle with overly formal and inflexible proprietary security 
rights regimes and have problems similar to those described below. 

Subject of comparison

In this article, the Convention’s international security interest will primarily be 
juxtaposed with the Polish registered pledge.6 This article will begin by explaining 
why such comparison may be undertaken, highlighting the practical and scientific 
value of the exercise. Article 1 of the Convention defines the “international interest” 
as an interest held by a  creditor to  which Article 2 applies.7 The essence of the 
latter provision is that an international interest in mobile equipment is an interest 
in a uniquely identifiable object which is: (a) granted by the chargor under a secu-
rity agreement; (b) vested in a person who is the conditional seller under a  title 
reservation agreement; or (c) vested in a person who is the lessor under a leasing 
agreement. Therefore, to simplify, we might say that an international interest covers 
security rights such as a charge, a retention of title, and an interest created under 
a leasing agreement.8 Furthermore, such security rights always encumber mobile 
equipment. The obvious aim of the Convention is to ensure worldwide third-party 
effectiveness of such international interest.9

Law Governing Secured Transactions: General-Sectorial, Global-Regional – An Overview, “Uniform 
Law Review” 2003, no. 1-2, p. 343.

6 It is important to indicate that the Convention adopts so-called “two-instrument approach”. The 
Convention consists of the main document and equipment-specific protocols. Currently there are 
four protocols, but so far only the Aircraft Protocol has entered into force. This article focuses in 
its analysis only on the main document. More about this innovating and interesting approach in: 
R. Goode, Official…, op. cit., pp. 19-23. 

7 Article 1(o) of the Convention. The Convention talks about “a creditor” therefore, this term will be 
used throughout this paper. In other words, terms such as “pledgee” or “chargee” will not be used 
and it will be assumed that the creditor is always a pledgee or a chargee. It should be indicated that 
the Convention adopts a very narrow definition of the notion “creditor” (see Article 1(i) of the 
Convention). 

8 Similarly: B.P. Honnebier, The New International Regimen Proposed by UNIDROIT as a Means 
of Safeguarding Rights in rem of the Holder of an Aircraft under Netherlands Law, “Uniform Law 
Review” 2003, no 1-2, pp. 5-6. Noteworthy, the notion of “charge” should be understood very 
broadly. See: R. Goode, Official…, op. cit., p. 38. 

9 Of course, only if the requirements regarding proper creation of such interest are fulfilled. For the 
aims of the Convention see: R. Goode, The Cape Town Convention on International Interests in 
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Under Polish law there are three separate security rights: a retention of title, an 
interest created under lease agreement and a pledge.10 There is no overarching legal 
notion of a security right/interest which covers all three of these rights (or even 
others). Furthermore, the first two rights are not subject to separate “security right” 
regulation. Their third-party effectiveness is largely determined by the ownership 
title held by the seller/lessor. The aforementioned causes that a comparison of these 
three types of right lies outside the scope of this short paper. In contrast, pledges 
are  subject to specific regulations. Moreover, Polish law distinguishes standard/
possessory pledges, registered pledges and financial pledges. Each of these pledges 
is separately regulated. Since international interest should be registered,11 the most 
appropriate comparison to make is between the international interest and the reg-
istered pledge. Such a pledge may encumber mobile equipment,12 has third-party 
effectiveness and provides creditors with priority over,  at  least,  unsecured credi-
tors. Therefore, in essence, the Polish registered pledge has the same basic features 
as the international interest. The most important differences lie in the “details”. 
However, a reflection on those particulars will show how the latter is much better 
prepared for the COVID-19 or post-COVID-19 economy and why it should con-
stitute a basis for the future regulation of the registered pledge, or maybe even all 
proprietary security rights under Polish law. In this paper the international inter-
est and the registered pledge will not be fully compared. The focus will be on the 
selected and the most important differences. 

Creation of an international interest/a registered pledge

The first differences relate to the creation of the international interest or registered 
pledge. The Convention provides four requirements for this issue:
1. The agreement must be in writing;

Mobile Equipment: a driving force for international asset-based financing, “Uniform Law Review” 
2002, no. 1, p. 4. 

10 A pledge in many continental jurisdictions, for example Poland, can be seen as a type of common 
law charge. Differences between common-law charges and continental pledges are numerous and 
are therefore excluded from the scope of this article. This paper will use these terms interchange-
ably. 

11 See Article 18 of the Convention. However, a lack of registration does not cause that the interna-
tional interest is not created. Registration is “merely a perfection requirement necessary to secure the 
priority of the international interest against third parties.” R. Goode, Official…, op. cit., p. 306. 

12 See Article 7 of Act of 6 December 1996 on registered pledge and on pledge register (Dz.U. (Jour-
nal of Laws) of 2018 item 2017).
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2. The agreement must relate to an object of which the charger, conditional seller 
or lessor has power to dispose;

3. The agreement must enable the object to be identified in conformity with the 
Protocol;

4. In the case of a  security agreement, it must enable the secured obligations 
to  be  determined,  but without the need to state a  sum or maximum sum 
secured.13

The second condition also applies to registered pledges.14 Therefore, there is no 
need to consider it. The third condition is a quite specific feature of the Convention 
and its Protocols and can therefore also be omitted.15 This part focuses on require-
ments one and four as they show the superiority of the international interest over 
the registered pledge in the COVID-19 economy.

Written form of the agreement

The Polish Act on Registered Pledge and Pledge Register16 (hereinafter as: ‘ARP’) 
states that a pledge agreement is valid only if made in writing.17 Therefore, prima 
facie, we may say that in both cases of security rights we are dealing with the same 
form. However, a  difference may be seen if we look at the definition of “writ-
ing” in the Convention. According to Article 1(nn) “writing” means a  record of 
information (including information communicated by teletransmission) which 
is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form 
on a  subsequent occasion and which indicates by reasonable means a  person’s 

13 See Article 7 of the Convention and A. Kunert-Diallo, op. cit., p. 56.
14 According Article 2(1) of the Act on registered pledge and on pledge register, to create a registered 

pledge the security agreement has to be concluded by a person authorized to dispose of the col-
lateral. More about this issue see: T. Czech, Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
Komentarz, in: K. Osajda (ed.), Warszawa 2020, commentary to Article 2.

15 The Convention in conjunction with its protocols refers to objects which at least have a manu-
facturer’s serial number. Therefore, these objects can easily be distinguished from other objects 
which look the same. To put the point differently, usually there should be no doubt as to which 
exact object has been encumbered. In the normal security rights world, the issue is not so simple 
as we may have two or more objects which look the same and which lack serial numbers. As such, 
during the execution, there may be doubts as to which object exactly has been encumbered. This 
type of allegation is typically raised by debtors trying to avoid enforcement of security rights. 
While this issue constitutes a known problem of security rights, it unfortunately exceeds the scope 
of this article. Hopefully in the future, perhaps via blockchain technology, we will be able to ensure 
that every object has some kind of number to distinguish it from other objects of the same type. 

16 Dz.U. (Journal of Laws) of 2018 item 2017.
17 See Article 3(1) ARP. More about this issue see: T. Czech, op. cit., commentary to Article 3.
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approval of the record. Under Polish law “in writing” means that the agreement has 
to be physically signed.18 Obtaining a physical signature, in times of a pandemic, 
is clearly highly problematic. Therefore, the international interest, in reference to 
form of the agreement, is better adjusted to the COVID-19 economy. 

Maximum sum

When it comes to the fourth requirement, the international interest also proves 
to be superior to the registered pledge. In both cases a security agreement has to 
enable the secured obligation to be determined. However, Article 3(2) ARP requires 
the maximum sum secured to be indicated.19 No such requirement exists in respect 
of the international interest. It is not hard to  imagine a  situation in which this 
requirement may put the entire transaction at risk or at least cause delays. Speedy 
reception of funds may be crucial for the debtor during the pandemic. Once again, 
the greater flexibility and thus superiority of the Convention is evident. Further-
more, the Convention enables the creation of a “prospective international interest”. 
This issue unfortunately also exceeds the scope of this article.20 

Meaning of default

Enhanced flexibility can be seen also from the perspective of so called “event of 
default”. Pursuant to Article 11(1) of the Convention, the debtor and the creditor 
may at any time agree in writing as to the events that will constitute a default or 
otherwise give rise to the rights and remedies specified in the Convention. If the 
debtor and the creditor do not decide what constitutes an event of default, for the 

18 See Article 78 of Act of 23 April 1964 – Civil Code (Dz.U. (Journal of Laws) of 2020 item 1740 
as amended) (hereinafter: (Polish Civil Code)). It should be noted that a declaration of intent 
made in an electronic form is equal to a declaration of intent made in a written form. However, 
to fulfil the requirements of electronic form a document must be provided with a qualified elec-
tronic signature (Article 781 of the Polish Civil Code). A qualified electronic signature is still 
not very popular among Polish citizens although its popularity is slowly growing. See: Fintek, 
Już co trzeci użytkownik bankowości internetowej chce korzystać z e-podpisu, Fintek, 22.05.2020. 
https://fintek.pl/juz-co-trzeci-uzytkownik-bankowosci-internetowej-chce-korzystac-z-e-pod-
pisu/ (accessed 07.01.2021). More about the issue see: P. Nazaruk, Kodeks cywilny. Komentarz, in: 
J. Ciszewski (ed.), Warszawa 2019, commentary to art. 78 and art. 78(1).

19 See: T. Czech, Ustawa…., commentary to Article 3. See also: Ł. Przyborowski, Nadmierne zabez-
pieczenie kredytu, Warszawa 2012, pp. 247-300.

20 Due to the word limit of this paper the author was forced to focus only on the “international inter-
est”.
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purpose of the Convention, an event of default means a default which substantially 
deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.21 

The above first indicates that, in reference to the international interest, par-
ties have a lot of flexibility in determining an event of default.22 Second, that there 
is a provision which in subsidiary manner specifies what constitutes an event of 
default.

In relation to the Polish registered pledge, there is no provision in the ARP which 
determines an event of default. However, it is commonly accepted that the basis for 
enforcement of a registered pledge is the maturity of a secured claim.23 A question 
arises: may the parties decide otherwise? In  the literature it is accepted that par-
ties may provide additional requirements for the creditor regarding enforcement 
of this security right.24 However, due to the accessoriness of a  registered pledge, 
the debtor and the creditor are not allowed to determine an event of default prior 
to the maturity of a secured claim.25 Such a statement in the agreement would be 
void.26 The greater flexibility of the Convention once again goes without saying. 

Remedies

The occurrence of an event of default provides a  creditor with certain remedies. 
Article 8 of the Convention supplies the following remedies of the chargee27: 
(a) taking possession or control of any encumbered object;
(e) selling or granting a lease of any such object; 

21 Shortly about the event of default, see: M. Osiecki, op. cit., pp. 81-82. 
22 See: R. Goode, Official…, p. 341.
23 See for example: T. Czech, op. cit., commentary to Article 25, point 1-2.
24 Ibidem, commentary to Article 25 ARP, point 3.3.
25 Ibidem., commentary to Article 25 ARP, point 3.
26 Ibidem.
27 It is important to notice that the Convention draws a distinction between the remedies which may 

be granted by the parties to the chargee and the remedies which are available to a conditional seller 
or lessor. Compare Article 8 and Article 10 of the Convention and see also: B.P. Honnebier, op. cit., 
p. 22. Such difference results mainly from the fact that usually a conditional seller and a  lessor 
should hold the ownership title therefore, their right to, for example, sell the object, stems from 
ownership title. Interestingly, in some legal systems a conditional seller or lessor may hold only 
security interest (lack of ownership) thus the concluded leasing or title reservation agreement may 
be characterized under the Convention as a security agreement in the meaning of Article 11(ii) of 
the Convention. More about this interesting issue: R. Goode, Official…, op. cit., pp. 51-52. 
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(f) collecting or receiving any income or profits arising from the management or 
use of any such object.28

In essence, the ARP grants similar remedies to creditors.29 A  detailed discus-
sion of the differences between these remedies is beyond the scope of this article, 
although three differences are discussed. The first difference is the basic principle. 
In accordance with Article 21 ARP, a registered pledge is enforced through court 
enforcement proceedings.30 Enforcement by transfer of title, sale or by collection of 
income is possible only if it was expressly stipulated in the agreement.31 The oppo-
site appears to be true of the Convention. Article 8(1) of the Convention sets out the 
aforementioned remedies and the creditor, only alternatively, may apply for a court 
order authorizing or directing any of these remedies.32 Putting the point differently, 
the basic rule under the Convention seems to be one of private enforcement while, 
under Polish law, the basic rule is court enforcement. This issue is important as it 
is possible that before the pandemic some parties to Polish contracts did not envi-
sage remedies additional to court enforcement. During the COVID-19 pandemic, 
many courts are or will be in the near future frozen because of the quarantine, the 
above may constitute a huge problem for creditors. 

Secondly, under the ARP the sale of the encumbered object by the creditor is 
possible only at a  public tender held by a  notary or court enforcement officer.33 
Secondary legislation to the ARP34 does not state that the tender may be conducted 
electronically. Holding of a “physical” tender in the COVID-19 world may not be 
possible. In contrast, the Convention does not impose a requirement of a public 
tender and only states that any of its remedies shall be exercised in a commercially 

28 More about remedies under the Convention, see for example: B.P. Honnebier, op. cit., pp. 21-23, 
M. Osiecki, op. cit., pp. 81-83.

29 See Articles 22, 24 and 27 ARP. 
30 T. Czech, op. cit., commentary to Article 23.
31 Ibidem.
32 However, according to Article 54 of the Convention a Contracting State at the time of ratification, 

acceptance, approval of, or accession to the Protocol may declare whether or not any remedy avail-
able to the creditor under any provision of the Convention which is not there expressed to require 
application to the court may be exercised only with the leave of the court. Lack of any declaration 
would mean that the leave from court is not required and cannot be required. See: R. Goode, 
Official…, op. cit., pp. 331-332.

33 See Article 24 ARP. More about the issue, see: T. Czech, op. cit., commentary to Article 24.
34 See: Regulation of the Minister of Justice of 10 March 2009 on sale of the object of a registered 

pledge by public tender (Dz.U. (Journal of Laws) no. 45 item 371).
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reasonable manner.35 Again, we can see that the Convention is better adjusted to 
the COVID-19 era.

The third and final point refers to the last of the above mentioned remedies – 
collection of income. The ARP allows parties to agree on such a remedy only if the 
encumbered object is a  set of things or  rights comprising an economic unit (an 
enterprise). Therefore, such remedy in many cases will not be available to the cre-
ditor. No such limitation exists under the Convention.36 A wide application of this 
remedy is preferable as, in the hard post-COVID-19 times, it may be assumed that 
many entrepreneurs will have financial troubles. This remedy may allow the finan-
cial interests of the creditor to be satisfied and may prevent the debtor from being 
deprived of an object which is of the utmost value to him. 

Conclusion

Some differences between the international interest and the Polish registered pledge 
have been highlighted in this article. They referred to the creation of the rights, 
determination of a default by the parties and remedies. In light of these arguments, 
the logical conclusion is that the  international interest is a  more flexible instru-
ment than the Polish registered pledge. Thus, it is better adjusted to the COVID-19 
or post-COVID-19 economy, in which flexible security rights may be crucial for 
a creditor to be eager to provide finance. Moreover, the above-mentioned require-
ments of strictly understood written form and a lack of possibility to provide public 
tender electronically may, accordingly, impede the creation of a registered pledge 
or substantially deprive a creditor of one of the remedies provided in the ARP and 
his agreement with the debtor. 

However, the flexibility of the international interest does not come without costs. 
Usually, the more flexible a security right is, the better the situation for a creditor at 
the expense of the debtor is. During a COVID-19 or an early post-COVID-19 eco-
nomy, such a creditor-oriented approach may be justified. In such uncertain times 
creditors simply may be reluctant to provide loans without proper security rights. 
Greater flexibility of these rights is arguably a lesser evil for debtors than a possible 

35 See Article 8(3) of the Convention. This provision also clarifies that a remedy shall be deemed 
to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with 
a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable. 
See also: M. Osiecki, op. cit., p. 83. See also footnote 32 in reference to the Contacting State decla-
rations in reference to remedies. 

36 See: M. Osiecki, op. cit., p. 82.
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lack of access to finance and the prospect of insolvency.37 A  question may also 
be asked, whether the notional security rights regarding movables, not only during 
COVID-19 but generally, should be more flexible in B2B relations and more formal 
and strict in B2C cases. If the answer is affirmative, perhaps national security rights 
regimes regarding movables in B2B relations should be modified towards rules 
established in the Convention. This outcome would lead to the creation, worldwide, 
of more uniform and therefore more predictable regulations.38 Clear security rights 
rules are an objective of the Convention mentioned in its introduction. If many 
jurisdictions follow this route, an international convention creating uniform and 
international security rights (which could encumber any moveable) with one inter-
national register for such interest could be created. A bit too idealistic? But why not 
dream about international, uniform and predictable rules on security rights. After 
all, deep down this is a desire shared by everyone who deals with them.39
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Czas trwania kontroli podatkowej  
– glosa do wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego  
z dnia 19 lutego 2020 roku, I FSK 2243/191

Streszczenie

Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym wyroku poruszył istotną kwestię czasu trwa-
nia kontroli podatkowej u mikroprzedsiębiorcy. Wskazano w nim jednoznacznie, że organy 
podatkowe nie mogą prowadzić kontroli u przedsiębiorców, przekraczając ustawowo wska-
zane limity czasu. Tym samym czas trwania kontroli u podatnika będącego mikroprzedsię-
biorcą nie może przekroczyć kolejno następujących po sobie 12 dni roboczych. Czynności 
kontrolne winny być prowadzone w  systemie ciągłym. Do czasu trwania kontroli należy 
wliczać również czas, gdy kontrolerzy faktycznie nie przebywali w  miejscu kontroli. Przy 
sporządzaniu glosy autor wykorzystał metodę prawnodogmatyczną.

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, kontrola podatkowa, podatek od towarów 
i usług, ordynacja podatkowa, Naczelny Sąd Administracyjny 

1 Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2020 r., I FSK 2243/19, Legalis nr 2305119.
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Tezy

1. Czas trwania kontroli u  podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą nie może 
przekroczyć następujących po sobie 12 dni roboczych.

2. Czynności kontrolne winny być prowadzone w  systemie ciągłym. Do czasu 
trwania kontroli należy wliczać również czas, gdy kontrolerzy faktycznie nie 
przebywali w miejscu kontroli. 

Wprowadzenie. Stan faktyczny i prawny

Komentowany wyrok wydano po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2020 roku na roz-
prawie w  Izbie Finansowej skargi kasacyjnej spółki od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2019 roku, sygn. akt III SA/
Wa 139/192 w sprawie skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z dnia 30 grudnia 2013 roku w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalno-
ści środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 12 listopada 2013 roku doręczył stronie upo-
ważnienie z dnia 6 listopada 2013 roku. W dniu 12 listopada 2013 roku wszczął 
u niej kontrolę podatkową w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu podatku od 
towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2008 roku. Kontrola związana była 
z wykazaniem kwot zwrotu podatku w wymienionym okresie. W upoważnieniu 
wskazano, że przewidywany termin zakończenia kontroli przypada na 29 listopada 
2013 roku. Natomiast protokół kontroli doręczony został 29 listopada 2013 roku. 
Spółka w dniu 28 listopada 2013 roku wniosła sprzeciw dotyczący przekroczenia 
czasu trwania kontroli, to jest 12 dni roboczych. Czynności kontrolne prowadzone 
były w spółce w dniach: 12, 13, 15, 19, 20, 25, 26, 27 i 28 listopada 2013 roku. Czas 
na kontrolę według spółki minął w  12 dniu roboczym. Na mocy postanowienia 
Naczelnika Urzędu Skarbowego czynności kontrolne były kontynuowane. Po roz-
patrzeniu zażalenia spółki Dyrektor Izby Skarbowej w  wydanym postanowieniu 
stwierdził niedopuszczalność środka zaskarżenia w postaci sprzeciwu, gdyż Naczel-
nik Urzędu Skarbowego nie miał podstaw prawnych do wydania postanowienia 
o  kontynuowaniu kontroli. Wskazał również, że do okresu faktycznego trwania 
czynności kontrolnych nie powinny być wliczane okresy oczekiwania na dokona-
nie określonych czynności, okresy zawieszenia postępowania czy okresy opóźnień 
spowodowanych z  winy strony lub z  przyczyn niezależnych od organu. Następ-
nie strona wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie 

2 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2019 r., III SA/Wa 139/19, Legalis nr 2294921.
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o uchylenie postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w części stwierdzającej nie-
dopuszczalność nieistnienia sprzeciwu. Zarzucono ponadto niewłaściwe zastoso-
wanie przepisów prawa i ich błędną wykładnię. W uzasadnieniu spółka wskazała, 
że literalne brzmienie przepisu wprost wskazuje na okres czynności kontrolnych, 
to jest na liczbę 12 dni roboczych u kontrolowanego. Ponadto czas trwania kon-
troli dotyczy wszystkich dni od rozpoczęcia do dnia doręczenia protokołu, jako 
ostatniego dnia kontroli, a nie dni, kiedy wykonywane są poszczególne czynności 
kontrolne. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 9 paź-
dziernika 2014 roku, sygn. akt III SA/Wa 800/143, uznał skargę spółki za niedo-
puszczalną i ją odrzucił. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem 
z dnia 27 stycznia 2015 roku, sygn. akt I FSK 2068/144, oddalił skargę kasacyjną. 
Spółka pismem z dnia 26 stycznia 2018 roku wniosła skargę o wznowienie postę-
powania, wskazując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 20 grudnia 
2017 roku, sygn. akt SK 37/155. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 
11 września 2018 roku, sygn. akt I FSK 158/186, wznowił postępowanie sądowoad-
ministracyjne, uchylił postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
27 stycznia 2015 roku, uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego z dnia 9 października 2014 roku oraz przekazał sprawę do ponownego roz-
poznania. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 
15 maja 2019 roku, ponownie rozpoznając sprawę, uznał, że skarga nie zasługuje na 
uwzględnienie. Wskazał również, że żaden z przepisów nie obliguje organu podat-
kowego do prowadzenia czynności kontrolnych w  systemie ciągłym, czyli przez 
następujące po sobie 12 dni roboczych. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpo-
znaniu skargi kasacyjnej wyrokiem z dnia 19 lutego 2020 roku uchylił zaskarżony 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2019 
roku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. 

Komentarz

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, choć wydany w 2020 roku, 
dotyczy już nieobowiązującego art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności 

3 Postanowienie WSA w  Warszawie z  dnia 9 października 2014  r., III SA/Wa 800/14, Legalis 
nr 1158047. 

4 Postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2015 r., I FSK 2068/14, Legalis nr 1181354.
5 Wyrok TK z dnia 20 grudnia 2017 r., SK 37/15, Legalis nr 1695970.
6 Wyrok NSA z dnia 11 września 2018 r., I FSK 158/18, Legalis nr 1891052. 



162 Paulina Brejdak

gospodarczej7 (ustawa została uchylona z  dniem 30 kwietnia 2018  r.). Obecnie 
natomiast analogiczne uregulowanie znajduje się w  art. 55 ustawy Prawo przed-
siębiorców8. Zgodnie z  treścią przepisu czas trwania wszystkich kontroli organu 
u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesie-
niu do mikroprzedsiębiorców 12 dni roboczych. W treści uzasadnienia komento-
wanego wyroku wskazano, że dyspozycja ww. przepisu upoważniała wyłącznie do 
sformułowania wniosku, wedle którego 

określał on maksymalny czas trwania wszystkich kontroli danego organu kontroli 
u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym. Mogła to być zatem jedna kontrola 
podatkowa, w  czasie której został wyczerpany ten limit, jak również mogło ich być 
więcej, pod warunkiem, że w  sumie nie przekroczyły 12 dni roboczych. Przepis ten 
nie wskazywał od kiedy do kiedy należało liczyć czas trwania poszczególnych kontroli, 
kiedy następował jej początek, a kiedy koniec. 

Należy również wskazać, że kontrola przeprowadzona w spółce opierała się na 
przepisach ordynacji podatkowej9, zgodnie z którymi celem kontroli podatkowej 
jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z  obowiązków wynikających 
z  przepisów prawa podatkowego (art. 281 § 2). Przepisy ordynacji podatkowej 
w zakresie kontroli podatkowej musiały być jednak oceniane przez pryzmat USDG, 
które miały charakter szczegółowy wobec przepisów stricte podatkowych10. 

Kluczową kwestią jest to, że ustalenia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
posiadają istotne, a wręcz fundamentalne znaczenie w zakresie stosowania prawa. 
Należy zauważyć, że jest to szczególnie ważne w ramach prawa podatkowego, które 
silnie ingeruje w majątek podatnika. Istnieje pogląd, że prawo podatkowe można 
porównywać nawet do prawa karnego, gdyż prawo karne ingeruje w sferę wolności 
człowieka, a prawo podatkowe ogranicza własność11. W tym miejscu trzeba wska-
zać również, że wyrok ten należy uznać nie tylko za przełomowy, ale nowatorski 
i  podważający dotychczasowe stanowiska organów podatkowych w  tym zakre-
sie. Do tej pory organy podatkowe, jak również Wojewódzkie Sądy Administra-
cyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, uznawały, że do limitu czasowego kontroli 
wlicza się wyłącznie dni, w  których kontroler faktycznie przebywa w  siedzibie 

7 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 ze 
zm.) (akt utracił moc), dalej: USDG.

8 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r., poz. 162).
9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.), dalej: 

OP.
10 Wyrok NSA z dnia 5 października 2010 r., I GSK 971/09, Legalis nr 343505.
11 Zob. B. Brzeziński, Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002, s. 10; B. Rakoczy, Ciężar 

dowodu w polskim prawie ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 237.
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przedsiębiorcy lub wykonuje czynności we wskazanym przez niego miejscu12. 
Natomiast, zgodnie z uzasadnieniem glosowanego wyroku, limit czasowy kontroli 
podatkowej prowadzonej u mikroprzedsiębiorcy to 12 dni, ale kolejno następują-
cych po sobie. Ponadto podkreślono, że w innym rozumieniu przepisu prawnego 
kontrola u  mikroprzedsiębiorcy mogłaby ciągnąć się nawet przez 12 miesięcy. 
Wystarczyłoby zatem, aby kontrolujący przebywał u  przedsiębiorcy jeden dzień 
roboczy każdego miesiąca. W  konsekwencji przepis ten należy czytać w  sposób 
literalny. W komentowanym wyroku wskazano, że: 

w sumie przepis art. 83 ust. 1 pkt 1 u.s.d.g należy rozumieć w ten sposób, że między 
dniem rozpoczęcia kontroli podatkowej a  dniem jej zakończenia nie mogło upłynąć 
więcej niż 12 dni roboczych. Skoro tak ten przepis został sformułowany, to trzeba 
przyjąć, że chodziło w nim o 12 kolejno po sobie następujących dni roboczych. Z czasu 
trwania kontroli ustawodawca wykluczył jedynie dni inne niż robocze (…). 

Ponadto jednoznacznie wskazano w wyroku, że początkiem kontroli jest dorę-
czenie podatnikowi upoważnienia13, a końcem wręczenie protokołu. Czynności te 
powinny być zawarte w okresie 12 dni roboczych. Jest to oczywiście rewolucyjny 
pogląd, gdyż w praktyce organów podatkowych do dni kontroli nie wliczano tych, 
w których kontrolujący faktycznie nie byli w siedzibie przedsiębiorcy. Tym samym 
od momentu wszczęcia kontroli podatkowej do jej zakończenia mogło upłynąć od 
kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Naczelny Sąd Administracyjny za słuszne uznał 
również to, że zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej doręczenie protokołu poza czasem kontroli może nastąpić wyłącznie w drodze 
wyjątku. Tym samym potwierdza to, że doręczenie protokołu kontroli to czynność, 
która kończy kontrolę i powinna być wykonana w czasie jej trwania. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak już powyżej wspomniano, jest 
z  jednej strony w świetle dotychczasowego orzecznictwa rewolucyjny i podważa-
jący poglądy organów podatkowych. Z  drugiej strony jest bardzo korzystny dla 
przedsiębiorców. Jego ustalenia są istotne z uwagi na sam charakter kontroli podat-
kowej, która jest określoną przepisami procedurą prawną14, stanowiącą niewątpli-
wie ważne ogniwo procesowe poprzedzające właściwe jurysdykcyjne postępowanie 

12 Przykładowo: wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2017 r., II FSK 1418/15, Legalis nr 1652214; wyrok 
NSA z dnia 6 września 2018 r., II FSK 385/18, Legalis nr 1869269; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 
14 października 2020 r., I SA/Gl 657/20, LEX nr 3083648.

13 Moment rozpoczęcia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy był uregulowany w art. 79a 
§ 1 USDG tak samo, jak regulował to art. 284 § 1 OP w odniesieniu do kontroli podatkowej. 

14 Zob. S. Presnarowicz, Kontrola podatkowa prowadzona przez wójta, burmistrza (prezydenta)  – 
wybrane problemy praktyczne, w: R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Kontrola realizacji 
zobowiązań podatkowych, Białystok 2012, s. 247.
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podatkowe. Zasadność jej przeprowadzenia uwidacznia się w  sprawdzeniu oko-
liczności, w  których przekształcenie obowiązku podatkowego w  zobowiązanie 
podatkowe następuje poprzez samoobliczenie lub obliczenie kwoty podatku przez 
płatnika15. Pojęcie kontroli można określić jako ogół czynności zmierzających do 
ustalenia stanu faktycznego i porównania go ze stanem wymaganym przepisami 
prawa, ustalenia ewentualnych przyczyn rozbieżności oraz przekazanie jej wyni-
ków do właściwych podmiotów16. Inaczej mówiąc, kontrola to porównanie tego, co 
jest, z tym, co być powinno. Natomiast jej celem jest sprawdzenie, czy przewidziany 
stan został urzeczywistniony17. Tym samym można wyodrębnić trzy stadia kon-
troli, czyli stadium informacyjno-rozpoznawcze, stadium analityczno-oceniające 
i diagnostyczne oraz stadium oddziaływania w zakresie naprawczym18. Kontrola 
podatkowa stanowi jeden z  charakterystycznych elementów procesu stosowania 
prawa podatkowego. Jest ona zewnętrzna, funkcjonalna, następcza, zapowiedziana, 
merytoryczna oraz prowadzona w siedzibie kontrolowanego. Co więcej, wykony-
wana jest na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, odnosi się do sfery 
procesowej, materialnej i ustrojowej, realizowana jest w zakresie stosowania, prze-
strzegania prawa, a także zgodnie z literą prawa, urzeczywistniając zasadę legalno-
ści19. Funkcja kontroli podatkowej sprowadza się do zabezpieczenia dokumentów, 
ustalenia stanu faktycznego w momencie rozpoczynania kontroli oraz uzyskania 
niezbędnych na tym etapie wyjaśnień. W konsekwencji ma ona służyć właściwemu 
przeprowadzeniu ewentualnego postępowania podatkowego poprzez dostarczenie 
koniecznych materiałów do wydania stosownego rozstrzygnięcia20. 

W tym kontekście nie można pominąć tego, że limit czasowy kontroli jest istotny 
przede wszystkim z tego względu, iż czynności kontrolne utrudniają prowadzoną 
działalność. W ślad za treścią glosowanego wyroku, należy wskazać, że dominacja 

15 Zob. S. Presnarowicz, Postępowanie podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego, Warszawa 
2003, s. 28.

16 Zob. D. Dominik-Ogińska, Kontrola w  procesowym prawie podatkowym, w: B. Kucia-Guściora, 
M. Münnich, A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe 
prawo podatkowe, Lublin 2013, s.  107; M. Münnich Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej, 
w: B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto (red.), W świecie finansów i prawa finansowego. Działalność 
dydaktyczna profesora Jana Głuchowskiego, Toruń 2010, s. 104. 

17 Zob. J. Lang, Kontrola administracji, w: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 
2011, s. 346.

18 Zob. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 18.
19 Zob. D. Antonów, Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego, w: P. Malinow-

ski, T. Nowak, A. Sędkowska (red.), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna, Warszawa 2013, s. 22 
i n. 

20 Wyrok NSA z dnia 29 maja 2013 r., II FSK 1895/11, Legalis nr 763413.
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przeciwstawnego stanowiska w  orzecznictwie sądów administracyjnych sprzed 
wydania wyroku z  19 lutego 2020 roku wynikała m.in. ze stosowania wykładni 
celowościowej. Zgodnie z jej założeniami pojęcie kontroli należało rozumieć w jego 
ścisłym znaczeniu, czyli wyłącznie jako te dni, w których czynności organów kon-
troli przeprowadzane były u przedsiębiorcy, w jego siedzibie lub miejscu prowadze-
nia działalności, i przez to wpływały na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Tym samym miało to chronić przedsiębiorców przed uciążliwościami w bieżącej 
działalności spowodowanymi obecnością i  czynnościami organu kontroli. Nato-
miast, co zostało podkreślone przez Naczelny Sąd Administracyjny, taka wykładnia 
prowadziła do odwrotnego skutku, czyli znacznego wydłużenia czasu kontroli.

Wnioski

Wobec powyższych ustaleń, charakteru prawa podatkowego oraz przez wzgląd na 
przedsiębiorców można postulować, aby rozstrzygnięcie to stało się niejako kamie-
niem milowym do zharmonizowania stanowisk nie tylko judykatury, lecz także 
organów podatkowych. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że na kanwie niniej-
szego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały poczynione ustalenia, 
dzięki którym realizowana jest funkcja ochrony praw podatnika przy jednocze-
snym istnieniu nadrzędnej pozycji silnego aparatu skarbowego. 

W związku z powyższym wyrok zasługuje, co do zasady, na aprobatę. Jedyne 
zastrzeżenie należy kierować do kwestii, która została wprawdzie już podniesiona 
w  literaturze przedmiotu, ale należałoby ją powtórzyć21. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w  wydanym rozstrzygnięciu nie odniósł się do wartości regulowanych 
na poziomie konstytucyjnym, to jest zasady społecznej gospodarki rynkowej22 
oraz ograniczenia wolności działalności gospodarczej23. Dlatego też, z  uwagi na 
kluczowy charakter tychże zasad, ich wskazanie w wyroku stanowiłoby zapewne 
wartość dodaną i nadawałoby glosowanemu wyrokowi jeszcze większe znaczenie 
dla przedsiębiorców i ochrony ich praw. 

21 Zob. J. Roszkiewicz, Maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy – glosa do wyroku Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z 19.02.2020 r., I FSK 2243/19, „Glosa” 2021, nr 1, s. 129–135.

22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483), art. 20, 
dalej: Konstytucja RP.

23 Konstytucja RP, art. 22.
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Duration of a tax inspection – commentary to the Supreme Administrative 
Court judgment of 19 February 2020, I FSK 2243/19 

Abstract

The Supreme Administrative Court in the judgment discussed raised an important issue of 
the duration of a tax inspection at a microenterprise. The judgment clearly states that the tax 
authorities may not conduct such inspections that exceed the statutory time limits. Thus, the 
duration of an inspection with a taxpayer who is a microenterprise may not go over 12 work-
ing days consecutively. The inspection activities should be carried out in a continuous sys-
tem. The duration of a tax inspection should also include the time when the inspectors are 
not actually present at the inspection site. An analysis of the law in force was carried out in 
preparing this commentary. 

Keywords: economic activity, tax inspection, value-added tax, tax regulations, the Supreme 
Administrative Court 
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ZE SZCZECIŃSKIEJ WOKANDY

Z WOKANDY SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE





Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
I Wydział Cywilny 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku (I ACa 184/20)

1. Pojęcie przyszłego wierzyciela w rozumieniu art. 530 k.c. nie może obejmować 
osób, które w chwili dokonywania podważanej czynności nie były dłużnikowi 
znane, ani nie było wiadome zaciągnięcie przez przyszłego dłużnika z  nie-
znaną osobą jakichkolwiek zobowiązań.

2. Instytucja skargi pauliańskiej służy ochronie przed rzeczywistymi czyn-
nościami fraudacyjnymi dłużnika, a  więc doprowadzeniem do realnego, 
ekonomicznego, uszczerbku w jego majątku, nie zaś przed samą zmianą, na 
skutek dokonanej czynności, sytuacji prawnej dłużnika.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSA Leon Miroszewski 
Sędzia: SSA Krzysztof Górski
Sędzia: SSA Dorota Gamrat-Kubeczak
 
po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2021 roku w Szczecinie na posiedzeniu nie-
jawnym sprawy z powództwa R.S. przeciwko R.K. o uznanie czynności prawnej za 
bezskuteczną na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Szczeci-
nie z dnia 20 grudnia 2020 roku, sygnatura akt I C 582/15:
I. zmienia zaskarżony wyrok w  ten sposób, że oddala powództwo i  zasądza od 

powoda na rzecz pozwanej kwotę 3617,00 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) 
złotych tytułem kosztów procesu;
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II. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 8549,00 (osiem tysięcy pięć-
set czterdzieści dziewięć) złotych tytułem kosztów procesu w  postępowaniu 
apelacyjnym.

Uzasadnienie

Powód R.S. wniósł o uznanie za bezskuteczną w stosunku do niego czynności praw-
nej dokonanej 13 maja 2010 roku w formie aktu notarialnego sporządzonego przez 
notariusza P.S. pod numerem repertorium A (…) w postaci darowizny przez P.K. 
na rzecz pozwanej R.K. nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę o nume-
rze (…), położoną w Z., gmina K., powiat s., województwo z. o obszarze 0,0984 
ha, dla której Sąd Rejonowy w S. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o  numerze (…), celem ochrony wierzytelności powoda przysługującej 
mu wobec P.K. z tytułu umowy pożyczki z dnia 7 lutego 2011 r. na kwotę 13 800 zł 
oraz 30 marca 2011 r. na kwotę 50 000 zł wraz odsetkami ustawowymi od powyż-
szych kwot za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 2 kwietnia 2015 
roku wynoszącej łącznie 91 980,37 zł, która to wierzytelność została prawomocnie 
potwierdzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 26 lutego 2018 r., sygn. akt 
VI ACa (…). Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanej na jego rzecz kosz-
tów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych 
oraz opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w  wysokości 17 zł oraz 
kosztów postępowania zabezpieczającego, w tym kosztów zastępstwa procesowego 
według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa 
w postępowaniu zabezpieczającym w wysokości 17 zł.

Pozwana R.K. w  odpowiedzi na pozew wniosła o  oddalenie powództwa 
oraz o  zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania według norm 
przepisanych.

Sąd Okręgowy w  Szczecinie wyrokiem z  dnia 20 grudnia 2019  r., sygn. akt 
I C 582/15 w punkcie I uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda R.S. wskazaną 
przez powoda umowę darowizny w celu ochrony wierzytelności wskazanych przez 
powoda, a stwierdzonych nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym 
w dniu 27 marca 2014 roku w sprawie XXV Nc (…) przez Sąd Okręgowy w W., 
natomiast w punkcie II zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 8454 zł tytu-
łem zwrotu kosztów procesu.

Sąd Okręgowy ustalił, że P.K. i  B.K. są małżeństwem. Od 13 grudnia 2005 
roku pomiędzy nimi obowiązuje umowa majątkowa małżeńska, na mocy której 
została ustanowiona rozdzielność majątkowa. W 2010 roku P.K. prowadził działal-
ność gospodarczą w zakresie organizacji koncertów i imprez scenicznych. W celu 
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rozwoju firmy planował zakup nowego wyposażenia scenicznego. B.K. prowadziła 
firmę budowlaną (…) w W. 

Powód poznał P.K. przez wspólnego znajomego M.N. W  tym czasie powód 
posiadał duże oszczędności finansowe, które chciał zainwestować. Powód podjął 
więc współpracę z P.K., a jej efektem długofalowym miało być założenie spółki, któ-
rej byliby wspólnikami. Przedmiotem działalności miała być organizacja imprez 
masowych. Planowano także współprace w zakresie eksportu drewna. 

W sprawie czynności prawnej podważanej przez powoda Sąd Okręgowy ustalił, 
że dnia 13 maja 2010 roku B.K. dokonała ze swojego majątku osobistego na mają-
tek osobisty męża P.K. darowizny nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę 
o numerze (…), położoną w Z., gmina K., powiat s., województwo z. o obszarze 
0,0984 ha, dla której Sąd Rejonowy w S. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą o numerze (…). P.K. nieruchomość przyjął, a następnie, jeszcze 
w tym samym akcie notarialnym, złożył oświadczenie o  jej dalszym przekazaniu, 
również w  drodze darowizny, na rzecz swojej matki  – pozwanej R.K. Pozwana 
w momencie przyjmowania darowizny ustanowiła na rzecz P.K. dożywotnią i nie-
odpłatną służebność osobistą polegającą na prawie do zamieszkiwania i korzysta-
nia z całego budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych posadowionych 
na powyższej nieruchomości wraz z prawem nieograniczonego korzystania z  tej 
działki. W  tym czasie przeciwko P.K. toczyło się już postępowanie egzekucyjne 
z wniosku innego wierzyciela. 

Dalej Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 15 listopada 2010 roku powód oraz A.S. 
udzielili B. i P.K. pożyczki dotyczącej kwoty 112 000 zł. Kwota ta została przelana 
na rachunek bankowy B.K. dwa dni po zawarciu umowy tj. 17 listopada 2010 roku. 
Termin jej zwrotu został zaś ustalony przez strony na dzień 30 września 2011 roku. 
B. i P.K. byli nadto zobowiązani do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w przy-
padku niedokonania zwrotu pożyczki w terminie. Tego samego dnia strony zawarły 
jeszcze jedną umowę pożyczki, opiewającą na kwotę 23 500 zł z postanowieniami 
jak w  poprzedniej umowie. Wpłata przedmiotu pożyczki nastąpiła na rachu-
nek bankowy B.K. dnia 27 grudnia 2010  roku. Dnia 7 lutego 2011 roku powód 
udzielił B. i P.K. trzeciej pożyczki, tym razem o wartości 13 800 zł. Kwota będąca 
przedmiotem tej pożyczki została, zgodnie z wolą pożyczkobiorców, przelana na 
rachunek bankowy pozwanej R.K. w  dniu zawarcia umowy. Termin jej zwrotu 
został ustalony przez strony jak poprzednio na dzień 30 września 2011 roku. B. 
i  P.K. byli nadto zobowiązani do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w  przy-
padku niedokonania zwrotu pożyczki w  terminie. Miesiąc później dnia 7 marca 
2011  roku. te same strony zawarły jeszcze dwie kolejne umowy pożyczek. Jedną 
na sumę 175 000 zł oraz drugą na 76 000 zł. W obu umowach zastosowano ten 
sam wzór umowy. Termin spłaty wyznaczono na dzień 30 września 2011  roku. 
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Nieterminową spłatę obwarowano zobowiązaniem zapłaty odsetek ustawowych za 
zwłokę. W obu przypadkach przelewu środków finansowych dokonano na konto 
pozwanej. Kwota 175 000 zł została przelana jednorazowo dnia 14 marca 2011 roku. 
Suma 76 000 zaś została podzielona na dwie transze: pierwsza w wysokości 20 000 
zł wypłacona dnia 25 lipca 2011 roku, druga w kwocie 16 000 miesiąc później – 
23 sierpnia 2011 roku. W umowie zawarto zastrzeżenie, że w momencie powołania 
spółki (działalności gospodarczej) przez powoda oraz P.K., jako wspólników, oraz 
wniesienia przez P.K. do spółki sprzętu estradowego o wartości rynkowej 350 000 
zł, umowa pożyczki wygaśnie, a pożyczkodawca zrzeknie się wszelkich roszczeń 
w stosunku do pożyczkobiorcy. Dnia 30 marca 2011 roku powód oraz A.S. udzielili 
B. i P.K. ostatniej pożyczki na sumę 50 000 zł. Postanowienia dotyczące określenia 
terminu zapłaty oraz zobowiązania do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę były 
tożsame jak w poprzednich umowach. Przekazanie środków pieniężnych ponow-
nie nastąpiło na rachunek pozwanej, jeszcze przed podpisaniem umowy pożyczki, 
dnia 26 marca 2011 roku. Pomimo upływu w dniu 30 września 2011 roku terminu 
zwrotu wszystkich pożyczek, nie zostały one zwrócone.

Dnia 21 sierpnia 2013 roku zmarła A.S. Spadek po niej z mocy ustawy nabyli: 
mąż R.S., matka G.K. i ojciec E.K., w udziałach wynoszących po 1/3 części spadku 
każdy. W  dniu 4 grudnia 2014 roku powód z  pozostałymi spadkobiercami A.S. 
zawarł umowę o  częściowy dział spadku i  zniesienie współwłasności, na mocy 
której między innymi powód nabył wszystkie wierzytelności wynikające z umów 
pożyczek zawartych z P.K. i B.K. 

26 listopada 2013 roku powód wezwał B. i P.K. do zapłaty kwoty 450 300 zł wraz 
z ustawowymi odsetkami w kwocie 129 107 zł w terminie do dnia 13 grudnia 2013 
roku. Pismo zostało doręczone adresatom w dniu 28 listopada 2013 roku. Do spłaty 
zadłużenia nie doszło, toteż powód pozwał dłużników o zapłatę. Nakazem zapłaty 
z dnia 27 marca 2014 roku Sąd Okręgowy w W. zasądził od B.K. i P.K., aby zapłacili 
solidarnie R.S. kwotę 580 208 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 grudnia 2013 
roku do dnia zapłaty oraz kwotę 14 470 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 
kwotę 7217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z opłatą skar-
bową od pełnomocnictwa. 

Od powyższego nakazu zapłaty B. i P.K. wnieśli zarzuty. Wnieśli też o zwolnienie 
od kosztów sądowych, a w oświadczeniu datowanym na dzień 2 lipca 2014 roku 
P.K. wskazał, że nie posiada żadnych nieruchomości przeznaczonych do stałego 
zamieszkiwania, nieruchomości rolnych, ani żadnych innych wartościowych skład-
ników majątkowych. Utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działal-
ności gospodarczej w wysokości 1500 zł netto miesięcznie. Na utrzymaniu ma żonę 
oraz troje dzieci. Nadto jest zobowiązany do płacenia alimentów na czwarte dziecko 
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w  wysokości 400 zł miesięcznie. Odnośnie do realizacji potrzeb mieszkaniowych 
podano, że rodzina zamieszkuje w nieruchomości należącej do R.K. 

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2016 roku, Sąd Okręgowy w W., Wydział XXV 
Cywilny w  sprawie o  sygn. akt XXV C (…) utrzymał w  całości nakaz zapłaty 
w postępowaniu nakazowym z dnia 27 marca 2014 roku wydany przez Sąd Okrę-
gowy w W. w sprawie o sygnaturze akt XXV Nc (…), natomiast wyrokiem z dnia 
26 lutego 2018 roku Sąd Apelacyjny w W. w sprawie o sygn. akt VI ACa (…) zmienił 
powyższy wyrok częściowo w punkcie pierwszym w ten sposób, że uchylił nakaz 
zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym w dniu 27 marca 2014 roku w zakre-
sie odsetek od kwoty 129 908 zł za okres od 30 grudnia 2013 roku do 20 lutego 2014 
roku i oddalił powództwo w tym zakresie oraz w pozostałej części apelacje oddalił. 

Postępowania egzekucyjne wszczynane wobec P.K. przez rożnych wierzycieli 
były umarzane z powodu ich bezskuteczności.

Dnia 27 kwietnia 2015 roku Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w S. – 
M.J. wydał postanowienie o umorzeniu postępowania zabezpieczającego prowadzo-
nego z wniosku powoda przeciwko P.K. i B.K. wobec stwierdzenia bezskuteczności. 

W toku prowadzonych czynności komorniczych ustalono, że dłużnicy zakupili 
scenę muzyczną, która aktualnie znajduje się w  posiadaniu D. i  L.K. W  wyniku 
niewłaściwego przechowywania jest ona jednak niekompletna i zniszczona, co zna-
cząco obniża jej wartość rynkową. 

Powód wniósł też do Sądu Rejonowego w S. w dniu pozew o uznanie za bez-
skuteczną w stosunku do niego czynności prawnej dokonanej dnia 13 maja 2010 
roku w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza P.S. pod nume-
rem Repertorium A (…) w postaci darowizny przez P.K. na rzecz pozwanej R.K. 
nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę o  numerze (…), położoną w  Z., 
gmina K., powiat s., województwo z. o  obszarze 0,0984 ha, dla której Sąd Rejo-
nowy w  S. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o  numerze 
(…), celem ochrony wierzytelności powoda przysługującej mu wobec B.K. z tytułu 
umowy pożyczki z dnia 7 lutego 2010 roku na kwotą 13 800 zł wraz odsetkami 
ustawowymi za okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 2 kwietnia 2015 
roku wynoszącej łącznie 19 931,74 zł. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt 
I C (…). Powód modyfikował żądanie w tym procesie, a ostatecznie cofnął pozew.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Sąd Okręgowy uznał powództwo za uza-
sadnione. Stwierdził, że w realiach rozpoznawanej sprawy znajduje zastosowanie 
przepis art. 530 k.c. Za bezsporne uznał, że P.K., będąc dłużnikiem powoda, doko-
nał czynności prawnej z osobą trzecią – pozwaną R.K. oraz że osoba ta uzyskała 
wskutek tego działania korzyść majątkową. Składnik majątkowy w postaci nieru-
chomości zabudowanej był jedynym wartościowym składnikiem majątku dłuż-
nika P.K., czyli doszło do pokrzywdzenia wierzycieli wskutek czynności podjętych 
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dnia 13 maja 2010 roku. Sąd I instancji stanął na stanowisku, że czynności prawne 
dokonane dnia 13 maja 2010  roku stanowiły realizację z  góry powziętego przez 
małżonków B. i P.K. planu mającego na celu ukrycie majątku przed wierzycielami, 
teraźniejszymi i przyszłymi. 

Za znamienne Sąd Okręgowy uznał, że w jednym dniu, na mocy jednego aktu 
notarialnego, dwukrotnie przesuwano prawo własności lokalu. Najpierw B.K., jako 
właściciel pierwotny przeniosła własność nieruchomości. Sąd ten nie dał wiary 
twierdzeniom, że taki sposób postępowania związany był z  brakiem legalnego 
źródła dochodu R.K. na zakup nieruchomości oraz z korzyściami podatkowymi, 
upatrując w  takim sposobie postępowania dążenia do utrudnienia zaspokoje-
nia roszczeń wierzycieli. Po drugie Sąd Okręgowy uznał, że ustanowienie przez 
pozwaną na rzecz P.K. dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej polegają-
cej na prawie zamieszkiwania i korzystania z całego budynku mieszkalnego oraz 
budynków gospodarczych posadowionych na nieruchomości, wraz z prawem nie-
ograniczonego korzystania z działki, oznaczało, że darczyńca nadal władał nieru-
chomością jak właściciel i miał to prawo zagwarantowane dożywotnio, natomiast 
wzbogacenie się obdarowanego było jedynie formalne. 

Sąd Okręgowy orzekł o  kosztach procesu zgodnie z  ogólną zasadą wyrażoną 
w art. 98 § 1 k.p.c. 

Pozwana zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w całości apelacją, w której wnio-
sła o:
1. Zmianę zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie powództwa w całości.
2. Zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu według norm prze-

pisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.
Wyrokowi pozwana zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

a) art. 527 k.c. w zw. z art. 530 k.c. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na 
uznaniu, że wierzyciel poszukujący ochrony w  trybie tzw. skargi pauliańskiej, 
uprawniony jest do jej uzyskania bez uprzedniego zbadania w sposób należyty 
sytuacji majątkowej dłużnika, podczas gdy ochrona taka może zostać udzie-
lona wyłącznie po sprawdzeniu przez wierzyciela (powoda) stanu majątkowego 
dłużnika przed związaniem się z  nim relacjami o  charakterze majątkowym 
i dowiedzeniu, iż zawarcie umowy darowizny w dniu 13 maja 2010 roku było 
działaniem celowym, nakierowanym na pokrzywdzenie wierzycieli;

b) art. 528 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie, w sytuacji gdy zaskarżona czyn-
ność miała charakter odpłatny, albowiem od 2010 roku pozwana spłaca kredyt 
dotyczący nieruchomości objętej czynnością prawną z dnia 13 maja 2010 roku. 
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W piśmie procesowym z dnia 18 stycznia 2021 roku pozwana uzupełniła zarzuty 
apelacyjne, podnosząc:
I. naruszenia przepisów postępowania, tj.:
1. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów 

i  dokonanie tej oceny wbrew zasadom logicznego rozumowania i  doświad-
czenia życiowego polegające na przyjęciu, iż wskazane przez powoda dowody 
wskazywały, że wystąpiły wszelkie przesłanki do zastosowania sankcji wynika-
jącej ze skargi pauliańskiej,

2. art. 6 k.c. w zw. z art. 232 k.p.c. poprzez uznanie, iż powód sprostał obowiązkowi 
dowodzenia, podczas gdy powód nie przedstawił żadnych dowodów na popar-
cie swych twierdzeń, a nie ulega wątpliwości, iż pozwany wykazał bezzasadność 
roszczenia powoda,

3. art. 328 § 2 k.p.c. poprzez niewyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przyto-
czeniem odpowiednich przepisów prawa, a  także niewskazanie przyczyn, dla 
których sąd odmówił wiarygodności i  mocy dowodowej wskazanym przez 
pozwaną dowodom w sprawie, 

4. art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów 
i  dokonanie tej oceny wbrew zasadom logicznego rozumowania i  doświad-
czenia życiowego polegające na przyjęciu, iż zeznań świadka nie sposób uznać 
w całości za wiarygodne, 

II. naruszenia przepisów prawa materialnego, tj.:
1. art. 530 k.c. poprzez jego błędne zastosowanie i uznanie, iż w wyniku dokonanej 

darowizny przez P.K. w dniu 13 maja 2010 roku na rzecz pozwanej doszło do 
spełnienia przesłanek wynikających z tego przepisu. 
Pozwana dodatkowo wniosła o  wystąpienie przez Sąd Apelacyjny do Banku  

(…) o przesłanie wykazu z konta bankowego o numerze (…) od 2005 roku na oko-
liczność spłacania kredytu na zakup nieruchomości przez pozwaną. 

W odpowiedzi na apelację powód wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie od 
pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania apelacyjnego, w  tym kosztów 
zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym według norm przepisanych. 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje

W niniejszej sprawie żadna ze stron nie żądała przeprowadzenia rozprawy apela-
cyjnej. Mając więc na względzie brak takiego wniosku, jak i temu merytorycznej 
potrzeby rozprawy, Sąd Apelacyjny rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym.

Tytułem uwagi wstępnej należy wskazać, że przedmiotem rozwagi Sądu Ape-
lacyjnego były zarówno zarzuty pozwanej powołane w samej apelacji, jak i w  jej 
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piśmie procesowym z dnia 18 stycznia 2021 roku stanowiącym uzupełnienie apela-
cji pozwanej. Przedstawienie nowych zarzutów po upływie terminu do wniesienia 
apelacji jest dopuszczalne, a  wyjątek musi mieć podstawę prawną, np. art. 5059 
§ 2 k.p.c. (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 13 kwietnia 2000 roku, III CKN 
812/98, OSNC 2000, nr 10, poz. 193; z dnia 31 maja 2001 roku, V CKN 269/00; 
z dnia 18 czerwca 2004 roku, II CK 358/03; z dnia 12 stycznia 2010 roku, III CSK 
87/09; oraz Sądów Apelacyjnych: w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 roku, I ACa 
1227/16; w Warszawie z dnia 6 listopada 2019 roku, V ACa 47/19). 

Zawarty w piśmie z dnia 18 stycznia 2021 roku wniosek dowodowy o zwróce-
nie się o wykaz z konta bankowego, jak również załączone do tego pisma proceso-
wego wydruki wiadomości e-mail, został uznany za spóźniony, co uzasadniało jego 
pominięcie na podstawie art. 381 k.p.c. Wykaz z konta bankowego miał dotyczyć 
rozliczeń od roku 2005, zaś wiadomości e-mail pochodzą z  lat 2012–2013, nato-
miast pozwana nie uprawdopodobniła, że nie mogła wcześniej powołać tych doku-
mentów, ani że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Nie można również 
przyjąć, że pozwana nie mogła powoływać tych dokumentów wcześniej z uwagi 
na samo orzeczenie Sądu Okręgowego, jako że nie mogło ono stanowić dla niej 
zaskoczenia. 

Zgodnie z ukształtowaną wykładnią przepisu art. 378 § 1 k.p.c. (por. uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., sygn. akt III CZP 49/07, OSNC 2008, 
nr 6, poz. 55) Sąd Apelacyjny był związany postawionymi w apelacji zarzutami pro-
cesowymi, które poddał ocenie w pierwszej kolejności. Następnie natomiast zasto-
sował z urzędu właściwe przepisy prawa materialnego. 

Konstrukcyjnie najdalej idącym zarzutem procesowym jest zarzut inkryminu-
jący wadliwość uzasadnienia wyroku. Skarżąca wskazała na przepis art. 328 § 2 
k.p.c., który w dacie wyrokowania przez Sąd I instancji (już po nowelizacji przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 r.) 
nie dotyczył wymogów uzasadnienia – aktualnie przepisem tym jest art. 3271 § 1 
k.p.c. Powołany zarzut mógłby odnieść skutek tylko wówczas, gdyby braki w zakre-
sie poczynionych ustaleń faktycznych i oceny prawnej były tak znaczne, że sfera 
motywacyjna orzeczenia pozostałaby nieujawniona, bądź ujawniona w  sposób 
uniemożliwiający poddanie jej kontroli instancyjnej. Innymi słowy stwierdzenie 
jej naruszenia poprzedzać winno ustalenie, że treść uzasadnienia orzeczenia sądu 
całkowicie uniemożliwia dokonanie oceny toku wywodu, który doprowadził do 
wydania orzeczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 18 marca 2003 roku, 
IV CKN 1862/00). W rozpoznawanej sprawie Sąd Okręgowy nie dopuścił się takich 
uchybień. 
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W  zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy Sąd Okręgowy, ustalając 
w znacznej części stan faktyczny z zachowaniem wymagań normy art. 233 § 1 k.p.c., 
sprzecznie nie tylko z zebranymi dowodami, ale wręcz z procesowymi oświadcze-
niami stron, przyjął, i to za bezsporne, że P.K. w dniu 13 maja 2010 roku dokonał 
czynności prawnej z pozwaną, będąc dłużnikiem powoda. Powyższe jest oczywistą 
nieprawdą, bowiem w tym czasie powód i P.K. się nie znali, i to było w niniejszej 
sprawie niesporne, a nie to, co skonkludował jak powyżej Sąd Okręgowy. 

Tym samym Sąd I instancji nie wziął pod uwagę kluczowego dla sprawy faktu 
i terminu zapoznania się powoda z P.K. Znajomość ta została nawiązana za pośred-
nictwem ich wspólnego znajomego M.N. i miało to miejsce dopiero na przełomie 
października i listopada 2010 roku, a więc niemal pół roku po dokonaniu inkrymi-
nowanej czynności. 

Należało wobec tego, na podstawie art. 382 k.p.c., będąc sądem merytorycznym, 
zmodyfikować dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia, jednocześnie czyniąc 
to na podstawie materiału dowodowego uznanego przez ten Sąd za wiarygodny, 
a także uwzględniając stanowiska stron oraz normę art. 230 k.p.c. Brakuje podstaw 
do kwestionowania w tym zakresie zeznań świadka P.K., zwłaszcza że nie uczyniła 
tego strona powodowa. 

Tutejszy Sąd podziela powszechnie przyjmowany pogląd, że o zamiarze w rozu-
mieniu art. 530 k.c. pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli, świadczy już samo 
przewidywanie możliwości wystąpienia niewypłacalności, a więc liczenie się z nie-
wypłacalnością wobec potencjalnych kontrahentów (por. wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 7 lutego 2007 roku, V CSK 434/07; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z dnia 12 kwietnia 2019 roku, I ACa 698/18; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białym-
stoku z dnia 29 listopada 2018 roku, I ACa 395/18; wyrok Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z dnia 6 kwietnia 2016 roku, I ACa 235/16; wyrok Sądu Apelacyjnego 
w  Katowicach z  dnia 17 grudnia 2015 roku, I  ACa 832/15). W  sytuacji jednak, 
gdy w  chwili dokonywania czynności nie tylko nie była znana osoba potencjal-
nego kontrahenta, ale też perspektywa zaciągnięcia wobec niego przez dłużnika 
zobowiązania, a więc samej możliwości powstania jego wierzytelności, o zamiarze 
pokrzywdzenia tego wierzyciela mowy być nie może. Pojęcie przyszłego wierzy-
ciela w rozumieniu art. 530 k.c. nie obejmuje osób, które w chwili dokonywania 
podważanej czynności nie były dłużnikowi znane, ani nie było wiadome zaciągnię-
cie przez przyszłego dłużnika z nieznaną osobą jakichkolwiek zobowiązań. Zwraca 
uwagę, że to powód poszukiwał możliwości zainwestowania własnych pieniędzy, 
co wynika zarówno z zeznań P.K., jak i z przesłuchania powoda, który powoływał 
się na poprzedzającą jego spotkanie z P.K. sprzedaż swojego kapitału i posiadanie 
gotówki.
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Nic wobec tego nie wskazuje, że to P.K. szukał możliwości zaciągnięcia u powoda 
zobowiązania odpowiadającego umowom pożyczek, których ochronie ma służyć 
żądanie bezskuteczności czynności prawnej z  dnia 13 maja 2010 roku. Materiał 
procesowy wskazuje, że było odwrotnie – powód poszukiwał możliwości inwestycji 
i kontaktu z osobą lub osobami, z którymi mógłby korzystne inwestycje zrealizo-
wać. Zdecydował się na nie pod wpływem – jak zeznał – „fajnych” pomysłów P.K. 

W niniejszej sprawie nie było zatem mowy o realności powstania zobowiązania, 
które miałoby być chronione skargą pauliańską, a  tym bardziej o celowym dąże-
niu dłużnika do udaremnienia zaspokojenia się wierzyciela (w  chwili czynności 
nawet jeszcze nie hipotetycznego) z wartościowego składnika majątku. Uregulowa-
nie art. 530 k.c. jest potwierdzeniem szerokiej ochrony wierzyciela, która dotyczy 
zarówno zobowiązań istniejących w chwili dokonywania czynności rozporządzają-
cej, jak również tych, które powstaną w przyszłości. Wprowadza ono jednak równo-
wagę pomiędzy zabezpieczeniem interesów przyszłego wierzyciela i dłużnika w ten 
sposób, że ogranicza swobodę dysponowania majątkiem jedynie do rozmyślnego 
dążenia do uwolnienia się od spełnienia zobowiązania, którego powstanie w przy-
szłości jest realne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r., II CSK 
592/08). 

Ponadto nie można tracić z  pola widzenia, że instytucja skargi pauliańskiej 
służy ochronie przed rzeczywistymi czynnościami fraudacyjnymi dłużnika, a więc 
realnym ekonomicznym uszczerbkiem w jego majątku, nie zaś przed samą zmianą, 
na skutek dokonanej czynności, sytuacji prawnej dłużnika. W niniejszej sprawie 
ocenie poddawana jest wyłącznie czynność prawna pomiędzy P.K. a R.K. Wobec 
zawarcia w tym samym akcie notarialnym zarówno umowy darowizny między B.K. 
a P.K. (jego § 3) oraz między P.K. a R.K. (§ 4 aktu) sama wyabstrahowana darowi-
zna poczyniona przez P.K. na rzecz R.K. nie krzywdzi wierzyciela, gdyż przedmiot 
darowizny faktycznie nigdy nie wszedł do majątku P.K. 

W świetle powyższego, racjonalizując działanie dłużnika, który faktycznie nie 
objął we władanie nieruchomości będącej przedmiotem czynności objętych aktem 
notarialnym z dnia 13 maja 2010 roku, nie może być ono rozumiane jako służące 
pokrzywdzeniu powoda – osoby w tym czasie nieznanej dłużnikowi, przy niezna-
nej także perspektywie zaciągnięcia zobowiązania w celach, które powstały dopiero 
po poznaniu się powoda i dłużnika. Bez znaczenia w niniejszej sprawie jest ocena 
tej czynności w aspekcie ochrony wierzytelności innych wierzycieli dłużnika. Nie-
istotna jest również w  tym stanie rzeczy ewentualna faktyczna odpłatność czyn-
ności ze strony R.K. poprzez spłatę kredytu, a także kwestia rzekomej pozorności 
umowy pożyczki, która wedle twierdzeń apelującej miała w istocie stanowić wkład 
na wspólne przedsięwzięcie. 
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Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zaskarżony wyrok zapadł 
z naruszeniem art. 527 § 2 k.c. oraz art. 530 k.c. Dłużnik w istocie nie dysponował 
przedmiotem kwestionowanej przez powoda czynności, a więc nie można przyjąć, 
że wskutek niej stał się niewypłacalny, bądź stał się niewypłacalny w wyższym stop-
niu. Nadto nie można przyjąć, że dłużnik zmierzał inkryminowaną czynnością do 
pokrzywdzenia powoda, w sytuacji gdy dokonując jej, nie tylko nie był dłużnikiem 
powoda, ale wręcz nie wiedział o jego istnieniu, a tym bardziej o możliwości zacią-
gnięcia wobec niego zobowiązań. 

Wobec powyższego tutejszy Sąd, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. zmienił zaskar-
żony wyrok poprzez oddalenie powództwa. Konsekwencją zmiany orzeczenia co do 
istoty była zmiana rozstrzygnięcia o kosztach postępowania przed Sądem I instan-
cji. Pozostając przy zasadzie rozstrzygania o  kosztach, wyrażonej w  art. 98 §  1 
k.p.c., w sytuacji, w której ostatecznie pozwana wygrała sprawę w całości, należało 
zasądzić na jej rzecz od powoda poniesione przez nią koszty zastępstwa proceso-
wego adwokata w wysokości 3600 zł, ustalonej zgodnie z § 6 pkt 6 obowiązującego 
w dniu wniesienia pozwu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 wrze-
śnia 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z  urzędu oraz 
koszt opłaty skarbowej od udzielonego mu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Zawarte w  punkcie II rozstrzygnięcie o  kosztach postępowania apelacyjnego 
zapadło z  uwzględnieniem powołanej wyżej zasady odpowiedzialności stron 
za wynik sprawy. Wobec wygrania sprawy w  postępowaniu apelacyjnym powód 
zobowiązany jest do zwrotu pozwanej kosztów tego postępowania, które zamknęły 
się łącznie w kwocie 8549 (osiem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) zł. Złożyły 
się na nią uiszczona przez pozwaną opłata od apelacji w wysokości 4499 zł oraz 
koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym w wysokości 4050 zł, 
ustalonej na podstawie § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności 
adwokackie. 
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I. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok.
II. Zasądza od R.G. (1) i Y.C. na rzecz Skarbu Państwa po 1/3 części wydatków 

związanych z postępowaniem odwoławczym, 1/3 tych wydatków obciąża Skarb 
Państwa i za to postępowanie wymierza R.G. (1) opłatę w kwocie 1900 (jednego 
tysiąca dziewięciuset) złotych, a Y.C. w kwocie 700 (siedmiuset) złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2 Sygnatura akt II AKa 1/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 2

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 9 października 2020 r., sygn. akt III K 105/20

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
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 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

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 uznania 
dowodu
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3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW 
i wniosków

Lp. Zarzut

3.1. 1. Obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na 
treść orzeczenia, tj. art. 424 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 99a 
§ 1 i 2 k.p.k. w zw. z § 2 ust. 1 i 7 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów 
formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania 
poprzez sporządzenie uzasadnienia w sposób sprzeczny 
z dyspozycją tych przepisów i pominięcie sekcji 2.1. „Dowody 
będące podstawą ustalenia faktów” i niewyjaśnienie powodów 
uznania dowodów, na których Sąd oparł orzeczenie, co 
w konsekwencji ogranicza oskarżonemu możliwość podjęcia 
obrony i polemiki z zaskarżonym orzeczeniem.

2. Obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na 
treść orzeczenia, tj. art. 7 k.p.k. polegającą dokonaniu dowolnej 
a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału 
dowodowego, w tym dowodu z zeznań R.C. i uznaniu, że są 
one stanowcze, konsekwentne i wiarygodne, albowiem świadek 
w ich treści obciąża również samego siebie, a także nie miał 
żadnego interesu w bezpodstawnym obciążaniu R.G. (1), 
w sytuacji, gdy zeznania tego świadka są wewnętrznie sprzeczne, 
w sposób bezpardonowy zmierzają do umniejszenia jego winy 
i przerzucenia ich na R.G. (1), w szczególności:

a. w dniu 16 stycznia 2020 r. (k. 1614) zeznał, że poinformował 
K. ps. (…), iż nie jest zainteresowany przemytem narkotyków, ale 
może kogoś o to zapytać – pomimo, iż jak wynika z materiałów 
operacyjnych (podsłuchów), a także jego dalszych zeznań – był 
ściśle zaangażowany w przemyt narkotyków z Hiszpanii do 
Niemiec i Polski, poprzez nadzór oraz przekazywanie informacji 
skąd i w jakim czasie narkotyki mają być dostarczone, a także 
kto i gdzie dokona ich odbioru, za co miał dostać prowizję 
(K. obiecał mi, że jak ta transakcja dojdzie do skutku to mi 
coś tam odpali w znaczeniu, że zapłaci (…) – k. 1616), oraz 
przekazywanie K. ps. (…) pieniędzy (Pamiętam, że była 
taka sytuacja, że ja przelałem K. na jakieś konto w Hiszpanii 
1500 euro) co oznacza, że nie tylko był zainteresowany 
przemytem, ale również ściśle współpracował z K. ps. (…) i miał 
uzyskać prowizję z dokonanego przemytu;

 zasadny
  częściowo 

zasadny
 niezasadny
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b. w dniu 16 stycznia 2020 r. (k. 1614) zeznał, że poinformował 
K. ps. (…), iż nie jest zainteresowany przemytem narkotyków, ale 
może kogoś o to zapytać – pomimo, iż jak wynika z materiałów 
operacyjnych (podsłuchów), a także jego dalszych zeznań – 
miał szczegółową wiedzę odnośnie mechanizmu przemytu, 
problemów ze sprzedażą narkotyków, a także uczestniczył 
z K. ps. (…) w spotkaniu z P. ps. (…), otrzymał od K. ps. (…) 
kokainę do sprzedaży oraz wydawał polecenia dla R.G. (1) – co 
jednoznacznie przeczy rzekomemu braku zainteresowania R.C. 
przemytem narkotyków;

c. w dniu 16 stycznia 2020 r. (k. 1614) zeznał, ja zapytałem 
G., czy poda mi numer telefonu do kierowcy. R. stwierdził, że 
lepiej żeby nie było bezpośredniego kontaktów (…). Ustaliliśmy 
to tak, że K. ps. (…) przekazuje mi informację, ja G., a on 
kierowcy. Komunikacja w drugą stronę szła w ten sam sposób 
oraz Nawet R.G. (1) mówił, żeby on lepiej z nim rozmawiał, żeby 
on – kierowca nie miał ze mną kontaktu (k. 1617) – po czym 
w dalszej części protokołu wskazał (k. 1616): pamiętam, że 
tam za drugim razem był jakiś problem z tym, że K. nie mógł 
nawiązać kontaktu z Ż. coś nie mogli się spotkać. Ja przekazałem 
wówczas numer do Ż., który miałem od R.G. (1), co wskazuje, że 
pomiędzy kierowcą a R.C. i K. ps. (…) był bezpośredni kontakt 
telefoniczny, bez udziału R.G. (1), który odbywał się na numer 
telefonu przekazany Y.C. – wbrew początkowym twierdzeniom 
świadka;

d. w dniu 16 stycznia 2020 r. (k. 1618) zeznał, że: nie pamiętam 
czy miałem jakieś karty, inne niż zarejestrowane na siebie. 
Minęło sporo czasu. – w sytuacji, gdy ze zgromadzonego 
w sprawie materiału dowodowego wynika, iż R.C. do przemytu 
wykorzystywał numer (…) zarejestrowany na inną osobę co 
miało miejsce na przestrzeni kilku miesięcy, a w chwili obecnej 
próbuje umniejszać swoją rolę, twierdząc, że nie korzystał 
z innych numerów telefonu, niż ten zarejestrowany na siebie.

3. Obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na 
treść orzeczenia, tj. art. 7 k.p.k. polegającą dokonaniu dowolnej 
a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału 
dowodowego, w tym dowodu z zeznań R.C. i uznaniu, że są one 
stanowcze, konsekwentne i wiarygodne, albowiem świadek w ich 
treści obciąża również samego siebie, a także nie miał żadnego 
interesu w bezpodstawnym obciążaniu R.G. (1) i pominięcie, że 
świadek zmierza do skorzystania z nadzwyczajnego złagodzenia 
kary na podstawie art. 60 § 3 k.k., a zatem może mieć interes 
w obciążeniu R.G. (1).
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4. Obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na 
treść orzeczenia, tj. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie dowolnej 
a nie swobodnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału 
dowodowego, w tym dowodu z wyjaśnień oskarżonego i uznanie, 
że zasługują one na wiarygodność jedynie w części, w której 
pokrywają się z zeznaniami R.C., w sytuacji, gdy zeznania tego 
świadka są niewiarygodne i sprzeczne, co skarżący szczegółowo 
wyjaśnił w poprzednich zarzutach.

5. Obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na 
treść orzeczenia, tj. art. 7, art. 4 oraz art. 74 § 1 k.p.k. poprzez 
dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny wyjaśnień 
oskarżonego i uznanie, że są one niewiarygodne, albowiem 
oskarżony składał je wybiórczo oraz umniejszał swoją rolę, 
pomijając początkowo okoliczności związane z pierwszym 
przemytem, w sytuacji, gdy R.G. (1) składał obszerne 
wyjaśnienia w zakresie postawionego mu wówczas jednego 
zarzutu, a nie przestępstw, co do których nie jest prowadzone 
postępowanie karne, a oczekiwanie, że złoży wyjaśnienia 
dotyczące innych czynów, co do których nie jest prowadzone 
postępowanie i uzależnianie od tego przypisania mu waloru 
wiarygodności jest sprzeczne z zasadą oceny dowodów, a także 
podstawowymi gwarancjami procesowymi podejrzanego.

6. Obraza przepisów postępowania, mająca istotny wpływ na 
treść orzeczenia, tj. art. 7, art. 4 oraz art. 74 § 1 k.p.k. poprzez 
dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny wyjaśnień 
oskarżonego i uznanie, że są one niewiarygodne, w sytuacji gdy 
oskarżony złożył wyjaśnienia wykraczające poza postawiony 
mu zarzut, opisując okoliczności pierwszego przemytu, co do 
którego nie było prowadzone jeszcze wobec niego postępowanie, 
a tym samym obciążając samego siebie i umożliwiając 
Prokuraturze postawienie mu kolejnego zarzutu.

7. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na 
nieuzasadnionym przyjęciu, że R.G. (1) był jednym 
z organizatorów przewozu środków narkotycznych, w sytuacji, 
gdy z okoliczności sprawy wynika, iż oskarżony nie organizował 
przemytu, nie miał wpływu na żadne okoliczności z nim 
związane, a także nie podejmował w tym zakresie żadnych 
decyzji, a jedynie umożliwił skorzystanie z realizowanego 
przez siebie transportu oraz w przypadku drugiego przemytu, 
z uwagi na pozbycie się przez kierowcę karty SIM, częściowo 
pośredniczył w wymianie informacji pomiędzy kierowcą, 
a pozostałymi osobami zaangażowanymi w przemyt.
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8. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na 
nieuzasadnionym przyjęciu, że R.G. (1) był jednym 
z organizatorów przewozu środków narkotycznych, w sytuacji, 
gdy R.C. zeznał, iż R. (G.) mu (kierowcy) zapłacił i to miało 
być później rozliczone, ale nie pamiętam dokładnie ile, chyba 
mówiłem G., żeby dał mu 1000 czy 1500 euro – co wprost 
wskazuje, że oskarżony R.G. (1) nie był decyzyjny w żadnym 
zakresie, a jedynie wykonywał polecenia R.C.

9. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na 
nieuzasadnionym przyjęciu, że kontakt z Ż. miał odbywać 
się za pośrednictwem R.G. (1) i R.G. (1) kontaktował się 
natomiast z dostawcami i odbiorcami narkotyków, w sytuacji, 
gdy z wyjaśnień oskarżonego, zeznań R.C. oraz materiałów 
operacyjnych wynika, że R.G. (1) ani razu nie miał kontaktu 
z dostawcami i odbiorcami narkotyków, osoby te kontaktowały 
się bezpośrednio z Y.C. na specjalnie przeznaczony do tego 
numer telefonu. 

10. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na 
nieuzasadnionym przyjęciu, że R.G. (1) kontaktował się 
natomiast z dostawcami i odbiorcami narkotyków w sytuacji, 
gdy zgromadzone w sprawie materiały dowodowe – materiały 
z kontroli operacyjnej oraz zeznania R.C. – wprost wskazują, 
że R. G. (1) nie miał kontaktu z żadnym z dostawców ani 
odbiorców narkotyków, a osoby te nawet nie wiedziały o udziale 
R.G. (1) w przemycie.

11. Wewnętrzna sprzeczność ustaleń Sądu polegającą na 
przyjęciu z jednej strony, że kontakt z Ż. miał odbywać się za 
pośrednictwem R.G. (1) i R.G. (1) kontaktował się natomiast
z dostawcami i odbiorcami narkotyków,a z drugiej strony 
ustaleniu, że w dniu 11 listopada 2018 r. z Y.C. kontaktuje się 
K. B. ustalając szczegóły załadunku – co wzajemnie się wyklucza 
i wskazuje, że ustalenia dotyczące rzekomego zastrzeżenia przez 
R. G. (1), że kontakt z kierowcą ma się odbywać wyłącznie za 
jego pośrednictwem są błędne.

12. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na 
nieuzasadnionym przyjęciu, że R.G. (1) polecił kierowcy 
dokonanie zakupu używanego koła zapasowego do 
przewozu narkotyków, co miałoby świadczyć, że oskarżony 
współorganizował przemyt i podejmował działania mające na 
celu jego przygotowanie, w sytuacji, gdy zakupione na polecenie 
G. koło jest kołem zapasowym do ciągnika siodłowego (jak 
określił to oskarżony – „dojazdówką”) a nie do naczepy, co 
potwierdza faktura VAT z karty (…) (inny rozmiar koła), 
natomiast narkotyki przemycane były w kole zapasowym 
naczepy, a nie ciągnika.
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13. Błąd w ustaleniach faktycznych polegający na niezasadnym 
przyjęciu, że wyjaśnienia R.G. (1) nie kwalifikują się na 
zastosowanie wobec niego nadzwyczajnego złagodzenia kary 
na podstawie art. 60 § 3 k.k., w sytuacji, gdy oskarżony w treści 
swoich wyjaśnień ujawnił wobec Prokuratury informacje 
dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa 
(R.C. i Y.C.) oraz jego istotne okoliczności zarówno w zakresie 
drugiego przemytu (co do którego oskarżony miał postawiony 
zarzut) jak i pierwszego, co pozwoliło na postawienie jemu 
samemu oraz kierowcy nowego zarzutu dotyczącego pierwszego 
przemytu, a także zatrzymanie R.C. – co przecież miało miejsce 
dopiero po wyjaśnieniach R.G. (1).

14. Rażąca niewspółmierność kar wymierzonych R.G. (1) 
poprzez niezastosowanie wobec niego instytucji obligatoryjnego 
nadzwyczajnego złagodzenia kary, o którym mowa w art. 60 
§ 3 k.k., w sytuacji, gdy oskarżony złożył obszerne wyjaśnienia 
w zakresie postawionych mu zarzutów, które pozwoliły następnie 
na przedstawienie Y.C. oraz jemu samemu drugiego zarzutu, 
a także ustalenie i zatrzymanie R.C. 

15. Rażąca niewspółmierność kar wymierzonych R.G. (1) 
poprzez niezastosowanie wobec oskarżonego nadzwyczajnego 
złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 2 k.k., w sytuacji, gdy 
podejrzany zdecydował się ujawnić okoliczności dotyczące 
przemytu, w tym opisać udział R.C. w przestępczym procederze 
oraz jego powiązania z półświatkiem przestępczym, które 
to wyjaśnienia pozwoliły na jego zatrzymanie i były istotne 
z perspektywy całego postępowania dotyczącego przestępczego 
procederu związanego z produkcją, przemytem i dystrybucją 
narkotyków w Hiszpanii, Niemczech i Polsce – dopiero 
po wyjaśnieniach oskarżonego zatrzymane zostały osoby 
zaangażowane w ten proceder, poczynając od R.C., który 
w obliczu m.in. wyjaśnień R.G. (1) zaczął współpracować 
w organami ścigania.

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

Spośród podmiotów, które wywiodły apelację od wyroku Sądu pierwszej instancji, 
wnioski o sporządzenie niniejszego uzasadnienia złożyli obrońca R.G. (1) oraz 
prokurator, przy czym ten drugi, we wniosku z dnia 27 września 2021 r. wskazał, że 
dotyczy on całości rozstrzygnięcia podjętego wobec R.G. (1), natomiast w piśmie 
z dnia 30 września 2021 r. zatytułowanym „zapowiedź kasacji” prokurator ograniczył 
zakres wcześniej złożonego wniosku wskazując, że wnosi „o doręczenie wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 23 września 2021 r., sygn. akt II AKa 1/2021 wraz 
z uzasadnieniem w zakresie rozstrzygnięcia o karze dotyczącego R.G. (1)”. 
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W tej sytuacji, a także z uwagi na to, że w apelacji prokuratora nie został podniesiony 
zarzut rażącej niewspółmierności kar wymierzonych R.G. (1), poniższe rozważania, 
na podstawie art. 423 § 1a kpk w zw. z art. 457 § 2 kpk, ograniczono wyłącznie do 
problematyki poruszonej w apelacji obrońcy R.G. (1), która to jednak obejmuje również 
kwestię znajdującą się w zainteresowaniu prokuratora, a mianowicie kwestię związaną 
z wymiarem kar orzeczonych wobec R.G. (1).

Dokonując instancyjnej kontroli zaskarżonego wyroku przez pryzmat zarzutów 
sformułowanych w apelacji obrońcy R.G. (1), w pierwszej kolejności oczywiście nie 
sposób nie zauważyć tego na co zwraca uwagę skarżący, a mianowicie, że dowody 
będące podstawą ustalenia faktów oraz ocenę tych dowodów, Sąd Okręgowy 
przedstawił w sekcji 2.2. formularza uzasadnienia wyroku zamiast w sekcji 2.1. tego 
formularza. Zmaterializowanie się takiego stanu rzeczy nie zmienia jednak tego, że 
w pisemnych motywach kwestionowanego orzeczenia, Sąd meriti wskazał, które 
z dowodów uznał za wiarygodne, a które to jego zdaniem pozbawione są tego waloru, 
a także przytoczył uwarunkowania, które determinowały ocenę poszczególnych 
dowodów, w tym przede wszystkim wyjaśnień R.G. (1) i zeznań R.C. W tej sytuacji, 
bezzasadne i to w stopniu oczywistym jest, przekute w zarzut obrazy art. 424 § 1 
pkt 1 kpk, twierdzenie skarżącego, jakoby sposób wypełnienia formularza UK 1 

„(…) ogranicza oskarżonemu możliwość podjęcia obrony i polemiki z zaskarżonym 
orzeczeniem.” Co więcej, treść oraz obszerność wywiedzionej apelacji, wskazuje, że jest 
zgoła odmiennie.

Natomiast ustosunkowując się do zarzutu wyspecyfikowanego w punkcie 2 apelacji, 
w ramach to którego autor omawianego środka odwoławczego podejmuje próbę 
wykazania, że dokonana przez Sąd Okręgowy ocena zeznań R.C. jest błędna, już 
w tym miejscu trzeba skonstatować, że próba ta jest bezskuteczna. Trudno jednak 
o inne w tej materii stanowisko, skoro obrońca oskarżonego traci z pola widzenia 
całokształt relacji zwerbalizowanej przez R.C. (k.1613-1619, k.1639-1641, k.1771-
1773, k.1779-1781, k.1957-1964, k.3546-3552, k.2103verte), a koncentruje swoją 
uwagę na takich szczegółach, które obiektywnie rzecz ujmując, są indyferentne 
dla oceny zeznań R.C. Konkretyzując tę tezę trzeba zaś zauważyć, że autor apelacji 
uwypukla zaczerpnięte z zeznań (wyjaśnień) R.C. złożonych w dniu 16 stycznia 2020 r. 
(k.1613-1619) stwierdzenie, iż wymieniony, po złożeniu mu przez K. o pseudonimie 
(…) (K.M. – uwaga Sądu Apelacyjnego) propozycji uczestnictwa w transporcie 
narkotyków z Hiszpanii oznajmił mu, że nie jest tym zainteresowany. Skarżący 
wskazuje jednocześnie, że z dalszej części wspomnianych wyjaśnień, a także z kolejnych 
autorstwa R.C. wynika, że ten „(…) nie tylko był zainteresowany przemytem, ale 
również ściśle współpracował z K. ps. (…) i miał uzyskać prowizję z dokonanego 
przemytu” (strona 2 apelacji, zarzut opisany w punkcie 2 a), a ponadto „(…) miał 
szczegółową wiedzę odnośnie mechanizmu przemytu, problemów ze sprzedażą 
narkotyków, a także uczestniczył z K. ps. (…) w spotkaniu z P. ps. (…), otrzymał od K. 
ps. (…) kokainę do sprzedaży oraz wydawał polecenia dla R.G. (1) – co jednoznacznie 
przeczy rzekomemu braku zainteresowania R.C. przemytem narkotyków.” (strona 2 
apelacji, zarzut opisany w punkcie 2 b). Nie negując trafności tego spostrzeżenia, 
należy jednak zauważyć, że wypowiedź R.C. o braku jego zainteresowania przewozem 
narkotyków z Hiszpanii, którą wymieniony zwerbalizował na początku przesłuchania 
w dniu 16 stycznia 2020 r., w dalszej części tej czynności, jak i w kolejnych 
wyjaśnieniach R.C. nie została przez niego rozwinięta, czy też inaczej rozbudowana, 
w kierunku minimalizującym jego udział w przestępczym procederze, a przecież to 
właśnie ten kierunek wypowiedź ta mogłaby sugerować. 
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Przeciwnie, zeznania (wyjaśnienia) R.C. nie pozostawiają wątpliwości, że nie tylko 
był on zainteresowany przemytem narkotyków, ale co więcej, uczestniczył w nim i był 
zorientowany w jego realiach. A zatem, taki a nie inny kształt zeznań (wyjaśnień) 
R.C. uprawnioną czyni tezę, że jego początkowa a eksponowana przez skarżącego 
wypowiedź, jakkolwiek pierwotnie mogła być obliczona na zminimalizowanie roli 
R.C. w przestępczym przedsięwzięciu, to jednak wypowiedź ta, ostatecznie, nie stała 
się swego rodzaju osnową zeznań (wyjaśnień) wymienionego i z tego właśnie powodu 
pozostaje ona bez wpływu na ocenę wiarygodności tych zeznań.

Natomiast nawiązując do fragmentu zeznań R.C. (k.1616), który autor apelacji cytuje 
w ramach zarzutu opisanego w punkcie 2 c, a mianowicie „pamiętam, że tam za drugim 
razem był jakiś problem z tym, że K. nie mógł nawiązać kontaktu z Ż. coś nie mogli 
się spotkać”, najpierw należy zwrócić uwagę skarżącemu, iż wbrew jego sugestii, we 
fragmencie tym, w żadnym jego miejscu nie ma mowy o kontakcie telefonicznym, lecz 
mowa jest o kontakcie, w ogólnym tego słowa znaczeniu. A zatem, ani z tej, ani z dalszej 
cytowanej przez skarżącego części wypowiedzi R.C., a mianowicie „ja przekazałem 
wówczas numer do Ż., który miałem od R.G. (1)” nie wynika, by R.C. i K.M. 
kontaktowali się telefonicznie z Y.C. W świetle cytowanych zeznań R.C., oczywiście 
nie można wykluczyć, że w sytuacji, w której wystąpiły komplikacje w bezpośrednim 
spotkaniu się z Y.C. po jego przyjeździe do Hiszpanii, K. M. nawiązał z nim kontakt 
telefoniczny, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że osobą, która utrzymywała stały kontakt 
telefoniczny z Y.C. i tą drogą komunikacji instruowała go o czasie, miejscu i sposobie 
realizacji poszczególnych czynności sprawczych, był nie kto inny, jak wyłącznie R.G. (1). 
Na marginesie tych uwag, niejako dla porządku trzeba przypomnieć, że okoliczność 
wynikającą z zeznań R.C., iż R.G. (1) przekazał mu numer telefonu, którym posługiwał 
się Y.C., w trakcie rozprawy w dniu 15 czerwca 2020 r. (k.2101verte) potwierdził sam 
R.G. (1).

Jeśli zaś chodzi o kolejny cytowany przez apelującego fragment zeznań (wyjaśnień) 
R.C., to jest ten, który stanowi podstawę zarzutu wyspecyfikowanego w punkcie 
2 d, już w tym miejscu stwierdzić należy, iż swego rodzaju nieporozumieniem 
jest formułowanie tezy o rzekomej nieprawdziwości tych zeznań, w sytuacji gdy 
ich autor, przyznając, że to właśnie on i K. M. prowadzili odsłuchaną w trakcie 
przesłuchania rozmowę telefoniczną, jednocześnie oznajmił, iż nie pamięta, czy poza 
zarejestrowanymi na siebie kartami sim, korzystał jeszcze z jakichś innych. Tego rodzaju 
wytłumaczenie rozbieżności występujących w zakresie numerów telefonów, które 
jako ich abonentowi były przypisane R.C. oraz numerów, które wymieniony używał 
w ramach rozmów objętych kontrolą operacyjną, w świetle zasad doświadczenia 
życiowego i logicznego rozumowania, jest bowiem jak najbardziej racjonalne. W tym 
miejscu, koniecznym staje się zwrócenie uwagi na to, że ta sama kwestia, tyle tylko, że 
w odniesieniu do numerów telefonów, którymi posługiwał się R.G. (1) była również 
i przedmiotem jego wyjaśnień. Te jednak w analizowanej materii, a na marginesie także 
i w innych kwestiach, w odróżnieniu od wyjaśnień R.C., są wręcz naiwne. R.G. (1) 
stwierdził bowiem, iż nie wie jak to się stało, że numer telefonu, z którego prowadził 
utrwalone operacyjnie rozmowy jest inny niż ten, którym się posługiwał (k.1604). 
Dodał także, równie naiwnie, że funkcjonariusz Straży Granicznej wyjaśnił mu, że „(…) 
mogło być tak, że jak była rozmowa zagraniczna, to pomimo, że kontaktowałem się ze 
swojego telefonu, to wyświetlał się jakiś inny.” (k.1604).
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Ustosunkowując się do zarzutu, o którym mowa w punkcie 3 apelacji, w pierwszej 
kolejności wypada zaakcentować, że intencją jej autora jest doprowadzenie do 
zmiany zaskarżonego wyroku poprzez zastosowanie wobec R.G. (1) nadzwyczajnego 
złagodzenia kary przewidzianego w art. 60 § 3 kk. Uwypuklenie tego jest natomiast 
konieczne, ponieważ podążając tokiem rozumowania skarżącego, którego 
egzemplifikacją jest, między innymi, omawiany w tym miejscu zarzut, należałoby, 
niejako automatycznie, przyjąć, że wyjaśnienia R.G. (1) są niewiarygodne. Trudno 
jednak o inną w tym zakresie konstatację, skoro zdaniem autora apelacji, taka postawa 
procesowa sprawcy przestępstwa, jakiej wymaga przepis art. 60 § 3 kk, sama przez 
się, dyskwalifikuje wartość poznawczą i w konsekwencji wiarygodność wyjaśnień 
tegoż sprawcy. Innymi więc słowy, na kanwie wspomnianego zarzutu objawia się 
niekonsekwencja w argumentacji przedstawionej przez skarżącego. Z jednej strony 
stwierdza ona bowiem, że zeznania (wyjaśnienia) R.C. są niewiarygodne, między 
innymi z tego powodu, że wymieniony zmierzał do skorzystania z nadzwyczajnego 
złagodzenia kary na podstawie art. 60 § 3 kk, a co za tym idzie mógł mieć interes 
w obciążaniu R.G. (1). Natomiast z drugiej strony, apelujący stara się przekonać 
w apelacji, że wyjaśnienia R.G. (1) są autentyczne, a czyni to wyłącznie po to, by 
ostatecznie zastosować wobec oskarżonego wspomnianą instytucję. A zatem, już choćby 
tego rodzaju dychotomiczne stanowisko, czy też inaczej, dychotomiczne zapatrywania 
skarżącego na analizowaną kwestię, nie tylko że pozwalają, ale wręcz nakazują przyjąć, 
że omawiany zarzut posiada charakter instrumentalny, a taka jego specyfika powoduje, 
że jest on bezzasadny. Na marginesie tej konstatacji, a dla wyczerpania omawianej 
w tym miejscu tematyki, wypada jedynie przypomnieć, że taka postawa procesowa 
sprawcy przestępstwa o jakiej mowa w art. 60 § 3 kk, jest elementem, który świadczy, 
a przynajmniej powinien świadczyć, o prawdziwości jego wyjaśnień, a nie elementem, 
który poddawałby w wątpliwość autentyczność tych wyjaśnień.

Kolejne wyspecyfikowane w apelacji zarzuty, to jest te przedstawione w punktach 
4, 5 i 6, wymagają łącznego omówienia, a to dlatego, że w ramach tych zarzutów, 
apelujący nawiązuje do, ogólnie rzecz ujmując, postawy procesowej R.G. (1) oraz treści 
złożonych przez niego wyjaśnień. Analizując te kwestie, w pierwszej kolejności należy 
zauważyć, że w toku postępowania przygotowawczego przeprowadzonego w niniejszej 
sprawie R.G. (1) był przesłuchiwany dziewięciokrotnie. W trakcie czterech pierwszych 
przesłuchań, które to odbyły się w dniach 17 czerwca 2019 r. (k.968-969 i k.981-983), 
30 sierpnia 2019 r. (k.1233-1234) i 14 listopada 2019 r. (k.1401), R.G. (1) nie przyznawał 
się do popełnienia zarzucanego mu wówczas jednego czynu i odmawiał składania 
wyjaśnień. Natomiast w trakcie przesłuchania w dniu 26 listopada 2019 r. (k.1554-
1561), R.G. (1) zmienił swoje wcześniejsze stanowisko i złożył wyjaśnienia. Złożył je 
również podczas przesłuchania w dniu 23 grudnia 2019 r. (k.1602-1606), a następnie 
w trakcie konfrontacji z R.C. (k.1771-1773) i Y.C. (k.1775-1777), przy czym wyjaśnienia, 
które oskarżony złożył w czasie tych konfrontacji ograniczają się do oświadczeń 
wymienionego dotyczących tego, czy złożył odczytane mu wyjaśnienia i czy są one 
autentyczne, czy nie. Natomiast będąc przesłuchiwanym po raz ostatni w postępowaniu 
przygotowawczym, a więc w dniu 16 sierpnia 2020 r. (k.1885-1886), R.G. (1) odmówił 
składania wyjaśnień. A zatem, swego rodzaju cezurą czasową dla rozważań i ustaleń, 
czy oskarżony ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje 
dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności 
jego popełnienia, jest 26 listopada 2019 r., a więc data przesłuchania R.G. (1), podczas 
to którego zmienił on wcześniej prezentowaną postawę procesową i złożył wyjaśnienia.
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Odpowiadając zaś na pytanie, czy w trakcie wspomnianego przesłuchania oskarżony 
w istocie ujawnił te elementy, o których mowa w art. 60 § 3 kk, najpierw trzeba 
sformułować odpowiedzi na inne pytania, a mianowicie, czy organ prowadzący 
postępowanie przygotowawcze, w dniu 26 listopada 2019 r., posiadał informacje na 
temat okoliczności przestępstw, które były przedmiotem tego postępowania oraz na 
temat osób uczestniczących w popełnieniu tych przestępstw, a jeżeli tak, to czy R.G. 
(1), składając wyjaśnienia w dniu 26 listopada 2019 r., miał świadomość tego, że organ 
prowadzący postępowanie przygotowawcze dysponuje wspomnianymi informacjami. 
Analizując tę materię, w pierwszej kolejności należy zaś zauważyć, że w dniu 12 sierpnia 
2019 r. prokurator prowadzący śledztwo wydał postanowienie o wydaniu Europejskiego 
Nakazu Dochodzeniowego, celem ustalenia i uzyskania od strony niemieckiej danych 
osobowych abonentów konkretnych numerów telefonów (k.1182). W tym samym dniu 
prokurator wydał również drugie takie samo postanowienie, tyle tylko, że adresatem 
wskazanego w nim Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego były władze hiszpańskie 
(k.1235). Z uzasadnień obu tych postanowień wynika, że postępowanie przygotowawcze 
prowadzone jest przeciwko K.M., a także przeciwko K.S., R.P. i P.K. Zaakcentować 
jednocześnie należy, że zarówno R.G. (1), jak i jego obrońca zostali poinformowani 
przez prokuratora o wydaniu wyżej wymienionych postanowień i zwróceniu się na 
ich podstawie o udzielenie pomocy prawnej przez władze niemieckie i hiszpańskie 
(k.1186, k.1187, k.1239, k.1240). W dalszej kolejności trzeba podkreślić, że w trakcie 
przesłuchania R.G. (1) w dniu 30 sierpnia 2019 r. (k.1233-1234) przeprowadzający tę 
czynność funkcjonariusz Straży Granicznej, odtwarzał oskarżonemu jego rozmowy 
telefoniczne utrwalone podczas kontroli operacyjnej. Wreszcie trzeba zauważyć, że 
z uzasadnienia wniosku prokuratora z dnia 31 października 2019 r. o przedłużenie 
tymczasowego aresztowania stosowanego wobec R.G. (1) (k.1620-1624), jednoznacznie 
wynika, iż wiedza prokuratora na temat okoliczności przestępstwa oraz osób 
uczestniczących w jego popełnieniu nie ograniczała się jedynie do tego, które jest 
opisane w punkcie III części wstępnej zaskarżonego wyroku, lecz obejmowała 
ona również okoliczności tego przestępstwa, które określone jest w punkcie II 
tej samej części wyroku. Uwypuklić należy także i to, że w związku z kolejnymi 
wnioskami o przedłużenie tymczasowego aresztowania oskarżonego, na podstawie 
zarządzeń prokuratora z dnia 30 sierpnia 2019 r. (k.1245) i 31 października 2019 r. 
(k.1344), zarówno R.G. (1), jak i jego obrońcy, co prawda w ograniczonym zakresie, 
aczkolwiek mimo wszystko, były udostępniane akta prowadzonego śledztwa. Na 
kanwie tego spostrzeżenia trzeba natomiast podkreślić, a wynika to z treści drugiego 
z wymienionych zarządzeń, że oskarżonemu i jego obrońcy udostępniono, między 
innymi, odpowiedź jaką na wystąpienie prokuratora udzieliły w ramach pomocy 
prawnej władze hiszpańskie. A zatem, w świetle zaprezentowanych uwarunkowań nie 
ulega wątpliwości, że w dniu 26 listopada 2019 r., prokurator posiadał informacje, nie 
tylko na temat okoliczności wówczas zarzucanego oskarżonemu przestępstwa (czyn 
opisany w punkcie III części wstępnej zaskarżonego wyroku), ale i również na temat 
drugiego z czynów dokonanych przez oskarżonego, którego to popełnienie zostało 
mu zarzucone w dniu 16 kwietnia 2020 r. (k.1884) (czyn opisany w punkcie II części 
wstępnej zaskarżonego wyroku). Uwarunkowania, o których mowa nie pozostawiają 
wątpliwości również co do tego, że R.G. (1) miał, bo musiał mieć świadomość tego, że 
organ prowadzący postępowanie dysponuje wspomnianymi informacji.
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Co prawda oczywistym jest, że owa świadomość oskarżonego była przedmiotowo 
ograniczona, aczkolwiek wiedząc chociażby o tym, że prokurator wystąpił 
z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym do władz niemieckich i hiszpańskich, 
R.G. (1) mógł się zorientować, że prowadzone postępowanie przygotowawcze jest 
ukierunkowane na ustalenie okoliczności tego przestępstwa, którego popełnienie 
zostało mu zarzucone w dniu 16 kwietnia 2020 r. W tej sytuacji nie sposób więc 
przyjąć, że w czasie przesłuchania w dniu 26 listopada 2019 r. oskarżony ujawnił 
w rozumieniu art. 60 § 3 kk, okoliczności przestępstwa opisanego w punkcie III 
części wstępnej zaskarżonego wyroku. Formułując tę konkluzję należy jednocześnie 
zaakcentować, że w trakcie wspomnianego przesłuchania R.G. (1) w ogóle nie 
wspomniał o okolicznościach drugiego z zarzuconych mu, a następnie przypisanych 
przestępstw, a jedynie ograniczył się do stwierdzenia, że Y.C. dwukrotnie wyjeżdżał do 
Hiszpanii. Dopiero w trakcie przesłuchania w dniu 23 grudnia 2019 r. (k.1602-1606) 
oznajmił, że domyśla się, iż podczas pierwszego kursu do Hiszpanii Y.C. również 
przemycił narkotyki, i że zostały one wyładowane na terenie Niemiec. Poprzez te 
uwagi nawiązujące do treści wyjaśnień R.G. (1), w tym miejscu, należy więc przejść 
do ich zawartości, co stanowi zagadnienie wymagające odrębnego omówienia. 
Otóż lektura tych wyjaśnień prowadzi do takiego wniosku jaki sformułował Sąd 
Okręgowy, a mianowicie, że oskarżony tak kształtował treść owych wyjaśnień, by 
stworzyć wrażenie, że jego udział w realizacji przestępstwa opisanego w punkcie III 
części wstępnej zaskarżonego wyroku, był co najwyżej minimalny, zaś w przypadku 
przestępstwa określonego w punkcie II tej samej części wyroku, jedynie domyślał 
się, że przestępstwo to zmaterializowało się przy udziale R.C. i Y.C. Tymczasem, 
zeznania (wyjaśnienia) R.C. oraz korespondujące z nimi informacje uzyskane 
w ramach kontroli operacyjnej nie pozostawiają żadnych, nawet najmniejszych 
wątpliwości, że R.G. (1), w sposób ustalony przez Sąd pierwszej instancji, uczestniczył 
w popełnieniu przypisanych mu przestępstw. Przyznanie zaś przez Sąd Okręgowy 
waloru wiarygodności zeznaniom (wyjaśnieniom) R.C. było postąpieniem jak 
najbardziej zasadnym, a to dlatego, że zeznania te, w odróżnieniu od wyjaśnień R.G. (1), 
są konsekwentne i wyczerpujące, a przy tym, jak wspomniano to wcześniej, ich treść 
przystaje do informacji uzyskanych w czasie kontroli operacyjnej. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania stwierdzić zatem należy, że dokonana przez 
Sąd Okręgowy ocena wyjaśnień R.G. (1) oraz zeznań R.C. jest bezbłędna. Natomiast 
nawiązując do wyjaśnień oskarżonego, trzeba z całą mocą zaakcentować, że ani ich 
treść, ani moment zwerbalizowania tych wyjaśnień przez R.G. (1), w żadnym razie nie 
materializują sytuacji przewidzianej w art. 60 § 3 kk.

Dla wyczerpania tematyki, którą w ramach zarzutów przedstawionych w punktach 
5 i 6 porusza apelujący, wymagającym jest jeszcze udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
bo to właśnie do niego sprowadzają się uwagi zaprezentowane w tym zakresie przez 
skarżącego, w jakim stosunku wobec siebie pozostają, obowiązek przewidziany w art. 60 
§ 3 kk oraz uprawnienie, o którym mowa w art. 74 § 1 kpk. Udzielając odpowiedzi na 
tak sformułowane pytanie, najpierw trzeba przypomnieć, że „ujawnienie” w rozumieniu 
pierwszego z wymienionych przepisów oznacza przekazanie takich informacji, które 
według wiedzy informującego nie były znane dotychczas organowi powołanemu 
do ścigania przestępstw (vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 
2003 r., II KK 113/02, OSP 2003, z. 12, poz. 163, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 
29 października 2004 r., I KZP 24/04, LEX nr 125547).
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Dalej należy podkreślić, że dla zmaterializowania się sytuacji przewidzianej w art. 60 
§ 3 kk, sprawca przestępstwa obowiązany jest ponadto przedstawić wszystkie znane 
mu istotne okoliczności sprawy, zaś informacje ich dotyczące nie mogą być przez 
sprawcę dozowane poprzez podawanie w trakcie kolejnych przesłuchań nowych 
istotnych informacji, zwłaszcza w miarę jak sprawca uświadamia sobie, że informacje 
te są już znane organowi prowadzącemu postępowanie (vide: na przykład wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 25 września 2002 r., II KKN 296/01, LEX nr 55540; Z. Ćwiąkalski 
(w:) Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz, Zakamycze 2004 r., s. 297-298). 
Dodać też trzeba, że raz podane informacje nie mogą też być odwoływane, zwłaszcza 
wtedy, gdy w toku postępowania sprawca uświadamia sobie, że udowodnienie mu 
sprawstwa w zakresie niektórych okoliczności może nie być możliwe lub będzie bardzo 
utrudnione, a zmiana wyjaśnień w jego mniemaniu będzie dla niego korzystna (vide: 
na przykład wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2006 r., 
II AKa 289/06, LEX nr 203385). Natomiast przechodząc już w sposób bezpośredni 
do zagadnienia, które jest przedmiotem wskazanego wcześniej pytania, należy 
w całej rozciągłości podzielić pogląd zaprezentowany w uzasadnieniu ostatniego 
z wymienionych judykatów, to jest w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu z dnia 26 października 2006 r., II AKa 289/06, LEX nr 203385 
i w konsekwencji wypada jedynie powtórzyć za tym Sądem, że rzeczywistą intencją 
ustawodawczą zapisaną w normie prawnej odzwierciedlonej w przepisie art. 60 § 3 kk, 
jest „(…) celowość premiowania tego, kto zrozumiał nieprawość swojego postępowania 
i z całą otwartością przyznając ją przed organem ścigania, ujawnił wszystkie jemu znane 
okoliczności, umożliwiając w ten sposób usunięcie stanu bezprawia. Ustawodawca 
wyłączył wszakże spod tego dobrodziejstwa tych, którzy organ procesowy traktują 
instrumentalnie, podobnie jak prawo, z zamysłem jedynie wykorzystania jego instytucji 
dla uniknięcia lub umniejszenia grożącej im odpowiedzialności karnej. Dla uniknięcia 
ewentualnego nieporozumienia raz jeszcze warto podkreślić, że oskarżony może bronić 
się wszelkimi prawnie niezakazanymi metodami i sposobami, wykorzystując w tym 
celu znane mu fakty (ich treściowe przedstawienie lub ukrycie, a nawet zafałszowanie), 
jak też przepisy prawa, w tym poprzez ich interpretację dla siebie korzystną, i w tym 
zakresie chronią go dyrektywy zasad prawa do obrony oraz nemo se ipsum accusare 
tenetur. Wtedy jednak, gdy oczekuje dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary 
w trybie art. 60 § 3 k.k., musi bezwarunkowo spełnić te wymogi, które wprost w tym 
przepisie zostały zapisane i nie może ani ukryć niektórych znanych mu okoliczności 
o istotnym charakterze, dozować podawanych informacji, uzależniać ich treści 
od oceny własnej sytuacji procesowej, ani też ich odwoływać.” W podsumowaniu 
zaprezentowanych uwag stwierdzić zatem należy, że w przypadku rozstrzygnięcia 
dotyczącego R.G. (1), wbrew sugestii jego obrońcy, w żadnym razie nie doszło do 
naruszenia przepisu art. 74 kpk.

Jeśli zaś chodzi o przedstawione w apelacji zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych 
(zarzuty opisane w punktach 7, 8, 9, 10, 11, 12 apelacji), to niewątpliwie rację ma Sąd 
Okręgowy stwierdzając, że oskarżony był jednym z organizatorów przewozu środków 
narkotycznych. Trudno jednak o inną w tym zakresie konstatację, skoro to nie kto inny, 
lecz właśnie oskarżony był osobą, która udostępniała środek transportu narkotyków 
i koordynowała ich przewóz, utrzymując stały kontakt telefoniczny z kierowcą pojazdu, 
współoskarżonym Y.C. oraz R.C.
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Natomiast nawiązując do uwag skarżącego, które ten formułuje w ramach zarzutów 
wyspecyfikowanych w punktach 9 i 10, oczywiście należy przyznać mu rację, że żaden 
z dowodów uzyskanych przez Sąd Okręgowy nie wskazuje, by R.G. (1) utrzymywał 
kontakt z dostawcami i odbiorcami narkotyków. Uwypuklając to, należy jednak zwrócić 
uwagę skarżącemu, że w żadnym miejscu uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sąd meriti 
nie poczynił ustalenia, do którego to odwołuje się apelujący, a mianowicie, że „(…) 
R.G. (1) kontaktował się natomiast z dostawcami i odbiorcami narkotyków.” Co więcej, 
w pisemnych motywach kwestionowanego orzeczenia nie sposób doszukać się tych 
jego fragmentów, które w zarzutach opisanych w punktach 9 oraz 10 a i w punkcie 11 
również, cytuje obrońca oskarżonego. W tej sytuacji można się więc jedynie domyślać, 
że w analizowanym zakresie skarżącemu chodzi, de facto, o to ustalenie, które zostało 
odzwierciedlone na stronie 1 uzasadnienia zaskarżonego wyroku, a które to sprowadza 
się do takiego to oto stwierdzenia: „kontakt z Ż. miał odbywać się za pośrednictwem 
R.G. (1). Y.C. miał być tylko przewoźnikiem narkotyków. R.C. kontaktował się 
natomiast z dostawcami i odbiorcami narkotyków.” A zatem, Sąd pierwszej instancji 
ustalił, że to R.C. a nie R.G. (1) kontaktował się z dostawcami i odbiorcami narkotyków. 
Tego rodzaju ustalenie w konsekwencji więc powoduje, że zarzuty określone 
w punktach 9 i 10 są bezzasadne w stopniu oczywistym. Taki sam charakter posiada 
również zarzut opisany w punkcie 11, a o tym przekonują chociażby wyjaśnienia 
R.G. (1), które ten zwerbalizował w postępowaniu jurysdykcyjnym (k.2101verte). 
Z wyjaśnień tych wynika przecież, że udostępnił on numer telefonu Y.C. R.C., a ten, 
jak dowodzą to jego zeznania, przekazał ten numer K.M. W tej sytuacji zrozumiałym 
jest więc, że takie osoby jak K. B., a więc osoby, które zajmowały się dostarczaniem 
narkotyków, mogły mieć i miały kontakt, w tym telefoniczny, z Y.C., co absolutnie nie 
zmienia faktu i pozostaje bez wpływu na ustalenie, że to oskarżony poprzez kontakt 
telefoniczny z R.C. i Y.C. koordynował transport narkotyków. A zatem, pomiędzy tymi 
ustaleniami nie występuje sugerowana przez skarżącego sprzeczność.

Ustosunkowując się do zarzutu wyspecyfikowanego w punkcie 12, już w tym miejscu 
stwierdzić należy, że jest on nie tylko bezzasadny, ale co więcej, jawi się jako nieco 
naiwny. Autor apelacji wskazuje bowiem, że koło, które na polecenie R.G. (1) 
zakupił w K.Y.C., zważywszy na jego rozmiary oraz fakturę zakupu (k.102), było 
kołem zapasowym do ciągnika a nie do naczepy. Tymczasem przemyt narkotyków 
dokonywany był w kole zapasowym naczepy. Czyniąc te uwagi, skarżący pomija jednak 
to, że z zeznań M. B., pracownika firmy, w której Y.C. zakupił koło wraz z oponą 
(k.946-949), wynika, iż usługa wyszczególniona w fakturze, do której to odwołuje się 
apelujący, polegała między innymi, na złożeniu całego koła zapasowego i założeniu 
go w naczepie. Skarżący zbywa milczeniem również i to, że na oponie koła, w której 
w dniu 3 grudnia 2018 r. ujawniono narkotyki, znajdował się napis „złom”, a także 
pomija inną okoliczność, która wynika z zeznań M.B., a mianowicie, że koła z takim 
właśnie napisem można zakupić w firmie, w której jest zatrudniony. Czyniąc te uwagi, 
należy jednocześnie przypomnieć, że firma, w której oskarżony pracował, a de facto, 
którą kierował, zajmowała się profesjonalnie międzynarodowym transportem towarów. 
W tej sytuacji, mając w polu widzenia zasady doświadczenia życiowego i logicznego 
rozumowania, nie sposób sobie wyobrazić, by przewoźnik, który wykonuje usługi 
transportowe na trasach międzynarodowych, decydował się świadczyć je samochodem 
wyposażonym w niepełnowartościowe koło zapasowe, a konkretnie rzecz ujmując, 
w koło, które wcześniej było już zezłomowane. 



198 Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny

Jeśli na tle tej konstatacji oraz powyżej zaprezentowanych uwag uwzględni się to, że 
przemycane narkotyki umieszczane były w oponie koła, to nie ulega wątpliwości, że 
właśnie do tego celu miało służyć i służyło koło, które na polecenie R.G. (1) zakupił Y. C.

W podsumowaniu przedstawionych rozważań stwierdzić zatem należy, że zarówno 
ocena dowodów dokonana przez Sąd Okręgowy, jak i poczynione na jej podstawie 
ustalenia faktyczne są bezbłędne. Prawidłowa jest również kwalifikacja prawna czynów 
przypisanych oskarżonemu, zaś wymierzone mu kary jednostkowe oraz kary łączne, 
absolutnie nie rażą niewspółmierną surowością. Przeciwnie, są one sprawiedliwe 
i wyważone, a taki ich charakter jest egzemplifikacją tego, że przy kształtowaniu tych 
kar, Sąd pierwszej instancji uwzględnił i trafnie ocenił, wszystkie, a więc zarówno 
podmiotowe, jak i przedmiotowe okoliczności czynów przypisanych R.G. (1). Innymi 
słowy, brak jest jakichkolwiek podstaw do modyfikacji wymiaru kar orzeczonych wobec 
oskarżonego. Wyrażając ten pogląd stwierdzić jednocześnie należy, że w analizowanym 
przypadku nie materializują się nie tylko przesłanki do zastosowania względem R.G. 
(1) nadzwyczajnego złagodzenia kary przewidzianego w art. 60 § 3 kk, ale również 
i tego nadzwyczajnego złagodzenia, o którym mowa w art. 60 § 2 kk. Wbrew sugestii 
apelującego, ani postawa procesowa oskarżonego, ani elementy charakteryzujące jego 
sytuację życiową oraz dokonane przez niego przestępstwa, nie należą do kategorii 
wyjątkowych, a więc takich, których istnienie powoduje, że nawet najniższa kara 
przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa.

Wniosek

O zmianę zaskarżonego wyroku  zasadny
  częściowo 

zasadny
 niezasadny

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

Wniosek jest niezasadny z powodów zaprezentowanych powyżej

3.2. obraza przepisów postępowania, to jest art. 7 kpk, mająca 
wpływ na treść orzeczenia, poprzez dowolną i wybiórczą, 
sprzeczną z zasadami prawidłowego rozumowania, wskazaniami 
wiedzy oraz zasadami doświadczenia życiowego ocenę 
materiału dowodowego, w szczególności treści rozmów 
zabezpieczonych w toku kontroli operacyjnych, zeznań R.C. 
i poczynienie na ich podstawie sprzecznych z zasadami logiki, 
wiedzy i doświadczenia życiowego ustaleń, że w sprawie 
brak jest dowodów, iż R.G. (1) miał świadomość działania 
w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było m.in. 
popełnianie przestępstw związanych z wewnątrzwspólnotowym 
nabyciem, przewozem, wprowadzaniem do obrotu 
i uczestnictwem w obrocie znacznej ilości narkotyków: środków 
odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste – 
marihuany, co skutkowało niezasadnym uniewinnieniem R.G. 
(1) od popełnienia czynu opisanego w pkt I aktu oskarżenia 
i wyeliminowaniem z opisu czynów zarzuconych podejrzanemu 
w pkt II i III aktu oskarżenia okoliczności ich popełnienia 
w ramach działania zorganizowanej grupy przestępczej

 zasadny
  częściowo 

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

Zarzut sformułowany w apelacji prokuratora jest niezasadny, a przytaczanie powodów, 
które zadecydowały o takiej jego ocenie jest zbędne, z uwagi na przedstawiony 
wcześniej zakres wniosku prokuratora o sporządzenie niniejszego uzasadnienia. Jeśli 
zaś chodzi o wskazane w tym wniosku rozstrzygnięcie o karze wymierzonej R.G. (1), to 
należy jedynie odwołać się do uwag przedstawionych przy okazji omawiania apelacji 
obrońcy R.G. (1) i na ich podstawie powtórzyć, że kary orzeczone wobec oskarżonego, 
zarówno jednostkowe, jak i łączne, są sprawiedliwe i wyważone

Wniosek

O uchylenie zaskarżonego wyroku w części uniewinniającej 
R. G. (1) od popełnienia czynu stypizowanego w art. 258 § 1 kk 
i przekazanie w tym zakresie sprawy do ponownego rozpoznania 
Sądowi pierwszej instancji

 zasadny
  częściowo 

zasadny
 niezasadny

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

Zarzut niezasadny z powodów, których przytaczanie, z uwagi na wspomniane wcześniej 
uwarunkowania, stało się zbędne

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. Przedmiot utrzymania w mocy

Rozstrzygnięcie o sprawstwie i winie R.G. (1) oraz o wymierzonych mu karach 
pozbawienia wolności i grzywny.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wyrok został utrzymany w mocy z powodów, o których mowa powyżej

1.8. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2. Przedmiot i zakres zmiany

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. Przedmiot i zakres zmiany  art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach zmiany

5.3.1.2.1. Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości  art. 437 § 2 
k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia
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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 
rozstrzy-
gnięcia 
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6. KOSZTY PROCESU

Punkt 
rozstrzy-
gnięcia 
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II. O wydatkach związanych z postępowaniem odwoławczym, Sąd Apelacyjny orzekł na 
podstawie art. 633 kpk i art. 636 § 1 i 2 kpk, zaś o opłacie należnej za to postępowanie 
między innymi od R.G. (1), w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 5, art. 3 ust. 1 oraz art. 8 
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r. Nr 49, 
poz. 223 ze zm.)

7. PODPIS

SSA Andrzej Wiśniewski SSA Piotr Brodniak SSA Małgorzata Jankowska

1.11. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację Obrońca R.G. (1)
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Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja Brak rozstrzygnię-
cia o nadzwyczaj-
nym złagodzeniu 
kary pozbawienia 
wolności przewi-
dzianym w art. 60 
§ 3 kk lub w art. 60 
§ 2 kk

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
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1.12. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika 2

Podmiot wnoszący apelację Prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja Uniewinnienie 
R. G. (1) od 
popełnienia czynu 
z art. 258 § 1 kk.

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
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie 

z dnia 16 grudnia 2021 roku (I SA/Sz 61/20)

Z zakresu pojęcia „trwałych użytków zielonych” nie są wyłączone łąki ani pastwi-
ska, które znajdują się na obszarze specjalnej ochrony i które podlegają natural-
nym i okresowym podtopieniom lub zalewniom, ponieważ takie podtopienia lub 
zalania nie mogą same w sobie skutkować poddaniem owych gruntów „płodo-
zmianowi” w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Dziel
Sędziowie WSA: Jolanta Kwiecińska, Alicja Polańska (spr.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na 
posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2021 r. sprawy ze skargi A.M. na decy-
zję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa z  dnia [...]  r. nr  [...] w  przedmiocie płatności rolnośrodowiskowej na 
2013 r. 
I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Biura [...] 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...]; 
II. zasądza od Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa na rzecz skarżącego A.M. kwotę [...] złotych tytułem 
zwrotu kosztów postępowania sądowego.
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Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] Dyrektor Oddziału Regional-
nego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utrzymał w mocy decyzję 
Kierownika Biura Powiatu P. Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie przyznania A.M. płatności rolno-
środowiskowej na 2013 r. za piąty rok realizacji programu rolnośrodowiskowego.

Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym sprawy.
Wnioskiem z  dnia [...] kwietnia 2013  r. A.M. wystąpił o  przyznanie kontynu-

acyjnej płatności rolnośrodowiskowej na 2013 r., tj. za piąty rok realizacji programu 
rolnośrodowiskowego podjętego w 2009 r. We wniosku strona zwróciła się o przy-
znanie płatności rolnośrodowiskowej z tytułu realizacji pakietów:
 – pakiet 2, Rolnictwo ekologiczne w wariancie 2.1. Trwałe użytki zielone (z zakoń-

czonym okresem przestawiania) na powierzchni 45,37 ha, zadeklarowany na 
działkach rolnych A i B;

 – pakiet 3, Ekstensywne trwałe użytki zielone w  wariancie 3.1.2. Ekstensywna 
gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000 na powierzchni 
20,00 ha, zadeklarowanych na działce rolnej A.
Druk wniosku (przekazany stronie przez Agencję przed rozpoczęciem naboru 

wniosków na rok 2013) miał charakter spersonalizowany, tzn. zawierał wszystkie 
kluczowe dane identyfikacyjne strony oraz powierzchnie uznawane przez Agencję 
za kwalifikujące się do wsparcia. W szczególności zaś druk wskazywał (w tabeli VII 
Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych), że na działce nr  [...] o  cał-
kowitej powierzchni 49,62 ha grunty orne stanowią 39,04 ha, z  rozbiciem (zgod-
nie z tabelą VIII – Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych) na 
20,00 ha przypisane do działki rolnej A i 19,04 ha przypisane do działki rolnej B. 
Strona dokonała na wniosku odręcznych skreśleń, zmieniając powierzchnię użyt-
kowaną rolniczo w tabeli VII na 45,37 ha oraz areał działki rolnej B na 25,37 ha. Do 
wniosku załączony został ponadto druk informacji dotyczącej działek deklarowa-
nych do płatności, zawierający wskazanie, iż dla przedmiotowej działki ewidencyj-
nej powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza (PEG) wynosi 35,5387 ha.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ww. wyrokiem z dnia 13 lipca 
2018 r. sygn. akt I SA/Sz 414/18 uchylił wydane po raz kolejny w sprawie decyzje 
organów obu instancji i  wskazał, że twierdzenia organów, które wyjaśniać mają 
faktyczne podstawy uznania za niekwalifikowalne do płatności gruntów strony 
w 2013 r., są niepełne, a dodatkowo nie znajdują odzwierciedlenia w aktach admi-
nistracyjnych sprawy, uniemożliwiając tym samym ich weryfikację. Sąd wskazał 
m.in., że powoływana przez organy okoliczność wiążących dla strony ustaleń 
w zakresie płatności na 2012 r., skutkujących pomniejszeniem płatności w sprawie 
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na 2013 r., nie została przez organy wyjaśniona, co uniemożliwia sądową kontrolę 
tej podstawy faktycznej sprawy, organ nie wskazał bowiem, czy w sprawie płatności 
na rok 2012 wydana została decyzja na rzecz strony, a  jeżeli tak, to czy decyzja 
ta była przez stronę kwestionowana i na jakim etapie znajduje się postępowanie 
w sprawie. W konsekwencji sąd ocenił, że w sprawie naruszone zostały przepisy 
postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 8 
§ 1, art. 11 i art. 107 § 3 k.p.a.

Organ I  instancji, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wskazaną na wstępie 
decyzją z dnia [...] kwietnia 2019 r. przyznał stronie wsparcie w wysokości [...] zł, 
tj. w pomniejszonej kwocie z tytułu realizacji pakietu 3 w wariancie 3.1.2 – Eksten-
sywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000 oraz odmówił 
przyznania płatności z tytułu realizacji pakietu 2 w wariancie 2.3 – Trwałe użytki 
zielone (dla których zakończono okres przestawiania).

Organ wyjaśnił w uzasadnieniu decyzji, że:
a) w zakresie wariantu 3.1.2 ustalona powierzchnia wyniosła 17,19 ha wobec zade-

klarowanych 20,00 ha, w związku z czym – na podstawie art. 16 ust. 5 akapit 
pierwszy rozporządzenia nr 65/2011 – należało przyznać stronie płatność do 
areału pomniejszonego o dwukrotność stwierdzonej różnicy;

b) w zakresie wariantu 2.3 powierzchnia ustalona wyniosła 35,54 ha wobec zade-
klarowanych 45,37 ha, w związku z czym – na podstawie art. 16 ust. 5 akapit 
drugi rozporządzenia nr 65/2011 – należało odmówić przyznania płatności.
Organ I  instancji wyjaśnił nadto, że ustalenia odnoszące się do powierzchni 

kwalifikującej się do wsparcia zostały poczynione na podstawie wyniku kontroli na 
miejscu w zakresie kwalifikowalności powierzchni przeprowadzonej 10 września 
2012  r. Raport pokontrolny został przesłany na adres strony 20 listopada 2012  r. 
i, na podstawie wyników tej kontroli, wydana została decyzja z  dnia [...] marca 
2013 r., w której określony został obszar kwalifikujący się do płatności w rozmiarze 
35,51 ha dla wariantu 2.3 i 17,18 ha dla wariantu 3.1.2.

Nadto organ I instancji wyjaśnił, że jakkolwiek – na podstawie zdjęcia pozyska-
nego z serwisu Google Earth – za zasadne należy uznać twierdzenia strony o przy-
wróceniu do użytkowania rolniczego gruntów zakwestionowanych przez Agencję 
w toku kontroli na miejscu, przeprowadzonej w roku 2012, to z uwagi na uprzednie 
wyłączenie ich z  użytkowania, nie mogą być uznawane za trwały użytek zielony 
(TUZ) w rozumieniu art. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1120/2009, w związku z czym 
konieczne jest ich wykluczenie z płatności.

W odwołaniu od ww. decyzji strona zarzuciła naruszenie:
1. Przepisów prawa materialnego, tj. art. 2 lit. c) rozporządzenia nr  1120/2009, 

poprzez błędne przyjęcie, iż część deklarowanych gruntów nie stanowi TUZ.
2. Przepisów postępowania poprzez:
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a) brak przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie umożliwiającym 
jednoznaczne ustalenie powierzchni podlegającej płatności;

b) dokonanie dowolnej oceny materiału dowodowego, polegającej na przyjęciu, że 
część gruntów nie stanowi TUZ;

c) błędne ustalenie stanu faktycznego, polegające na przyjęciu, że powierzchnia 
podlegająca płatności jest mniejsza od deklarowanej.
Strona wniosła o uchylenie decyzji w zaskarżonej części dot. odmowy przyzna-

nia płatności oraz o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków: L.B. i P.C., tj. 
inspektorów terenowych, którzy w roku 2012 przeprowadzili kontrolę na miejscu, 
na okoliczność, że kwestionowane powierzchnie nie były trwale wyłączone z użyt-
kowania, a jedynie podlegały okresowemu zalaniu.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2019 r. organ odwoławczy odmówił prze-
prowadzenia dowodów z zeznań ww. świadków.

Zaskarżoną do sądu decyzją z  dnia [...] listopada 2019  r. organ odwoławczy 
utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Organ odwoławczy, uzasadniając decyzję w  odniesieniu do rozstrzygnięcia 
o odmowie przyznania płatności z tytułu realizacji wariantu trwałe użytki zielone 
(TUZ), powołał brzmienie art. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1120/2009 i wyjaśnił, że 
w postępowaniu w zakresie przyznania płatności na rok 2012 grunty strony zostały 
uznane, w  sposób wiążący dla strony i  dla organów obu instancji, za nieużytko-
wane rolniczo, zaś areał kwalifikujący się do płatności wyniósł 35,51 ha w wariancie 
2.3 i  17,18 ha w wariancie 3.1.2. Decyzja na rok 2012 została doręczona stronie 
27 marca 2013 r., areał kwalifikujący do płatności wynosił 35,51 ha w wariancie 2.3 
i 17,18 ha w wariancie 3.1.2.

Dalej organ wyjaśnił, że w sytuacji, w której w odniesieniu do 9,83 ha na działce 
ewidencyjnej nr [...], obręb G. doszło do przerwania ciągłości użytkowania danego 
gruntu, jako TUZ, jest możliwe jego przywrócenie do produkcji rolnej, w stosun-
kowo krótkim czasie, jednakże grunt ten nie może być uznawany za TUZ, dopóki 
nie minie pięcioletni okres użytkowania pod uprawę traw lub innych pasz z roślin 
zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w  wyniku działalności 
rolniczej (wysiewanych) bez płodozmianu. Ustalenie organu I  instancji w  tym 
zakresie – w ocenie organu odwoławczego – jest prawidłowe, gdyż organ ten nie 
zakwestionował samego rolniczego użytkowania gruntu uznanego za wyłączony 
w roku 2012, ale – na podstawie definicji TUZ – wykazał, iż obszar ten nie może 
być uznany za TUZ, a co za tym idzie, nie może być objęty płatnościami rolnośro-
dowiskowymi w ramach deklarowanych wariantów, także z uwagi na zastrzeżenie 
dokonane przez prawodawcę krajowego, że te formy wsparcia mogą dotyczyć jedy-
nie TUZ.
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Organ odwoławczy wskazał także, iż ww. ustalenia wynikają z przeprowadzonej 
kontroli na miejscu metodą Foto, uzupełnioną wizytacją terenową; różnica mię-
dzy powierzchnią deklarowaną (45,37 ha) a stwierdzoną (35,54 ha) wynosi 9,83 ha, 
a więc tyle, ile organ I instancji wyłączył z działki rolnej A. W ocenie organu, cho-
ciaż strona podjęła w  roku 2013 kroki zmierzające do przywrócenia rolniczego 
użytkowania terenu, który w roku 2012 stanowił nieużytek, to jednak z uwagi na 
przerwanie ciągłości rolnego użytkowania nie jest spełniony warunek braku płodo-
zmianu przez okres minimum pięciu lat.

W skierowanej do sądu skardze na opisaną decyzję skarżący zarzucił naruszenie:
1. przepisów prawa materialnego, tj.:
a) art. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. poprzez 

jego błędną interpretację skutkującą przyjęciem, iż część gruntów nie stanowi 
TUZ;

2. przepisów postępowania mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: 
art. 7, art. 77 § 1, art. 78 § 1 i art. 80 k.p.a. przez:

a) brak przeprowadzenia postępowania dowodowego w zakresie umożliwiającym 
zbadanie wszystkich okoliczności sprawy, w  szczególności poprzez brak prze-
prowadzenia kontroli na miejscu, celem ustalenia rzeczywistej powierzchni 
działek, pomimo iż treść wniosku pozostaje niezgodna z danymi systemu infor-
macji geograficznej;

b) dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny materiału dowodowego w sprawie 
wskutek przyjęcia, iż część gruntów nie stanowi TUZ;

c) błędne ustalenie stanu faktycznego sprowadzające się do przyjęcia, że powierzch-
nia podlegającą płatności jest mniejsza niż deklarowana we wniosku;

d) pominięcie dowodu z pomiaru działki ewidencyjnej wykonanego przez geodetę 
J.K.;

e) odmowę przeprowadzenia dowodu z zeznań wnioskowanych świadków i błędne 
przyjęcie, że objęta wnioskiem okoliczność nie ma znaczenia dla sprawy, pod-
czas gdy wykazanie okresowego zalewania ma podstawowe znaczenie dla 
ustalenia, czy płatność powinna być przyznana.
Podnosząc powyższe zarzuty, skarżący zawnioskował o  uchylenie w  całości 

zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie od organu na jego rzecz kosztów postępowania 
sądowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.
Skład orzekający w sprawie powziął wątpliwość co do prawidłowości wykładni 

terminu trwałe użytki zielone (TUZ) zaprezentowanej w decyzjach organów obu 
instancji, dlatego też postanowieniem z  dnia 18 czerwca 2020  r. zawiesił postę-
powanie w  sprawie i  wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy prawidłowe jest rozumienie przez 
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organy krajowe definicji „trwałych użytków zielonych”  – zamieszczonej w  art. 2 
lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej 
przewidzianego w  tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr  73/2009 ustanawiają-
cego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej 
polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz.U. 
UE.L.2009.316.1) – w ten sposób, że naturalne okresowe zalewanie i podtopienia 
łąk oraz pastwisk położonych w strefie szczególnej ochrony przyrodniczej (obszar 
Natura 2000; Iński Park Krajobrazowy), powoduje podleganie tych gruntów tzw. 

„płodozmianowi” i  skutkuje przerwaniem okresu pięciu lat (lub dłużej) niepod-
legania temu „płodozmianowi”, co w  konsekwencji stanowi także podstawę do 
pozbawienia lub ograniczenia płatności rolnośrodowiskowej rolnika, jak też dal-
sze konsekwencje finansowe związane z przerwaniem kontynuacji pięcioletniego 
okresu realizacji programu rolnośrodowiskowego?”.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 14 października 
2021 r. C-373/20, podjętym w wyniku zadania ww. pytania prejudycjalnego, orzekł, 
że: „Artykuł 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr  1120/2009 z  dnia 29 paź-
dziernika 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatno-
ści jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 
ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 
wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników 
należy interpretować w ten sposób, że z zakresu pojęcia „trwałych użytków zielo-
nych” w rozumieniu tego przepisu nie są wyłączone łąki ani pastwiska, które znaj-
dują się na obszarze specjalnej ochrony i które podlegają naturalnym i okresowym 
podtopieniom lub zalewaniom, ponieważ takie podtopienia lub zalania nie mogą 
same w sobie skutkować poddaniem owych gruntów „płodozmianowi” w rozumie-
niu wspomnianego przepisu”.

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 rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2095 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 
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przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 
i  dźwięku (rozprawa odmiejscowiona). Na posiedzeniu niejawnym w  tych spra-
wach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

W będącej przedmiotem kontroli sądowej sprawie Przewodnicząca Wydziału I 
zarządzeniem z  dnia 18 listopada 2021  r. skierowała sprawę do rozpoznania na 
posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów, gdyż strony postępowania nie 
wyraziły zgody na przeprowadzenie rozprawy odmiejscowionej.

Spór w  sprawie dotyczy zasadności pomniejszenia i  pozbawienia skarżącego 
płatności rolnośrodowiskowej na rok 2013 w odniesieniu do części upraw położo-
nych na działce ewidencyjnej nr [...], obręb G., tj. w pomniejszonej kwocie z tytułu 
realizacji pakietu 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone w wariancie 3.1.2 – Eks-
tensywna gospodarka na łąkach i  pastwiskach na obszarach Natura 2000 oraz 
odmowy przyznania płatności z tytułu realizacji pakietu 2 – Rolnictwo ekologiczne 
w  wariancie 2.3  – Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przesta-
wiania), gdyż – w ocenie organów – doszło do przerwania ciągłości użytkowania 
gruntu, jako trwałych użytków zielonych (TUZ), bowiem skarżący zastosował 
płodozmian. W  ocenie organu I  instancji, skoro skarżący pomniejszył w  roku 
2012 deklarowaną do płatności powierzchnię o  9.83 ha z  uwagi na długotrwałe 
podtopienia i zalanie tej powierzchni uniemożliwiające wykoszenie łąk i pastwisk 
w  terminach określonych w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.2013.361); dalej: 

„rozporządzenie rolnośrodowiskowe”, to areał kwalifikujący się do płatności wynosi 
35,51 ha w wariancie Trwałe użytki zielone (z zakończonym okresem przestawia-
nia) i 17,18 ha w wariancie Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na 
obszarach Natura 2000. W konsekwencji, rolnik otrzymał płatność rolnośrodowi-
skową w  pomniejszonej wysokości w  kwocie [...] zł. Natomiast organ odwoław-
czy – podzielając ocenę organu I instancji co do przerwania ciągłości użytkowania 
i  zastosowania płodozmianu na trwałych użytkach zielonych, spowodowanego 
zalaniem i podtopieniami – dodatkowo uznał, że skarżący nie zawiadomił w roku 
2012 organu I instancji o zaistnieniu tzw. przypadku siły wyższej, o którym mowa 
w  art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr  1974/2006 z  dnia 15 grudnia 
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr  1698/2005 w  sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.UE.L 
368.2006.15 ze zm.) w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia, w którym można 
było dokonać tej czynności, przez co grunty, nawet tylko okresowo zalane czy pod-
topione, nie były w roku 2012 użytkowane rolniczo.
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Według skarżącego zaś, wyłączenie powierzchni 9,83 ha gruntu w roku 2012 nie 
powinno mieć wpływu na deklarację i wysokość płatności na rok 2013, gdyż wyłą-
czenie z użytkowania rolniczego z powodu podtopienia i zalania ww. powierzchni 
w roku 2012 nie wynikało z jego winy.

Podstawą prawną przyznawania płatności rolnośrodowiskowych w Unii Euro-
pejskiej są przepisy art. 36 lit. a) ppkt iv) i  art. 39 rozporządzenia Rady (WE) 
nr  1698/2005 z  dnia 20 września 2005  r. w  sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW)(Dz.Urz.U.E.L.277.2005.1 ze zm.). Z  przepisów tych wynika, że pań-
stwa członkowskie przydzielają płatności rolnośrodowiskowe zgodnie ze swoimi 
szczególnymi potrzebami. Płatności tych udziela się rolnikom, którzy dobrowol-
nie podejmą zobowiązania rolnośrodowiskowe trwające z  reguły od pięciu do 
siedmiu lat. Płatności te obejmują jedynie takie zobowiązania, które wykraczają 
poza odpowiednie normy obowiązkowe, ustanowione zgodnie z art. 4 i art. 5 oraz 
załącznikami nr  III i  nr IV do rozporządzenia nr  1782/2003, jak również mini-
malne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne 
odpowiednie wymogi obowiązkowe, ustanowione ustawodawstwem krajowym 
i określone w programie.

Natomiast w  Polsce programem określającym zasady wdrażania wsparcia 
z  tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 uregulowany ustawą z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U.2013.173) oraz przywołane 
rozporządzenie rolnośrodowiskowe.

Z  tych przepisów wynika, że płatność rolnośrodowiskową przyznaje się rol-
nikowi, jeżeli realizuje pięcioletnie zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o  którym 
mowa w  art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr  1698/2005, obejmujące wymogi 
wykraczające ponad podstawowe wymagania, w  ramach określonych pakie-
tów i  ich wariantów, zgodnie z  planem działalności rolnośrodowiskowej. Rolnik 
realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe powinien zachować występujące 
w  gospodarstwie rolnym i  określone w  planie działalności rolnośrodowiskowej 
trwałe użytki zielone w  rozumieniu art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady 
wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia 
Rady (WE) nr  73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego w  ramach wspólnej polityki rolnej i  ustanawiającego określone 
systemy wsparcia dla rolników (Dz.U.UE.L.2009.316.1 ze zm.), zwane dalej „trwa-
łymi użytkami zielonymi”, oraz elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane 
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rolniczo, tworzące ostoje dzikiej przyrody. Jeżeli natomiast rolnik nie zachował któ-
regokolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym i określonych w planie dzia-
łalności rolnośrodowiskowej trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu 
rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność 
rolnośrodowiskowa przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej w roku, 
w którym stwierdzono takie uchybienie.

Nadto rozporządzeniem nr 14/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 
27 lipca 2005 r. w sprawie Ińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodnio-
pomorskiego 2005.64.1377) w parku tym wprowadzono m.in. zakazy likwidowania, 
zasypywania i  przekształcania zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błot-
nych (§ 3 ust. 1 pkt 8), zaś w rozporządzeniu nr 36/2005 Wojewody Zachodnio-
pomorskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie planu ochrony Ińskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2005.92.1874) postano-
wiono, że celem ochrony parku jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie 
jego wartości przyrodniczych, historycznych i  kulturowych oraz walorów krajo-
brazowych w  warunkach zrównoważonego rozwoju, a  w  szczególności zachowa-
nie populacji rzadkich i chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich 
siedlisk, zwłaszcza dzikich ptaków i  ich siedlisk na obszarze specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 Ostoja Ińska PLB 320008 (§ 2 ust.1 pkt 3). Cele, o których 
mowa w ust. 1, realizowane są przez zachowanie, a wobec przyrodniczych elemen-
tów wymarłych lub zniszczonych odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydroż-
nych i nadwodnych, oczek wodnych śródpolnych i  śródleśnych (§ 2 ust. 2 pkt 1 
lit. c). Dodatkowo, w § 4 w tabeli w poz. 13 i poz. 21 określono sposoby eliminacji 
lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz ich skutków poprzez wdrażanie programów rolnośrodowiskowych oraz 
Kodeksu dobrej praktyki rolniczej; ochronę istniejących zadrzewień śródpolnych, 
oczek wodnych i innych naturalnych nieużytków; tworzenie lub rozszerzanie tzw. 
stref buforowych w sąsiedztwie zbiorników wodnych o szerokości minimum 20m 
(pkt 13) oraz wykluczenie wykonywania nowych urządzeń melioracyjnych służą-
cych wyłącznie do odwodnień; poprawa retencji wód poprzez spowolnianie ich 
odpływu za pomocą progów ograniczających odpływ wody, zaniechanie konserwa-
cji rowów melioracyjnych; blokowanie odpływu wód urządzeniami drenarskimi na 
śródpolnych nieużytkach (oczkach wodnych, torfowiskach i mokradłach) (pkt 21).

Z tej ostatniej regulacji prawnej wynika, że grunty, takie jak należące do skarżą-
cego, a położone w strefie szczególnej ochrony przyrodniczej (Natura 2000, Iński 
Park Krajobrazowy, siedliska przyrodnicze wymienione w 14 kategoriach w załącz-
niku I  Dyrektywy Rady 92/43/EWG z  dnia 21 maja 1992  r. w  sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) podlegają naturalnym okresowym 
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zalewaniom i podtopieniom, co spowodowane jest m.in. ograniczeniami wynikają-
cymi ze wskazanych rozporządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego.

Mając na uwadze wskazany przedmiot sporu oraz przywołane regulacje prawne, 
należy uznać, że w  istocie zasadniczą kwestią sporną w  sprawie jest ocena, czy 
okresowe zalewanie lub podtopienia deklarowanych przez skarżącego we wniosku 
o płatności rolnośrodowiskowe gruntów, które położone są w  strefie szczególnej 
ochrony i z  tego właśnie powodu podlegają naturalnym okresowym zalewaniom 
i podtopieniom, co spowodowane jest m.in. ograniczeniami wynikającymi z ww. 
rozporządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego, stanowi wprowadzenie do 
uprawy rolniczej tzw. płodozmianu i, w konsekwencji – niemożność uznania grun-
tów poddanych płodozmianowi za trwałe użytki zielone, w rozumieniu art. 2 lit. c 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009, co skutkuje także pozbawieniem lub 
ograniczeniem płatności rolnośrodowiskowej na rzecz skarżącego (jak też ewentu-
alne dalsze konsekwencje finansowe związane z przerwaniem kontynuacji pięcio-
letniego okresu realizacji programu rolnośrodowiskowego).

Kwestia ta, w wyniku wystąpienia przez skład orzekający w sprawie z pytaniem 
prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przedstawionym 
w opisie stanu faktycznego, została rozstrzygnięta, gdyż Trybunał w przywołanym 
wyroku wyjaśnił, że: „Artykuł 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 
z  dnia 29 października 2009  r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania 
systemu płatności jednolitej przewidzianego w  tytule III rozporządzenia Rady 
(WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
średniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy 
wsparcia dla rolników należy interpretować w  ten sposób, że z  zakresu pojęcia 

„trwałych użytków zielonych” w  rozumieniu tego przepisu nie są wyłączone łąki 
ani pastwiska, które znajdują się na obszarze specjalnej ochrony i które podlegają 
naturalnym i  okresowym podtopieniom lub zalewaniom, ponieważ takie podto-
pienia lub zalania nie mogą same w sobie skutkować poddaniem owych gruntów 

„płodozmianowi” w rozumieniu wspomnianego przepisu”.
Zatem, stanowisko organów obu instancji zajęte w sprawie, jakoby łąki i pastwi-

ska skarżącego, znajdujące się na obszarze specjalnej ochrony i  podlegające 
naturalnym i  okresowym podtopieniom lub zalewaniom, przez okoliczność ich 
podtopienia i zalania w roku 2012, skutkowała poddaniem owych gruntów „płodo-
zmianowi” w rozumieniu art. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009, 
jest wadliwe. W konsekwencji, łąki i pastwiska należące do skarżącego, co do których 
w roku 2013 skarżący złożył wniosek o płatności rolnośrodowiskowe w ramach ww. 
pakietów i  wariantów nie utraciły charakteru trwałych użytków zielonych, gdyż 
nie podlegały w  roku 2012 płodozmianowi, a w konsekwencji – także nie nastą-
piło przerwanie ciągłości ich rolniczego użytkowania, zatem – wbrew stanowisku 
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organów – nie jest konieczne spełnienie przez skarżącego warunku niepoddawania 
ich płodozmianu przez okres minimum pięciu lat.

W tej sytuacji, wobec tego, że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja 
organu I instancji zostały wydane z naruszeniem prawa materialnego przez błędną 
wykładnię przepisu art. 2 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009, polega-
jącą na wadliwym przyjęciu, że podleganie łąk i pastwisk okresowym podtopieniom 
lub zalewaniom stanowi płodozmian, co powoduje w konsekwencji utratę przez 
nie charakteru trwałych użytków zielonych, która to okoliczność miała wpływ na 
wynik sprawy – na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 134 § 1 i art. 135 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) – należało je uchylić.

O  kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i  art. 209 p.p.s.a. 
Zasądzony zwrot kosztów postępowania obejmuje wpis od skargi w  wysokości 
[...] zł, pobrany od skarżącego na podstawie § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 16 grudnia 2003  r. w  sprawie wysokości oraz szczegółowych 
zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 
z 2003 r. poz. 2193 ze zm.).

Na podstawie art. 141 § 4 p.p.s.a., sąd wskazuje, aby w dalszym postępowaniu 
organy Agencji uwzględniły zaprezentowaną wykładnię przepisu art. 2 lit. c) roz-
porządzenia Komisji (WE) nr  1120/2009 co do znaczenia zamieszczonej w  nim 
definicji terminu „trwałe użytki zielone” i uznały, że zgłoszone przez skarżącego do 
płatności grunty przez podtopienia i zalania w roku 2012 nie podlegały płodozmia-
nowi i utraciły charakteru trwałych użytków zielonych w roku 2013.
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W  2019 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazało się 
monumentalne, dwutomowe dzieło Postępowanie odwoławcze w  ogólnym postę-
powaniu administracyjnym, którego redaktorem naukowym jest dr hab. Mariusz 
Bogusz, prof. UG. Należy odnotować na wstępie tej recenzji, że publikacja jest 
dziełem zbiorowym, którego współautorami są pracownicy Katedry Postępowania 
Administracyjnego i  Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu Gdańskiego. W tomie pierwszym, autorstwa Michała Bąkowskiego, 
Mariusza Bogusza i  Krzysztofa Kaszubowskiego, scharakteryzowano odwołanie 
jako środek prawny w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym oraz prze-
bieg postępowania odwoławczego w pierwszej i drugiej instancji. Z kolei w tomie 
drugim uwaga autorów (Adama Bochetyna i  Michała Miłosza) skupiła się na 
rodzajach decyzji organu odwoławczego, zakazie reformationis in peius, skutkach 
wejścia decyzji organu odwoławczego do obrotu prawnego, opłatach i  kosztach 
postępowania odwoławczego oraz zakresie zastosowania przepisów o  postępo-
waniu odwoławczym w  postępowaniu zażaleniowym. Z  pełnym przekonaniem 
należy stwierdzić, że już pobieżna analiza spisu treści obu tomów monografii 
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sugeruje czytelnikowi, że ma do czynienia z  dziełem wartościowym, szczegóło-
wym oraz bardzo dociekliwym. Jest to publikacja przygotowana bez zarzutu pod 
względem warsztatowym, dobrze obudowana reprezentatywną literaturą przed-
miotu oraz bogatym orzecznictwem, zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyj-
nego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Na uwagę zasługuje również sam 
temat dotyczący postępowania odwoławczego. Mimo że zagadnienie to doczekało 
się wielu opracowań monograficznych czy artykułowych, nie zostało chyba do tej 
pory przedstawione właśnie w  takiej konwencji. Przypomnieć należy, że jednym 
z  pionierskich dzieł była książka autorstwa Zbigniewa Kmieciaka, Odwołania 
w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 20101, która jednak niektóre wątki 
potraktowała w sposób bardzo ogólny (np. zakaz reformationis in peuis). Zresztą 
okres, który minął od wydania tej pozycji, skutkuje tym, że wiele zawartych w niej 
tez jest obecnie nieaktualnych. Warto też zauważyć, że recenzowane monografie 
pojawiły się stosunkowo w krótkim czasie po nowelizacji kodeksu postępowania 
administracyjnego2 przeprowadzonej w  2017 roku na podstawie ustawy z  dnia 
7  kwietnia 2017 roku o  zmianie ustawy  – Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz niektórych innych ustaw3, która to wywołuje liczne spory doktrynalne 
oraz niejednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych. Nowelizacji podlegały 
m.in. właśnie kwestie związane z postępowaniem odwoławczym w postępowaniu 
administracyjnym jurysdykcyjnym. Na marginesie prowadzonych tutaj rozważań 
można uznać, że powyższa nowelizacja oraz kolejne przeprowadzone po 2017 roku 
nie tylko głęboko zmodyfikowały obowiązujące już normy prawne czy dodały 
liczne jednostki redakcyjne, lecz także były wprowadzane w  wielkim pospiechu. 
To z kolei nie wpływa na jakość stanowienia prawa i budzi poważne wątpliwości. 
Powyższa nowelizacja została przez Autorów dostrzeżona, we wstępie wskazali 
bowiem, że nowelizacja k.p.a. z 2017 roku wymaga aktualizacji i weryfikacji poglą-
dów dotyczących odwołania w ogólnym postępowaniu administracyjnym (s. 12).

Tom pierwszy składa się z dwóch rozdziałów, a tom drugi z sześciu. Rozważania 
natury merytorycznej poprzedza wykaz skrótów. Oba tomy zamyka obszerny wykaz 
literatury. Krytycznie należy ocenić brak sporządzenia wykazu aktów prawnych 
oraz wykazu wykorzystanego orzecznictwa sądowego, co zdecydowanie ułatwiłoby 
zainteresowanemu czytelnikowi pogłębioną eksplorację szczegółowych wątków 
monografii i zestawienie ich z aktualnymi poglądami judykatury. Zabrakło również 

1 Por. J.  Zimmermann, Zbigniew Kmieciak, Odwołania w  postępowaniu administracyjnym, War-
szawa 2010, Wolters Kluwer Polska, s. 201, „Państwo i Prawo” 2011, nr 11, s. 106–109.

2 Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960  r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021  r., 
poz. 735 ze zm.), dalej: k.p.a.

3 Dz.U. z 2017 r., poz. 935 – dalej: ustawa nowelizująca.
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podsumowań poszczególnych rozdziałów pracy lub ogólnego końcowego podsu-
mowania. Brak tych elementów powoduje, że odbiór treści zawartych w książce jest 
utrudniony, zwłaszcza że oba tomy mogą być wykorzystywane w praktyce orzecz-
niczej organów administracji publicznej. Zauważalny jest również brak wątków 
prawnoporównawczych, co jednak jest uzasadnione chęcią przybliżenia rodzimych 
rozwiązań prawnych w powyższym zakresie.

We wstępie pracy Autorzy wskazali, że opracowanie stanowi głos w  obronie 
odwołania jako instytucji o  fundamentalnym znaczeniu dla postępowania admi-
nistracyjnego, jak również pozycji jednostki w tej procedurze (s. 10). Swoje stano-
wisko argumentowali, wskazując, że „obecnie jest prowadzona dyskusja na temat 
celowości utrzymania odwołania i domniemanej potrzeby redukowania postępo-
wania odwoławczego tylko do jednej instancji”4. Według nich odwołanie w postę-
powaniu administracyjnym ogólnym zaliczyć należy do prawniczych osiągnięć 
cywilizacyjnych, koniecznych w obecnym modelu sądowej kontroli administracji 
publicznej.

Przed przejściem do dalszych rozważań trzeba zasygnalizować, że szczegółowej 
ocenie poddano wybrane części pracy, co podyktowane jest przede wszystkim jej 
obszernością. Tom pierwszy monografii otwiera rozdział pt. „Odwołanie jako śro-
dek prawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym”. Jego Autorzy podjęli się 
zdefiniowania odwołania jako środka prawnego (środka zaskarżenia). Stwierdzili, 
że odwołanie jako środek zaskarżenia jest przejawem działania uczestnika postępo-
wania administracyjnego, a ponadto skutkiem jego wniesienia przez uprawniony 
podmiot jest zaktualizowanie się obowiązków właściwego organu do podjęcia 
działań prawnie uregulowanych, zmierzających do weryfikacji zakwestionowanego 
rozstrzygnięcia. W dalszej części tego rozdziału scharakteryzowano konstytucyjny 
standard zaskarżania decyzji administracyjnych. W tym zakresie za przekonujące 
należy uznać rozważania, które podają w wątpliwość nową konstrukcję kodeksowej 
zasady dwuinstancyjności postępowania. Warto przypomnieć, że w wyniku nowe-
lizacji k.p.a. z 2017 roku z treści art. 15 k.p.a. wynika, iż postępowanie administra-
cyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej5. Można 

4 Por. J.  Zimmermann, Czy schyłek odwołania administracyjnego?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 
2020, nr  2, s.  133–150. Na temat roli postępowania odwoławczego zob. też np. Z.R.  Kmiecik, 
Dwuinstancyjność ogólnego postępowania administracyjnego w  świetle przepisów Konstytucji RP 
i Kodeksu postępowania administracyjnego, „Annales UMCS. Sectio G (Ius)” 2017, nr 1, s. 91–106 
oraz Z.  Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014, zwłaszcza roz-
dział 8 „Prawo jednostki do odwołania administracyjnego” omówione na szerokim tle prawnopo-
równawczym.

5 Por. A.  Kurzawa, Jednoinstancyjne postępowanie administracyjne, „Przegląd Prawa Publicznego” 
2018, nr 10, s. 64–65, która stwierdza np. że „wszelkie odstępstwa od zasady dwuinstancyjności 
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zgodzić się z  poglądem, że wyjątki od zasady dwuinstancyjności postępowania 
należy interpretować ścieśniająco, mając na względzie dotychczasowe ustalenia 
i dorobek doktryny oraz judykatury. Traktowały one bowiem wszelkie odstępstwa 
od tej zasady jako wyjątek, a nie zasadę.

W  dalszej części rozdziału Autorzy scharakteryzowali kwestię podmiotów 
uprawnionych do złożenia odwołania, decyzję administracyjną jako przedmiot 
odwołania, organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, wymogi co do treści 
i formy odwołania, termin na jego wniesienie oraz skutki wniesienia odwołania. Jak 
widać, kwestie proceduralne w tym zakresie rozbite zostały na czynniki pierwsze. 
Na aprobatę zasługuje przedstawienie instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia 
odwołania. Warto zauważyć, że od momentu jej wprowadzenia do kodeksu postę-
powania administracyjnego, a dokładniej przez dodanie art. 127a, budzi ona liczne 
wątpliwości interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie sądów admi-
nistracyjnych. Wątpliwości te dotyczą przede wszystkim: dopuszczalności cofnięcia 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, rozpoczęcia biegu 
terminu na złożenie tego oświadczenia6, obowiązków informacyjnych organów 
administracji publicznej względem stron7 czy też formy oświadczenia strony. Za 
trafny w związku z tym należy uznać pogląd wskazujący, że „sposób interpretacji 
przepisów stanowiących o instytucji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania 
od decyzji administracyjnej nie jest jednolity, co może prowadzić do utraty zaufa-
nia uczestników postępowania w  stosunku do organów administracji publicznej 

postępowania administracyjnego powinny być wprowadzane wyjątkowo, w sytuacjach, gdy cha-
rakter sprawy przemawia za odstąpieniem od administracyjnego toku instancji i przekazaniem 
sprawy np. na drogę sądową. Uzasadnieniem wprowadzenia jednoinstancyjnego postępowania 
administracyjnego może być również brak możliwości uruchomienia w sprawie dwóch instancji 
z uwagi na usytuowanie organu administracji publicznej pierwszej instancji w strukturze organów 
władzy publicznej. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy organem właściwym w sprawie jest 
minister albo samorządowe kolegium odwoławcze. Przy czym warto zaznaczyć, że dwuinstancyj-
ność postępowania wiąże się co do zasady z pionowym układem organów, gdzie organ II instancji 
jest organem wyższego stopnia nad organem wydającym decyzję w I instancji”.

6 Por. P. Gacek, Zasada dwuinstancyjności postępowania a zrzeczenie się prawa do wniesienia odwo-
łania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 10, s. 67 i n.; T. Kosicki, Glosa do wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r., II SA/Wa 605/19 (glosa 
krytyczna), „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” 2020, t. 10, z. 1 specjalny, 
s. 123–129.

7 Por. T. Kosicki, Obowiązki informacyjne organów administracji publicznej dotyczące instytucji zrze-
czenia się prawa do wniesienia odwołania – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Szczecinie z dnia 25 marca 2021 r., II SA/Sz 808/20, „Roczniki Administracji i Prawa” 2021, 
t. 4, s. 277–284.
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oraz sądów administracyjnych”8. Analizując poglądy przedstawicieli nauki prawa, 
można dojść do wniosku, że wykształciły się obecnie niejako dwa obozy: zwolen-
ników i przeciwników art. 127a k.p.a. Pierwsza grupa argumentuje, że instytucja 
zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania zmierza przede wszystkim do uspraw-
nienia9 i skrócenia toczącego się postępowania administracyjnego, gdyż strona nie 
musi czekać na upływ 14-dniowego terminu na wniesienie odwołania od decyzji 
administracyjnej10. W tym ostatnim przypadku chodzi o to, że decyzja w wyniku 
złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia staje się 
ostateczna i prawomocna. Przeciwnicy zwracają uwagę, że uprawnienie strony do 
odwołania od decyzji administracyjnej jest formalnym publicznym prawem pod-
miotowym, co skutkuje tym, że nie można się go skutecznie zrzec czy przekazać tego 
prawa innemu podmiotowi11. Autorzy recenzowanej monografii zaliczają się do 
grupy przeciwników obecnej konstrukcji instytucji zrzeczenia się prawa do wnie-
sienia odwołania12, przy czym podkreślają, co przyjąć należy z zadowoleniem, że 
jej wadliwość nie przekreśla sensu nowej regulacji jako całości. Dodają, że „przepis 
art. 127a k.p.a. należy zatem – wbrew jego dosłownemu brzmieniu – interpretować 
jako tworzący podstawę do złożenia przez stronę oświadczenia o  niewykonywa-
niu prawa do wniesienia odwołania w konkretnej sprawie administracyjnej bądź 
o rezygnacji z wniesienia odwołania (w skrócie: rezygnacji z odwołania)” (s. 32). 
Trafnie Autorzy stwierdzili, że złożone przez stronę oświadczenie musi mieć jasną 
i jednoznaczną treść, bowiem nie można go domniemywać. Argumentacja w tym 
przypadku oparta jest słusznie na daleko idących skutkach złożenia wniosku z tym 
zakresie. Podzielić należy również tezę, że oświadczenie w zakresie formy powinno 
odpowiadać wymogom ogólnym dla podań w  rozumieniu przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego.

8 B. Rozczyński, Złożenie oświadczenia o  zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania w  postę-
powaniu administracyjnym. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Rzeszowie z 28.08.2019 r., II SA/Rz 702/19, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 11, s. 103.

9 Zob. W. Piątek, Uproszczenia w postępowaniu administracyjnym z perspektywy 60-lecia Kodeksu 
postępowania administracyjnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2020, nr 2, s. 99 i n.

10 Zob. M. Kowalski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2019 r., 
II OSK 873/19, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 6, s. 150.

11 Zob. J. Zimmermann, Kilka refleksji o nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, „Pań-
stwo i Prawo” 2017, nr 8, s. 15 i n.; W. Jakimowicz, O normatywnej konstrukcji zrzeczenia się prawa 
do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr  9, 
s. 34 i n.

12 Autorzy szeroko powołują się na poglądy J. Zimmermanna, Kilka refleksji…, s. 15 i n.
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Drugi rozdział tomu pierwszego „Przebieg postępowania odwoławczego 
w  ogólnym postępowaniu administracyjnym” charakteryzuje skutek złożonego 
odwołania w  postaci postępowania przez organem pierwszej i  drugiej instancji. 
W  przypadku postępowania odwoławczego przed organem pierwszej instancji 
w pierwszej kolejności dokonano omówienia zawiadomienia o wniesieniu odwoła-
nia, o którym stanowi art. 131 k.p.a. Zgodnie z treścią tego przepisu „o wniesieniu 
odwołania organ administracji publicznej, który wydał decyzję, zawiadomi strony”. 
Autor tego rozdziału Krzysztof Kaszubowski z daleko idącą szczegółowością wyja-
śnił, że przedmiotowe zawiadomienie kierowane jest w przypadku występowania 
w postępowaniu administracyjnym więcej jak jednej strony. Stwierdził, że „zawia-
domienie o wniesionym odwołaniu wszystkich pozostałych stron pozwala im na 
uzyskanie informacji o uruchomieniu kolejnego etapu postępowania i – w konse-
kwencji – informacji o tym, że sytuacja prawna stron postępowania, ukształtowana 
rozstrzygnięciem nieostatecznym, może ulec zmianie” (s.  85). Należy podzielić 
stanowisko, że w  przypadku, gdy odwołanie wniosła jedyna strona występująca 
w  postępowaniu, nie zachodzą racjonalne przesłanki kierowania zawiadomienia 
(s. 84–85). 

W dalszej części tego rozdziału scharakteryzowano także dopuszczalność zasto-
sowania przez organ pierwszej instancji instytucji autokontroli. Za cenne należy 
uznać spostrzeżenie, że „pośredni tryb wniesienia odwołania determinowany jest 
względami praktycznymi. To w organie pierwszej instancji znajduje się komplet akt 
sprawy rozstrzygniętej decyzją nieostateczną. Tryb ten umożliwia też skorzystanie 
przez organ pierwszej instancji z  instytucji autokontroli, która polega na weryfi-
kacji przez ten organ własnej decyzji w związku z wniesionym odwołaniem (bez 
angażowania organu wyższego stopnia)” (s.  89)13. Zwieńczeniem rozważań doty-
czących przebiegu postępowania odwoławczego przed organem pierwszej instancji 
jest omówienie zagadnienia przekazania odwołania i akt sprawy organowi drugiej 
instancji.

W dalszej części przedstawiono przebieg postępowania przed organem drugiej 
instancji. Tę część pracy otwiera omówienie kwestii rozstrzygnięcia przez ten organ 
dopuszczalności wniesionego odwołania. Trafnie wskazano, że „merytoryczne 
rozstrzygnięcie jest jednak uwarunkowane stwierdzeniem dopuszczalności drogi 

13 Por. A. Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Kraków 2012, s. 16 i cytowane tam orzecz-
nictwo. Autorka podnosi, że „instytucja autokontroli decyzji administracyjnej stwarza organowi 
administracji publicznej, który wydał błędną decyzję, możliwość jej skorygowania bez absorbo-
wania organu wyższego stopnia czy też sądu administracyjnego. W związku z powyższym w lite-
raturze uzasadnienia dla funkcjonowania instytucji autokontroli upatruje się przede wszystkim 
w potrzebie realizacji zasady szybkości i prostoty postępowania”.
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administracyjnej postępowania odwoławczego, co następuje w ramach pierwszego 
stadium, tzw. stadium wstępnego” (s. 103). K. Kaszubowski wyjaśnił dodatkowo, 
że w ramach tego stadium podejmowane są przez organ drugiej instancji czynno-
ści procesowe służące ustaleniu dopuszczalności tego postępowania oraz zacho-
wania terminu do wniesienia odwołania (s. 103–104)14. Autor trafnie wskazał, że 
w pierwszej kolejności jednak organ powinien ustalić, czy wniesione przez stronę 
(strony) odwołanie spełnia wymogi właściwe dla podań w rozumieniu art. 63 k.p.a.

Drugi tom recenzowanego dzieła otwiera rozdział autorstwa Michała Miło-
sza „Decyzje organu odwoławczego w  ogólnym postępowaniu administracyj-
nym – zagadnienia wprowadzające”, w którym w pierwszej kolejności szczegółowo 
scharakteryzowano kompetencje orzecznicze organu odwoławczego, wyjaśniając, 
że determinowane są one przede wszystkim treścią art.  138 k.p.a., określającym 
sposoby zakończenia postępowania odwoławczego. Cenne są spostrzeżenia, że 
specyfika postępowania odwoławczego przejawia się tym, że „decyzja w  postę-
powaniu odwoławczym zapada w kontekście już dokonanych ustaleń i zebranego 
materiału dowodowego w pierwszej instancji oraz zapadłej decyzji, a także ewentu-
alnych zarzutów i żądań podnoszonych przez strony postępowania” (s. 15). Autor 
rozdziału zauważył, że kompetencja organu odwoławczego to przede wszystkim 
kompetencja do wydania decyzji administracyjnych o zróżnicowanym charakterze, 
która determinowana jest przez zasadę dwuinstancyjności postępowania admini-
stracyjnego. Wartościowe są również uwagi dotyczące wskazanego wyżej art. 138 
k.p.a. Zdaniem M. Miłosza konsekwencją takiego uregulowania sposobów zakoń-
czenia postępowania odwoławczego (powyższy przepis określa rodzaje decyzji, 
które mogą być wydane przez organ odwoławczy) jest to, że organ odwoławczy na 
tym etapie postępowania administracyjnego nie może uchylić zaskarżonej decyzji 
bez równoczesnego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy lub przekazania sprawy do 
ponownego rozpatrzenia albo umorzenia postępowania w pierwszej instancji lub 
zobowiązania organu pierwszej instancji do wydania decyzji o  określonej treści 
(s. 16). Organ odwoławczy musi wyrazić w  ten sposób swoje stanowisko w spra-
wie administracyjnej, która stała się przedmiotem postępowania odwoławczego. 
W  kolejnej części tego rozdziału przedstawiono zagadnienie dotyczące: dopusz-
czalności odwołania, traktując ją jako ogólną przesłankę zakończenia postępowa-
nia odwoławczego decyzją administracyjną wydaną w  drugiej instancji, kwestii 
tożsamości sprawy rozstrzyganej w postępowaniu odwoławczym oraz obowiązku 
uwzględniania przez organ odwoławczy zmiany stanu prawnego i faktyczny. Dalej 

14 Z tym ostatnim zagadnieniem ściśle koresponduje kolejny fragment tej części monografii, w któ-
rej Autor charakteryzuje kwestię stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania (zob. 
s. 112–121).
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omówiono także zagadnienie niezwiązania organu odwoławczego granicami 
środka zaskarżenia oraz problematykę ugody administracyjnej. W tym rozdziale 
ugoda potraktowana została jako alternatywa dla decyzyjnego modelu zakończenia 
postępowania odwoławczego.

W kolejnym rozdziale „Rodzaje decyzji organu odwoławczego w ogólnym postę-
powaniu administracyjnym” Adam Bochetyn zanalizował każdy rodzaj decyzji 
administracyjnych, które może wydać organ odwoławczy, tj. decyzję utrzymującą 
w mocy zaskarżoną decyzję (art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.), decyzję uchylającą zaskarżoną 
decyzję i rozstrzygającą sprawę co do istoty (art. 138 § 1 pkt 2 ab initio k.p.a.), decy-
zję uchylającą zaskarżoną decyzję i umarzającą postępowanie w pierwszej instancji 
(art. 138 § 1 pkt 2 in fine k.p.a.), decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze 
(art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a.), decyzję uchylającą zaskarżoną decyzję w całości i prze-
kazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, nazy-
waną decyzją kasacyjną lub kasatoryjną (art. 138 § 2 k.p.a.) oraz decyzję uchylającą 
zaskarżoną decyzję i zobowiązującą organ pierwszej instancji do wydania decyzji 
o określonej treści (art. 138 § 2a k.p.a.). Już pobieżna analiza tego rozdziału wska-
zuje, że przeprowadzone rozważania są w wysokim stopniu szczegółowe i podparte 
odesłaniem do bogatego orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Na szczególną uwagę zasługują rozważania dotyczące decyzji kasacyjnej, która 
od dawna wzbudzała liczne kontrowersje z uwagi na nazbyt częste jej wydawanie 
przez organy drugiej instancji. Przeprowadzony w tej części rozdziału wywód jest 
bardzo dobrze udokumentowany poglądami doktryny i  judykatury, szczegółowy, 
a przez w wielu miejscach przekonujący. Autor dochodząc do ostatecznych wnio-
sków, najpierw scharakteryzował reprezentatywne poglądy, a dopiero później przed-
stawił własne stanowisko. Argumenty przeciwne innym autorom stoją na wysokim 
poziomie dyskursu naukowego. Niedosyt i nierozumienie budzi brak odniesienia 
się w  powyższej części rozdziału drugiego do sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej, 
który uregulowany został w rozdziale 3a działu III ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi15. Wątek ten został przedstawiony dopiero w roz-
dziale czwartym (s.  132–134)16. Należy zauważyć, że w  założeniu sprzeciw miał 
zmniejszyć ilość wydawanych decyzji kasatoryjnych przez organy odwoławcze17. 

15 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 329 – dalej: p.p.s.a. Sprzeciw od decyzji kasacyjnej wprowadzony został do 
p.p.s.a. na podstawie art. 9 ustawy nowelizującej.

16 Niedosyt w rozdziale czwartym budzi także bardzo ogólne potraktowanie sprzeciwu od decyzji 
kasacyjnej.

17 Na temat sprzeciwu zob. np. S. Łazuk, Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej, w: A. Gronkiewicz, A. Ziół-
kowska (red.), Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji 
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Jak wskazał WSA w Warszawie: „instytucja sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej ma 
stanowić mechanizm zapobiegania przenoszeniu przez organ odwoławczy ciężaru 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na organ I instancji w sytuacji, gdy 
organ odwoławczy uchyla się od dokonania prawidłowego ustalenia stanu faktycz-
nego i prawnego sprawy na dzień wydania decyzji własnej oraz nie podejmie się 
rozstrzygnięcia sprawy we własnym zakresie”18.

W kolejnym, trzecim rozdziale tomu drugiego scharakteryzowano zakaz refor-
mationis in peuis. Zakaz ten, jak trafnie wskazuje M. Miłosz, jest instytucją, której 
zasadniczym celem jest zagwarantowanie stronie wnoszącej odwołanie, że jej sytu-
acja prawna nie ulegnie pogorszeniu na skutek rozstrzygnięcia sprawy przez organ 
odwoławczy (s. 97). Rozważania przeprowadzone w  tym rozdziale przedstawiają 
rys historyczny dotyczący przedmiotowego zakazu, a także przesłanki wskazujące 
na niemożliwość jego zastosowania. Należy zgodzić się z poglądem, że zakaz refor-
mationis in peuis nie ma na gruncie przepisów kodeksu postępowania administra-
cyjnego charakteru bezwzględnego.

Podsumowaniem przeprowadzonych rozważań w  tomie pierwszym i  drugim 
jest rozdział czwarty, w którym przedstawiono skutki wejścia do obrotu prawnego 
decyzji organu odwoławczego, przy czym M. Miłosz rozszerzył swój wywód, przed-
stawiając status prawny tej decyzji administracyjnej. Autor omówił tak istotne 
wątki jak: doręczenie decyzji administracyjnej (na tle zasady oficjalności doręczeń 
wynikającej z  k.p.a.) i  jego skutki. Chodzi tutaj przede wszystkim o  rozpoczęcie 
biegu terminów procesowych na wniesienie np. skargi do sądu administracyjnego 
czy też wniosku do dokonanie rektyfikacji decyzji. Zasadnie Autor przedstawił 
zagadnienie decyzji organu odwoławczego na tle zasady trwałości decyzji ostatecz-
nych, która wynika z treści art. 16 k.p.a., a także dodał, że cechą takiej decyzji jest 
to, że nie można jej podważyć za pomocą zwyczajnych środków zaskarżenia, tylko 
na podstawie specjalnie uregulowanej w tym celu procedury (np. stwierdzenie nie-
ważności decyzji czy wznowienie postępowania).

Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku, Katowice 2017, s. 333–341; 
T. Woś, J.G. Firlus, Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego wydanej na podstawie 
art. 138 § 2 k.p.a., „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 6, s. 82–98; M.J. Czubkowska, J. Sie-
mieniako, Sprzeciw jako sposób na zmniejszenie ilości decyzji kasatoryjnych, „Zeszyty Naukowe 
Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 4, s. 50–71.

18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2020 r., IV SA/Wa 541/20, Lex nr 3065119. Zob. też 
wyrok NSA z dnia 13 lutego 2019 r., II GSK 82/19, Lex nr 2623669; wyrok NSA z dnia 26 wrze-
śnia 2019 r., II GSK 1007/19, Lex nr 2733130; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 2 lipca 2019 r., 
III SA/Gl 466/19, Lex nr 2704693, który stwierdził, że „sprzeciw od decyzji kasatoryjnej powinien 
mobilizować organ odwoławczy do wykonania jego ustawowej funkcji wynikającej z obowiązku 
dwukrotnego merytorycznego, a nie wyłącznie kontrolnego rozpatrzenia sprawy”.
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Recenzowany drugi tom monografii zamykają dwa rozdziały. W rozdziale pią-
tym przedstawiono zagadnienie dotyczące opłat i kosztów postępowania odwoław-
czego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w rozdziale szóstym natomiast 
scharakteryzowano zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odwoławczym 
w postępowaniu zażaleniowym. W przypadku pierwszego ze wskazanych rozdzia-
łów na pierwszy plan wysuwa się trafna teza, że strony postępowania administracyj-
nego powinny partycypować wraz z organami administracji publicznej w kosztach 
prowadzonych postępowań administracyjnych. Z  kolei z  dużą aprobatą należy 
przyjąć przedstawienie postępowania zażaleniowego. Należy bowiem zauważyć, że 
przepisy k.p.a. dotyczące odwołań w powyższym zakresie należy stosować „odpo-
wiednio”. W tej części monografii Autorzy (A. Bochetyn i M. Miłosz) szczegółowo 
odnieśli się do poszczególnych części kodeksu postępowania administracyjnego, 
przekonująco wyjaśniając, jak konkretne przepisy należy zastosować w  ramach 
postępowania zażaleniowego. Nie ulega wątpliwości, że wskazówki te mają istotne 
znaczenie dla praktyki administracyjnej.

Podsumowując powyższą recenzję, raz jeszcze należy z pełnym przekonaniem 
stwierdzić, że na rynek wydawniczy trafiło dzieło cechujące się wysokim pozio-
mem merytorycznym, przedstawiające doniosłe z  teoretycznego i  praktycznego 
punktu widzenia zagadnienie postępowania odwoławczego w  ogólnym postępo-
waniu administracyjnym. Podniesione nieliczne spostrzeżenia krytyczne w  żad-
nym stopniu nie umniejszają wartości recenzowanej pracy. Przeprowadzony 
w niej dyskurs cechuje się wysokim poziomem, kulturą słowa, a  także właściwie 
dobraną, reprezentatywną literaturą przedmiotu. Z zadowoleniem należy przyjąć 
także szerokie odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych. Autorzy 
monografii, przedstawiając własne stanowisko, z należytym szacunkiem odnosili 
się do odmiennych poglądów przedstawicieli literatury przedmiotu. Recenzowane 
dzieło może być śmiało wykorzystane w  codziennej praktyce orzeczniczej orga-
nów administracji publicznej oraz w procesie dydaktycznym na kierunkach prawo 
i administracja oraz wszędzie tam, gdzie przedstawia się podstawy postępowania 
administracyjnego. Na zakończenie należy stwierdzić, że monografia Postępowanie 
odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym w istotnym sposób wzbo-
gaciła doktrynę postępowania administracyjnego.
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Adrianna Ogonowska, Prawna ochrona wód morskich 
Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami 

ze statków. Aspekty prewencyjne
C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-358-7, ss. 312

Nakładem cenionego w środowisku teoretyków i praktyków prawa Wydawnictwa 
C.H. Beck ukazała się w 2020 r. książka autorstwa Pani dr Adrianny Ogonowskiej 
zatytułowana „Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanie-
czyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne”. 

Recenzowana monografia podejmuje istotny i wyjątkowo aktualny temat praw-
nej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Niewątpli-
wym walorem tej tematyki jest jej ścisły związek ze zrównoważonym rozwojem, 
a w szczególności z promowaną w ramach Międzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) koncepcją zrównoważonej żeglugi morskiej (sustainable shipping) jako kie-
runku rozwoju instrumentów prawnych międzynarodowego prawa morskiego. Ten 
kierunek znajduje swoje uzasadnienie w trzech podstawowych, a zarazem praktycz-
nych wymogach stawianych żegludze morskiej, czyli żadnych wypadków, żadnych 
zanieczyszczeń oraz obsługa na czas (no casualties, no pollution and service on time).

Zmiany klimatu uznawane są w  IMO za największy problem, z którym musi 
się zmierzyć światowy przemysł żeglugowy. Wskazuje się, że „wpływają na 
wszystko”: od projektowania statku przez wybór silnika i paliwa żeglugowego, aż 
po procedury eksploatacyjne. Od wielu dziesięcioleci żegluga morska funkcjonuje 
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w  międzynarodowych ramach regulacyjnych, które charakteryzuje założenie, że 
aby osiągnąć pożądaną efektywność prawa, stopień zgodności prawa krajowego 
z normami prawa międzynarodowego oraz w konsekwencji jakość jego egzekwo-
wania, należy wprowadzać do praktyki coraz lepiej dostosowane instrumenty nor-
matywne. W związku z tym postulat skierowany do przedsiębiorców żeglugowych, 
aby dążyć do „zrównoważonej przyszłości”, wymaga również od IMO ciągłego 
rozwoju i doskonalenia instrumentów prawnych w celu zarządzania problemami 
globalnymi w racjonalny i pragmatyczny sposób. Obecnie główny nacisk kładzie 
się na: ograniczenie emisji substancji zubożających warstwę ozonową przez statki 
morskie, zmniejszenie zawartości siarki w  paliwie żeglugowym, kontrolę i  zarzą-
dzanie wodami balastowymi, zapobieganie, zmniejszenie i kontrolę zanieczyszczeń 
morskich, w  tym tworzywami sztucznymi, oraz skuteczną ochronę szczególnie 
cennych ekosystemów morskich i  przybrzeżnych, a  także poprawę efektywności 
transportu drogą elektronicznej wymiany informacji, cyfryzację w żegludze mor-
skiej i  zwiększenie udziału kobiet w  społeczności morskiej. Autorka recenzowa-
nej monografii podjęła wiele wątków wpisujących się w tę problematykę, niektóre 
z nich z powodzeniem analizując w szczegółowy i przejrzysty sposób, w tym stan-
dardy zawarte w  Międzynarodowej konwencji o  zapobieganiu zanieczyszczaniu 
morza przez statki (International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships – MARPOL). 

MARPOL opiera się na zasadzie prewencji zanieczyszczeń i służy ochronie śro-
dowiska przez wprowadzenie wymogu uprawiania żeglugi morskiej przez statki 
zgodnie z  międzynarodowo ujednoliconymi standardami, ograniczającymi bądź 
eliminującymi przedostawanie się ze statków do morza zanieczyszczeń, takich jak: 
oleje, substancje szkodliwe przewożone luzem, szkodliwe substancje w opakowa-
niach, ścieki, śmieci. Dotyczy również zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza 
przez statki. MARPOL składa się z tekstu Konwencji z 1973 r. i Protokołu z 1978 r. 
oraz sześciu załączników: I. Przepisy o  zapobieganiu zanieczyszczaniu olejami; 
II. Przepisy o kontroli zanieczyszczania szkodliwymi substancjami ciekłymi prze-
wożonymi luzem; III. Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu szkodliwymi sub-
stancjami przewożonymi morzem w opakowaniach; IV. Przepisy o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu ściekami ze statków; V. Przepisy o  zapobieganiu zanieczyszcza-
niu śmieciami ze statków. Konwencja MARPOL została zmieniona Protokołem 
z 1997 r., który wprowadził m.in. Załącznik VI. Przepisy o zapobieganiu zanieczysz-
czaniu powietrza przez statki. MARPOL poddano wielu rewizjom w ramach prac 
Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC IMO), którego zadaniem od 
1974 r. jest wprowadzanie zmian do MARPOL w celu przystosowywania konwencji 
m.in. do zmieniających się warunków technicznych i technologicznych w między-
narodowej żegludze morskiej. Celem MARPOL jest zapobieganie i  zmniejszanie 
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ilości zanieczyszczeń morskich dostających się do morza (tzn. do środowiska) ze 
statków w wyniku zrzutu substancji szkodliwych podczas normalnej eksploatacji 
statków (routine operations of ships), jak również zanieczyszczeń przypadkowych 
(accidental pollution). 

Należy podkreślić, że układ książki jest zasadniczo prawidłowy i  autorski. 
W  pewnym stopniu stanowi on odzwierciedlenie zakresu i  ogólnej treści załącz-
ników do Międzynarodowej konwencji o  zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 
przez statki. Recenzowana książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Każdy z roz-
działów kończy się wnioskami, a całość monografii – zakończeniem. W rozdziale 
pierwszym Autorka dokonała ustaleń terminologicznych i  przedstawiła charak-
terystykę środowiska Morza Bałtyckiego, następnie w rozdziale drugim określiła 
status prawny polskich obszarów morskich, a w rozdziale trzecim odniosła się do 
ewolucji ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Kolejne 
rozdziały poświęcone zostały sprecyzowaniu obowiązków określonych podmio-
tów w  zakresie ochrony morza przed różnymi rodzajami zanieczyszczeń pocho-
dzących ze statków morskich, czyli przed zanieczyszczeniami olejem, ściekami, 
substancjami szkodliwymi przewożonymi morzem w  opakowaniach oraz przed 
zanieczyszczaniem powietrza ze statków, a  także zakazem zrzutu oraz stosowa-
nia związków cynoorganicznych używanych jako systemy przeciwporostowe na 
statkach, w szczególności powłok zawierających tributylocyny (TBT). W tytułach 
rozdziałów od IV do IX Autorka posługuje się pojęciem ochrony wód morskich 
przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami. Powoduje to wrażenie pewnego kon-
strukcyjnego zawężenia rozumienia stosowania standardów prewencyjnych jedy-
nie do wód morskich, a przecież pojęcie morza (w MARPOL tożsame z pojęciem 
środowiska morskiego w  znaczeniu funkcjonalnym) i  jego ochrony jest bardzo 
szerokie, czterowymiarowe (kolumna wody to tylko jeden wymiar) oraz oparte 
na holistycznym podejściu. W konsekwencji w zakończeniu pojawił się zawężony 
wniosek, z którego wynika, że instrumenty prewencyjne są w stanie dostatecznie 
chronić wody morskie. Trudno też się zgodzić z postawioną tezą badawczą opie-
rającą się na dwóch twierdzeniach. Z  pierwszego twierdzenia wynika że „mała 
liczba regulacji polskiego prawa wewnętrznego” w zakresie ochrony wód morskich 

„wpływa na to, że w polskim prawie wewnętrznym nie występują normy w pełni 
realizujące wymogi prawa unijnego i międzynarodowego”. „Liczba regulacji” nie 
zapewnia automatycznie skuteczności rozwiązań normatywnych, ani nie świadczy 
o  stopniu realizacji zobowiązań prawnomiędzynarodowych. Skuteczność prawa 
w wysokim stopniu jest uzależniona od jakości norm, stopnia wykonywania prawa 
i kontroli jego przestrzegania, a także zdolności państwa. Z drugiego twierdzenia 
wynika, że „regulacje prawne w zakresie instrumentów prewencyjnych służących 
ochronie wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków 
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przeważają nad regulacjami prawnymi w  zakresie instrumentów kontroli (…), 
przez co w największym stopniu przyczyniają się do efektywności systemu ochron-
nego”. Trudno ocenić, co nad czym przeważa i jak to się przekłada na efektywność 
norm bez ustalenia jasnych kryteriów takiej oceny – analizy i argumentów. Same 
twierdzenia nie są wystarczające. 

Wyważony przez lata stosunek prawa międzynarodowego oraz prawa Unii 
Europejskiej do prawa krajowego ugiął się w ostatnich kilku latach pod naporem 
problemów praktycznych i politycznych. Pośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest nakładanie oraz wzajemne, wielopłaszczyznowe przenikanie się norm przy-
należnych do różnych porządków, reżimów i systemów prawnych. Doprowadziło 
to do sytuacji, w której konieczne jest podjęcie dyskusji o zasadach prawa. Na tej 
płaszczyźnie pojawiają się w  doktrynie i  praktyce pewne rozbieżności stanowisk 
dotyczące skuteczności norm różnego pochodzenia i  ich wzajemnego na siebie 
oddziaływania. Wiele uwagi poświęca się próbom jasnego określenia roli metod 
zapewnienia skuteczności prawu międzynarodowemu oraz prawu unijnemu 
w  wewnętrznym porządku prawnym. Do klasycznych metod zapewnienia sku-
teczności prawu międzynarodowemu w  prawie krajowym należy metoda recep-
cyjna (pośrednia) i  metoda pozarecepcyjna (bezpośrednia). Metoda recepcyjna 
wymaga transpozycji normy międzynarodowej do prawa krajowego na przykład 
poprzez opublikowanie aktu normatywnego w porządku krajowym stanowiącego 
powtórzenie treści aktu międzynarodowego. Metoda pozarecepcyjna opiera się 
na bezpośrednim stosowaniu normy prawa międzynarodowego w  prawie krajo-
wym, również poprzez inkorporację normy prawa międzynarodowego do prawa 
wewnętrznego. Celem jest osiągnięcie stanu, w  którym norma międzynarodowa 
jest źródłem prawa wewnętrznego. Warto zauważyć, że zaciera się podział na 
państwa stosujące wyłącznie metody recepcyjne (w  nurcie dualizmu) i  państwa 
stosujące wyłącznie metody pozarecepcyjne (w nurcie monizmu). Obserwuje się 
dominację systemu mieszanego.

Przedstawiona w  recenzowanej monografii problematyka przynależy do 
domeny międzynarodowego prawa morskiego w  przeważającej mierze dlatego, 
że to właśnie na gruncie prawnomiędzynarodowym współtworzone są normy 
prewencyjne (zabezpieczone wymogiem kontroli ich przestrzegania – w formule 
inspekcyjnej: inspekcji państwa bandery – FSC, inspekcji państwa portu – PSC) 
o wyraźnie określonym celu, jakim jest zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez 
statki (wzmocnione np. normami Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie 
życia na morzu  – SOLAS, rozdział IX i  Kodeksu ISM). Ponadto rudymentarną 
zasadą prawa morza jest, że to państwo bandery sprawuje jurysdykcję (m.in. enfor-
cement jurisdiction) nad swoimi statkami we wszystkich sprawach, niezależnie od 
tego, gdzie się one znajdują na świecie, a zatem państwo bandery może teoretycznie 
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zapewnić skuteczne wykonanie tych standardów (przez przepisy/procedury 
wewnętrzne i kontrolę wykonawczą). To na państwie bandery „ciąży” podstawowy 
obowiązek wdrażania do prawa krajowego międzynarodowych standardów w tym 
zakresie. Z postanowień UNCLOS wynika, że: „stosując środki wymienione w ust. 
3 i 4, każde Państwo jest zobowiązane do przestrzegania powszechnie przyjętych 
międzynarodowych norm (standardów), procedur i praktyki oraz do podejmowa-
nia wszelkich środków koniecznych do zapewnienia ich przestrzegania” (art. 94 
ust. 5). Środki przewidziane w ust. 3 i 4 art. 94 UNCLOS dotyczą m.in. rejestru 
statków, jurysdykcji państwa bandery oraz bezpieczeństwa morskiego w znaczeniu 
zdatności statku do żeglugi (seaworthiness) (pięć warunków koniecznych zdatno-
ści statku do żeglugi  – normy/standardy uszczegółowione w  wielu konwencjach 
IMO – w tym w MARPOL, i ILO). Z treści tego postanowienia jasno wynika, że 
państwo bandery nie ma pełnej swobody w zakresie standardów, które określa dla 
statków pływających pod jego banderą. Zgodnie z postanowieniami UNCLOS pań-
stwa wydają przepisy w celu zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszcze-
nia środowiska morskiego ze statków podnoszących ich banderę lub ich rejestracji. 
Przepisy te powinny mieć przynajmniej taką samą skuteczność, jak ogólnie przy-
jęte międzynarodowe normy i standardy ustanowione przez właściwą organizację 
międzynarodową (art. 211 ust. 2). Przedstawione wybrane regulacje ustanawiają 
międzynarodowe minimalne standardy, które muszą być spełnione przez każde 
państwo bandery, niezależnie od tego, czy stało się ono stroną konwencji IMO, 
jeżeli statek jest eksploatowany w żegludze międzynarodowej. 

Pomijając wszelkie polemiczne uwagi zawarte w  niniejszej recenzji, należy 
stwierdzić, że Autorka podjęła się przedstawienia trudnej problematyki prawnej nie 
tylko ze względu na jej umiejscowienie w kilku płaszczyznach prawnych, lecz także 
ze względu na wyjątkowo istotne znaczenie praktyczne. Zagadnienia pozostające 
w  ścisłym nurcie normatywnym ukierunkowanym na prewencję zanieczyszczeń 
ze statków wymagają wysokiej wiedzy praktycznej i znajomości spraw związanych 
z eksploatacją statków morskich, w tym spełniania przez nie wymogów i stosowa-
nia procedur zapobiegania zanieczyszczaniu morza, w  szczególności w  odniesie-
niu do wyjątkowo wrażliwego pod względem ekosystemowym Morza Bałtyckiego, 
którego ochrona prawna jest wzmocniona, m.in. ze względu na wysokie ryzyko 
zaistnienia wypadku morskiego w związku z intensywną żeglugą morską. 

Autorka wskazała w monografii bardzo istotny współcześnie problem skutecz-
ności prawnej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków 
w  kontekście postępującego procesu zanieczyszczania, degradacji środowiska 
i niszczenia zasobów naturalnych oraz dokonała szczegółowej analizy normatyw-
nej wybranych regulacji prawnych, co zasługuje na uznanie. Wcześniej w polskiej 
doktrynie prawa nie podjęto próby tego typu kompleksowej analizy. Problematyka 
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rozważana w  książce Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed 
zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne ma istotne znaczenie z punktu 
widzenia poznawczego i prawnego. 
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Seminarium międzynarodowe „The COVID-19 
pandemic – legal and economic consequences. 

International perspective”

W dniu 8 lipca 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, poprzez platformę umożliwiającą organizację konferencji zdalnych, 
odbyło się seminarium międzynarodowe poświęcone analizie zjawisk prawnych, 
społecznych i ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19. 

Motywem organizacji konferencji była refleksja, że pandemia COVID-19 nie 
może być rozumiana jako problem, który społeczności lub państwa mogą rozwią-
zać lub złagodzić zwykłymi metodami, do których przywykliśmy na przestrzeni 
ostatniego wieku. Obywatele całego świata stają się świadkami fundamentalnej 
zmiany w samej naturze porządku społecznego, gospodarczego i prawnego. Jest to 
zmiana radykalna i wymagająca specjalnych metod, a także dostarczająca wiedzy 
obserwacyjnej dotyczącej działania instytucji społecznych w warunkach ekstremal-
nych, tak naturalnych, jak wynikających z  restrykcji zapobiegających zachorowa-
niom. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone było seminarium „The COVID-19 
pandemic – legal and economic consequences. International perspective”, objęte 
honorowym patronatem Dziekan Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, dr hab. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, prof. US. 
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Zdalna formuła umożliwiła zaproszenie gości zagranicznych. Wybuch pande-
mii w szczególny sposób doświadczył mieszkańców Włoch. Doniesienia medialne 
pozostawiły do dziś żywy obraz ofiar pandemii, stąd niezwykle interesujące były 
wystąpienia gości z  tego tak bardzo doświadczonego pandemią kraju. Uniwer-
sytet Turyński, jedną z  ważniejszych włoskich uczelni, reprezentowali Beatrice 
Mossotto i  Giuseppe Sclafani. Referenci wygłosili referaty dotyczące prawnych, 
społecznych i ekonomicznych skutków pandemii we Włoszech. Oprócz skupienia 
uwagi na zagrożeniach i problemach społecznych oraz gospodarczych związanych 
z  pandemią, zwrócili uwagę na działania władz publicznych mających tym ryzy-
kom i problemom przeciwdziałać. Referaty planowo dotyczyć miały odpowiednio 
zatrudnienia i podatków, ostatecznie jednak ta część seminarium przybrała postać 
dyskusji oraz prezentacji pewnych zagadnień odnoszących się do przeciwdziałania 
pandemii. 

Reakcją na kryzys społeczno-gospodarczy, będący efektem zjawisk związa-
nych z nastaniem pandemii COVID-19, było zastosowanie przez włoskie władze 
publiczne wielu środków mających przeciwdziałać pogłębianiu się niekorzystnych 
zmian społecznych. Warto dodać, że uwagi dotyczące tych sposobów są wciąż aktu-
alne [uwaga moja – M.P.]. Do najważniejszych można zaliczyć środki podatkowe 
i  środki dotyczące zatrudnienia. Środki podatkowe mają charakter bezpośredni 
i pośredni, a przybierają postać odroczenia płatności, obniżki stawek rozmaitych 
podatków, zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (niektórych 
grup zawodowych – np. rolników). Tak też odroczona została chociażby płatność 
należności celnych, wprowadzono też możliwość płatności akcyzy w  ratach itp. 
Środki związane z zatrudnieniem to np. państwowe systemy rekompensat, szkolenia 
czy promowanie pracy zdalnej oraz działalności typu innowacyjny start-up. Prze-
kształciły się one w wieloaspektowe wsparcie finansowe nowych przedsiębiorców 
celujących w nowoczesne technologie. Przykładem może być zakaz wypowiadania 
zbiorowych i  indywidualnych układów pracy z uzasadnionych przyczyn bizneso-
wych. Utworzono wiele funduszy, takich jak Fundusz Nowych Umiejętności, wpro-
wadzono też bon na zakup usług doradztwa w  zakresie innowacji („Voucher na 
menedżera innowacji”).

W tym kontekście dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US podniosła kwestię tzw. tarcz 
antykryzysowych oraz wzmacniania ochrony konsumentów na rynku finansowym 
jako konsekwencji pandemii COVID-19 w  Polsce. W  Polsce program pomocy 
publicznej adresowany jest nie tylko do przedsiębiorców (głównie mikro i  śred-
nich), rodzin (np. świadczenia socjalne), lecz także do konsumentów na rynku 
finansowym. Skuteczność tych działań będzie można ocenić dopiero w dłuższym 
okresie ich oddziaływania. Porównanie polityk  – włoskiej i  polskiej  – zdawało 
się wypadać na korzyść działań władz włoskich z  uwagi na ich wielotorowość 
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i orientację na bodźcowanie pozytywnych zmian w duchu innowacyjności, choć 
odroczonych w czasie. 

Z kolei doktorantki Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr Clau-
dia Weiss oraz mgr Agnieszka Słomczyńska, wygłosiły referaty dotyczące polskiej 
perspektywy wpływu pandemii na życie społeczne w  różnych jego obszarach 
i aspektach. W szczególności analizowano kwestię funkcjonowania przedsiębiorstw 
i konsumentów – w aspekcie ekonomicznym i prawnym – w dobie pandemii oraz 
zagadnienie bezpieczeństwa instytucjonalnego podczas COVID-19. Celem pre-
zentacji Claudii Weiss było ukazanie wskaźników przestępczości gospodarczej 
w dobie pandemii w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej. Prelegentka 
przedstawiła podział przestępstw gospodarczych i  wskazała te, które najczęściej 
popełniano właśnie podczas pandemii. Referat poprzedzony był analizą polskich 
regulacji prawnych dotyczących przestępstw gospodarczych. Centralnym punk-
tem była prezentacja statystyk prowadzonych w  krajach centralno-europejskich. 
Wnioskiem podsumowującym badania może być stwierdzenie, że okres pandemii 
sprzyjał przestępczości gospodarczej. Konkluzję tę potwierdzili w dyskusji paneli-
ści z Włoch.

Agnieszka Słomczyńska w  swoim referacie zauważyła natomiast, że skala 
powstałego kryzysu COVID-19 jest bezprecedensowa i  nie ma gotowych recept 
na odpowiednie reakcje. Podniosła jednak, że audyt może pomóc w uruchomie-
niu działań naprawczych. Może stanowić także wsparcie dla rządu na wypadek 
przyszłych zdarzeń zbliżonych do pandemii COVID-19. W  trakcie prezentacji 
dyskutowano kwestię skuteczności audytu w dobie pandemii. Skuteczność audytu 
wewnętrznego – jak stwierdziła prelegentka – zależy zarówno od zdolności i możli-
wości natychmiastowego reagowania audytorów, zgodnie ze zidentyfikowaną skalą 
ryzyka, jak i  od właściwej realizacji zaleceń poaudytowych przez odpowiednie 
i odpowiedzialne podmioty. Wydaje się, że po okresie największej intensywności 
oddziaływania pandemii COVID-19 to właśnie komórki audytu mogą odegrać 
zasadniczą rolę w  przeglądzie i  skutecznym wzmocnieniu działań na rzecz ładu 
administracyjnego, skutecznego zarządzania itp., które są czynnikami ożywienia 
gospodarczego.

Moderatorami sesji seminaryjnej byli dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US oraz 
dr Michał Peno (także organizatorzy wydarzenia, członkowie Zespołu Badawczego 
Filozofii, Teorii oraz Ekonomicznej Analizy Prawa Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Szczecińskiego, kierowanego przez dr. hab. Olgierda Boguckiego, 
prof. US). 

Wymiana stanowisk oraz sesja pytań i  odpowiedzi nastąpiła po zaprezento-
waniu wszystkich referatów. Spotkanie zakończyła owocna dyskusja. Konkluzję, 
w najbardziej ogólnym wymiarze, można sprowadzić do stwierdzenia, że pandemia 
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COVID-19 postawiła świat w trudnej sytuacji, a państwa wciąż próbują znaleźć naj-
lepszą praktykę, aby mądrze i skutecznie na nią zareagować. Czasami trzeba użyć 
nawet najbardziej ekstremalnych środków, co jest uzasadnione (mimo ogromnych 
kosztów). Prelegenci spostrzegli, że historia wielokrotnie dowodziła, że każdy okres 
kryzysu gospodarczego skutkuje wprowadzeniem odpowiednich zmian w  wielu 
politykach publicznych. Sytuacja ekonomiczna wywołana pandemią COVID-19 
jest jednym z  takich przypadków. Instrumenty stosowane w  państwach Europy 
Środkowej (takich jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), ale też we Włoszech są 
dość zbliżone, gdy chodzi o  działania wprowadzane w  celu łagodzenia skutków 
kryzysu społeczno-gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19.

W  dyskusji dr Michał Peno dostrzegł, że rozrost regulacji związanych z  prze-
ciwdziałaniem pandemii bynajmniej nie oznacza wzrostu uporządkowania i stabil-
ności systemów prawa. W każdym niemal obszarze życia społecznego, a zwłaszcza 
w państwach środkowoeuropejskich (choć nie wszystkich), dostrzec można proces 
dezorganizacji i chaosu regulacyjnego, tylko czasami przypadkowego – wynikłego 
z zaniedbań. Niekiedy można odnieść wrażenie, że rządy dążą do tego, by stworzyć 
rzeczywistą sytuację dezorganizacji i  destabilizacji. Nieporządek traktowany jest 
jako odejście od modelowego systemu prawa, uznawanego w zachodniej i europej-
skiej kulturze prawnej za urzeczywistniający rządy prawa. Dotyczy to także „prawa 
w działaniu” i psucia administracji. 

Pandemia COVID-19 ma różne konsekwencje prawne, społeczne i  ekono-
miczne. Niewątpliwie zmusiła obywateli tak Włoch, jak i Polski do zmiany sposobu 
codziennego funkcjonowania. Musieli oni dostosować się do coraz bardziej rady-
kalnych zakazów i bieżących nakazów rządu, które zmieniały się niemal codzien-
nie. Skuteczność tych działań będzie można ocenić dopiero w dalszej perspektywie. 
Jednym ze wstępnych etapów tejże oceny z pewnością było prezentowane tu semi-
narium międzynarodowe. 
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Ogólnopolska konferencja naukowa  
„Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” 

Międzyzdroje, 23–24 września 2021 roku

W dniach 23–24 września 2021 roku w Międzyzdrojach odbyła się ogólnopolska 
konferencja naukowa zatytułowana „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawno-
ściami”, która została zorganizowana przez Wydział Prawa i  Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Celem konferencji była ocena obowiązujących aktów 
prawnych w tytułowym zakresie, jak również próba wypracowania kompleksowego 
modelu ochrony praw osób z niepełnosprawnościami w ramach postulatów de lege 
ferenda. W  konferencji uczestniczyli przedstawiciele nauk prawnych, medycz-
nych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych oraz technicznych z wielu 
ośrodków naukowych i przedstawiciele organizacji oraz instytucji działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin oraz 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. 

Dwudniowa konferencja odbyła się w formie stacjonarnej oraz zdalnej poprzez 
transmisję online na żywo, za pośrednictwem platformy MS Teams. Pierwszego 
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dnia obrad odbyło się pięć paneli dyskusyjnych, natomiast drugiego dnia kolejne 
cztery. 

Wykład inauguracyjny wygłosiła Monika Wiszyńska z  Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Omówiła zagadnienie wdrażania Konwencji o prawach osób nie-
pełnosprawnych w Polsce. Powołała się na obowiązujące przepisy prawne, a także 
przedstawiła rolę oraz rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu 
monitorującego wdrażanie w Polsce postanowień tytułowej konwencji. Następnie 
głos zabrała prorektor ds. studenckich US dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US, 
witając – także w języku migowym – wszystkich zgromadzonych. Obrady otworzyła 
dziekan Wydziału Prawa i Administracji US dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, 
prof. US, wprowadzając uczestników w problematykę konferencji. Na jej naukową 
doniosłość wpłynęła nade wszystko potrzeba zmiany perspektywy postrzegania 
statusu osób niepełnosprawnych, ewoluująca w kierunku nowoczesnych standar-
dów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktyw-
nego życia w społeczeństwie, u podstaw której leży prawnie pożądana społeczna 
inkluzja tej grupy społecznej. 

Pierwszy panel „Zagadnienia wstępne”, któremu przewodniczyła dr hab. Ewelina 
Cała-Wacinkiewicz, prof. US, rozpoczęła dr hab. Iwona Wrońska (UwB) wystąpie-
niem zatytułowanym Definiowanie pozytywnej dyskryminacji osób z niepełnospraw-
nościami, omawiając instrument prawny, który daje możliwość realizowania w pełni 
zasady równości. Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim ułatwianie tej 
grupie osób funkcjonowania w sposób równy bądź zbliżony do osób, które niepeł-
nosprawności nie mają. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH), 
prezentując wystąpienie zatytułowane Głusi w labiryncie prawa, które było tłuma-
czone na język migowy. Wyraził zadowolenie, że przyszło mu występować w Mię-
dzynarodowym Dniu Języków Migowych i odniósł się do ich klasyfikacji. Skupił 
się na omówieniu przepisów polskiego kodeksu cywilnego, które regulują sytuację 
osób głuchych. Następnie swój referat zatytułowany Inkluzja – dyskurs niepokoju 
przedstawiła dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US. Przedstawiła podstawowe 
pojęcia odnoszące się do tytułowej problematyki, a także omówiła jej praktyczne 
wymiary, takie jak promowanie odejścia od nozologicznych analiz niepełnospraw-
ności na rzecz analiz funkcjonalnych, przełamywanie mentalnych barier względem 
osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie, a szczególnie w systemie eduka-
cji włączającej. Ostatnie wystąpienie Zastosowanie skali SCOPE do pomiaru inkluzji 
społecznej wygłosił dr hab. Łukasz Balwicki, prof. GUMed. Wskazał definicję poję-
cia włączenia społecznego, a także skale i narzędzia jego pomiaru, skupiając się na 
skali Social and Community Opportunities Profile (SCOPE). Przedstawił wyniki 
i wnioski z badań osiągniętych dzięki zastosowaniu tej skali, prowadzonych w Pol-
sce na wybranej grupie pacjentów psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej. 
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Drugiemu panelowi „Inkluzja społeczna w  prawie międzynarodowym” prze-
wodniczył prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH). Pierwsze wystąpienie, którego tytuł 
brzmiał: Samodzielność, integracja i  niedyskryminacja osób niepełnosprawnych 
z perspektywy prawa międzynarodowego, przedstawiła dr hab. Agata Wnukiewicz-

-Kozłowska (UWr). Przywołała pojęcie osoby niepełnosprawnej i  dyskryminacji 
wynikających z  Konwencji o  prawach osób niepełnosprawnych, wskazała na cel 
i  funkcje prawa w  zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym równego 
funkcjonowania i korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności. Powo-
łała się przy tym także na orzecznictwo TSUE i  ETPCz. Następnie prof. dr hab. 
Jerzy Menkes (SGH) wygłosił referat „Inkluzja społeczna” przez pryzmat prawa 
międzynarodowego praw człowieka. Skoncentrował się na stosunkowo wąskim 
wycinku tego zagadnienia, a mianowicie na Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych i inkluzji społecznej z perspektywy prawa międzynarodowego. Omówił 
problem dyskryminacji osób niepełnosprawnych i  konieczności wyrównywania 
ich szans w perspektywie społecznej i prawnej. Poczynił także krytykę postanowień 
przedmiotowej konwencji. Kolejne wystąpienie Problematyka równości i  inkluzji 
społecznej osób z  niepełnosprawnościami w  dorobku normatywnym Rady Europy 
zaprezentował prof. dr hab. Tadeusz Gadkowski (UAM). Powołał się na regulacje 
zawarte w Europejskiej Karcie Społecznej i jej systemie (w tym działalności Euro-
pejskiego Komitetu Praw Społecznych), w Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz w orzecznictwie ETPCz, a także w regulacjach soft 
law utworzonych na forum Rady Europy. W tym panelu swój referat zatytułowany 
(Nie)osiągnięcia Unii Europejskiej w  inkluzji społecznej osób z  niepełnosprawno-
ściami – ocena kompetencji UE, osiągniętego stanu prawnego i wybranych aktywności 
przedstawił prof. dr hab. Robert Grzeszczak (UW). Omówił działalność tytułowej 
organizacji w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, pro-
wadzoną przez nią od początku lat 70. XX wieku w ramach zasady pomocniczości. 
Wskazał, że inkluzja społeczna tych osób należy przede wszystkim do kompetencji 
państw członkowskich, a  nie do kompetencji unijnych. Podkreślił także wartość 
ewolucji działalności UE i  orzecznictwa TSUE w  kierunku rozwijania i  prze-
strzegania praw człowieka. Następnie dr Anna Czaplińska (UŁ) zaprezentowała 
rozważania nt. Inkluzji osób z  niepełnosprawnościami w  orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości UE. Podkreśliła przychylne podejście TSUE do tych osób, doko-
nała również egzemplifikacji wyroków Trybunału w  sprawach dotyczących dys-
kryminacji, spraw zatrudnienia, a  przede wszystkim dyrektywy 2000/78, która 
uszczegóławia zasadę niedyskryminacji w przypadku zatrudnienia. Na zakończenie 
drugiego panelu wystąpiła dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ, która 
przybliżyła tematykę Inkluzji kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami powstałymi na 
skutek konfliktów zbrojnych. Przedstawiła wątek dwóch płaszczyzn dyskryminacji 
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kobiet i  dzieci przebywających w  konflikcie zbrojnym  – przynależności do grup 
szczególnie wrażliwych oraz posiadania niepełnosprawności. Omówiła regulacje 
międzynarodowego prawa humanitarnego w  tym zakresie, a  przede wszystkim 
postanowienia konwencji genewskich.

Trzeci panel „Inkluzja społeczna jako zagadnienie interdyscyplinarne  – sesja 
zdalna cz. 1”, moderowany przez dra hab. Wojciecha Sz. Staszewskiego, prof. US, 
rozpoczął się od wystąpienia dr hab. Bernadety Szczupał, prof. APS, zatytułowa-
nego Autonomia jako wyznacznik godności osób przewlekle chorych. Prelegentka 
wskazała na potrzebę zwrócenia uwagi na potrzebę dokonywania autonomicznych 
decyzji przez osoby przewlekle chore, jak również nad kwestią ich ubezwłasno-
wolnienia oraz wynikających z tego problemów wpływających na poczucie własnej 
godności. Kolejny referat (Nie)integracyjny charakter edukacji włączającej uczniów 
z niepełnosprawnością zaprezentowała dr Jolanta Lipińska-Lokś (UWr). Omówiła 
obecnie funkcjonujący w polskich szkołach model edukacji osób niepełnospraw-
nych, wskazała także na potrzebę współpracy w  tym zakresie zarówno dzieci, 
rodziców, pedagogów, jak i instytucji publicznych, aby wyeliminować wciąż silnie 
istniejące bariery. Następnie wystąpienie Inkluzja społeczna osób z niepełnospraw-
nościami w Polsce wygłosiła dr Anna Daszewska (UWM). Podjęła rozważania na 
temat wykluczenia społecznego, a także wad w zakresie realizacji prawa do eduka-
cji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Polsce. Powołała się przy tym na obo-
wiązujące akty prawa krajowego oraz specjalistyczną literaturę przedmiotu. Swoje 
wystąpienie Prawne aspekty polityki społecznej wobec osób z  niepełnosprawnością 
zaprezentowała dr Anna Nowicka-Skóra (APS). Wskazała na cel prowadzenia tej 
polityki, jakim jest zapewnienie dobrostanu tych osób oraz ich partycypacji spo-
łecznej, a także prawne narzędzia do realizacji tego celu. W obecnej rzeczywistości 
ustawodawca dąży do udoskonalania polityki społecznej wobec osób niepełno-
sprawnych w wymiarze indywidualnym i  społecznym za pomocą odpowiednich 
aktów prawa krajowego i  międzynarodowego. W  następnej kolejności wystąpie-
nie Inkluzja społeczna w obszarach wiejskich przedstawiła dr Małgorzata Ewelina 
Szymańska (UMCS). Przywołała definicję pojęcia zawartego w  tytule, dokonała 
egzemplifikacji i  omówienia różnych rodzajów strategii włączenia społecznego. 
Wskazała na działania wspólnotowe, które mają służyć eliminacji negatywnych 
zjawisk społecznych (np. ubóstwa, bezrobocia) na obszarach wiejskich, szczególną 
uwagę zwracając na postanowienia ustawy o  spółdzielniach socjalnych. Ostatni 
referat Przeciwdziałanie przemocy w  rodzinie  – procedura postępowania w  przy-
padku podejrzenia przemocy w  rodzinie wobec dorosłego pacjenta wygłosiła mgr 
Sylwia Trafna-Jurkiewicz (WSZ Toruń). Omówiła tzw. zegar przemocowy w Pol-
sce, liczbę przypadków śmiertelnych związanych z  przemocą w  rodzinie, formy 
dokonywania tej przemocy, a także prawnomiędzynarodowe i krajowe dokumenty 
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przeciwdziałające przemocy i wspierające ochronę ofiar. Przedstawiła także dobre 
praktyki szpitala psychiatrycznego w  stosunku do osoby, wobec której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Czwartemu panelowi „Prawa osób z  niepełnosprawnościami w  prawie mię-
dzynarodowym” przewodniczyła dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. 
UŚ. Pierwsze wystąpienie zatytułowane Konwencja o  prawach osób z  niepełno-
sprawnościami jako wzór dla przyszłej konwencji o prawach osób starszych wygło-
siła prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (UŚ). Przywołała prawnomiędzynarodowe 
akty odnoszące się do ochrony prawnej osób starszych, w  tym na akty soft law 
wypracowane na poziomie uniwersalnym oraz na poziomie regionalnych syste-
mów praw człowieka. Podała przykłady, w  jakim stopniu konwencyjne rozwiąza-
nia dotyczące inkluzji osób z niepełnosprawnościami mogą zostać wykorzystane 
w  przyszłej konwencji o  prawach osób starszych. Następnie referat Konwencja 
o prawach osób z niepełnosprawnościami a zgłaszanie zastrzeżeń niedopuszczalnych 
wygłosił dr hab. Tomasz Kamiński (UW). Omawiając przedmiotową tematykę, 
powołał się na postanowienia Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 
roku, komentarz Komisji Prawa Międzynarodowego ONZ do ostatecznej wersji tej 
konwencji, a także wskazówki ONZ do składania sprzeciwów i zastrzeżeń zwane 
Guide to practice on Reservations to traties z 2011 roku. W kolejnym wystąpieniu 
dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka (UKW) omówiła Prawa osób z  niepełnospraw-
nościami w kontekście problemów pozbawienia wolności – wnioski z orzecznictwa 
ETPC. Przedstawiła najistotniejsze naruszenia, jakie pojawiają się w  tym kontek-
ście w orzecznictwie Trybunału, a głównie w rozstrzygnięciach na gruncie art. 3 i 5 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W pierwszej części wystąpienia podała 
egzemplifikację wniosków z wyroków dotyczących osób z niepełnosprawnościami 
fizycznymi, w drugiej części natomiast osób z niepełnosprawnościami intelektual-
nymi. Temat Sytuacja osób z niepełnosprawnościami z perspektywy Nowego Paktu 
o  Migracji i  Azylu zaprezentowała dr Magdalena Półtorak (UŚ). Podkreśliła, że 
mimo iż grupa tych osób nie jest wprost wskazana jako podmiot regulacji w tytu-
łowym pakcie, to nie ignoruje się równocześnie jej potrzeb i  dostępu do proce-
dury azylowej. Omówiła te kwestie w ramach sekcji dotyczących nowych procedur 
granicznych, mechanizmu solidarnościowego, a także wspierania dzieci oraz osób 
wymagających szczególnego traktowania. Z kolei dr Karolina Sztobryn (UŁ) omó-
wiła Sytuację prawną osób z niepełnosprawnością jako konsumentów w UE i w Pol-
sce. Wykazała problem braku wystarczających przepisów prawnych na poziomie 
krajowym i  unijnym, które dotyczą dostępu osób z  niepełnosprawnościami do 
towarów i usług. Ostatnie wystąpienie w tym panelu, zatytułowane Prawo do edu-
kacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu pandemii COVID-19, 
przedstawiła dr Małgorzata Myl (UŚ). Omówiła statystyki wykazujące liczbę osób 
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z niepełnosprawnościami w skali globalnej i krajowej, z podziałem na płeć i wiek 
oraz typ niepełnosprawności, jak również akty prawnoczłowiecze regulujące kwe-
stie prawa do edukacji, w tym dokumenty Komitetu Praw Społecznych, Gospodar-
czych i Kulturalnych. Poczyniła krytykę możliwości realizacji tego prawa podczas 
nauki zdalnej w dobie pandemii koronawirusa. 

Obradom piątego panelu „Inkluzja społeczna jako zagadnienie interdyscypli-
narne – sesja zdalna cz. 2” przewodniczyła dr hab. Iwona Wrońska (UwB). Jako 
pierwsza głos zabrała dr Anna Drabarz (UwB), przedstawiając referat Ableizm w pol-
skiej nauce, czyli o potrzebie włączenia perspektywy niepełnosprawności w naukach 
prawnych. Poruszyła problem dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność 
osób nią dotkniętych nie tylko bezpośrednio, lecz także pośrednio. Wysunęła postu-
lat przeanalizowania relacji między prawem a  niepełnosprawnością, przy jedno-
czesnym zakwestionowaniu ableizmu i podkreśleniu potrzeby wzmocnienia w tym 
zakresie zasady sprawiedliwości społecznej. Następnie mgr Cezary Pachnik (UwB) 
wygłosił referat Pandemia COVID-19 a inkluzja społeczna osób z zaburzeniami ze 
spektrum schizofrenii. Przedstawił źródła praw, z jakich korzystają takie osoby – tak 
krajowe, jak i międzynarodowe. Odniósł się do zagrożeń w ich realizacji, na jakie 
te osoby są narażone w dobie pandemii, oraz sposoby rozwiązania powstałych pro-
blemów. Z kolei wystąpienie zatytułowane Prawo do pomocy humanitarnej dla osób 
z niepełnosprawnością w świetle prawa międzynarodowego publicznego przedstawiła 
dr Zuzanna Kulińska-Kępa (UW). Przedstawiła tytułowe zagadnienie, analizując 
postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, konkretne prawa 
wynikające z dostępu do pomocy humanitarnej, a także odwołała się do wydarzeń na 
arenie geopolitycznej z ostatnich lat. W następnej kolejności wystąpiła mgr Justyna 
Adamczyk (UwB), omawiając zagadnienie: Komitet Praw Osób Niepełnospraw-
nych i jego rola na tle postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
Przedstawiła aspekty proceduralne dokonywania kontroli wykonywania konwencji 
przez poszczególne państwa, w tym kryteria dopuszczalności wnoszenia skarg do 
Komitetu. Referat Recepcja cudzoziemców z niepełnosprawnościami w świetle prawa 
UE i  prawa polskiego przedstawiła dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL. Omówiła 
dostęp do procedury udzielania ochrony międzynarodowej na podstawie polskiej 
ustawy o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony, a  także gwarancje w  procedurze 
dublińskiej. Podkreśliła, że w  świetle regulacji prawnych osoby będące uchodź-
cami, migrantami oraz czekające na rozpatrzenie wniosku o  udzielenie ochrony, 
które są równocześnie osobami z niepełnosprawnościami, należą do grupy osób 
podwójnie szczególnie wrażliwych. Temat Ojcostwo mężczyzny z  niepełnospraw-
nością – możliwości i ograniczenia roli w perspektywie inkluzji społecznej omówiła 
dr Magdalena Wałachowska (APS). Poruszyła problem z perspektywy pedagogiki 
specjalnej i psychologii rozwojowej, odwołując się do statystyk wskazujących na 
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to, że zdecydowana większość osób z  niepełnosprawnościami to osoby samotne. 
Wskazała niemniej na ich prawo do zawarcia związku małżeńskiego, prawo do 
posiadania dzieci oraz na obawy i  przeszkody społeczne w  tworzeniu rodziny 
przez mężczyzn z niepełnosprawnościami. Ostatnie wystąpienie Percepcja inkluzji 
społecznej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku zaprezentowała dr Małgorzata 
Bilewicz (UwB). Przedstawiła wyniki swoich badań dokonanych na takich osobach 
potwierdzające tezę, że są one dyskryminowane, mają dużą trudność w odgrywa-
niu ról społecznych w porównaniu do osób zdrowych. Ich inkluzja społeczna wciąż 
jest niejako iluzoryczna, ponieważ osoby z niepełnosprawnością wzroku integrują 
się raczej w swoim towarzystwie, niemniej w ostatnich latach nastąpił w tym zakre-
sie duży postęp, szczególnie w obszarze technologii, cyfryzacji i kultury. 

Drugi dzień obrad rozpoczął szósty panel „Kultura i  edukacja a  prawa osób 
z  niepełnosprawnościami w  prawie polskim” prowadzony przez prof. dr hab. 
Barbarę Mikołajczyk (UŚ). Jako pierwsza zabrała głos dr hab. prof. UAM Maria 
Gołda-Sobczak, przedstawiając rozważania Uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w kulturze jako elementu zrównoważonego rozwoju. Wskazała na problem dostęp-
ności instytucji kulturalnych w kontekście potrzeb dzieci, zwłaszcza posiadających 
ograniczenia wzrokowe. Następnie dr hab. Ksenia Kakareko (UW) wygłosiła referat 
Prawo autorskie wobec twórczości oraz dostępu do kultury osób niepełnosprawnych. 
Podstawowym konfliktem praw autorskich zauważonym przez prelegentkę jest 
praca tłumaczy na język migowy podczas transmisji telewizyjnych – czy tłumacz 
tworzy opracowanie, pozostające pod ochroną prawa autorskiego, czy jest to jedy-
nie czynność techniczna? Wskazując na szeroką dyskusję doktrynalną w tym zakre-
sie, prelegentka zauważyła nieadekwatne warunki dla oceny specyficznego rodzaju 
pracy wykonywanej na potrzeby osób z  niepełnosprawnościami, a  obiektywna 
ocena specyfiki pracy tłumaczy migowych uzasadnia uznanie efektów ich pracy za 
utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Dr n. med. Ewelina Lulińska (AWFiS) oraz 
Agnieszka Lulińska (UWM) wprowadziły słuchaczy w tematykę Aktywności fizycz-
nej dziecka niesłyszącego jako fundamentu budowania relacji społecznych. Omówiły 
istotną role, jaką odgrywa aktywność fizyczna w  kontekście inkluzji społecznej 
osób z niepełnosprawnościami, będąc jednocześnie istotnym elementem budowy 
pewności siebie zwłaszcza u młodych. Podczas wystąpienia odtworzyły wypowiedzi 
swoich podopiecznych, którzy wskazywali na zalety podjętych przez siebie wyzwań 
sportowych. Kolejne wystąpienie Gwarancje praw studentów z  niepełnosprawno-
ściami na gruncie obowiązujących przepisów prawa zaprezentował mgr Paweł Robak 
(KUL). Zauważył, że sytuacja osób niepełnosprawnych na polskich uczelniach 
zmienia się na lepsze, o czym świadczy coraz większa liczba studentów z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami. Autor omówił akty prawne gwarantujące niepeł-
nosprawnym dostęp do edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego, odnosząc się 
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do aktów prawa międzynarodowego, zwłaszcza Konwencji o  prawach osób nie-
pełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 roku, a także do 
krajowego porządku prawnego – ustawy z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnic-
twie wyższym i nauce oraz ustawy z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Referat Algorytmy – 
zbawienie czy przekleństwo dla osób z niepełnosprawnościami? Perspektywa prawno-
międzynarodowa przedstawiła dr Dominika Iwan (UŚ). Prelegentka wykazała, że 
obecnie prawo międzynarodowe jest dostosowane do zapobiegania i reagowania na 
naruszenia praw osób z niepełnosprawnościami, które są spowodowane użyciem 
algorytmów w sektorze publicznym i prywatnym. Zwróciła jednocześnie uwagę, że 
wykorzystanie systemów opartych na algorytmach wymaga zrozumienia ich zło-
żoności oraz potrzeb końcowych użytkowników. Ostatnie wystąpienie w ramach 
panelu VI wygłosiła mgr Małgorzata Płoszaj (UP), przedstawiając zagadnienie 
W kierunku edukacji inkluzyjnej dzieci z ASD. Skuteczność szkolenia nauczycieli na 
temat ASD. Zauważyła, że w krajach Unii Europejskiej odchodzi się od szkolnictwa 
specjalnego na rzecz kształcenia integracyjnego lub inkluzyjnego, dlatego bardzo 
istotne jest odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy z uczniem 
ze spektrum autyzmu. Model doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ogól-
nodostępnych w zakresie pracy z dzieckiem z ASD powinien zatem uwzględniać 
podnoszenie jakości ich pracy, a także stopniowo wpływać na ich wiedzę, postawy, 
sposób myślenia nauczycieli oraz na zmianę praktyki nauczania i koncentrację na 
efektach w postaci wzrostu osiągnięć ucznia. 

Panel siódmy skupiony był wokół tematu „Praca i  świadczenia a  prawa osób 
z niepełnosprawnościami w prawie polskim”. Obrady pod przewodnictwem prof. 
dr. hab. Tadeusza Gadkowskiego (UAM) rozpoczęły się od wystąpienia Inkluzja 
społeczno-zawodowa dorosłych osób z  niepełnosprawnością intelektualną dr hab. 
prof. UWr Beaty Cytowskiej. Zauważył, że wśród publikacji z  zakresu inkluzji 
społeczno-zawodowej dominują badania dotyczące areny życia związanej z aktyw-
nością kulturalną. Drugim istotnym elementem w tym kontekście jest praca zawo-
dowa, szczególnie w środowisku otwartego rynku pracy, gdyż sprzyja to rozwojowo 
wielu kompetencjom społecznym oraz osobistym osób z niepełnosprawnościami. 
Następnie głos zabrał dr hab. Marcin Wujczyk (UJ), prezentując Obowiązek pra-
codawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień jako forma inkluzji 
pracowników z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Autor przedstawił regulacje 
zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o  rehabilitacji zawodowej i  spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyznaczającej obowiązek 
zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień, komentując wskazany przepis 
zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Kolejno dr Urszula Torbus 
(UŚ) wygłosiła referat Wyrównanie szans pracowników z  niepełnosprawnościami 
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poprzez racjonalne usprawnienia, zwracając uwagę na kluczowe znaczenie akty-
wizacji zawodowej w ramach Strategii Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 
2021–2023. Odnosząc się do obowiązku zapewniania racjonalnych usprawnień 
przez pracodawcę, wskazano na charakter reaktywny tej instytucji  – powstania 
obowiązku w momencie zgłoszenia potrzeb podmiotowi powierzającemu wykony-
wanie pracy, który powinien podjąć czynności zmierzające do zapewnienia osobie 
z niepełnosprawnością warunków pracy adekwatnych do jej niepełnosprawności, 
brak takich działań będzie zaś oznaczał dyskryminację. Dr hab. prof. UJ Katarzyna 
Małysa-Sulińska oraz dr hab. prof. UEK Magdalena Małecka-Łyszczek omówiły 
Świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, wskazując na zbliżony cha-
rakter trzech świadczeń zasługujących na szczególną uwagę: świadczenia pielęgna-
cyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku na opiekuna. Prelegentki 
uznały, że kształt obecnych regulacji wymaga szerokiej dyskusji, w szczególności 
w  zakresie zasadności utrzymywania wszystkich rodzajów świadczeń oraz prze-
słanek dla ich przyznania. Kolejny temat: Osoba (nie)pełnosprawna intelektualnie, 
ale pełnosprawna zawodowo – osiąganie sukcesu na rynku pracy absolwentów Bran-
żowej Szkoły Specjalnej zaprezentowała dr Iwona Wrycz (OSW Słupsk). Przed-
stawiła szczególne znaczenie pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych ze 
względu na charakter rehabilitacyjny podjęcia działalności zawodowej. Absolwenci 
Branżowej Szkoły Specjalnej są przygotowani do wykonywania prac pomocni-
czych w obiektach świadczących usługi hotelarskie, a z zebranych w trakcie badań 
danych wynika, że prawie wszyscy absolwenci są zatrudnieni na otwartym bądź 
chronionym rynku pracy. Ostatnie wystąpienie w ramach panelu o pracy i świad-
czeniach Procedura pozyskiwania refundacji na tle porównawczym dla osób chorych 
na cukrzycę przedstawiła mgr Marta Hylewska (UJ). Odnotowała, że cukrzyca jest 
zaliczana do chorób społecznych i  cywilizacyjnych, a  zakres jej leczenia uzależ-
niony jest od typu jednostki chorobowej. Omówiła także procedurę uzyskiwania 
specjalistycznego sprzętu medycznego (m.in. pompy insulinowej) i zauważyła, że 
poziom dofinansowania uzależniony jest od wieku pacjentów. 

Ósmy panel konferencji zatytułowano „Prawne i pozaprawne uwarunkowania 
dostępności w  Polsce”, a  jego moderatorem była dr hab. prof. UEK Magdalena 
Małecka-Łyszczek. Pierwszy referat Empatia, egoizm, ekonomia – czyli jak realizo-
wać dostępność opartą na projektowaniu uniwersalnym przedstawił dr hab. inż. arch. 
prof. PG Marek Wysocki. Zauważył, że dostępność dla osób niepełnosprawnych 
jest ważna ze względu na integrację, samodzielność i  niezależność, a  także reali-
zację praw człowieka oraz praw obywatelskich. Dodatkowo z  dostępności korzy-
stają wszyscy, a projektowanie uniwersalne promuje różnorodność użytkowników. 
Następnie prelegent odniósł się również do regulacji zawartych w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
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oraz programie rządowym „Dostępność Plus”. Następnie dr hab. Joanna Kossewska 
(UP) przedstawiła Ekologiczne konteksty społecznej inkluzji w ujęciu strukturalnym. 
Zdefiniowała pojęcie inkluzji społecznej jako włączenie osoby z  niepełnospraw-
nościami do życia społecznego, z  czym związane są pojęcia takie jak interakcja 
i partycypacja społeczna. Przedstawiła mechanizm wspierania inkluzji społecznej 
w ramach modelu BASE – Behavioral, Academic, and Social Engagement. Ostatnie 
wystąpienie Rola organizacji pozarządowych w inkluzji społecznej osób z niepełno-
sprawnościami – analiza systemowa na wybranych przykładach wygłosiła dr Iwona 
Warchoł (UTH Radom). Przedstawiła dane statystyczne dotyczące działalności 
jednostek reintegracji społeczno-zawodowej (centra integracji społecznej, kluby 
integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej). 
Dodatkowo zaprezentowała przykłady organizacji pozarządowych działających na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami (Polski Związek Niewidomych, Polski Zwią-
zek Głuchych, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, Stowarzysze-
nie Otwarte Drzwi). 

Ostatni – dziewiąty panel „Prawa osób z niepełnosprawnościami w poszczegól-
nych gałęziach prawa polskiego” moderowany przez dr hab. Tomasza Dubowskiego 
(UwB) rozpoczął się od wystąpienia dr hab. prof. UG Małgorzaty Balwickiej-
-Szczyrby Rozważania nad modelem wsparcia osób starszych z niepełnosprawnością 
w  obrocie cywilnoprawnym. Prelegentka zauważyła, że obecne regulacje prawne 
były przyjmowane w innej sytuacji demograficznej w społeczeństwie, a aktualnie 
państwo powinno być strażnikiem praw, tak aby osoby starsze mogły jak najdłużej 
i jak najpełniej występować w obrocie cywilnoprawnym. Przepisy powinny zapew-
niać pierwszeństwo działania osób starszych, co można osiągnąć m.in. dzięki insty-
tucji pełnomocnictw wyprzedzających, znanej z prawa niemieckiego. Następnie dr 
Maciej Domański (UJ, IWS) przedstawił Problemy likwidacji instytucji ubezwłasno-
wolnienia w polskim prawie. Wśród wad ubezwłasnowolnienia wskazał na charakter 
totalny tej instytucji, stygmatyzującą nazwę oraz bardzo szeroki zakres zastosowania. 
Autor wystąpienia zauważył, że w projektowanych rozwiązaniach pewne elementy 
ubezwłasnowolnienia muszą pozostać w mocy, ale z  zachowaniem zasady subsy-
diarności, ochrony przed nadużyciami i  z  maksymalnym poszanowaniem woli 
osoby z  niepełnosprawnościami. Kolejny referat Osoby z  niepełnosprawnościami 
w postępowaniu karnym – uregulowania prawne v. praktyka wygłosiła dr Ilona Topa 
(UŚ). Podkreśliła konieczność zapewnienia prawa do sądu, w tym skuteczny dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowania 
proceduralne i szkolenia kadry wymiaru sprawiedliwości. Państwa powinny usunąć 
wszelkie utrudnienia prawne i faktyczne dla osób niepełnosprawnych i zapewnić 
im niezbędne wsparcie. Temat Ochrona praw pacjentów szpitala psychiatrycznego 
przedstawił dr Jan Ciechorski (WSH), zaczynając od uwagi, że przede wszystkim 
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należy przestrzegać obowiązującego prawa. Wśród grupy praw pacjenta szpitala 
psychiatrycznego wymienił prawo do: świadczeń zdrowotnych, poszanowania 
autonomii, kontaktu z osobami trzecimi oraz prawa osób przymusowo przyjętych 
do szpitala psychiatrycznego. Ostatnim wystąpieniem w ramach panelu był referat 
Możliwości implementacji w Polsce mechanizmu racjonalnych dostosowań – aspekty 
prawne i  praktyczne przygotowany przez doktora Łukasza Orylskiego (Fundacja 
CPON Warszawa). Autor zwrócił uwagę na uniwersalne znaczenie racjonalnego 
dostosowania dla zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wskazał 
także na konieczność dialogu pomiędzy prawnikami tworzącymi przepisy prawa 
a praktykami zajmującymi się ochroną praw osób niepełnosprawnych. 

W  ramach każdego panelu, po wystąpieniach referentów, odbywała się oży-
wiona dyskusja. Podsumowania obrad dokonała dr hab. Ewelina Cała-Wacinkie-
wicz, prof. US, która podziękowała wszystkim uczestnikom za ciekawą wymianę 
myśli na temat inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

Konferencja uzyskała dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z programu „Doskonała Nauka” oraz była współfinansowana ze środków Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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