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zapoczątkowaliśmy nowy projekt, który na stałe wpisze się w działalność Stowarzyszenia. 
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Karol Kowalski 

Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytet Gdański 

 

Problemy unifikacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej w świetle  

Europejskiego Kodeksu Cywilnego. 

 

 

I Wstęp. 

 Stałe pogłębianie się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej przejawia się na wielu 

płaszczyznach. Jedną z nich jest tendencja do europeizacji prawa prywatnego. Znajduje ona wyraz m.in. 

w idei jego unifikacji w postaci Europejskiego Kodeksu Cywilnego. W literaturze przytacza się dwa 

główne cele, jakie miałby realizować ten akt
1
. Po pierwsze wspólne normy prawne regulujące stosunki 

ekonomiczne na obszarze państw Unii Europejskiej zapewniają efektywniejsze funkcjonowanie 

wspólnego rynku, poprzez zniwelowanie odrębności istniejących w krajowych systemach prawnych. 

Wskazuje się tutaj m.in. na właściwszą ochronę interesów konsumentów, wzmocnienie konkurencji, 

optymalizację warunków wymiany handlowej, obniżenie kosztów transakcji transgranicznych oraz 

na ogólny rozwój stosunków gospodarczych. Po drugie, wspólny akt prawny ma prowadzić do dalszej 

integracji społecznej i politycznej oraz wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości obywateli UE. W tym 

ujęciu Kodeks jawi się jako niezbędny warunek dla faktycznej integracji państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

Niemniej nie jest to zupełnie nowa i wcześniej nieznana idea, co chcę wykazać w pierwszej 

części pracy. W kolejnej, również krótko, przedstawię grupy pracujące nad projektem europejskiego 

kodeksu cywilnego i efekty tych prac. Oczywistym jest, iż zespoły badawcze muszą zmierzyć się 

z problemami, jakie rodzi taki ogromny projekt. Tę kwestie związaną z stanowieniem i stosowaniem 

przyszłego Europejskiego Kodeksu Cywilnego uczynię przedmiotem rozważań zawartych w części 

trzeciej.  

 

II Unifikacja w przeszłości. 

W czasach starożytnego Rzymu funkcjonowało ius gentium, co prawda nie było to prawo 

sformalizowane, gdyż wynikało głównie z poczucia sprawiedliwości i naturalnego porządku rzeczy
2
, 

                                                           
1 M. Litowczenko, Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza kodyfikacja?) [w:]  
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe,  

pod red. M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowskiej-Domagalskiej, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 37. 
2 Dotyczyło przede wszystkim stosunków obrotu majątkowego. Ogół tych norm zasadniczo zgadzał się w pojęciami prawnymi 
innych ludów basenu Morza Śródziemnego, co stanowiło o jego wyższości nad ius civile. 
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ale obejmowało podbite i uzależnione od imperium rzymskiego ludy basenu Morza Śródziemnego
3
, 

a więc siłą rzeczy także część Europy.  

 Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego nie spowodował wygaśnięcia tradycji prawa 

rzymskiego. Obowiązywało ono w formie zwulgaryzowanej. Renesans i początek badań nad tymże 

prawem nastąpił z chwilą odkrycia w połowie XI w. Digestów justyniańskich i rozpoczęciem prac 

szkoły glosatorów, później kontynuowaną przez szkołę komentatorów.
4
 W ten sposób powstało 

wspólne, jednolite i powszechne dla danego kraju prawo, oparte na całościowym, zwartym i spisanym 

prawie rzymskim – ius commune (we Włoszech, droit commun we Francji, gemeines Recht 

w Niemczech).
5
 W tej postaci prawo rzymskie zostało recypowane w państwach Europy 

kontynentalnej.
6
 

 Bezpośrednie obowiązywanie prawa rzymskiego zakończyło się wraz z pojawieniem się 

kodyfikacji prawa cywilnego w XIX w., jednakże wszystko, co było w nim przydatne i wartościowe 

znalazło swój wyraz w nowożytnych systemach prawnych.
7
 W skali europejskiej główne znaczenie 

miały francuski Kodeks Napoleona i niemiecki Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie BGB. Kodyfikacja 

Napoleona wywarła największy i najtrwalszy wpływ na prawo cywilne innych państw. W okresie 

rządów Napoleona kodeks obowiązywał prawem zwycięzcy
8
, natomiast po jego upadku nadal 

stosowano go w wielu państwach, o czym zadecydowały względy prawne, m.in. wysoki poziom 

techniki legislacyjnej oraz jasność sformułowań. Z kolei wpływ BGB również objął głównie obszar 

Europy, lecz w mniejszym zakresie.
9
  

 Idea unifikacji prawnej Europy w późniejszym czasie również znajdowała swoich 

zwolenników. Dwaj Francuzi: A. de Saint Joseph i E. Moulin w połowie XIX w. zgłosili postulat 

stworzenia europejskiego kodeksu cywilnego.
10

 Na tym polu także Polska może poszczycić się 

pewnymi dokonaniami. W 1933 r. na I Zjeździe Prawników Państw Słowiańskich R. Longchamps de 

Bérier zgłosił pomysł stworzenia wspólnego prawa zobowiązań dla Polski, Czechosłowacji, Jugosławii 

i Bułgarii. Po wojnie, dzięki działalności m.in. Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ 

(UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT), idea 

tworzenia ponadnarodowego prawa znalazła swoje odbicie w konwencjach międzynarodowych.
11

 

 

 

                                                           
3 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 23. 
4 T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 270-271. 
5 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, op. cit., s. 19. 
6 Recepcja (recipere) oznacza przyjęcie (przejęcie) obcego systemu prawa za obowiązujący. We Francji recepcja obejmowała 
całość prawa rzymskiego, natomiast w Niemczech tylko kodyfikację Justyniana. Według T. Maciejewskiego: „Zasadniczo prawo 

rzymskie, z wyjątkiem okresu monarchii absolutnej (XVI w.), nie miało żadnego wpływu na system prawny Anglii”. 
7 Ibidem, s. 20. 
8 T. Maciejewski, op. cit., s. 663. Recypowany bądź narzucony m.in. w Belgii, Luksemburgu, Nadrenii, Hesji, Holandii, Monako, 

Księstwie Warszawskim, Westfalii, Gdańsku.  
9 Ibidem, s. 664; Wzorował się na nim szwajcarski ZGB, kodeks grecki z 1940 i włoski z 1942. 
10 J. Bełdowski, Ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu?, „Edukacja Prawnicza” 2005 nr 6, artykuł dostępny na stronie: 

http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/europejski-kodeks-cywilnyku-europejskiemu-kodeksowi-

cywilnemu.html 
11 J. Bełdowski, op. cit. 
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III Grupy badawcze. 

 Historycznie pierwszą grupą badawczą była Komisja Europejskiego Prawa Umów
12

 

(Commission on European Contract Law). Powstała z inicjatywy duńskiego profesora Ole Lando, 

działała w latach 1982 – 2003 i przez 12 lat była finansowana z budżetu Komisji Europejskiej.
13

 Termin 

„europejskie prawo umów” pojawił się w literaturze w połowie lat 90. ubiegłego wieku.
14

 Jest on 

rozumiany podwójnie. Po pierwsze, jako wspólne dla różnych porządków prawnych pojęcia 

i konstrukcje prawne. Po drugie, przez europejskie prawo umów, rozumie się ogół obowiązujących 

norm prawa wspólnotowego odnoszących się do zawarcia, treści, wykonania i wygaśnięcia umowy oraz 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W tym znaczeniu termin ten 

używany jest w oficjalnych dokumentach instytucji wspólnotowych. 

 Przez cały okres istnienia Komisja Lando zachowywała status organizacji pozarządowej. 

Członkowie nie byli przedstawicielami swoich państw, a co za tym idzie, nie mogli być związani 

instrukcjami swoich rządów.
15

 W jej skład wchodzili w większości przedstawiciele doktryny państw 

należących do Wspólnot Europejskich, co miało zapewnić wysoki poziom prac. Naturalnym materiałem 

badawczym, ze względu na skład Komisji, były systemy prawne państw członkowskich. Wynikała 

z tego konieczność posługiwania się metodą prawno-porównawczą. W procesie przygotowywania 

projektu korzystano także z ówczesnego dorobku prawnego UE (acquis communautaire).  

 Przygotowany przez Komisję projekt nosi nazwę „Zasad Europejskiego Prawa Umów”
16

 

(Principles of European Contract Law). Przybrał on postać amerykańskiego restatements, co wyraża się 

w numeracji,
17

 obecności komentarzy i kazusów.
18

 Dziś PECL należy traktować jako podstawę dla 

przyszłych działań kodyfikacyjnych. 

 Kontynuacją prac rozpoczętych przez Komisje Lando zajmuje się powstała w 1998r. Grupa 

Studyjna do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego (Study Group on a European Civil Code).
19

 

Przyglądając się nazwie, na pierwszy rzut oka widać jaki jest deklarowany cel. Jej przewodniczącym 

jest Ch. von Bar. Podobnie, jak wcześniej omawiana komisja, Grupa Studyjna również ma charakter 

prywatny. Na związek zespołów wskazuje także fakt, iż część członków Grupy Studyjnej uczestniczyło 

w pracach Komisji Lando. Co ciekawe, w jej skład wchodzą także doktoranci i studenci studiów 

podyplomowych. Jak słusznie podniósł J. Pisuliński, brak doświadczenia zarówno zawodowego jak 

i doświadczenia w pracach legislacyjnych rodzi obawy, co do poziomu technicznego i merytorycznego 

                                                           
12 W polskiej literaturze określana także jako Komisja do Spraw Europejskiego Prawa Kontraktów oraz Komisja Lando. 
13 R. Mańko, op. cit., s. 39. Innymi źródłami finansowania były środki publiczne z Francji, Holandii oraz wielu europejskich 
ośrodków naukowych. 
14 J. Pisuliński, O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych [w:] W kierunku europeizacji prawa 

prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 121. 
15 J. Bełdowski, op. cit. 
16 W piśmiennictwie spotyka się też tłumaczenie „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów”. Zasady opublikowano w trzech 

częściach w 1995r., w 2000 r. i 2003 r.  
17 Przywołany wcześniej art. 4:102 należy odczytać: artykuł 2 w dziale 1, rozdziału 4. 
18 R. Mańko, op. cit., s. 41. 
19 Ch. von Bar, Od zasad do kodyfikacji: perspektywy europejskiego prawa prywatnego [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego, 
Wydawnictwo „Secesja”, rok XI: 2002, z. 2, s. 307. 
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projektowanych przepisów.
20

 W literaturze podkreśla się przesadne zhierarchizowanie Grupy.
21

 Zespoły 

robocze określając swoje cele i przyjmując założenia wybierają przede wszystkim „szukanie 

równowagi” między obowiązującym prawem (krajowym, wspólnotowym, międzynarodowym) oraz 

działalność nowatorską, twórczą.
22

  

 W 2002 r. powstała Grupa Acquis (European Research Group on Existing EC Private Law).
23

 

Celem Grupy jest stworzenie zespołu reguł i zasad europejskiego prawa umów sformułowanych na 

podstawie już obowiązujących norm prawa wspólnotowego.
24

 Jednym z jej postulatów jest utworzenie 

Europejskiego Kodeksu Cywilnego, którego stosowanie strony mogłyby wyłączyć,
25

 są to więc normy 

względnie wiążące (ius dispositivum). 

 Efektem wspólnych prac Grupy Acquis i Grupy Studyjnej było opublikowanie w 2008 r. 

Wspólnych Ram Odniesienia (Draft Common Frame of Reference).
26

 Inspiracją dla DCFR były PECL, 

omówione wyżej, oraz Acquis Principles, tj. akt stworzony przez Grupę Acquis zawierający 

usystematyzowany zbiór zasad wynikających z acquis communautaire. DCFR mają charakter 

kodyfikacyjny, jednak niewiążący (soft law). W ujęciu funkcjonalnym akt ten jest traktowany jako 

tzw. skrzynka z narzędziami (tool box) zawierająca zbiór definicji, podstawowych zasad i reguł 

modelowych stanowiących punkt odniesienia i materiał przy tworzeniu prawa UE.
27

 

Wśród pozostałych grup zajmujących się kodyfikacją prawa prywatnego należy również 

wymienić Komisję Europejskiego Prawa Rodzinnego, Międzynarodową Grupę Roboczą do spraw 

Europejskiego Prawa Powierniczego oraz Akademię Europejskich Znawców Prawa Prywatnego.
28

  

 

IV Problemy unifikacji. 

 Przechodząc do problemów związanych z pracami legislacyjnymi, stanowieniem 

i stosowaniem Europejskiego Kodeksu Cywilnego należy wyjaśnić pojęcie kodyfikacji, gdyż nie jest tak 

samo pojmowane w odmiennych tradycjach prawnych. W systemie prawa stanowionego z pojęciem 

„kodeksu” utożsamiamy akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów 

regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Natomiast według anglosaskiego common 

                                                           
20 J. Pisuliński, Kilka pytań o europejski kodeks cywilny [w:] Transformacje Prawa Prywatnego, Dom Wydawniczy ABC, 2/2006, 

s. 103. 
21 Ch. von Bar, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego [w:] Państwo i Prawo, Zrzeszenie Prawników 

Demokratów, 10/2000, s. 45; R. Mańko, Op. Cit., s. 52.  W skład Grupy wchodzą: komitet organizacyjny, komitet koordynacyjny, 

komitet projektujący, rada doradcza oraz osiem tematycznych zespołów roboczych. 
22 Szerzej zob. E. Hondius, A. Wiewiórowska-Domagalska, Europejski kodeks cywilny (analiza prac grupy studyjnej)  

[w:] Państwo i Prawo, Zrzeszenie Prawników Demokratów, 6/2002. 
23 www.acquis-group.org 
24 F. Zoll, Metoda Acquis-Group. Wkład w harmonizację prawa umów w Europie [w:] Europeizacja prawa prywatnego TOM II, 

pod red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunara, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 759. 
25 M. Adamczak-Retecka, Europeizacja prawa prywatnego [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, TOM XXI, Gdańsk 2009, s. 442. 
26 Szerzej zob. J. Lehmann, Europejski Kodeks Cywilny? [w:] Palestra, 7-8/2007; J. Rajski, Rozwój tendencji do europeizacji 

prawa prywatnego [w:] Europeizacja prawa prywatnego TOM II, pod red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk,  
M. Szpunara, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
27 A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 80. 
28 Szerzej na temat powyższych grup, zob. R. Mańko, Europejski Kodeks Cywilny – stan prac nad projektem i perspektywy 
dalszego rozwoju [w:] Studia Iuridica, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, XLIII/2004, s. 152. 
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law kodeksy są tylko wynikiem konsolidacji praw, zbiorem reguł i zasad zawartych w orzeczeniach 

sądów. W tym ujęciu kodeks jest przejawem soft law, niewiążącym aktem, którego celem jest pomoc 

praktyce legislacyjnej i gospodarczej oraz sprzyjanie jednolitemu stosowaniu prawa, a nie modyfikacja 

lub kreacja reguł.
29

 Tworzą się dwa obrazy: w pierwszym kodeks jest efektem działalności racjonalnego 

ustawodawcy, w drugim postrzegany jest jako wraz praktyki, gdzie reguły generalne zostają 

wyinterpretowane z wielu orzeczeń o charakterze indywidualnym i konkretnym.
30

 

 J. H. Merryman definiował „tradycję prawną” jako „zbiór głęboko zakorzenionych, 

historycznie uwarunkowanych poglądów na temat natury prawa, roli prawa w społeczeństwie 

i w polityce, właściwej organizacji i działania systemu prawnego, i o tym, jak prawo jest oraz powinno 

być tworzone, stosowane, studiowane, udoskonalane oraz nauczane. Tradycja prawna odnosi system 

prawa do kultury, której jest on częściowym wyrazem”.
31

 Problem odmiennych kultur występuje 

w dwóch postaciach.
32

 W pierwszej postaci istnienie odrębności narodowych kultur prawnych stanowi 

wartość samą w sobie i z tego powodu zasługuje na ochronę. Idealnie obrazuje to H. Collins, 

odpowiadając na zadane przez siebie pytania: „co jest istotą Europy? Istotą Europy jest wielość kultur. 

Co się stanie, gdy prawo ulegnie harmonizacji? Wielość praw, a tym samym Europa, ulegnie 

zniszczeniu”.
33

 W drugiej postaci argument kulturowy sprowadza się do stwierdzenia, iż bariery 

kulturowe, wynikające z narodowych kultur prawnych, są tak duże, że unifikacja jest niemożliwa. O ile 

pierwsza postać argumentu ma charakter subiektywny, można się zgadzać lub nie z tezą H. Collinsa, 

o tyle druga postać ma charakter obiektywny, możemy ją sprawdzić empirycznie. Przykłady RPA, 

Szkocji, kanadyjskiej prowincji Quebec i Luizjany, w których funkcjonują tzw. mieszane systemy 

prawne (mixed legal systems)
34

 polegające na łączeniu elementów systemu prawa kontynentalnego 

i common law, świadczą o możliwości przezwyciężenia różnic między odmiennymi tradycjami 

prawnymi. Niewątpliwie inspiruje to do dalszych działań unifikacyjnych. 

 Skoro istnieje możliwość połączenia obu systemów, powstaje pytanie, jaką metodę unifikacji 

wybrać. Kodyfikacja w stylu kontynentalnym, na dzień dzisiejszy, nie wydaje się być trafnym 

wyborem. W doktrynie anglosaskiej wskazuje się na mentalne nieprzystosowanie tego rodzaju aktu do 

common law, jako prawa praktyków charakteryzującego się kazuistyką. Również doktryna francuska 

jest przeciwna temu modelowi uważając go za przejaw „unijnego imperializmu”.
35

 Krytyczna ocena 

przydatności kodyfikacji w rozumieniu kontynentalnym spowodowała zwrócenie uwagi doktryny na 

kodyfikacje w rozumieniu anglosaskim, tzw. konsolidację. Jest to elastyczna technika kodyfikacyjna 

                                                           
29 A. Bierć, op. cit., s. 83. 
30 I. Kamiński, Kontrowersje wokół pojęcia europejskiej kultury prawa prywatnego [w:] Państwo i Prawo, Zrzeszenie Prawników 

Demokratów, z.1/2000, s. 38. 
31 J. H. Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, Stanford 1969, s. 2. 
32 R. Mańko, Unifikacja europejskiego prawa prywatnego z perspektywy społeczeństwa polskiego – przyczynek do dyskusji 

 [w:] Nowa Europa, Centrum Europejskie Natolin, 2(7)/2008, s. 47. 
33 H. Collins, European private law and the cultular identity of states [w:] European Review of Private Law, Wolters Kluwer, nr 3, 
s. 353. 
34 M. Kaczorowska, Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle Europejskiego Kodeksu Cywilnego 

[w:] Transformacje Prawa Prywatnego, Dom Wydawniczy „ABC”, 2/2007, s. 48. 
35 A. Bierć, op. cit. , s. 83. 
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będąca naturalną metodą unifikacji w systemie common law oraz zgodna z tradycją systemu 

stanowionego, aprobującą każdą postać kodyfikacji.
36

 Kodyfikacja w tym ujęciu przybierze postać 

restatements.  

 Każda kultura prawna tworzy własną i w pewnym zakresie oryginalną terminologię prawną. 

Grupy badawcze w swoich pracach korzystają z języka angielskiego, co jest zrozumiałe, ponieważ nie 

ma drugiego języka, w którym mogliby się komunikować uczeni z całej Europy.
37

 Niestety, pewnych 

pojęć znanych na gruncie systemu common law nie da się przetłumaczyć oraz przenieść na grunt 

systemu kontynentalnego i odwrotnie.
38

 Za przykład może posłużyć „dobra wiara” (bona fides), 

nieznana na gruncie systemu common law. Pojęcia wykształcone w innych systemach bywają rozbieżne 

i wymagają każdorazowego ustalania znaczenia oraz nastręczają trudności interpretacyjnych. Tłumacząc 

opracowany tekst kodeksu na inne języki, może powstać de facto nie jeden, ale wiele różnych 

kodeksów.
39

 Rozwiązaniem może być odwoływanie się do terminologii, którą posługuje 

się ustawodawca unijny oraz terminologii łacińskiej, szczególnie paremii, powszechnie uznanych 

w narodowych porządkach prawnych. Oczywiście rzymianie nie mogli przewidzieć pewnych rodzajów 

umów, które dziś są stosowane. Wobec tego wzrasta rola metody prawnoporównawczej. Grupy 

badawcze będą musiały wybrać najlepsze rozwiązanie danej kwestii spośród już istniejących 

uregulowań. Pojawia się pytanie, co oznacza określenie „najlepsze”. Można przyjąć różne kryteria: 

najlepszym może być więc takie, które najlepiej daje się wkomponować w różne systemy prawne 

państw członkowskich, lub to, które budzi najmniej wątpliwości interpretacyjnych, albo to, które 

najlepiej wyraża interesy stron.
40

 Nierzadko twórcy EKC będą musieli się odważyć na użycie 

nowatorskich określeń, które powinny być jasne i zrozumiałe dla każdego europejskiego prawnika.
41

 

 Poważnym problemem utrudniającym proces zbliżania się ustawodawstw państw 

członkowskich jest rozbieżność między ich wewnętrznymi porządkami prawnymi rzutująca na treść 

tego instrumentu prawnego. Pluralizm narodowych rozwiązań powoduje konieczność ograniczenia 

zakresu przedmiotowego jaki będzie regulował przyszły kodeks. Dodatkowo różny status prawa 

rodzinnego w relacji do prawa cywilnego czyni tę problematykę jeszcze bardziej delikatną.
42

 Przede 

wszystkim uregulowane będzie prawo zobowiązań, ale także prawo rzeczowe w zakresie własności 

rzeczy ruchomych. Komisja Europejska zastanawia się nad zakresem regulacji prawa umów. Kodeks 

może dotyczyć tylko niektórych kwestii związanych z wykonywaniem i zawieraniem umów albo 

regulować tę kwestie szerzej, wychodząc poza stosunki umowne. Nierozstrzygnięta jest również kwestia 

ograniczenia regulacji do najczęściej zawieranych umów (np. sprzedaż), czy też objęcia również umowy 

                                                           
36 Ibidem, s. 84. 
37 Ch. von Bar, Od zasad do kodyfikacji…, s. 312. 
38 J. Pisuliński, op. cit., s. 103.  
39 R. Mańko, Prawo prywatne…, s. 99. 
40 J. Pisuliński, op. cit. , s. 106. 
41 I. Kamiński, op. cit.,s. 50. 
42 W tradycyjnym ujęciu stosunki rodzinne stanowią część prawa cywilnego, co wyraża się w objęciu ich zakresem kodeksu 

cywilnego. W państwach postkomunistycznych, pod wpływem doktryny socjalistycznej, prawo rodzinne uznaje się  
za autonomiczną gałąź wymagającą odrębnej kodyfikacji. 
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o świadczenie niektórych usług.
43

 Wpływ na treść aktu będzie miała okoliczność, czy odnosił się będzie 

do stosunków tylko między przedsiębiorcami i konsumentami (B2C), czy również między samymi 

przedsiębiorcami (B2B), a nawet samymi konsumentami (C2C).
44

 Poza zakresem kodeksu znalazłyby 

się prawo pracy, prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz prawo rzeczowe w zakresie własności 

nieruchomości.
45

 Także kwestia systematyki kodeksu pozostaje otwarta. Pojawia się pytanie, czy 

powinien od nawiązywać do systematyki już istniejących kodeksów, korzystających z systemu 

pandektowego, czy należy szukać nowych rozwiązań.
46

 I. Kamiński wskazuje na konieczność takiego 

sformułowania EKC, aby w przyszłości był możliwy rozwój norm prawnych, jakie będzie on stanowił.
47

 

Przygotowywane rozwiązania mają de facto charakter kodeksu zobowiązań, co czyni bezzasadnym 

nazywanie go „kodeksem cywilnym”.
48

  

Jeśli chodzi o metodę tworzenia EKC, komisja Lando i Grupa Studyjna przyjęły metodę 

prawnoporównawczą. Nie przyjęto żadnego systemu prawa prywatnego jako wiążącego modelu. 

Istotnym dla efektów prac obu grup było założenie dopuszczalności działań twórczych, a nawet dążenie 

do nich.
49

 Oznacza to, że w przypadku wątpliwości dotyczących danej regulacji prawnej nie dających 

się rozwiać poprzez odwołanie do acquis communautaire lub dogmatyki prawa państw członkowskich, 

nie szukano wspólnego mianownika sięgając do podstaw europejskiej kultury prawnej, tj. prawa 

rzymskiego i ius commune, ale tworzono ius novum – nowe instytucje i rozwiązania prawne.
50

 W istocie 

takie założenie wyklucza używanie w pracach badawczych metody historyczno-porównawczej. 

Niemniej skutkiem nie jest, jak prima facie mogłoby się wydawać, brak użycia jakichkolwiek 

romanistycznych zasad prawnych.
51

 Jednakże, R. Mańko stoi na stanowisku, iż obecność tych reguł ma 

charakter „obiektywny”, tj. użyto ich niejako podświadomie, a nie w wyniku przemyślanej decyzji.
52

 

Odejście od wielowiekowego dorobku, stworzenie danej regulacji ex nihilo, uniemożliwia zastosowanie 

wykładni historycznej. Tym samym, zostajemy pozbawieni jednej z możliwości ustalenia znaczenia 

przepisu. Chociaż ten rodzaj wykładni nie jest często stosowany w prawie krajowym, to na gruncie 

UE nabiera większego znaczenia, gdy z powodu różnic w terminologii nie będzie można zastosować 

                                                           
43 J. Pisuliński, Zakres instrumentu opcjonalnego [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego 

prawa konsumenckiego na prawo krajowe, pod red. M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowskiej - Domagalskiej,  

C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 62-63. 
44 Ibidem, s. 59. 
45 Ch. von Bar, Prace nad projektem…, s. 45-46; 
46 J. Pisuliński, Kilka pytań…, s. 105. 
47 I. Kamiński, op. cit., s. 50. 
48 R. Mańko, op. cit., s. 51. 
49 Ibidem 
50 Dla przykładu art. 4:102 ZEPU: „Umowa nie jest nieważna tylko dlatego, że w chwili jej zawarcia wykonanie zobowiązania 

było niemożliwe albo dlatego, że strona nie była uprawniona do dysponowania majątkiem, którego dotyczy umowa.” Przepis 

stanowi wyraźne odejście od sztywno rozumianej zasady obligatio impossibilium nulla est, rozumianej jako niemożność 
świadczenia istniejąca w chwili zawarcia umowy, nieprzemijająca i obiektywna – zob. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia 

prawnicza, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 80. 
51 Dla przykładu art. 2:101 ust. 2 ZEPU: „Umowa nie musi być zawarta ani stwierdzona w formie pisemnej i nie podlega 
jakimkolwiek innym wymogom co do formy. Umowa może być stwierdzona dowolnymi środkami, włączając dowód  

ze świadków.” Stanowi to przejaw zasady venire contra factum proprium nemini licet (nie wolno występować przeciwko temu,  

co wynika z własnych czynów), wywodzącej się z prawa rzymskiego. 
52 R. Mańko, op. cit., s. 51. 
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wykładni językowej oraz gdy zawiedzie wykładnia funkcjonalna i celowościowa.
53

 Pozwala 

to przychylić się do poglądu wyrażającego konieczność zwiększenia roli metody 

historycznoporównawczej. Należy podkreślić, że nigdy nie może ona zastąpić metody 

komparatystycznej, a powinna ją jedynie wspierać, tym samym sprzyjając efektywności badań. Rola 

komparatystyki nie sprowadza się do „informowania” o innych systemach prawnych, ale polega na 

szukaniu  

i identyfikowaniu rozwiązań i reguł wspólnych dla odmiennych uregulowań.
54

 

 Kolejną kwestią wartą poruszenia jest niejednolite stanowisko instytucji UE wobec 

Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Parlament Europejski, który jako pierwszy podjął ten temat, 

początkowo opowiadał się za stworzeniem kodeksu, z czasem łagodząc swoje stanowisko.
55

 Brak 

udziału Parlamentu Europejskiego, jako organu reprezentującego obywateli UE oraz wybranego 

w wyborach bezpośrednich, w pracach kodyfikacyjnych poddaje pod wątpliwość demokratyczną 

podstawę przyszłego kodeksu.
56

 Stąd też słuszne wydaje się, postulowane przez J. Pisulińskiego, 

włączenie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego do prac kodyfikacyjnych. W ten sposób Parlament 

nie zostanie postawiony w sytuacji, w której może przyjąć kodeks w kształcie zaproponowanym przez 

grupy badawcze i urzędników Komisji, lub odrzucić go, co zostałoby odebrane jako wyraz niechęci 

wobec idei unifikacji prawa prywatnego.
57

 Natomiast Komisja Europejska od początku zajmuje 

stanowisko umiarkowane, opowiadając się za stopniową unifikacją oraz opracowaniem zbioru zasad 

i reguł o charakterze modelowym.
58

 Trzeba zaznaczyć, iż to Komisja nadaje ton pracom nad kodeksem, 

nie ograniczając się tylko do wydawania komunikatów, jak ma to miejsce w przypadku Parlamentu. 

Stosunkowo największą rezerwę wykazuje Rada Unii Europejskiej. 

 Charakteryzując stanowisko doktryny w omawianym zakresie również można stwierdzić, 

iż jest ono niejednolite. Jak zwykle obok głosów pełnego poparcia, wyrażanych m.in. przez S. Leible,
59

 

są też głosy krytyczne – chyba najbardziej znanym krytykiem jest P. Legrand.
60

 Większość jednak 

stanowią „głosy rozsądku”, wynikające z realnej oceny współczesności, która wymaga dążenia do 

integracji. Ta część doktryny popierając ideę unifikacji, jednocześnie wskazuje na mankamenty 

w pracach grup badawczych, np. R. Zimmermann i W. Dajczak postulują korzystanie w większym 

                                                           
53 BverrfG z 8.04.1987, BverfGE, 75, s. 23, 243 i n. W orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny RFN wskazuje, że „traktaty 

Wspólnoty należy rozumieć także w świetle europejskiej tradycji prawnej i kultury prawa”. 
54 I. Kamiński, op. cit., s. 41. 
55 Parlament po raz pierwszy wezwał do opracowania Europejskiego Kodeksu Cywilnego w rezolucji z dnia 26 maja 1989 r.  

(Dz. Urz. WE C 158 z 26.06.1989, s. 400), następnie w rezolucji z dnia 6 maja 1994 r. (Dz. Urz. WE C 205 z 25.07.1994, s. 518) 
oraz w rezolucji z dnia 13 września 2001 r. (Dz. Urz. WE C 255 z 13.09.2001, s. 1), jednak bez używania terminu „Europejski 

Kodeks Cywilny”. 
56 M. Hesselink, Polityczne aspekty europejskiego kodeksu cywilnego [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego, Wydawnictwo 
„Secesja”, Rok XV: 2006, z. 2, s. 333. 
57 J. Pisuliński, op. cit., s. 103. 
58 Zob. Plan działania w odniesieniu do bardziej spójnego europejskiego prawa umów (Action Plan) z 2003 r. (COM 2003, 68) 
oraz Europejskie prawo kontraktów i rewizja acquis: droga naprzód z 2004 r. (COM 2004, 651) 
59 Zob. S. Leible, Drogi do europejskiego prawa prywatnego [w:] Europejski Przegląd Sądowy, Wydawnictwo „KiK”,  

sierpień 2007. 
60 Zob. P. Legrand, Diaboliczna idea [w:] Nowa Europa, Centrum Europejskie Natolin, 2(7)/2008. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 9 ~ Zeszyt 1/2013 

 

stopniu z dorobku tradycji romanistycznej.
61

 Nie ulega wątpliwości, iż udział środowisk akademickich 

w pracach badawczych jest niezbędny, gdyż urzędnicy i politycy nie mogą przeprowadzić badań, jakie 

staną się podstawą dla przyszłej kodyfikacji. Jak słusznie ujął to0 Ch. von Bar: „Politycy mają mandat 

wyborców, ale nie dysponują niezbędną wiedzą”.
62

 W tym miejscu warto wspomnieć o udziale polskich 

naukowców w pracach badawczych, są to m.in.: E. Bagińska, Z. Brodecki, J. Pisuliński, J. Rajski, 

F. Zoll. 

 Przechodząc na płaszczyznę stanowienia prawa, należy zacząć od problemu formy przyszłego 

kodeksu. W doktrynie proponuje się jego przyjęcie w ramach umowy międzynarodowej lub 

wykorzystując jeden z rodzajów aktów prawa wtórnego, tj. dyrektywy albo rozporządzenia.  

 Umowa międzynarodowa zawarta między państwami członkowskimi nie wydaje się być 

optymalnym rozwiązaniem. Przystąpienie do niej jest dobrowolne, co rodzi obawę, że Francja i Wielka 

Brytania nie przystąpią do niej. Tym samym główny cel kodyfikacji nie zostałby osiągnięty. Dodatkowo 

umowę trudno byłoby zmienić, gdyż wymagałoby to zgody wszystkich stron. 

 Dyrektywa również nie jest trafnym rozwiązaniem. Zgodnie z art. 288 TFUE „dyrektywa wiąże 

każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być 

osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”.
63

 Państwo 

członkowskie musi implementować dyrektywę, jednakże pozostawienie organom krajowym możliwości 

wyboru formy i środków sprawia, że dyrektywa jest instrumentem harmonizacji, a nie unifikacji. 

W wyniku ich przyjmowania dochodzi do zbliżenia tych przepisów prawnych, a nie do zapewnienia ich 

jednolitości.
64

 EKC wprowadzony w formie dyrektywy, która dopuszcza zastosowanie odmiennych 

rozwiązań przez ustawodawców krajowych, nie spełniłaby swojej podstawowej funkcji. 

 Jedynym optymalnym, chociaż nierealistycznym z przyczyn politycznych, rozwiązaniem jest 

forma rozporządzenia. Zgodnie z art. 288 TFUE „rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości 

i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”. Oznacza to, że wszystkie jego 

normy prawne są w równym stopniu wiążące dla jego adresatów, którymi są wszystkie państwa 

członkowskie. Bezpośrednie stosowanie natomiast oznacza, że wszystkie jego normy prawne 

obowiązują bez potrzeby ich implementacji do krajowych porządków prawnych. Ten skutek 

rozporządzenia budzi największe emocje i jest głównym powodem niechęci państw członkowskich do 

EKC, ponieważ de facto zastępowałby krajowe unormowania w zakresie jaki by regulował. Akt wiąże 

zarówno co do rezultatu, który powinien być osiągnięty, jak i co do formy oraz metod jego 

osiągnięcia.
65

 Rozporządzenie jest wykorzystywane przede wszystkim w tych dziedzinach integracji, 

                                                           
61 Zob. R. Zimmermann, Prawo rzymskie i harmonizacja prawa prywatnego w Europie [w:] Nowa Europa, Centrum Europejskie 
Natolin, 2(7)/2008; W. Dajczak, Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego [w:] Poszukiwanie Europy. Zjazd 

gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000. 
62 Ch. von Bar, op. cit., s. 44. 
63 Dz. Urz. C 83 z 2010 r., s. 47. 
64 J. Maliszewska – Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Wydawnictwo „Dom Organizatora”,  

Toruń 2010, s. 279. 
65 Ibidem, s. 275. 
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które wymagają ujednolicenia stanowisk.
66

 Wobec powyższego można stwierdzić, że rozporządzenie 

jest podstawowym instrumentem unifikacji prawa UE, więc wybór tej formy dla EKC pozwoliłby 

na realizację jego celu. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej: „Unia ustanawia wspólny rynek 

wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost 

gospodarczy (…)”.
67

 Jak zostało przedstawione na wstępie, jednym z celów omawianego aktu jest 

zapewnienie efektywniejszego funkcjonowania wspólnego rynku. W tym kontekście należy rozpatrywać 

kolejny problem związany z etapem stanowienia EKC, mianowicie kwestię kompetencji UE w zakresie 

tworzenia prawa. 

 Zwolennicy unifikacji wskazują na art. 81, art. 114 oraz art. 352 TFUE,
68

 jako podstawę 

prawną przyznającą generalną kompetencje UE do stanowienia aktu ujednolicającego prawo prywatne 

państw członkowskich. Powołane przepisy odnoszą się do: środków zbliżenia ustawodawstw państw 

członkowskich mających na celu ustanowienie i funkcjonowanie wspólnego rynku (art. 114), środków 

w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych niezbędnych do zapewnienia należytego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego (art. 81) oraz rozszerzenia zakresu kompetencji Unii, gdy jest to 

konieczne do osiągnięcia jednego z jej celów (art. 352).
69

 

 Przeważająca część doktryny zajmuje odmienne stanowisko. Podnosi się, iż ewentualna 

kodyfikacja byłaby niezgodna z wyrażonymi w art. 5 TUE zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 

 Zgodnie z zasadą pomocniczości Unia podejmuje działania w dziedzinach, które nie należą 

do jej kompetencji wyłącznej, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych 

działań  

nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na 

rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie 

Wspólnoty. Sformułowane zostały więc dwie przesłanki: celowości i skuteczności, które muszą 

zaistnieć łącznie, aby to Unia mogła podjąć działanie. Kryterium celowości wymaga, aby proponowane 

cele nie mogły być osiągnięte w sposób zadowalający poprzez działania państw członkowskich, 

natomiast według kryterium skuteczności konieczne jest udowodnienie, że dopiero działanie 

na poziomie unijnym pozwoli na jego realizację.
70

 W doktrynie wskazuje się, że uprawnienia związane 

z art. 114 TFUE nie należą do kompetencji własnych instytucji unijnych, a kompetencji dzielonych 

z państwami członkowskimi.
71

 W świetle powyższego podejmowanie działań opartych na tym przepisie 

wymaga uwzględnienia zasady proporcjonalności. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż dążenie  

                                                           
66 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, tom I, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 526. 
67 Dz. Urz. C 83 z 2010 r., s. 13 
68 Dawniej odpowiednio art. 65, art. 95 oraz art. 308 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
69 M. Kaczorowska, op. cit., s. 39. 
70 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit., s. 238-239. 
71 R. Mańko, Idea europejskiego kodeksu cywilnego w świetle zasady pomocniczości - przyczynek do dyskusji, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa. Zeszyty Prawnicze, Tom XIII: 2005, s. 169. 
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do integracji poprzez znoszenie barier handlowych nie wymaga pełnej unifikacji prawa prywatnego.
72

 

Wobec tego niecelowe jest pozbawienie państw członkowskich kompetencji prawodawczych w tej 

dziedzinie. 

 Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, 

co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Uznaje się, że wprowadzenie EKC w formie 

rozporządzenia (a jedynie taka forma zapewnia pełną unifikację) byłoby środkiem zbyt daleko idącym, 

nieadekwatnym do założonego celu. Również powoływanie się na art. 81 i art. 352 TFUE wydaje się 

być bezzasadne.
73

 

 Perspektywa kodyfikacji prawa cywilnego w Europie wymaga omówienia problematyki 

stosowania EKC. Z pewnością w doktrynie i sądach krajowych pojawią się rozbieżności w interpretacji 

przepisów. Niezbędne jest więc stworzenie wspólnych zasad wykładni przyszłego kodeksu. Nad 

jednolitym orzecznictwem czuwać miałby osobny sąd prawa prywatnego działający przy Europejskim 

Trybunale Sprawiedliwości, złożony z sędziów pochodzących z państw członkowskich.
74

 Ponad to, 

w jego kompetencji leżałoby rozstrzyganie wątpliwości związanych z EKC. W myśl tych założeń 

należałby przyznać temu organowi możliwość dokonywania wiążącej wykładni. 

 

V Zakończenie. 

 Brak kompetencji UE w zakresie stanowienia EKC nie jest przeszkodą dla naukowców. 

Zapewne taka kompetencja pojawi się wraz z wolą polityczną. Gdy ten moment nadejdzie warto, aby 

istniał projekt będący podstawa do dalszych działań. W mojej ocenie, głównym „hamulcem” procesu 

unifikacji są odmienne kultury prawne, a moment wejścia w życie EKC jest uzależniony od chwili 

dostatecznego zbliżenia się obu tradycji.  

 Europeizacja jest procesem ciągłym, nie zakończy się z chwilą powstania EKC, a wręcz 

przeciwnie. Instytucje unijne będą dążyły do regulacji obszaru, który znalazł się poza kodeksem. 

Zapewne następnym krokiem będzie stworzenie europejskiej procedury cywilnej. Problemy, jakie 

pojawiają się w związku z prawem prywatnym w UE są takie same w Polsce, Niemczech, Portugalii, 

jednak sposoby ich rozwiązywania są różne. Tymczasem prawo ma służyć społeczeństwu, a unifikacja 

ułatwić funkcjonowanie w Europie. Należy podkreślić, iż konkretne działania instytucji unijnych 

powinny być przemyślane, proporcjonalne i podejmowane tam, gdzie istnieje realna potrzeba regulacji, 

jednocześnie konieczne jest poszanowanie tradycji narodowych. UE powinna zachęcać państwa do 

dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości prawnej, a nie zmuszać. Wydaje się, że chociaż 

EKC jest dobrą ideą, to jednak możliwość jej realizacji jest jeszcze odległa, chociaż nie abstrakcyjna. 

Z pewnością prace w tym kierunku będą toczyły się nadal i w przyszłości staniemy przed możliwością 

przyjęcia takiego prawa.  

                                                           
72 M. Kaczorowska, op. cit., s. 40. 
73 Ibidem, s. 41. 
74 J. Pisuliński, op. cit., s. 107. 
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Summary 

The purpose of this article is to show some doubts concerning the unification of private law in 

the European Union. The reference point for the discussion is European Civil Code. Particular attention 

is paid to the problems arising around legislative works including lack of common terminology, 

identifying the subject and scope of regulations or methodology of studies that were made. 

Considerations are crowned by the conclusion that, although there are serious doubts as to competence 

of the European Union in scope of making of European Civil Code and lack of political will from 

member states, these are not impossible to overcome problems and the major hurdle is made by the 

differences between the continental law system and the common law. 

 

Key words 

Civil law, common law, European Civil Code, European Union, unification of private law, 

Study Group on a European Civil Code. 
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Ekonomizacja prawa antytrustowego oraz jej wpływ na stosowanie przepisów prawa 

antymonopolowego dotyczących wybranych praktyk ograniczających konkurencję na 

przykładzie sektora elektroenergetyki w Polsce. 

 

Prawo antymonopolowe to szczególny obszar prawa. Nierozerwalnie związany z gospodarką 

kraju przez wzgląd na materię, którą reguluje, czyli najogólniej konkurencję.   Efektywne 

funkcjonowanie gospodarcze państwa nie może obyć się bez zastosowania praw ekonomii. Fakty 

powyższe można ułożyć w oczywisty sylogizm, że prawo antymonopolowe zespolone jest z ekonomią.  

Związek ekonomii i prawa konkurencji nie jest bynajmniej pomysłem nowym.
1
 Nurt 

ekonomizacji prawa konkurencji (ang. more economic approach) w swej istocie polega na odejściu od 

stosowania ściśle formalnych wniosków (form- based approach) na rzecz indywidualnej analizy 

przypadków wraz z oceną ich następstw (effect- based approach).
2
  W polskiej doktrynie proces

3
 

ekonomizacji nazywa się „bardziej ekonomicznym podejściem”.
4
 Ekonomizacja obejmuje zarówno etap 

prawotwórczy
5
 jak również stadium analizy i wreszcie stosowania przepisów.  

 Koligacje między prawem antymonopolowym a ekonomią uwidoczniły się najwcześniej 

w Stanach Zjednoczonych. Wielki Kryzys, który miał miejsce w latach 30-tych XX wieku w Ameryce, 

                                                           
1 Jurysprudencja pozostawała pod wpływem ekspansji instytucji ekonomicznych już w starożytnym Rzymie. (S. Chrupczalski, 
„Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej”, Kraków 2008, str. 6. Tekst opublikowany  

na: www.mises.pl). Idea ekonomizacji ujawniła się również w tzw. Zielonej Księdze Komisji ze stycznia 1996 r. [COM (1996)19] 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz Zielonej Księdze ze stycznia 1997 r. [COM (1996)721] w sprawie 
ograniczeń wertykalnych we wspólnotowej polityce konkurencji. 
2 Nie oznacza to jednak zupełnego odejścia od koncepcji pierwszej (form- based approach) na rzecz drugiej (effect- based 

approach), a raczej podkreślenie znaczenia instrumentów ekonomicznych, które nota bene znajdują zastosowanie w formalnym 
podejściu- choć w mniejszym stopniu. Chyba najbardziej jaskrawym poglądem, dotyczącym powyższej dystynkcji, jest teza  

o braku różnicy w skutkach zastosowania podejścia formalnego od podejścia bardziej ekonomicznego. M. Baron wyraża pogląd, 

że raczej do wyjątków będzie należeć sytuacja, w której zastosowanie more economic approach doprowadzi do znacząco 
odmiennych rezultatów niż zastosowanie podejścia formalnego. (zob. M. Baron, „Nowe założenia Komisji Europejskiej  

przy stosowaniu art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, w: „Konkurencja w gospodarce współczesnej”,  

(red.) C. Banasiński, E. Stawicki, Warszawa 2007, str. 76).  
3 Wprowadzanie nowej jakości do prawa antymonopolowego odbywa się, nie w sposób radykalny- przy pomocy nieznanych dotąd 

środków- lecz w sposób ewolucyjny, tzn. za pomocą środków w formie dotychczas stosowanej (a więc przy pomocy reguł 

ekonomii) z uwzględnieniem najnowszych zdobyczy nauki oraz empirii. 
4 „Jako oddzielna dyscyplina naukowa, ekonomiczna analiza prawa powinna określać, czy zajmuje się pozytywnym opisem 

prawa, czy sądami normatywnymi. Analiza pozytywna wyjaśnia zasady prawa z ekonomicznego punktu widzenia, przewiduje 

efekty stosowania konkretnych rozwiązań, przez co wyznacza stopień ekonomicznej efektywności prawa. Byłoby jednak błędem 
twierdzić, że ekonomiczna analiza prawa dystansuje się od normatywnych koncepcji prawnych, takich jak np. pojęcie 

sprawiedliwości. Przeciwnie, (…) wnosi pojęcia nieostre i empirycznie nieweryfikowalne (koncepcja homo economicus,  

czy pojęcie dobrobytu).” S. Chrupczalski, „Ekonomiczna analiza…”, str. 5.  
5 Zarówno regulacje wiążące, jak i unormowania tzw. soft law, np. obwieszczenia, wytyczne, rekomendacje lub też dokumenty 

dyskusyjne autorstwa Komisji Europejskiej. W praktyce odgrywają istotną rolę szczególnie dla przedsiębiorstw, zawierając 

poglądy interpretacyjne Komisji nt. uregulowań prawa antymonopolowego. (Zob. K. Kohutek, M. Sieradzka „Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, str. 68- 69). 
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zrodził potrzebę rozwoju dyskursu ekonomicznego oraz badań ekonomicznych, które mogłyby stanowić 

teoretyczne podstawy do zintensyfikowanej działalności rządu w sferze gospodarki.
6
  

Podwaliny pod ekonomiczne pojmowanie polityki antymonopolowej dały poglądy szkoły 

Harvarda i Chicago,
7
 które miały bardzo silny wpływ na kierunek podejmowanych ówcześnie decyzji 

z zakresu konkurencji. I po dziś dzień, nie sposób pominąć wpływu aktualnego dorobku nauki ekonomii 

na efektywne stosowanie przepisów prawa antymonopolowego. Od początku XXI wieku da się 

zauważyć szczególnie silne tendencje ekonomizacji tej dziedziny prawa. Koncepcja more economic 

approach wyrosła z potrzeb obrotu gospodarczego, nacisków samych przedsiębiorstw oraz 

przedstawicieli nauki.
8
 

Exemplum „bardziej ekonomicznego podejścia” w polskiej ustawie antymonopolowej
9
 

(dalej Ustawa) stanowi: możliwość legalizacji porozumień ze względu na korzyści o charakterze 

społeczno- gospodarczym (art. 8 Ustawy), ustanowienie nowego, zasadniczego kryterium oceny 

dopuszczalności koncentracji przedsiębiorstw (art. 18-20 Ustawy) oraz szerokie zastosowanie 

ekonomicznych analiz przy ocenie nadużywania pozycji dominującej (art. 9 Ustawy oraz 102 

TFUE
10

).
11

  

Powyższe instytucje prawa, w szczególności dotyczące koncentracji oraz nadużywania pozycji 

dominującej, zostały opisane we wspomnianych artykułach w sposób ogólny i niejednoznaczny, przy 

zastosowaniu licznych zwrotów nieostrych, oraz przesłanek ich występowania wymienionych 

w katalogach otwartych. Na ich podstawie Prezes UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów) wydaje rozstrzygnięcia.  

Teorie ekonomiczne mogą ułatwić analizę wspomnianych przepisów, opierając się o stałe 

kryteria podczas interpretacji. Zasadnym wydaje się przyjęcie tezy, iż residuum ekonomicznie 

uzasadnionych decyzji- to przejrzyste ustawodawstwo antytrustowe, które w efekcie mogło by zyskać 

walor większej niż dotychczas pewności. Natomiast obecny kształt przepisów właściwie skazuje 

Prezesa UOKiK na zarzuty arbitralności podejmowanych decyzji w sądowych postępowaniach 

odwoławczych (z czego przedsiębiorstwa energetyczne chętnie korzystały).  

Co więcej, brak zgodnego stanowiska co do celów
12

 ustawodawstwa antymonopolowego 

(a nawet samej potrzeby jego istnienia)
13

 dodatkowo komplikuje zadanie. Podczas gdy, to właśnie 

                                                           
6 Zob. M. Stefaniuk, M. Sfora, „Richarda Allena Posnera ekonomiczna analiza prawa i poglądy na nową gospodarkę,” 

 w: „Konkurencja w gospodarce…”, str. 41. Podkreśla się również koincydencję czasu gospodarczej stagnacji oraz rozkwitu 
wydanych dzieł z zakresu konkurencji, np. E. Chamberlin „The Theory of Monopolistic Competition”, J. Robinson,  

„The Economics of Imperfect Competition.” Ibidem, str. 41.  
7 Szerzej na ten temat, zob.: Z. Jurczyk „Cele polityki antymonopolowej w teorii i praktyce” w: „Konkurencja w gospodarce…”, 
str. 13-38.  
8 Zob. K. Kohutek, M. Sieradzka, „Ustawa o ochronie…”, str. 70. 
9 Ustawa z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 
10 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE C115 z 9.5.2008. 
11Zob. K. Kohutek, M. Sieradzka „Ustawa o ochronie…”, str. 70-71. 
12Być może wynika to z proweniencji ustawodawstwa antymonopolowego; wejściu w życie prekursorskiej ustawy 
antymonopolowej (1890 Sherman Act) towarzyszyły pobudki, bynajmniej nie pro publico bono. Mianowicie, miriady skarg 

wpłynęły do amerykańskiego Kongresu, ponieważ amerykańscy farmerzy byli poirytowani faktem, że konsumenci coraz 

powszechniej preferowali ubrania z juty, nie bawełny, którą ci farmerzy produkowali. Szukali więc legislacji antymonopolowej,  
która zlikwidowałaby ich konkurencję. (Zob. Thomas J. DiLorenzo, „Paradoks antymonopolowych ekonomistów”,  
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ustalenie celów danej dziedziny prawa, jest warunkiem wstępnym zbudowania koherentnego katalogu 

norm. „Nie można zakładać racjonalności prawa antymonopolowego nie ustaliwszy wcześniej jego 

celów”.
14

 Owe cele
15

 wraz z obowiązującym bardziej lub mniej ekonomicznym podejściem do 

przepisów antytrustu, kształtują charakter instytucjonalnych mechanizmów prawnej ochrony 

konkurencji zawartych w tego rodzaju ustawodawstwie, kierunek w sposobie ich analizy oraz 

praktycznego zastosowania.  

Zakres przedmiotowy ustawy antymonopolowej dotyczy m.in. podmiotów funkcjonujących 

w sektorze energetyki i tym samym włącza w zakres swojej kognicji te przedsiębiorstwa oraz 

podejmowane przez nie działania rynkowe. Jednakże, nie ma prostej linii łączącej ww. Ustawę 

z przedsiębiorstwem energetycznym. Sektor energetyczny regulowany jest głównie w ustawie Prawo 

Energetyczne
16

 i w związku z art. 3 Ustawy- postanowienia ustawodawstwa sektorowego mogą 

modyfikować zakres dopuszczalnych działań podejmowanych przez te przedsiębiorstwa na rynku, 

w myśl zasady lex specialis derogat legi generali.
17

 „Ogólne domniemanie kompetencji Prezesa UOKiK 

kończy się wraz z właściwością Prezesa URE [Urząd Regulacji Energetyki - przyp. aut.]”
18

 Dyrektywy 

sektora energetycznego, w tym dyrektywa elektroenergetyczna [2009/72/WE], w swych założeniach 

uwzględnia wiele rozwiązań mających za zadanie wprowadzanie, kontrolowanie i nadzorowanie 

zachowań konkurencyjnych w sektorze. W polskiej legislacji energetycznej, tj. ustawie Prawo 

Energetyczne, znajdują się te same mechanizmy.
19

 

Obecny
20

 model sektora elektroenergetycznego w Polsce dzieli się na dwie części, z których 

tylko jedna objęta jest monopolem naturalnym (przesył i dystrybucja). W mojej ocenie, taki dualizm 

sektora powinien mieć kluczowe znaczenie dla doboru środków prawnych, które mają urzeczywistniać 

obrane dla energetyki cele, w zakresie rozwoju i ochrony konkurencji. Jednakże taka dystynkcja nie ma 

miejsca w obecnym stanie prawnym, a prawo antymonopolowe używa jednorodnych instrumentów 

                                                                                                                                                                        
tłum. M. Barczentewicz, str. 2. Tekst opublikowany na: www.barczentewicz.com). Zatem pierwsza ustawa antytrustowa, ostrzem 

wymierzona była w rodzącą się konkurencję. Tym samym, trudno wyobrazić sobie bardziej antykonkurencyjną motywację 
legislacji „prokonkurencyjnej”. 
13 W literaturze prawa antymonopolowego spotkać można poglądy kwestionujące raison d`etre tej dziedziny nauki. O wątłych 

fundamentach prawa antymonopolowego pisze m.in.: R.H. Bork, (w: “The Antitrust Paradox: A Policy at War With Itself”,  
New York 1978, str. 408) M. Wolf, (w: „Cought in a Web of Jurisdiction: Microsoft demonstrates how an overwhelming case 

exists for rules that precluce multiple jeopardy for companies”, Financial Times, 15 maja 2002, str.13) L. Graglia, (w: “Is Antitrust 

Obsolete?”, Harvard Journal of Law and Public Policy, 1999, t.23, str. 18 i 21), zob. R. Molski, „Prawo antymonopolowe  
w obliczu globalizacji. Kierunki rozwoju”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Szczecin 2007, str. 74-75. Ciekawe poglądy 

na temat antykonkurencyjności prawa antymonopolowego, prezentują przedstawiciele austriackiej szkoły ekonomicznej.  

Zob. M. Barczentewicz „O potrzebie powściągliwości w prawie antymonopolowym,” str. 2. Tekst opublikowany  
na: www.antitrust.pl. 
14 R. Molski, „Prawo antymonopolowe…”, str. 80, cyt. za:. R.H. Bork, „The Antitrust…”, str.50. 
15 Szerzej na ten temat, vide Z. Jurczyk, „Cele polityki…”   
16 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348). 
17 Szerzej na ten temat, vide A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”,  

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, str. 72-75. 
18 F. Elżanowski, „Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji”, Lexis Nexis, Warszawa 2008 wyd. 1,  str.137. 
19 (Np. art. 8,10,19,20,21 wspomnianej dyrektywy. Przepisy te określają regulacje w zakresie obowiązku wyznaczenia Operatorów 

Systemów Przesyłowych i Dystrybucyjnych, rozdziału księgowości przedsiębiorstw połączonych, dostępu osób trzecich do sieci 
oraz otwarcia rynku). Zob. F. Elżanowski „Polityka…”, str. 136. 
20 Od początku lat 90tych polska energetyka poddawana jest istotnym procesom transformacji instytucjonalnej oraz strukturalnej. 

Proces ten, polegał m.in. na wyodrębnieniu z całości sektora energii część mającą cechy monopolu naturalnego (czyli działalność 
sieciowa) od pozostałych rodzajów działalności; predestynowanych do gry rynkowej (wytwarzanie, obrót energią, sprzedaż). 
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w obrębie każdego rynku właściwego, w tym specyficznego dla sektora energetyki obszaru objętego 

monopolem naturalnym, jak również części nieobjętej monopolem naturalnym. Co więcej, środki 

ochrony konkurencji działają również tam, gdzie konkurencja, powinna być wolna od regulacji 

środkami prawnymi (wytwarzanie energii, obrót i sprzedaż).  

 

1. Nadużywanie pozycji dominującej 

Artykuł 9 Ustawy
21

 zakazuje przedsiębiorcom nadużywania pozycji dominującej. W ramach 

kompetencji Prezesa UOKiK znajduje się kontrola danego działania przedsiębiorcy dominującego przez 

pryzmat nadużycia wynikającego z posiadanej siły rynkowej (control of abuse). Jest to znacznie 

utrudnione, ponieważ nie ma definicji legalnej wyrażenia- nadużycia pozycji dominującej natomiast 

doktryna nie reprezentuje jednolitego stanowiska w kwestii jego znaczenia. Implikuje to niekorzystne 

skutki, z punktu widzenia prosperowania przedsiębiorstw energetycznych, w postaci istotnych 

rozbieżności orzecznictwa dotyczącego podejmowanych przez nich działań mieszczących się w zakresie 

przedmiotu działalności.   

 Zakaz nadużywania pozycji dominującej jest to zakaz bezwzględny, charakteryzowany 

w kategoriach zakazu per se
22

 (choć w praktyce coraz rzadziej spotykany w związku z nasilającym się 

trendem „racjonalizacji”
23

 zakazu nadużywania pozycji dominującej). Zakaz wynikający z art. 9 Ustawy 

ma charakter obiektywny.
24

 Oznacza to, że pewne działania rynkowe są niedozwolone- bez względu na 

skutek zakazanej czynności. Mimo tak kategorycznego charakteru tej konstrukcji, jej ustawowe 

brzmienie oparte jest na pojęciach  nieostrych,
25

 m.in. na pojęciu: „nadużycie”, które odgrywa kluczową 

rolę w przypadku wspomnianego artykułu, rozgraniczając legalne zachowanie przedsiębiorcy od 

nielegalnego.  

Wspomniany już proces racjonalizacji lub inaczej reguły rozsądku (rule of reason) osłabia 

bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej. Metodologia tej reguły sprowadza się do badania 

wszelkich relewantnych okoliczności (zwykle ekonomicznych),
26

 anty i pro konkurencyjnych skutków 

danego przypadku. W efekcie Prezes UOKiK dysponuje szerokim zakresem uznaniowości decyzyjnej, 

balansując badane wartości z punktu widzenia naruszenia aksjologii ustawowej. Wynika to z faktu, że 

reguła ta, nie kreuje prawa materialnego, które określałoby ex ante katalog legalnych i nielegalnych 

okoliczności.
27

  

                                                           
21 Pierwowzorem dla tej regulacji był zakaz nadużywania pozycji dominującej znajdujący się w art. 102 TFUE. 
22 A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 311. 
23 Termin zaproponowany przez T. Skocznego w: „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Warszawa 2009, 
str. 453. 
24 A. Stawicki, E. Stawicki, „Ustawa…”, str. 300-301. 
25 „uciążliwe warunki umów”, „przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji”, „nieuzasadnione korzyści.” 
26 „Reguła ta milczy na temat sposobów, zwłaszcza wymaganych warunków (np. określonych testów) mogących służyć jako 

dowód wykazania określonej okoliczności, nie określa też in abstracto jakim dowodom (warunkom, testom) należałoby 

przypisywać mniejszą lub większą wagę. Na gruncie reguły rozsądku relewantne są lub mogą być w zasadzie wszelkie 
okoliczności rynkowe danego przypadku. Wszystkie z nich należy odpowiednio zbadać i zinterpretować(…)test wszelkich 

okoliczności.” W: K. Kohutek, „Praktyki wykluczające przedsiębiorstw dominujących. Prawidłowość stosowalność reguł prawa 

konkurencji”, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, str. 215. 
27 Ibidem, str. 215-216. 
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Dotychczasowa praktyka stosowania przepisu artykułu 9 Ustawy wskazuje na czerpanie 

z podejścia formalnego (form based approach).
28

 Mimo problemu, jaki wiąże się z formalnym 

podejściem do wykładni tego przepisu, tzn. wysokim ryzykiem wydawania błędnych decyzji przez 

organ antymonopolowy.
29

  

W odpowiedzi na te niedogodności, zauważa się nasilający się proces ekonomizacji, stawiający 

pod znakiem zapytania obecną praktykę orzeczniczą. Nowe podejście koncentruje się na wykazywaniu 

ekonomicznych efektów antykonkurencyjnych, które ujawniły się na rynku lub mogą się ujawnić 

(effect- based approach).
30

  

Cieniem tej teorii- wkraczającej obecnie do orzecznictwa- jest brak jednoznacznych 

i przewidywalnych kryteriów oceny zachowań  przedsiębiorców. Trudno jednak taki katalog o walorze 

generalnych kryteriów stworzyć, skoro istotą podejścia ekonomicznego jest właśnie rozpatrywanie 

każdej sytuacji będącej przedmiotem analizy Prezesa UOKiK a casum ad casum.
31

 Koncept daleko 

posuniętej indywidualizacji każdego przypadku w świetle przepisów prawa antymonopolowego 

ewokowały oczekiwanie podmiotów gospodarczych uzyskania pewności prawnej (bezpieczeństwa 

prawnego). Komisja Europejska chcąc zrealizować owe oczekiwania wypracowała ideę tzw. safe 

harbours, przy stwierdzaniu pozycji dominującej lub jej nadużywaniu.
32

 Jednakże rozwiązanie to, jest 

niezwykle trudne do pogodzenia z „nowym założeniem ekonomicznym”. Taka swoista „zgoda per-se” 

powoduje takie same problemy, jakie powodowały stosowane dotychczas „zakazy per-se”, które mają 

zostać zredukowane- dzięki założeniu ekonomicznemu. Dotyczy to formy, w której dopuszczalność 

działania czy praktyki, jest nie tylko przedmiotem domniemania, ale zostaje definitywnie stwierdzona.
33

 

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych częstą praktyką antykonkurencyjną jest odmowa 

kontraktowania w postaci odmowy dostępu do tzw. urządzeń kluczowych (essential facilities). 

Przedsiębiorstwo, które wyposażone jest w aktywa w postaci infrastruktury sieciowej i tym samym jest 

faktycznym monopolistą ma szczególne „predyspozycje” do nadużywania pozycji dominującej 

z powodu szczególnych uwarunkowań rynku na jakim funkcjonuje (przysył elektroenergetyczny). Fakt 

ten widoczny jest w działalności orzeczniczej Prezesa UOKiK, który w ciągu ostatnich kilku lat, 

przeprowadzał postępowania antymonopolowe w sprawie naruszenia normy art. 9 Ustawy, w dużej 

mierze w stosunku do elektroenergetycznych przedsiębiorstw sieciowych.  

                                                           
28 Zaletą wyboru tego podejścia jest- przewidywalność. Przedsiębiorca sam jest w stanie stwierdzić czy zachodzą przesłanki 

nadużycia pozycji dominującej, czy też nie. 
29 Tzw. False negatives lub false positives. Szerzej na ten temat, zob. K. Kohutek w: „Praktyki wykluczające…”, str. 334-387, 

oraz A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 310.  
30 A. Stawicki, E. Stawicki, „Ustawa…”, str. 309. 
31 „Problem ten niewątpliwie dostrzega Komisja Europejska. Zapewnienie przedsiębiorcom dominującym większej pewności 

prawa było podstawowym celem wydania obwieszczenia 2009/C 45/02. Dokument taki jest w stanie dostarczyć jedynie pewnych 

podstawowych wytycznych i z całą pewnością nie jest wystarczający do dokonywania kompleksowej oceny zachowań 
przedsiębiorców dominujących.” A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 311. 
32 Chodzi o stworzenie standardów zachowań przedsiębiorców dominujących, tak by możliwe było zdefiniowanie pewnych 

sytuacji, w których zachowania te nie będą traktowane jako sprzeczne z prawem. A. Stawicki, E. Stawicki, „Ustawa…”, str. 311. 
33 M. Baron „Nowe założenia…”, str. 78. 
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W 2011 roku Prezes UOKiK wydał decyzję stwierdzającą, iż doszło do nadużycia pozycji 

dominującej na rynku energii elektrycznej przez spółkę RWE Polska,
34

 która udostępniając 

infrastrukturę przesyłową sprzedawcom energii, narzucała im uciążliwe warunku rozliczeń. Polityka 

stosowana przez przedsiębiorcę ograniczyła tym samym kontrahentom możliwość skutecznego 

konkurowania na rynku obrotu energią. 

Inna decyzja
35

 dotyczy spółki Energa-Operator. UOKiK ustalił, że Energa-Operator utrudniała 

gminie wybór sprzedawcy energii, dostarczanej do punktów oświetleniowych placów, ulic i dróg 

publicznych. Spółka, wykorzystując fakt, że jest właścicielem większości infrastruktury oświetleniowej 

na terenie gminy oświadczyła, że nie wyrazi zgody na dostawę energii przez podmiot spoza swojej 

grupy kapitałowej.
36

  

Decyzją z 21 września 2011 roku,
37

 Prezes UOKiK stwierdził, że spółka dystrybucyjna PGE 

Dystrybucja nadużywała swojej pozycji dominującej narzucając kontrahentom uciążliwe warunki 

umów. PGE Dystrybucja narzucała odbiorcom minimalny próg mocy energii elektrycznej. 

W konsekwencji mogło dojść do sytuacji, gdy kontrahent, który nie potrzebował aż takiej ilości, musiał 

zaakceptować narzucone warunki, ponosząc wyższe koszty. Zgodnie z prawem, moc przyłączeniowa 

ustalana jest przez odbiorcę energii na poziomie rzeczywistego zapotrzebowania i nie może być 

korygowana przez dystrybutora.
38

 

Brak w treści powołanych decyzji Prezesa UOKiK odwołania do ekonomicznych skutków 

niekonkurencyjnych działań przedsiębiorstw energetycznych bądź też innych refleksów praw ekonomii, 

które mogłyby świadczyć, iż stwierdzona przez organ niedozwolona praktyka, miała walor 

ekonomicznego uzasadnienia (economic justification).
39

 Warto zaznaczyć, że polityka wspólnotowa, 

w przedmiocie praktyk nadużywania pozycji dominującej, bazuje w coraz większym stopniu na teorii 

ekonomii.
40

 

 

2. Niedozwolona koncentracja przedsiębiorstw 

Jednym z założeń legislacyjnych powstającej ustawy antymonopolowej było postrzeganie 

transakcji fuzji i przejęć jako mogących rodzić ryzyko ograniczenia konkurencji. Dział XIII Ustawy 

w całości traktuje o koncentracji przedsiębiorstw. Wśród nich, niedozwolone są te, które prowadzą do 

                                                           
34 Decyzja Prezesa UOKiK: RWA 26/2011. 
35 Decyzja Prezesa UOKiK: RGD 36/2011.  
36 Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3220.  
37 Decyzja Prezesa UOKiK: RŁO 27/2011. 
38 Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3009.  
39 Analiza treści wspomnianych rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, skłania do przyjęcia tezy, iż bliżej tym rozstrzygnięciom  

do poglądów szkoły Harvarda niż Chicago, gdyż ta ostatnia, stawia znacznie większe wymagania pod względem uzasadnień 
ekonomicznych, odnośnie kwalifikowania zachowań rynkowych przedsiębiorstw, jako sprzecznych z regułami efektywnej 

konkurencji. Zob. Z. Jurczyk, „Cele polityki…”, str. 38.   
40 Utrwalenie tendencji sięgania po ekonomiczne instrumenty dla analizy zakazów antykonkurencyjnych zachowań 
przedsiębiorstw wyraźnie odzwierciedlają najnowsze dokumenty Komisji, tj. wytyczne dotyczące koncentracji niehoryzontalnych 

z 2008 r. (Dz.Urz. C Nr 265 z 18.10.2008 r., s. 6 i n.) oraz wytyczne w sprawie art. 82 TWE z 2009 r. (Dz.Urz. C Nr 45  

z 24.2.2009 r., s. 7 i n.) I. Nestoruk, „Struktura i następstwa w europejskim prawie konkurencji – studia nad działaniami 
wykluczającymi oraz pomocą państwa”, w: „Monitor Prawniczy,” Nr 11/2009.  
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„istotnego ograniczenia konkurencji” (art. 20 ust. 1 Ustawy). Jeżeli dokonana przez organ 

antymonopolowy ocena zgłoszonej
41

 koncentracji, prowadzi do wniosku, że w jej wyniku dojdzie do 

realizacji przesłanki „istotnego ograniczenia konkurencji”
42

 Prezes UOKiK wyda decyzję zakazującą 

dokonania koncentracji.  

Konstrukcja instytucji kontroli koncentracji, oparta jest na analizie antycypującej jej skutki 

dla konkurencji (tzw. analiza ex ante). Ze względu na trudności w precyzyjnym i jednoznacznym 

sformułowaniu pojęcia „konkurencja”, istotnego znaczenia nabiera posługiwanie się określonymi 

kryteriami racjonalności. Przemawia za tym również różnorodność i złożoność zachowań 

przedsiębiorstw na rynku, które mogą oddziaływać na konkurencję jednocześnie pozytywnie 

i negatywnie.
43

 

Organ antymonopolowy chcąc „zmierzyć poziom” ograniczenia konkurencji posługuje testem 

przeprowadzonym w oparciu o jednolite kryterium. Kryterium to, sprowadza się do odpowiedzi na 

pytanie, czy w wyniku realizacji zamierzonej koncentracji konkurencja na rynku właściwym ulegnie 

istotnemu ograniczeniu, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej. Jest 

to tzw. test istotnego ograniczenia konkurencji (SIEC- significant impediment od effective 

competition).
44

 Potencjalnie korzystne dla rynku skutki (efficencies) brane są pod uwagę we 

wspomnianych testach
45

 są one składową wielowymiarowych analiz służących wypracowaniu 

ostatecznej sumarycznej oceny zgłoszonej koncentracji.
46

 Uwidacznia się tu koncepcja, którą 

w doktrynie szkoły chicagowskiej nazwano „ekonomiczną analizą w postępowaniach 

antymonopolowych”. 

Odejście od wyłącznie formalnej charakterystyki koncentracji, przejawia się w możliwości 

wydania zgody na koncentrację mimo niespełnienia kryterium nieograniczania w istotny sposób 

konkurencji, ze względu na inne- związane z ochroną innych niż konkurencja- wartości mieszczących 

się w interesie publicznym
47

 (w przypadku elektroenergetyki będzie to np. bezpieczeństwo energetyczne 

kraju).
48

 Jest to (występująca również  w przypadku nadużywania pozycji dominującej) tzw. reguła 

rozsądku,
49

 czyli kompensowanie strat w zakresie konkurencji pozytywnymi skutkami koncentracji, 

jakie mogą się ujawnić w innych niż konkurencja dobrach społecznych lub gospodarczych, 

                                                           
41 Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 Euro. (Art. 13 ust. 1. pkt 2 Ustawy.) 
42 Jednocześnie nie będzie podstaw do wyrażenia zgody na koncentrację ze względu na nadzwyczajne korzyści dla gospodarki 
(art. 20 ust.2 Ustawy). 
43 E. Jantoń-Drozdowska, „Ekonomiczne przesłanki antymonopolowej oceny koncentracji” w: „Konkurencja w gospodarce 

współczesnej”, Warszawa 2007, str. 276. 
44 A. Stawicki, E. Stawicki „Ustawa…”, str. 451. 
45 Ibidem, str. 503.  
46 Ibidem, str. 504. 
47 Ibidem, str. 451. 
48 Przykładowe decyzje Prezesa UOKiK: DKK-32/2007, DOK-29/07, DOK-19/07. 
49 Stosowanie reguły rozsądku nie zostało formalnie zapisane we wspólnotowym prawie konkurencji, tak jak zostało to uczynione 
w prawie amerykańskim, w którym reguła rozsądku bierze swój początek. W art. 2 Sherman Act- „standard rozsądku” („standard 

of reason”). Zob. Kohutek, „Praktyki wykluczające…”, str. 208-214. Na gruncie reguły rozsądku relewantne mogą być wszelkie 

okoliczności rynkowe danego przypadku. Wszystkie z nich należy odpowiednio wyważyć. W tym kontekście regułę tę utożsamia 
się z „testem wszelkich okoliczności” (totality of circumstances test).  Ibidem, str. 215. 
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podlegających ochronie ze względu na interes publiczny. W takiej sytuacji rośnie rola ekonomicznych 

metod analizy i oceny skutków pro i anty konkurencyjnych.  

Spadek reguły „illigaly per se” na rzecz „the rule of reason” koresponduje z wielością 

współzależności ekonomicznych przesłanek antymonopolowej oceny koncentracji, które muszą być 

uwzględnione przez organy antymonopolowe, stanowi dla tych ostatnich wielkie wyzwanie. Tym 

bardziej, że ich liczba nie jest ani sformalizowana ani zamknięta.
50

 

Zatem zastosowanie art. 20 ust 1 i 2 Ustawy wymaga od organu antymonopolowego, 

zinterpretowania przesłanki „istotnego ograniczenia” będącej wyrażeniem nieostrym. Następnie 

przeprowadzenia testu „istotnego ograniczenia”, (opartego o zmienne kryteria- dobierane casum ad 

casum) oraz dokonuje się oceny jego wyniku. Dodatkowo ocenić należy, czy zachodzą szczególne 

przesłanki pozwalające na wydanie zgody mimo, że koncentracja ograniczy konkurencję- te szczególne 

przesłanki, o których wspomina ust. 2 art. 20 Ustawy, to katalog otwarty kryteriów reprezentujących 

inne, niż konkurencja wartości, które zarazem przyczyniają się do realizacji interesu publicznego.
51

  

Nagromadzenie w art. 20 Ustawy pojęć niedookreślonych, katalog otwarty przesłanek oraz 

dokonywanie ocen przez organ państwowy z pewnością nie sprzyja transparentności podejmowanych 

decyzji i pewności prawa. Może powodować natomiast zarzut arbitralności decyzyjnej.  

Mimo ww. „wad” w konstrukcji tej instytucji, podkreśla się, że „podejmowanie właściwych 

decyzji w zakresie kontroli koncentracji może prowadzić do pożądanej, z punktu widzenia ochrony 

konkurencji, ingerencji w strukturę rynku, wywołującą niekiedy bardzo trwałe efekty”.
52

 Przekonanie 

o tworzeniu właściwej struktury rynku przekładającej się bezpośrednio na zachowania podmiotów 

w nim uczestniczących, a zatem i stan konkurencyjności nawiązuje do doktryny wypracowanej na 

Uniwersytecie Harvarda w latach 40tych i 50tych XX wieku. Twórcy tego nurtu, określili cele polityki 

konkurencji. Tworząc teoretyczne dla niej podstawy oparli się na paradygmacie S  Z - W, czyli 

struktura- zachowanie- wynik. Wyrażoną w tym modelu zależność potwierdziły badania empiryczne 

przeprowadzone w przemyśle amerykańskim. Harvardczycy przekonują, że prawo antytrustowe 

powinno wpływać raczej na strukturę rynku, niż samo zachowanie przedsiębiorców.
53

 

W prawie wspólnotowym zagadnienie koncentracji reguluje Rozporządzenie nr 139/2004
54

 

(dalej: Rozporządzenie). Kwestiom oceny koncentracji poświęcony został art. 2 Rozporządzenia, 

w którym znaleźć można, oparte na przesłankach ekonomicznych, kryteria oceny koncentracji.  

Podstawową przesłanką uznania koncentracji za zgodną ze wspólnym rynkiem jest to, aby nie 

przeszkadzała ona w sposób odczuwalny efektywnej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego 

części, szczególnie przez osiągnięcie lub umocnienie pozycji dominującej. Efektywnej konkurencji 

                                                           
50 Z. Jurczyk, „Cele polityki…”, str. 28. 
51 Niektóre głosy doktryny poddają pod wątpliwość, czy w ogóle interes publiczny został normatywnie zdefiniowany w art. 20 

ust.2. Zob. T. Skoczny (red.), „Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz”, Warszawa 2009, str. 902. 
52 A. Powałowski, S. Koroluk, L. Mering „Prawo ochrony konkurencji”, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, str. 22. 
53 Zob. Z. Jurczyk „Cele polityki…”, str. 15-16. Szkoła ta rozwinięta następnie przez S. Baina, przyjmując paradygmat Struktura-

Zachowanie-Wynik (S-Z-W), oparła się na przekonaniu, że rynki działają w sposób zawodny (fragile). Ibidem, str.16. 
54 Dz.Urz. UE L 24 z 29.1.2004 r. 
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może więc przeszkadzać nie tylko osiągnięcie lub umocnienie pozycji dominującej, ale jak wyjaśniono 

w pkt. 25 preambuły do Rozporządzenia, również koncentracja niepowodująca powstania pozycji 

dominującej. Inaczej mówiąc, w procesie oceny koncentracji istotna jest odpowiedź na pytanie, czy po 

jej zrealizowaniu, na rynku zachowana zostanie efektywna konkurencja, w warunkach której 

nienaruszona pozostaje samodzielność nabywców w ich wyborach rynkowych, co także oznacza, że na 

rynku występuje odpowiednie zróżnicowanie podaży.
55

 

W związku z powyższym, niezbędnym stało się odstąpienie od stosowanego wcześniej testu 

dominacji (dominance test) i zastąpienie go testem skutków antykonkurencyjnych. Nowa regulacja 

wymaga badania rzeczywistych skutków dla konkurencji i wprowadza zasadę „istotnego utrudnienia dla 

funkcjonowania skutecznej konkurencji” (essential impediments of effective competition). Podkreślić 

jednak należy, iż możliwe jest w dalszym ciągu stosowanie testu dominacji (przesłanka stworzenia lub 

umocnienia pozycji dominującej zapisana jest w ust. 2 i 3 art. 2 Rozporządzenia), choć nie jest on już 

jedyną i podstawową przesłanką oceny koncentracji.
56

 Przedmiotem zainteresowania Komisji były 

koncentracje energetycznych potentatów m.in. : EdF i Britihs Energy, RWE i Essent, E.ON i Endesa 

(zgłoszone koncentracje, miały  na etapie zgłoszenia szkodliwy wpływ na konkurencję, jednak zostały 

dopuszczone po spełnieniu konkretnych zobowiązań).  

Koncentracje w polskim sektorze energetyki związane są z ewolucją kształtu rynku 

energetycznego. Idea koncentracji przedsiębiorstw energetycznych w Polsce wpisywała się w ogólny 

plan modelowania energetyki w kierunku zwiększenia jej efektywności, koncentracji kapitału 

umożliwiającego niezbędne, aczkolwiek szczególnie kapitałochłonne inwestycje w tej dziedzinie 

gospodarki oraz zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów na arenie międzynarodowej. 

Zakaz dokonania koncentracji, to ważne narzędzie w kształtowaniu prokonkurencyjnej 

struktury rynku. Zakaz koncentracji, wydawany w oparciu o przepis art. 20 ust 1 Ustawy, jest 

w praktyce orzeczniczej Prezesa Urzędu wykorzystywany niezwykle rzadko. W latach 2000- 2009 

wydano łącznie 6 takich decyzji. (Prezes UOKiK wydaje rocznie około 150- 200 zgód na koncentrację- 

sprzeciwy są zatem rzadkością). W 2011 roku wydano zakaz na przejęcie przez PGE gdańskiej spółki 

Energa.
57

 Planowana transakcja miała charakter konsolidacji pionowej,  ponieważ połączenie 

dokonałoby się pomiędzy spółkami skupiającymi zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jej obrót 

hurtowy, detaliczny oraz dystrybucję. Konsekwencją koncentracji byłoby pełne uniezależnienie 

połączonych podmiotów od obecnych odbiorców nadwyżki energii produkowanej przez PGE. Znaczna 

część energii wytwarzanej przez PGE musi być sprzedawana poza jej grupę kapitałową, ponieważ PGE 

więcej energii produkuje, niż sprzedaje odbiorcom z własnej grupy energetycznej. Jeśli obie spółki 

połączyłyby się, zniwelowałoby to dysproporcję pomiędzy potrzebami a wielkością produkcji PGE 

i w efekcie większość energii elektrycznej mogłaby być sprzedawana wewnątrz grupy. PGE uzyskałaby 

                                                           
55 Zob. E. Jantoń-Drozdowska, "Ekonomiczne przesłanki…”, str. 280. 
56 Ibidem, str. 280. 
57 Decyzja Prezesa UOKiK nr DKK 1/2011. 
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dzięki temu połączeniu niezależność od innych uczestników krajowego rynku, co pozwoliłby jej z kolei 

w dużym stopniu kształtować wysokość cen niezależnie od innych przedsiębiorców.
58

 

 

3. Podsumowanie i wnioski 

Wpływ szkół ekonomicznych na reguły prawa konkurencji jest niekwestionowany i niezbędny. 

„W odróżnieniu od amerykańskiego prawa antytrustowego wpływ ekonomii na wspólnotowe prawo 

konkurencji wydaje się wciąż raczej umiarkowany (co spotyka się z krytyką wielu komentatorów)”.
59

  

Analiza ekonomiczna przepisów prawa zasadnie limituje wpływy antytrustu.
60

 Pogląd ten 

koresponduje z użytym w literaturze porównaniem roli teorii ekonomicznych w prawie konkurencji do 

ograniczających „uprzęży”.
61

 Poza tym, ekonomizacja stosowania prawa konkurencji ma za zadanie 

poprawić i zmodernizować stosowanie modeli ekonomicznych oraz metod ekonometrycznych oraz 

zacieśnić wymianę informacji między najnowszymi zdobyczami wiedzy ekonomicznej, zwiększyć 

zrozumienie solidnej analizy ekonomicznej.
62

 Reminiscencją stosowania ekonomii w prawie 

konkurencji jest ewolucja praw antytrustu, którą można utożsamiać z postępującą liberalizacją rygorów 

prawa.
63

  

Komisja Europejska nieustannie podejmuje działania mające na celu ulepszenie europejskiego  

prawa konkurencji. Modernizacja ta, polega na m.in. na ekonomizacji tego prawa. W przedmiocie 

praktyk nadużywania pozycji dominującej polityka wspólnotowa bazuje w coraz większym stopniu na 

teorii ekonomii. Dodatkowo, w celu wzmocnienia „ekonomicznego myślenia” w stosowaniu prawa 

antytrustowego w 2003 r. utworzone zostało w strukturze wspólnotowego organu antymonopolowego – 

komisji europejskiej, stanowisko Głównego Ekonomisty.
64

 

Nie sposób jednoznacznie ocenić, które podejście w stosowaniu przepisów prawa 

antymonopolowego jest lepsze; formalne (form based approach) czy uwzględniające ogół okoliczność 

każdego przypadku (more economic approach). Pewnym jest, że żadne z nich, nie jest pozbawione wad. 

Nie znaczy to jednak, że należy odejść od ekonomicznego ukierunkowania obecnego prawa 

antymonopolowego. Wręcz przeciwnie, wyrażam głębokie przekonanie, że prawo antymonopolowe 

działa lepiej w skojarzeniu z ekonomią. Co jednak nie znaczy, że na grunt norm prawnych należy 

zaszczepiać rozmaite teorie ekonomiczne, na zasadzie prostej repliki.   

Na koniec pragnę odnieść się do kontrowersyjnego nurtu, nie pozostającego wcale 

na marginesie dyskursu dotyczącego ustawodawstwa antymonopolowego o bezsensowności lub nawet 

                                                           
58 Zob. http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2423.  
59 R. Molski, „Prawo antymonopolowe…”, str. 137. Zob. literatura tam przytoczona.  
60 K. Kohutek, “Praktyki wykluczające…”, str. 327.  
61 J. Wright, „Commisioner Rosch, Rhetoric, and the Relationship Between Economics and Antitrust,” 12 June 2009. Tekst 
opublikowany na: www.truthonthemarket.com.  
62 P. Behrens, „Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania instrumentów ekonomicznych w prawie kartelowym”,  

w: „Konkurencja w gospodarce…”, str. 57, cyt. za: L.H. Röller, „Der ökonomische Ansatz in der europäischen 
Wettbewerbspolitik", w: “Monopolkommission, Zukunftsperspektiven der Wettbewerbspolitik”, 2005, str. 37.  
63 K. Kohutek, „Praktyki wykluczające….”, str. 327. Zob. też A. Jurkowska, T. Skoczny, „Ekonomizacja wspólnotowej polityki 

konkurencji…”, str. 6. 
64 Z. Jurczyk, „Cele polityki…”, str. 35. 
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szkodliwości jego istnienia. Co prawda literatura przedstawiająca ten pogląd, przede wszystkim praca 

R. Borka –The Antitrust Paradox - ale też wiele innych
65

 może prima facie wydawać się czytelnikowi 

atrakcyjna, przekonywująca oraz spójna. Albowiem o ile, w przypadku sektorów gospodarki nie 

mających waloru użyteczności publicznej (public utility), można by szukać argumentów wspierających 

tezę, że regulacje prawa antymonopolowego, mające w zamierzeniu chronić konkurencję, wywołują 

skutek odwrotny od planowanego, władczo ingerując i zniekształcając mechanizmy rynkowe, to jednak 

obrona tej tezy staje się znacznie trudniejsza w odniesieniu do rynku elektroenergetyki. „Produktem” 

tego sektora jest energia elektryczna, którą postrzega się jako dobro publiczne. Cechować ją zatem 

powinna- ogólna dostępność, przystępna cena, niezawodność dostaw. W moim przekonaniu, fakt ten 

stanowi swoistą legitymizację do szerokiego stosowania prawa antymonopolowego oraz świadczy 

o użyteczności tego rodzaju ustawodawstwa. 

Ograniczenie swobód merkantylnie z istoty działających podmiotów gospodarczych, jedynie 

przez innych przedsiębiorców działających na rynku, skazywałoby obywateli de facto 

na funkcjonowanie w zaufaniu do teorii „samoograniczającego się rynku” i reguł tam działających. 

Konsument- odbiorca energii, musiałby się godzić na wynik rywalizacji wolnej gry rynkowej 

przedsiębiorców, niejako sam w tej grze nie uczestnicząc. Zaś rezultat tej swobodnej rywalizacji nie 

musiałby odpowiadać interesom konsumentów.   

Odpowiedź na „paradoks antytrustu” sformułował ponad dwadzieścia wieków wcześniej 

Platon, pisząc o „paradoksie wolności” w gospodarce- nieograniczona wolność gospodarcza niszczy 

sama siebie.
66

  

 

Summary  

Antitrust is an interdisciplinary science that draws from political economy. Since the beginning 

of the XXI exacerbated by national legislation and European tendencies to economize antitrust law. 

Historically, the first was the principle of "formal approach" to the analysis of antitrust law. However, 

the shortcomings of this method gave rise to the need to find other solutions. From this arose the need 

for an approach to an even greater extent, aking into account the use of economic regulations and multi-

dimensional study of the effects of market behavior. The article presents the regulations concerning 

abuse of dominance and mergers and evidence allowed economization of these institutions in the polish 

law and examples of their application in relation to energy companies. 
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Competition law, antitrust law, more economic approach, control of abuse system, ABUSE 

dominance, merger control, concentrations, energy companies, antitrust paradox. 

 

                                                           
65 R. Bork, “The Antitrust…”, M. Wolf, “Cought in…”, L. Graglia, “Is Antitrust…” 
66 Zob. K. R. Popper „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie” t.2, Warszawa 2006, str. 156. 
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Ocena wpływu rozpoczęcia inwestycji na „efekt zachęty” 

w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

 

I Wprowadzenie. 

 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007 - 2013 dobiegają końca, pozostało niewiele 

konkursów, a duża część beneficjentów rozlicza ostatnie wydatki. Wszyscy zainteresowani funduszami 

unijnymi spoglądają już w kierunku systemu programowania i wdrażania dokumentów programowych 

związanych z perspektywą finansową 2014 - 2020. Nie zmienia to jednak faktu, że w ramach toczących 

się jeszcze postępowań zdarza się, iż niektórzy wnioskodawcy rozpoczęli realizację projektu zanim 

złożyli pierwszy wniosek o dofinansowanie i tym samym naruszyli zasadę efektu zachęty.  

 Podejmując zagadnienie efektu zachęty, należy rozpocząć od wskazania podstawy prawnej 

będącej źródłem unormowania dla podejmowanych działań w ramach regionalnych programów 

inwestycyjnych. Stosownie do treści art. 8 ust 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjmuje się, że pomoc 

dla przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia może być przyznana tylko wówczas, jeśli jej 

udzielenie wywoła tzw. efekt zachęty. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR) 

pomoc inwestycyjna udzielana jest w celu zwiększenia poziomu inwestycji w regionie objętym 

interwencją. Nie jest zatem uzasadnione udzielanie takiej pomocy na inwestycje, które byłyby dokonane 

również w przypadku nieotrzymania pomocy. Stąd warunkiem udzielenia pomocy jest występowanie 

tzw. efektu zachęty.
1
 

 Samo pojęcie efekt zachęty, znaczy tyle co wzbudzenie w kimś ochoty na coś lub pobudzenie, 

czy zaproszenie kogoś do działania tut. złożenia wniosku o dofinansowanie, aby dany rezultat, skutek 

został osiągnięty. Zatem odwołując się do ww. Rozporządzenia nr 800/2008 można przyjąć, że efekt 

zachęty ma miejsce wówczas, gdy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub działaniem zostanie 

złożony wniosek o przyznanie pomocy. Co w praktyce oznacza, że przedsiębiorca ma czuć się 

zachęcony do złożenia wniosku (np. przez ogłoszony konkurs do składania wniosków 

o dofinansowanie), a w następstwie jego złożenia, wymóg efektu zachęty zostaje spełniony. MRR 

podkreśla również, że pomoc publiczna powinna zachęcać beneficjentów do określonych zachowań 

(realizowania określonych projektów) które są pożądane z punktu widzenia celów polityki władz 

                                                           
1 Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do 

rozporaządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących udzielenia pomocy publicznej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008, s.26. www.mrr.gov.p. 
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publicznych. Innymi słowy pomoc publiczna powinna być przeznaczana na takie projekty, które 

w przypadku jej nieotrzymania nie byłyby zrealizowane (albo byłyby zrealizowane później lub 

w ograniczonym zakresie).
2
 Również na gruncie prawa krajowego przyjmuje się za § 19 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programu operacyjnego (Dz. U. z 2010 r. nr 239, 

poz. 1599), że prace inwestycyjne związane z realizacją nowej instytucji mogą rozpocząć się 

po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku.  

 Jednak część beneficjentów nie zawsze sobie zdaje sprawę, że podjęte przez nich prace bądź 

czynności związane z planowaną inwestycją naruszają zasadę efektu zachęty i wykluczają możliwość 

uzyskania dofinansowanie. Niejednokrotnie postępowania kontrolne instytucji zarządzających, 

instytucji pośredniczących czy instytucji wdrażających kończą się w sądzie. Stąd w dalszej części pracy 

odniosę się do niektórych aspektów naruszenia efektu zachęty podjętych przez sądy administracyjne. 

 

II Wymogi w zakresie spełnienia przesłanki nowej inwestycji wyrażonej w przepisach 

prawa krajowego i unijnego na tle wybranych orzeczeń sądów. 

 Przytoczone powyżej rozporządzenie MRR posługuje się pojęciem nowej inwestycji, nie 

definiując jej, wskazuje jedynie jakiego rodzaju inwestycje można zaliczyć do kategorii inwestycji 

nowych objętych dofinansowaniem. I tak w § 6 ust. 1 mowa jest o pomocy na nowe inwestycje, których 

celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez udzielanie bezpośredniego 

wsparcia przedsiębiorcom. Natomiast § 7 ust. 1 wymienia kategorie inwestycji uznanych za nowe. Są to 

inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego 

przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją działalności 

przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów, lub zasadniczą zmianą 

dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Ponadto powyższy przepis zalicza 

nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub 

zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki są nabywane przez inwestora 

niezależnego od zbywcy. Jednocześnie wskazuje (§7 ust. 2), że nowymi inwestycjami nie są inwestycje 

prowadzące wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych, jak również samo nabycie udziałów 

lub akcji przedsiębiorstwa.  

 Odnosząc się do pojęcia nowej inwestycji, na pewno trzeba mieć na uwadze czysto literalne jej 

brzmienie. Słownik języka polskiego definiuje, że nowy, oznacza następny, dalszy, od niedawna 

istniejący, właśnie wynaleziony, niedawno zrobiony, nabyty lub właśnie powstały, założony.
3
 

W określeniu nowy zawarty jest pewien aspekt czasowy, wskazujący na powiązanie następujących po 

sobie zdarzeń (złożenie wniosku – nowa inwestycja). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwraca 

uwagę jeszcze na inny aspekt nowej inwestycji, a mianowicie na funkcjonalne i ekonomiczne 

                                                           
2 Ibidem, s.26. 
3 Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012. 
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powiązania etapów i poszczególnych składników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 w art. 13 ust. 10 wskazuje, że dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt 

inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, duży projekt inwestycyjny uznaje się 

za jednostkowy projekt inwestycyjny. Jeśli inwestycja prowadzona jest na przestrzeni trzech lat przez tę 

samą firmę lub te same firmy i składają się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie 

niepodzielny. Powyższa zasada ma przeciwdziałać sztucznemu dzieleniu projektów w celu obejścia 

zasad pomocy regionalnej. Dalej jak wskazuje MRR, dla kwalifikowalności projektu stanowiącego etap 

większego przedsięwzięcia inwestycyjnego konieczne jest uznanie, że projekt ten stanowi sam w sobie 

samodzielną, wyodrębnioną funkcjonalnie nową inwestycję w stosunku do etapu poprzedzającego bądź 

równolegle realizowanego w zakresie całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zatem cecha 

jednostkowego przedsięwzięcia winna być oceniona przez pryzmat celu dla jakiego został przepis 

unijny ustanowiony (tj. przeciw sztucznemu dzieleniu projektów na podprojekty). To co istotne 

i niezbędne w omawiany zakresie to spełnienie wymogu zgodność postępowania wnioskodawcy 

z prawodawstwem krajowym i unijnym w zakresie pomocy publicznej o czym będzie mowa w dalszej 

części pracy. 

 

1. Problematyka nowych inwestycji w świetle przepisów o roboty budowlane. 

Z uwagi na fakt, że wielu przedsiębiorców, w ramach dofinansowania, planuje przebudowę, 

budowę bądź remont, dochodzi do skrzyżowania celu projektu inwestycji z przepisami prawa 

budowlanego.
4
 Niezwykle istotnym dowodem jest wówczas dziennik budowy. Przyjmuje się, 

że dziennik budowy, jako urzędowy dokument zawiera zapisy przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dokument prawidłowo sporządzony 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego, a zatem wiarygodne źródło prac wykonywanych na terenie 

inwestycji. Stąd można wnioskować, że brak wpisów w dzienniku świadczy, że takie zdarzenia nie 

miały miejsca. A contrario można uznać, że wystąpienie takich wpisów w dzienniku budowy 

odzwierciedla stan faktyczny, który miał miejsce na terenie inwestycji. Zatem w przypadku wystąpienia 

wątpliwości w zakresie naruszenia efektu zachęty należy zapoznać się z zapisami dziennika budowy. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2012 r.,
5
 w kwestii spornych robót 

budowlanych rozstrzygnięcie oparł na wpisach w dzienniku budowy. Wpisy te odzwierciedlały 

wykonane na terenie inwestycji roboty budowlane i adaptacyjne. Sąd odwołując się do § 7 ust. 1 

rozporządzenia MRR stwierdził, że zarówno charakter, jak też specyfika robót, wykonanych wpierwszej 

połowie 2011 r. jednoznacznie wskazywały, że prace adaptacyjne i wykończeniowe wymienione 

w części budżetowej wniosku o dofinansowanie, a także w biznes planie oraz wyciągu z dokumentacji 

                                                           
4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane t.j. Dz.U.2010.243.1623. 
5 Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej  

R. M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B. z dnia 18 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Bk 76/12 w sprawie 

ze skargi R. M. M. na negatywną ocenę Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie oceny 
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej oddalił skargę kasacyjną (II GSK 979/12). 
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technicznej, są nimi uwarunkowane i stanowią ich kontynuację. Jednocześnie odnosząc się do 

przepisów regulujących prawo budowlane, należy wskazać art. 41 ust 1 ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. 

prawa budowlanego (Dz. U. 2010r. Nr 243, poz. 1623, dalej upb) który przyjmuje za rozpoczęcie 

budowy chwilę podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Natomiast ust. 2 ww. przepisu 

wymienia jako prace przygotowawcze: 

1)   wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

2)   wykonanie niwelacji terenu; 

3)   zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

4)   wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

 Organ wyjaśnił, że przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją nowej inwestycji należy 

rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia 

ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygotowaniem 

i opracowaniem dokumentacji projektowej. Ograniczenie to, określane jako efekt zachęty jest ściśle 

związane z celami jakie ma realizować regionalna pomoc inwestycyjna. Konkludując wpisy 

dokumentowane w dzienniku budowy świadczą o rozpoczęciu i prowadzeniu robót budowlanych. 

Do prac budowlanych w kontekście naruszenia efektu zachęty odniósł się również Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 3 listopada 2011 r.
6
 Wnioskodawca w ramach 

projektu ubiegał się o dofinansowanie na termomodernizację ścian budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych. Zarzut oceniających wniosek dotyczył wymiany przez Wnioskodawcę docieplenia 

ścian od strony wejść w kilku budynkach w okresie od stycznia do września 2010 r., objętych następnie 

rozpatrywanym wnioskiem. Wskutek powyższego stwierdzono, że na podstawie analizy wniosku 

aplikacyjnego oraz Studium Wykonalności stwierdzono, że realizacja inwestycji objętej projektem 

rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku, co oznacza, że nie może on uzyskać wsparcia. W ocenie 

sądu niesporne w sprawie było, że przed złożeniem wniosku w ramach przedmiotowego konkursu 

Wnioskodawca dokonał docieplenia ścian frontowych kliku budynków objętych wnioskiem. Według 

twierdzeń strony skarżącej, nie zweryfikowane przez organ, roboty zostały zrealizowane w 2009 r., zaś 

ich odbiór nastąpił w II kwartale 2010 r. Roboty sfinansowano ze środków własnych (funduszu 

remontowego) spółdzielni. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd wyrokiem z dnia 31 maja 

2011 r., sygn. akt: III SA/Lu 199/11, uwzględnił skargę wnioskodawcy i stwierdził, że ocena projektu 

została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, przekazując jednocześnie sprawę do ponownego 

rozpatrzenia. Od powyższego wyroku  została wniesiona skarga kasacyjna.  

 

 Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując skargę kasacyjną, uznał za nieuprawnione 

stanowisko WSA przyjmujące, że wnioskodawca rozpoczął realizację projektu przed złożeniem 

                                                           
6 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy  

ze skargi Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w L. na informację Zarządu Województwa L. z dnia [...] kwietnia  

2011 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej oddalił skargę  
(III SA/Lu 469/11). 
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wniosku o dofinansowanie i w konsekwencji uchylił wyrok WSA przekazując sprawę do ponownego 

rozpatrzenia (wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 2011r., sygn. akt: II GSK 1507/11). Zdaniem Sądu organ nie 

wykazał w sposób dostateczny przyjętej w zaskarżonej informacji tezy, iż przedmiotowy projekt nie 

spełnia kryterium efektu zachęty i nie obalił tym samym twierdzeń strony skarżącej. Sąd uznał, 

że instytucja zarządzająca nie dokonała rzetelnej i bezstronnej oceny projektu, przy zastosowaniu 

przejrzystych reguł.  

 Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie rozpoznając skargę zważył, że spór koncentruje 

się na ocenie, czy zgłoszony przez stronę skarżącą projekt termomodernizacyjny jest projektem, którego 

realizacja rozpoczęła się po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. W wyroku z dnia 3 listopada 

2011r. WSA wskazał, że obowiązujące przepisy prawa krajowego, jak również unijnego każą traktować 

jako jedno przedsięwzięcie (jeden projekt) cały proces termomodernizacji budynków, obejmujący 

wykonane wcześniej docieplenie ścian frontowych i planowane w ramach zgłoszonego na konkurs 

projektu docieplenie pozostałych ścian. W konsekwencji WSA oddalił skargę. 

 

2. Nowe inwestycje a umowa nabycia nieruchomości. 

W dniu 21 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecie wydał 

orzeczenie obejmujące problematykę efektu zachęty i jego naruszenia przez Wnioskodawcę w wyniku 

podpisania umowy nabycia nieruchomości. Stan faktyczny sprawy był następujący:
7
 

 Spółka Doradztwa Podatkowego zawarła w dniu 19 sierpnia 2009 r. warunkową umowę 

zakupu nieruchomości dotyczącej przedmiotu jej działalności. Następnie w dniu 30 listopada 2009r. 

złożyła wniosek o dofinansowanie. Celem projektu było przekształcenie istniejącego przedsiębiorstwa 

w nowoczesne centrum kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw. Powyższy wniosek 

został przez zespół ekspercki ds. oceny merytoryczno-technicznej oceniony negatywnie. Uzasadniając 

taką ocenę eksperci stwierdzili m.in., że projekt nie dotyczy nowej inwestycji w rozumieniu 

Rozporządzenia  MRR i nosi znamiona inwestycji rozpoczętej z uwagi na zawarcie wstępnej umowy 

zakupu nieruchomości. Od powyższej oceny Spółka wniosła protest, a ostatecznie sprawa zawisła przed 

WSA w Szczecinie. Sąd odwołując się do logiki unijnych przepisów, uznał, że perspektywa otrzymania 

pomocy ma zachęcać do realizacji danej inwestycji, zaś bez jej otrzymania inwestycja nie byłaby 

zrealizowana w określonym zakresie lub nie byłaby realizowana wcale. Zarząd Województwa uznał, 

iż wcześniejsze rozpoczęcie jakichkolwiek działań przez Spółkę (zawarcie wstępnej umowy zakupu 

nieruchomości) może świadczyć o tym, że Spółka zrealizowałaby inwestycję niezależnie od przyznania 

jej dotacji, przez co pomoc nie wywołałaby efektu zachęty. Jednocześnie powołując się do treści 

§ 12 ust. 3 rozporządzenia MRR, zdaniem Sądu, przepis nie potwierdza stanowiska prezentowanego 

w skardze, iż dopuszczalne (a nawet uzasadnione, m.in. ze względu na potrzebę wskazania miejsca, 

                                                           
7 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 grudnia 2010 r. sprawy  

ze skargi P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. na informację Zarządu Województwa z dnia [...] nr [...] 

o wynikach procedury odwoławczej dotyczącej negatywnej oceny projektu zgłoszonego do konkursu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 oddalił skargę (I SA/Sz 912/10). 
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gdzie inwestycja będzie realizowana) jest zamówienie bądź zakup nieruchomości (nieruchomego środka 

trwałego) przed zgłoszeniem wniosku. Przeciwnie, zdaniem Sądu, takie wyraźne wskazanie w przepisie, 

że dopuszczalne jest przed zgłoszeniem wniosku jedynie ponoszenie „wydatków” związanych 

z przygotowywaniem dokumentacji projektowej oznacza, że nie jest dopuszczalne ponoszenie innych 

wydatków, w tym np. na zakup nieruchomości. Ponadto konieczność wskazania we wniosku 

o dofinansowanie miejsca, gdzie inwestycja będzie realizowana nie wymaga bowiem uprzedniego 

zakupu nieruchomości na/w której ta inwestycja ma być realizowana w przypadku gdy w ramach 

projektu wnioskodawca „planuje” nabycie nieruchomości oznacza jedynie, że „posiadanie prawa do 

dysponowania nieruchomością w celach realizacji projektu Wnioskodawca potwierdzi niezwłocznie po 

nabyciu nieruchomości”. Taki zapis nie wymaga, by przed złożeniem wniosku Wnioskodawca zawierał 

umowę nabycia nieruchomości (nawet warunkową) i ponosił z tego tytułu wydatki. W cenie Sądu, 

wystarczającym wykazaniem uprawnień do takiej nieruchomości, nie oznaczającym rozpoczęcia 

inwestycji przed zgłoszeniem wniosku, może być w szczególności zawarcie umowy przedwstępnej 

zakupu takiej nieruchomości. Przedstawione powyżej wyroki nakreślają kierunek, w jakim zmierza 

orzecznictwo polskich sądów administracyjnych.  

 

3. Wnioski. 

Jakie zatem płyną wnioski? Po pierwsze można wyciągnąć wnioski wobec beneficjentów/ 

wnioskodawców. Należy zauważyć, że pewne czynności dokonane przez beneficjentów mogą zostać 

uznane przez organ za rozpoczęcie inwestycji, wykluczające możliwość otrzymania dofinansowania 

w rozumieniu § 19 ust. 1 i 3 rozporządzenia MRR. Niekiedy beneficjenci, nieświadomi obowiązujących 

przepisów, chcą jak najszybciej rozpocząć realizację inwestycji nie patrząc na konsekwencje. Niestety 

takie pochopne i nieprzemyślane działania pociągają za sobą niekorzystne skutki w postacie odmowy 

udzielenia dofinansowanie. Niejednokrotnie również w toku realizowanego projektu, instytucja 

zarządzająca, pośrednicząca bądź wdrażająca, na podstawie przedłożonych przez beneficjenta 

dokumentów dochodzi do przekonania, że rozpoczęcie inwestycji zostało podjęte z naruszeniem efektu 

zachęty. W takiej sytuacji beneficjent zostanie zobowiązany do zwrotu już otrzymanego 

dofinansowanie. 

 Instytucje przyjmują, że jakiekolwiek czynności związane z przyszłą inwestycją, dla której 

ubiega się przedsiębiorca o dofinansowanie będą skutkować naruszeniem zasady efektu zachęty i tym 

samym pozbawią wnioskodawcę prawa do otrzymania środków unijnych. Samo pojęcie „jakiekolwiek 

czynności”, jest pojęciem nieostrym, którego zakres znaczeniowy jest trudny do zdefiniowania. Można 

jedynie podjąć próbę wymienienia takich czynności, które w zakresie znaczeniowym zwrotu 

„jakiekolwiek czynności” będą się zawierały. Opierając się również na judykaturze można uznać, że 

„jakiekolwiek czynności” to: 

- roboty budowlane, 

- prace wykonywane na terenie, które mają odzwierciedlenie w zapisach dziennika budowy, 
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- prace przygotowawcze w świetle prawa budowlanego, 

- podpisanie warunkowej umowy nabycia nieruchomości oraz innych umów związanych 

z planowaną inwestycją, 

- pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia ruchomych środków trwałych. 

Katalog powyższy nie ma charakteru zamkniętego. 

Ponadto, występują skutki wobec instytucji udzielających dofinansowania, gdyż wykrycie 

nieprawidłowości pociąga za sobą obowiązek wszczęcia przez nie postępowania i wydania decyzji 

administracyjnej zobowiązującej beneficjenta do zwrotu otrzymanych środków. Ustawa z dnia 6 grudnia 

2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm., 

dalej: uzppr) nie reguluje zasad i trybu postępowania w sprawie zwrotu uzyskanego przez beneficjenta 

dofinansowania.
8
 Przepis art. 26 ust. 1 pkt. 15 i 15a tej ustawy wskazuje jedynie instytucję zarządzającą 

jako organ właściwy do odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi, w tym wydawania decyzji 

o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa 

w przepisach o finansach publicznych oraz do ustalania i nakładania korekt finansowych, o których 

mowa w art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

(Dz.U.UE.L.2006.210.25, ze zm., zwanego dalej rozporządzeniem Rady nr 1083/2006). Natomiast 

art. 98 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 stanowi, że państwo członkowskie dokonuje korekt 

finansowych wymaganych w związku z pojedynczymi lub systemowymi nieprawidłowościami 

stwierdzonymi w operacjach lub programach operacyjnych. Korekty dokonywane przez państwo 

członkowskie polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu 

operacyjnego. Państwo członkowskie bierze pod uwagę charakter i wagę nieprawidłowości oraz straty 

finansowe poniesione przez fundusze. „Nieprawidłowość”, zgodnie z art. 2 pkt. 7 tego rozporządzenia 

Rady nr 1083/2006, to jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania 

lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie 

ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. 

Natomiast „operację” w świetle art. 2 pkt. 3 tegoż rozporządzenia należy rozumieć, jako projekt lub 

grupę projektów wybranych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym lub na jej 

odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez komitet monitorujący i realizowanych 

przez jednego lub więcej beneficjentów, pozwalające na osiągnięcie celów osi priorytetowej, do której 

odnosi się ta operacja. 

  

Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku stwierdzenia konkretnej nieprawidłowości 

państwo członkowskie musi dokonać oceny i miarkowania jej charakteru, znaczenia i szkody, jaką 

wywołała, lub mogłaby wywołać w okolicznościach danej operacji lub programu. Nałożona korekta 
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finansowa nie może być zupełnie abstrakcyjna, lecz odpowiednia i adekwatna do stwierdzonej 

nieprawidłowości, czy to pojedynczej (indywidualnej, niewynikającej z wad systemu zarządzania 

i kontroli), czy systemowej. Tym samym obowiązek nałożenia przez państwo członkowskie korekt 

finansowych nie wynika z samego faktu naruszenia przez beneficjenta procedur, lecz z faktu, iż takie 

działanie lub zaniechanie powoduje lub potencjalnie mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym 

Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego (wyrok WSA 

w Gliwicach z dnia 14 maja 2012 r., sygn. III SA/Gl 1999/11).   

 W prawie krajowym kwestie związane ze zwrotem dotacji udzielonej ze środków unijnych 

objęte zostały regulacją ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240). W myśl art. 207 ust. 1 ufp, w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich są: 

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184, 

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi przez beneficjenta 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia 

przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa 

w ust.9, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10.  

 Konkludując, kluczową kwestią przed jaką stoi organ jest ocena czy i jaki przepis prawa 

materialnego został naruszony przez beneficjenta/wnioskodawcę oraz jakie konsekwencje to naruszenie 

niesie. Ponadto w swojej ocenie organ winie podjąć szereg czynności mających na celu zapewnienie 

rzetelnej i bezstronnej oceny naruszeń oraz nałożyć karę adekwatną do prawidłowo miarkowanej 

szkody. Gdyż z praktyki sądowej widać, że niewskazanie przez organ wydający decyzję 

administracyjną, konkretnego przepisy będącego podstawą do zwrotu środków,  jak również brak 

wyczerpującej oceny oraz miarkowania charakteru, znaczenia i szkody, skutkuje uchyleniem przez Sąd 

decyzji administracyjnej. 

 

III Jaka przyszłość? 

Będąc niejako w przededniu nowego okresu programowania na lata 2014 - 202 warto wskazać, 

że Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 utraci moc z dniem 31 grudnia 2013 r. Stad oczywistym 

jest, że trwają prace nad przygotowaniem nowego bądź zmienionego rozporządzenia. Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów na swojej stronie (www.uokik.gov.pl) umieścił kolejne etapy tworzenia 

aktów regulujących dopuszczalność pomocy publicznej, a także przygotowania unijnych wieloletnich 

ram finansowych oraz przepisów dotyczących funduszy strukturalnych UE na lata 2014 - 2020. Jednym 

z planowanych działań, istotnych dla podjętego w niniejszej pracy zagadnienia, jest rewizja 

i rozszerzenie zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008. Ponadto trwa szereg konsultacji publicznych, m.in. istniała możliwość 
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złożenia do dnia 12 września 2012 r. uwag i propozycji w zakresie zmian ww. Rozporządzenia 

(http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_gber/ index_en.html).  

 Reasumując, de lege lata w Rozporządzeniu MRR
9
 brak jest definicji legalnej pojęcia efekt 

zachęty, co powoduje, że wnioskodawcy/beneficjenci środków unijnych korzystają z orzecznictwa 

sądów oraz interpretacji instytucji udzielających środki. Jedynie Rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 800/2008 w preambule pkt. 28 zawiera wyjaśnienie, że efekt zachęty posługując się przy tym 

zwrotem nieostrym i niedookreślanym jakim jest zwrot „jakiekolwiek czynności”. Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego wydało w 2008r. poradnik, który w części 2.1. Pomoc regionalna, przybliża 

zagadnienie efektu zachęty.
10

 Niemniej wyjaśnienia i interpretacje zawarte w poradniku mają charakter 

ocen eksperckich, a nie są oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ani tym 

bardziej źródłem prawa powszechnie obowiązującego.  

 Podzielam poglądy de lege ferenda, że na obecną sytuację finansową beneficjentów, 

przedsiębiorców duży wpływ ma kryzys gospodarczy. Stąd nowe ograniczenia pomocy dla dużych 

przedsiębiorstw w znaczeniu wspólnotowym nie znajdują uzasadnienia. Właściwszym wydaje się zatem 

działanie na rzecz złagodzenia przepisów. Taki kierunek proponowanych działań popiera Komisja 

Polityki Spójności Terytorialnej, skłaniając się ku złagodzeniu przepisów w formie opublikowanego 

ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych,
11

 którego artykuł 13 dotyczy pomocy 

regionalnej.
12

 Mając na uwadze powyższe wydaje się właściwym, aby przy okazji dokonywanych zmian 

wprowadzić definicję legalną pojęcia efekt zachęty.  

 

Summary 

EU funds are an opportunity for many players to develop their business and expand the range 

of services conducted. Sometimes, however, projects carried out by beneficiaries are a breach of rules, 

as in accordance with article 8 paragraph 3 of Commission Regulation (EC) No 800/2008, it is assumed 

that any assistance to entrepreneurs under the regulation may be granted only in case the act exerts the 

so-called incentive effect. Hence it can be concluded that the incentive effect is a kind of guarantee that 

the support is essential and necessary for the subject, and without it, the investment would not be 

executed. The concept of the incentive effect has not been given its legal definition, but in practice 

it is assumed that the effect is met if the beneficiary before the investment (the applicant for funding) 

does not take actions related to the investment for which they request funding. However, some 

beneficiaries are not aware of the fact that the work undertaken or activities related to the planned 

investment infringe the principle of incentive and exclude the possibility to obtain funding. Often, 

controlling procedures against managing and intermediate bodies, as well as implementing institutions, 

                                                           
9 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach programu operacyjnego (Dz. U. z 1010r. nr 239, poz. 1599). 
10 Pomoc publiczna w …, s. 26-nn. 
11  Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń grupowych (800/2008) z dnia 6.8.2008 r. 
12 Komisja Polityki Spójności Terytorialnej, Wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020. 
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find their final act in court. Processing the complaint, administrative courts make the interpretation 

of the case, with special attention to when and in what circumstances violation of the incentive effect 

may have occured and whether the managing authority has made a fair and impartial evaluation of the 

project, implementing transparent rules. 

 

Key words 

Regional operational programme, incentive effect, project, EU funds, state aid.  
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Rationalism in action as basis for the fight against the crisis. 

 

 

Introduction. 

Gargantuan problems of the European Union called the crisis of the Eurozone are published 

as unthinking, novelty, manipulating stunned public. Hardly anyone inform itself of the prophetic 

scenarios of the current show, which was previously shown, among others, the already cited Milton 

Friedman and Joseph Stiglitz. 

In trite assumptions, entering to the euro zone had to be linked to the economic convergence 

criteria, and the entrance to the political decision-making center of the Union. The influence 

on decision-making processes of European Union is model ensure that these activities take place 

in accordance with the principles of democracy, which in reality are constantly broken, by people 

standing in the spotlight of the pyramid of nonsense. 

As for the euro zone Milton Friedman responded as follows - from a purely theoretical point 

of view, it is extremely difficult to assume that it will be a stable system in the long term, further 

continuing - As we know, different countries in the euro area are not a natural commercial zone for the 

single currency. It does not represent an optimum currency area. In the Eurozone, there is a very low 

international mobility of labor. There are very complex systems of regulation. These countries need 

therefore mechanism adjusted to adjust to asymmetric shocks - so far this mechanism was floating 

exchange rates. Now, has been deprived of this mechanism.
1
 

On one hand, a deep Eurozone crisis revealed the weakness and impotence of European class, 

as we have seen in published by the European Central Bank decision in September 2012 by creation 

of money into countries debt, which emit one paper (bond) and substituted it by the second paper (euro). 

On the other hand,  it showed disparities between countries. Note that a variety of European countries 

is their advantage, because each of them influenced in different ways. That what is the natural wealth 

of the continent cannot be questioned and brought to a common pattern. 

 In the 50's Walter Hellstein in so-called bicycle theory, stressed that it is necessary 

to go forward, because otherwise we’ll fall. Maybe supplementing this theory is to say that riding a bike 

of European integration, not only we want to move forward, to save our self  from falling down; now we 

                                                           
1 See the phrase, M. Friedman, Canada and Flexible Exchange Rates, Questions and Answers, form the session of conferention 
currency floating exchange rates, 2000. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 35 ~ Zeszyt 1/2013 

 

need a good, wide road, we want to know what is the purpose of the trip. For the conscious, political 

founding of Europe again - J. Fischer.
2
 

 

Democracy in the country in which was established. 

The EU acting in the present chaos pushes into the further plan the actual situation of Greece 

and its citizens, who, as part of protests come out to the streets burning the European flag. We cannot 

surprise them. This economic situation in which  this country found is the result of seven-year-old, 

continuous injection of euros by the European Union. And when the currency begins to lose its value, 

we can only observe the future economic collapse. Note that the democracy is scorns in the country 

from which it is derived. This is not Greece who decide how to proceed to get out of this as soon 

as possible, but the Big Three which means - an official of the European Commission, the European 

Central Bank and the International Monetary Fund! - what is commonly called the economic 

governance. The Greek economy has decreased overall, from 2008 to 2012 by about 25%. Let us not be 

deprived of the experience from the past decades, there are still ways to publish insolvency of the 

country so as not to fall. The Greeks have to debate about withdrawal from the euro zone and return 

to the drachma, it would be a huge blow because their currency is about 60% weaker on the foreign 

market than it is now, but it is necessary according to the authors. Let’s recall the situation of Argentina 

from 20 years ago, which was linked with the U.S. dollar which puts it in an equally bad situation. 

On the day before the Argentines in 2001 broke the link to the dollar, up to 80% of them wanted at all 

the costs to keep the currency for fear of devaluation, now Argentina is in great condition.  

 

Economy. 

Today's we can see something namely three Dominants, controlling decision-making processes 

of the Union, who bring on behalf of UE the same regulations and restrictions. It's just that this is one 

of them, i.e. Germany has the greatest impact on exports, reducing the competitiveness of other 

economies. However, in cases where the competitiveness of particular economy was beginning to rise 

argued it, that it’s caused by application of the illegal financial dumping.
3
 In Europe, we had to deal 

with different economic development of each country. These countries have totally different internal 

mechanisms. Institutions of Greece, Belgium and France, which have debt in the form of 200% or even 

250% of GDP,
4
 are no longer able to function normally, and yet apply to them a policy aimed at further 

destruction. In addition, these countries are overprotective, and rather than strictly limit spending’s, they 

are making society lazy by social grants.  

 

                                                           
2 W. Bartoszewski, Przyszły kształt Unii Europejskiej, Polski punkt widzenia (II), www.wladyslawbartoszewski.eu, - 13 April 

2013 r. 
3 See http://blog.parkiet.com/cholewinski/2012/11/06/unia-bankowa-nie-dziekuje-my-juz-mamy/  
4 Morgan Stanley, reported in 2009 that there’s „no historical precedent” for an economy that exceeds a 250% debt-to0GDP ratio 
without experiencing some sort of financial crisis or high inflation. 
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Banking Sector. 

In 2008, went bankrupt three largest Icelandic banks: Kaupthing, Glytnir and Landesbank. 

Although they had assets ten times greater than Iceland's GDP, the government has not made desperate 

attempts to rescue them. Island does not have to increase its debt, by letting fall their banks. It’s freed 

up in this way from any liability for incurred by financial institutions, debts.  

When the Icelandic government resigns from the very beginning of subjects rescue, whose 

further existence is a misunderstanding, in Europe most indebted countries - Grace and Ireland - spent 

on saving  banks 28 and 80 billion euro. Rescuing the banks at all costs is significant for the Eurozone 

countries. Caricatural structure of the European banking system is reflected, among others, in the size 

of bank assets, which often exceed the GDP of the country. Consequently, there are strong relationships 

between the banking sector and governments of particular countries. Toxicity of interdependences lies 

in the fact, that on the one hand, banks relied heavily on each other real sector, becoming too big to fail, 

but on the other hand by investing in worthless bonds of insolvent countries, have risked the loss 

of liquidity. In this case, while the weakness of European financial markets, troubled banks are very 

strongly felt by the individual economies. 

The reduction in bank lending, increased capital requirements
5
 in relation to the level of bank 

assets, maintaining high liquidity or creating an additional security buffer
6
 for use in times of recession, 

are basic goals that should guide politicians in an efforts to heal the banking system. However, in the 

political debate in first place are the arguments that the full implementation of the Basel regulations will 

reduce economic growth. There is no doubt that Basel III imposes significant restrictions on banks while 

at the same time improving the costs, but their aim is mainly  the banking sector security. In order 

to maximize profits, bankers have forgotten that the bank, as a rule, is not-for-profit institution. 

Unfortunately, European politicians, aware of the costs of implementing of the Basel provisions drop 

put part or, mitigate the solutions adopted by the Committee. They are looking for alternatives to avoid 

making unpopular decisions. One of them is the idea, inspiring many questions - namely Banking Union 

project presented by the European Commission in 2012. 

Generally speaking, the proposal provides for coverage of major European banks, 

by supervision of the European Central Bank. Doubts arise during assessing the rationality and 

effectiveness of the project. Unification of the management of banks across the EU does not really 

matter where we are now faced with extensive regulations, MiFID and CRD. Also, the centralization 

of supervision is not a good idea. It is not possible that the ECB could be effective in solving problems 

in particular countries  From the perspective of European supervisor  invisible will be abuses which 

could potentially make a regional financial institutions. 

                                                           
5 At the level of at least 4.5% in relation to its assets, Basel Committee on Banking Supervision reforms - Basel III, 

http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable.pdf. 
6 At the level of 2.5% of assets, and counter-cyclical capital buffer ranging from 0 to 2.5 % assets, depending on the situation  

in the economy, created in order to prevent speculative bubbles and deflections on the market; Basel Committee on Banking 

Supervision reforms - Basel III, op. cit. 
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In addition, the ECB, as the central bank has guaranteed the independence of monetary policy 

issues. Entrusting him another important role of the supervisor of the entire European banking system 

will equipped it with a range of competences, which in practice cannot be controlled. The combination 

of two fundamental roles - the central bank and the financial supervisor - in one hand is not the best 

solution. It is because in bank's activity an important role plays bank secrecy. The specificity of this 

institution is associated with limited possibility of obtaining information from the bank. There 

is therefore a risk that the ECB citing a secret that binds him, may commit fraud. As a result,  

operational transparency of the new structure may be limited due to natural causes. The question 

therefore arises: what when internal control mechanisms and audit will fail?  

In every political move, is reflected desire to minimize responsibility. Analyzing Dirk 

Schoenmaker and Arjen Siengmainn
7
report it is clear, that the highest costs in case of bankruptcy 

of 25 European banks would suffer the countries, which apply a strict policy against the banks and not 

allowed their excessive growth. An example of this injustice is Poland, which have a stable banking 

sector, and paradoxically will have to pay the most of from the countries  which are outside 

the Eurozone.
8
 The reason for this is accepted by European politicians, the method of calculating 

the costs of implementing the mechanism of banks liquidation. - ECB's capital key which corresponds 

to the shareholding of the member country in the total population number and GDP across the whole 

EU. However, the right solution while considering such issues, would be the separation of the financial 

sector (banking) from the economy. It’s because factors that are determining operation of each of them 

are different. 

In an attempt to repair the banking system, you must estimate all the benefits and the costs 

incurred or planned as a result of decisions made on the basis of the sector, and only that sector. Costs 

should be borne in proportion to the size of the banking sector, and the benefits should accrue 

in proportion to the level of safety. Therefore, the larger the banking sector the higher the cost, the safer 

sector the greater benefits. The aim is to rationalize the mechanisms and consolidate the principle higher 

risk-higher costs. Unfortunately, the issue of financial outlay, which is associated with 

the implementation of the project - Banking Union as politically inconvenient, it is not taken into 

substantive discussions. 

 

 

 

                                                           
7 D. Schoenmaker, A. Siengmainn, Efficiency Gains of a European Banking Union, http://ssrn.com/abstract=2214919 -  
13 February 2013. 
8 According to the report D. Schoenmaker, A. Siengmainn which shows that the eurozone countries Spain (with two big banks 

belonging to the group of the 25 largest) and the Netherlands (with three such institutions) could have net benefit of 11% and 3%. 

However, Germany, Italy and France would suffer a cost of 7%, 4% and 3%; About the countries from outside the euro area, the 

analysis shows that the United Kingdom (with five banks among the top 25) and Sweden (with one big bank regional) would 

benefit most of - 13% and 9%. All the countries of Central and Eastern Europe, unfortunately would have to pay more.  

In the group of countries outside the euro area most of will to Poland - 5%, due to its size. 
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Fiscal and Monetary Policy. 

Also, in terms of financial policy we can refer to the solutions adopted by Iceland. Actions 

taken from the long-term perspective produce the desired results. OECD researches show that 

the country's budget deficit fell by 3% in 2011. From the presented predictions results that in 2013 this 

trend will continue.
9
 However, to achieve a state of permanent economic growth Iceland has already 

undertaken a number of reforms. On the one hand, the government had to heal the financial system 

on the other to calm the mood among investors. The solution was the introduction in 2008, 

the restrictions on the movement of capital in order to prevent mass disposal by foreign investors bonds 

issued in Icelandic crowns.
10

 Also, the depreciation of the currency, has allowed the recovery 

of the internal market.  

In the EU, Iceland scenario is impossible to achieve as long as the politicians do not understand 

that the exit from the Eurozone, at the beginning Greece, and in the longer term maybe other countries, 

is essential.
11

 

Project of the single currency, from the very beginning was pursued by political objectives. 

After the establishment of the common currency rating of many countries in the monetary union has 

increased and interest rates on minimum levels encouraged to take out easy credit. In this situation, all 

members of the community benefit - south countries run into debt using the credibility of Germany,
12

 

while the dominant countries drew profits from a decrease in the competitiveness of individual 

European economies due to blurring of the differences in exchange rates. Under these conditions, 

export-oriented German economy has been developing very dynamically. Germany, as a country 

in which the external sector (net exports) is the main engine of economic growth
13

 gradually made 

dependent from itself countries where domestic demand plays a crucial role.  

From fact of euro adoption, benefits has only dominant countries, and therefore ignored 

the issue of unreasonableness functioning of the single currency without a common government. 

It is worth noting that the "imperfect mechanism for economic policy, based on a centralized monetary 

policy and decentralized fiscal policies of individual countries”
14

 is its consequence. In addition, the EU 

lacks the characteristic structure for federal countries, which would allow the operation of automatic 

stabilizers in the federal budget on the line the central government and the regions or states.
15

  

Moreover, the introduction of the single currency caused the rapid indebtedness of southern 

Europe countries. This example shows clearly that the same monetary policy for all European countries 

not producing the desired results. In the case of different countries with different saving cultures, 

                                                           
9 OECD Economic Surveys Iceland, http://www.oecd.org/eco/48208267.pdf - 28 April 2011. 
10 Islandia ma rating inwestycyjny, http://www.parkiet.com/artykul/1307459.html?print=tak, - 15 February 2012. 
11 P. Krugman: Greece will leave the euro, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/9725121.stm, - 31 May 2012. 
12 J. Kundera, Kryzys w strefie euro. Przyczyny i metody przezwyciężenia, [w:] K. Opolski, J. Górski (red.) Perspektywy integracji 

ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, p. 31. 
13 R. Wortera, Źródła narastania akcji kredytowej w warunkach integracji walutowej, 

http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_Zrodla_narastania_akcji_kredytowej_tcm75-24075.pdf, - 10 September 2010, p. 26. 
14 J. Kundera, op. cit., p.31. 
15 Ibidem. 
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adoption of the same inflation rate and the same rate of interest was not appropriate practice. 

The stability of the currency was a  paradoxically deadly for the southern countries. Therefore, 

analyzing the countries inconsistency in disciplining their finances, presented by the European 

Commission at the end of 2011, the idea of euro bonds issue may raise a reasonable doubt 

as to the effectiveness of the project. 

Communitarisation of the credit risk may give rise to moral hazard. "Countries demonstrating 

a tendency to expansionary fiscal policy will have access to cheaper sources of financing their debt, 

which will reduce the effectiveness of fiscal adjustment. So there is the risk of softening the hard limit, 

which is the acceptance of the financial market for the issuance of debt and reduce the motivation 

to consistently carry out the necessary reforms.
16

 "European elites are looking for any ways (for taking 

Europe out of crisis?), only to prevent a collapse of the Eurozone.  

It is worth to repeat that the return of Greece, and in the long term, also other countries, to their 

national currencies would allow for cleaning the market uncertainty and deception. From the point 

of view of fiscal policy - high yield of bonds will force bankrupt countries to stop the irrational 

borrowing. On the other hand, from the point of view of monetary policy, exchange rate of the domestic 

currency may be a buffer insulating country from external disturbances, as well as the mechanism 

to prevent the so-called asymmetric shocks.
17

 

 

Conclusions. 

Different scenarios are devoted to current events, some assume in nature disaster, seeing 

the collapse of the euro area and the EU. Others, however, although they have every day more and more, 

they see consolidation in the crisis of the Eurozone and the EU whole as a result of taking any effective 

action as it was accompanied by the previous diaphragms. 

Danger, which involves the actual destabilization can induce that the old member countries 

might be tempted to focus on cooperation, without looking for new partners making increasingly 

difficulties, which are trying to highlight their demands by blocking the decision-making process 

of the Union. In turn, some of the new members of the Union may fall into claustrophobic self-

importance (inability?) such countries, covering their weaknesses by external threats will increase 

abstinence in relation to joint to the decision-making process.
18

 

We believe that the European Union has rolled off on Hallsteinow bicycle integration, maybe 

not so far but certainly into a side road. The authors of this article are “for” the creation of a better 

Europe, a united, strong and open to trade. But throughout this process, let us not forget about our own 

countries which gives us a basis for political and civil freedoms, acting boundary fence with Euro-

sphere. 

                                                           
16 B. Baran, Obligacje stabilnościowe jako instrument łagodzący kryzys zadłużeniowy w unii walutowej – spojrzenie krytyczne, 

[w:] Perspektywy integracji ekonomicznej…, p.19. 
17 G. Tchorek, Teoretyczne podstawy integracji walutowej [w:] „Mechanizmy funkcjonowania…”, p. 42. 
18 J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach, Traktat z Lizbony, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa 2011., p. 19. 
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Frederic Bastiat wrote If we are talking about us, I think that the country is not, or should not 

be anything other than a common force established in order not to become a tool of oppression 

and mutual plunder. On the contrary, it is in order to give everyone his due, and to prevailed justice 

and security.
19

 

 

                                                           
19  F. Bastiat, Dzieła zebrane, Państwo [w:] L. Balcerowicz, Odkrywając wolność przeciwko zniewoleniu umysłów, Poznań 2012, 
p. 359. 
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European Fiscal Compact as a spur for governments 

to maintain sound and sustainable public finances. 

 

Talking about the economic crisis in Europe, the so called ‘European sovereign debt crisis’ 

(also referred as the Eurozone crisis) is an ongoing problem which most Member States 

of the EuropeanUnion (further referred as the EU) have been dealing with. Resulted from a combination 

of complex factors, it is claimed that the landmark – apart from easy credit conditions in a period 

of 2002–2008 that encouraged high-risk lending and borrowing practices – was the monetary union 

among the Eurozone without the fiscal one.
1
 While the setting of central bank interest rates 

and monetary easing was determined by the European Central Bank, taxation and government spending 

remained mostly under the control of national governments. Despite the fact that in 1992 Members 

of the EU signed the Maastricht Treaty pledging to limit their deficit spending and debt levels, the very 

idea to let the EU coordinate the fiscal policies of Member States conceived in the late 1990s. 

Notwithstanding, the Stability and Growth Pact
2
 – an agreement reached in order to facilitate 

and maintain the stability of the Economic and Monetary Union (EMU), has occurred to be 

unenforceable instrument and has not prevented the financial crisis among the Eurozone. What was said 

to cure the crisis, was – according to the abovementioned - the stricter fiscal regulation. This paper 

intends to shed some light on the issue. 

 

Background. 

It was in 2007 when the ideaof fiscal union – in order to ensure prudent fiscal policies across all 

Member States – was proposed.
3
  It was regarded as a natural step towards European integration 

(leading to complete economic union). In 2010 such an action of legislative nature was the solution 

to European sovereign debt crisis that many prescribed as a necessary one.
4
  

Since 2010 numerous proposals to reform rules of the Stability and Growth Pact (in such a way 

as to make fiscal policy coordination stronger) were put forward. Presented by the EU Commission, 

the so-called ‘Six-pack’ contained legislative proposals on economic governance related to regulations 

and guidelines for both the fiscal policy and the macroeconomic imbalances. Subsequent to acceptation 

                                                           
1 See: M. Ziemba, Kryzys w strefie euro – geneza zjawiska, „Zarządzanie i Finanse”, no 4/12, 2012. 
2Based primarily on Articles 121 and 126 of the Treaty on the Functioning of the EU. See: Resolution of the European Council  

on the Stability and Growth Pact". Eur-Lex.europa. 17.06.1997. 
3 J.C. Trichet (23.10.2007), Building Europe in a globalised world, European Central Bank. 
4 S. Hamilton (12.05.2010), King Says Crisis Shows It's `Very Clear' That Euro Area Needs Fiscal Union, “Bloomberg”. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 42 ~ Zeszyt 1/2013 

 

made by the European Parliament on the 28
th

 of September 2011, Member States have adopted six legal 

acts. Those are: 

(1) Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EC) 

No 1466/97 on the strengthening of budgetary surveillance and coordination of economic 

policies,  

(2) Council Regulation amending Regulation (EC) No 1467/97 regarding speeding 

up and clarifying the implementation of the excessive deficit,  

(3) Regulation of the European Parliament and Council Directive on the effective enforcement 

of budgetary surveillance in the euro area,  

(4) Directive of the Council on the requirements for the fiscal framework of the Member States,  

(5) Regulation of the European Parliament and of the Council on the prevention and correction 

of macroeconomic imbalances and  

(6) Regulation of the European Parliament and of the Council on enforcement action to correct 

excessive macroeconomic imbalances in the euro area. 

Apart from above, in the end of 2011, the creation of a fiscal union across the Eurozone was 

vowed by a few countries, especially France and Germany. Such an union was said to contain strict 

and enforceable fiscal rules and automatic penalties embedded in the EU treaties.
5
 German chancellor – 

Angela Merkel – also took the view that the European Commission and the Court of Justice of the EU 

should act as a supervisory authority playing a significant role in ensuring that countries fulfil their 

obligations.
6
 

At the European Council meeting in December 2011 the basic outlines of a new 

intergovernmental treaty were accepted by all Eurozone countries. Although there was a plan to change 

the whole existing European Union treaties – in order to impose new fiscal policy, it was blocked 

by the Great Britain.
7
 

Nevertheless, at the European summit in Brussels, after several weeks of negotiations, on 30
th
 

of January 2012, European Union leaders (except from those from United Kingdom and Czech 

Republic) endorsed the final version of The Treaty on Stability, Coordination and Governance 

in the Economic and Monetary Union, known as the Fiscal Compact (further referred as the FC or the 

Treaty).  

Signed on the 2
nd

 of March 2012, the Treaty came into force on the 1
st
 of January 2013, after 

having been ratified by 12 countries using euro as a currency. While the Treaty was left open 

to accession by any Member State, above cited condition was met when Finland has submitted its 

instrument of ratification on the 21
st
 of December 2012.

8
 After ratification of the Treaty, a Signatory 

                                                           
5 H. Pidd (2.12.2011), Angela Merkel vows to create 'fiscal union' across eurozone, “London: Guardian”. 
6Ibidem. 
7The British prime minister demanded the City of London to be excluded from future financial regulations, including the proposed 

EU financial transaction tax. See: A. Faiola (9.12.2011), 23 European Union leaders agree to fiscal curbs, but Britain blocks 

broad deal, “Washington Post”. 
8 See: ‘Fiscal compact’ entered into force on 1 January 2013., website of european-council.europa.eu. 1.01.2013. 
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State is said to have another year, until the 1
st
 of January 2014, to implement a balanced budget rule 

in their binding legislation.  

Although the FC is not a formal part of the EU law, the idea to incorporate it as soon 

as possible into the existing European Union treaties is contractual. The necessary steps should be taken 

within next five years.
9
 

 

Content. 

The FC does not include self-exercising provisions. Quite the opposite, it imposes 

on the contracting states obligation to apply the rules that are contained in the Treaty. First and in the 

same time the most important rule is to keep in balance or even in surplus the budgetary position 

of a Contracting Party. To assure the common usage of the Treaty, there is a legal definition 

of the abovementioned condition – the budget is considered to be in balance when a country comply 

with its country-specific medium-term objective, as defined in the revised Stability and Growth Pact 

with the restrictions that structural deficit of a country should be lower than 0,5% of the gross domestic 

product at market prices. What is of vital importance at this point, the European Commission has been 

empowered to evaluate such convergence, taking into consideration country-specific sustainability risks. 

According to the article 3.2 all abovementioned rules should be adopted in the Member States 

within a year since the Treaty enters into force. The implementation of the provisions should 

by conducted by means of legal acts of binding force and permanent character, preferably constitutional 

or otherwise guaranteed to be fully respected and adhered to the national budgetary processes. 

 

The Treaty stipulates also an obligation for the Contracting Parties to create a special procedure 

in case when not all rules are appropriately performed (so called correction mechanism). In the event 

of significant observed deviations from the medium-term objective or the adjustment path towards it, 

this mechanism is deemed to be triggered automatically. As is commonly known, the main reason for 

the excessive debts of the governments is boundless issuance of the financial instruments (mainly 

bonds). To protect the countries from themselves, the Treaty according to the article 6 imposes on them 

an obligation to report ex ante on their public debt issuance plans to the Council of the EU and 

to the European Commission. This measure is considered to enhance coordination of the planning 

of future debt issuance and to enable to rethink the matter. As a result, according to the article 1.1, such 

regulation should foster the budgetary discipline. Worth-mentioning is that this obligation is stipulated 

without consequence for the Contracting Parties (lex imperfecta). On the other hand, the Council 

of the EU cannot oppose to the decision of a particular country and its prerogative is just 

of the informational nature. 

 

                                                           
9Ibidem. 
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According to the article 8, the European Commission is invited to present in due time 

to the Contracting Parties a report on provisions adopted by each of them and in due time. 

If the European Commission, after having given the Contracting Party concerned the opportunity 

to submit its observations concludes in its report that such Contracting Party has failed to comply with 

the rules or that it is in delay with its implementation, the matter will be brought to the Court of Justice 

of the EU by one or more Contracting Parties. Where a Contracting Party considers, independently 

of the Commission’s report, that another Contracting has fail to implement the rules in due time, it may 

also bring the matter to the Court of Justice. In both cases, the judgement of the Court of Justice 

is binding on the parties to the proceedings. The Contracting Party should take necessary measures 

to comply with the judgement within the period determined by the Court of Justice. 

Where, on the basis of its own assessment or that of the European Commission, a Contracting 

Party considers that another Contracting Party has not taken the necessary measures to comply with 

the abovementioned judgement of the Court of Justice, it may bring the case before the Court of Justice 

and request the imposition of financial sanctions due to article 260 of the Treaty on the Functioning 

of the EU. If the Court of Justice finds that the Contracting Party concerned has not complied with its 

judgement, it may impose on it a lump sum or a penalty payment appropriate in the circumstances that 

should not exceed 0,1 % of its gross domestic product. The amounts imposed on a Contracting Party 

whose currency is the euro should be payable to the European Stability Mechanism. In other cases, 

payments should be made to the general budget of the EU.  

Heads of the Member States of the euro area meet at least twice a year for the so-called summit 

of the Euro zone, which also involves the European Commission and the President of the European 

Central Bank. As far as polish perspective is concerned, it is of great importance to stress, that when 

appropriate and at least once a year, leaders of the States from outside the Eurozone, which have ratified 

the Treaty, are entitled to participate in the summits. According to the article 12, the monetary 

competence of the  summit is not binding hence it may only result in non-binding suggestions 

and conclusions. It can therefore be concluded that monetary policy in the sphere of competence 

covered by the EU (both no exclusive and exclusive) the Fiscal Compact does not affect the competence 

of EU and is compatible with European Union law.
10

 

It is also worth mentioning, the European Parliament and the national Parliaments 

of the participating Member States shall cooperate in the field of budgetary policies and other matters 

covered by the Treaty. For this purpose, they will establish a body of representatives from the relevant 

committee of the European Parliament and the national parliaments. This authority will decide on its 

own structure.  

 

 

                                                           
10 See: C. Mik, Opinia w sprawie zgodności tzw. traktatu fiskalnego z prawem Unii Europejskiej oraz trybu jego ratyfikacji, 
„Zeszyty prawnicze” no 1(33) 2012, p. 87. 
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Evaluation. 

The FC is an international agreement concluded between the majority of European Union 

Members. As the Lisbon Reform Treaty principle eliminated the international agreements between 

the Member States from the catalogue of integration measures, thus, provided for by the Treaty 

on the Functioning of the EU (further referred as TFEU), it is without binding force. the EU because. 

Therefore, the FC should be regarded as a spontaneous agreement between the parties. Simultaneously, 

as it has been mentioned before, the FC's preamble states the intention of the parties to incorporate its  

provisions to the founding treaties of EU as soon as possible. Many lawyers state, that all fiscal 

proposals included in the Treaty were covered in the form of an international agreement because of one 

simple reason: there are reasonable doubts whether these regulations are in compliance with the EU law. 

Particularly, many experts indicate that provisions of the Treaty contain more stringent solutions than 

those in the TFEU, because they introduce constraints not included in the FC (article 3 and 7).
11

 

Subsequently, admission to the entry into force of the Treaty only in the fiscal relations between 12 

contracting parties (Article 14 p. 2) is also arguable. All these doubts and the circumstances of the 

Treaty’s conclusion indicate, that this international agreement possesses a specific and relevant position 

in the history of European integration. 

Many politicians indicate, that since Poland is not a member of the Eurozone, it should not 

ratify the Treaty. They state (which is true), that this agreement was intended to implement fiscal 

solutions in regard to the countries which use Euro as their currency. In their opinion, Treaty ( above all 

the procedures of control) breaches fundamental constitutional principles i.e. the competences 

of parliament and government regarding the implementation of budget and its control. Some experts 

also emphasize, that the budget act is an important, fundamental political and economic act of the polish 

parliament and the transfer of decision-making powers on the outside violates important verdicts 

of Constitutional Court. In the most radical statements, opposition politicians suggest that the Fiscal 

Compact substantially breaches polish fiscal independence. Therefore, the Treaty was recently a subject 

of a complaint to the polish Constitutional Court. 

According to the article 14 p. 3 this Treaty shall apply from the date of entry into force 

to the Contracting Parties whose currency is the euro. Treaty states explicitly: it applies only 

to the countries – Members of the Eurozone. Rights of the countries, which are simultaneously parties 

of this agreement but do not belong to the euro zone, are exhaustively listed in article 12 p. 3 which 

provides them with the abovementioned possibility to participate in the Euro zone summit.  

Therefore, as long as Poland is not a member of the Eurozone, the Fiscal Compact cannot 

be viewed as unconstitutional since it does not impose any obligation. It may certainly become more 

controversial at the time of polish access to the euro zone. Nevertheless, presently the FC gives Poland 

only a simple right to take part in the discussion during the informal summits of Eurozone countries. 

                                                           
11 See: Ibidem, p. 98. 
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As far as political context is concerned, the ratification of this Treaty seems to be more 

attractive than refusal. It must be emphasized, that this agreement does not bind Poland to implement 

Euro as its currency in any way. This decision still depends on the independent authority 

of the parliament. Concurrently, it provides polish Prime Minister with a right to participate 

in the meetings, which will be certainly of vital importance for the future of the entire European Union.  

Many economists believe, that current crisis does not derive from the lack of financial 

(budgetary) discipline as it happened it Greece or Cyprus. They indicate, that budget deficits are in fact 

not the cause of the crisis, but its effect. The main causes are overly rigid labour market, lack 

of adequate supervision of credit in individual countries, the growing indebtedness of the private sector 

and the lack of a central bank that could buy government bonds during the panic. Some believe that 

countries should combat the crisis with efficient counter-cyclical fiscal policy. It means, that 

governments are to prevent indebtedness at the time of financial prosperity and to conduct liberal fiscal 

policy at the time of crisis. Therefore, according to their opinions, European Union shall not combat the 

crisis thorough the FC since it imposes a severe budgetary discipline. Consequently, these countries will 

be prohibited from taking a loan and it will inevitably result in further deterioration of the country 

economy. They emphasize that this is the nature of the market economy: circulation of money 

is necessary for its operation, expenditures result in revenues which in turn generate further expenditure. 

Therefore any break of this chain will beyond any doubt cause crisis and decline of national income.
12

 

Concluding, according to these perspective, countries should combat the crisis by providing economy 

with a substantial amount of money hence the Fiscal Compact is an inappropriate solution 

to the situation. 

On the other hand, there are many economists who believe that the idea of the FC is adequate. 

They point out, that financial crisis may be overcome only if all countries of Eurozone will be bound 

to conduct strict fiscal policy. These experts believe, that wisely dispensed debt situation serves 

as a stabilizer and prohibits countries from the complete bankruptcy. In their opinion, it is the only way 

to restore appropriate condition of economy. Moreover, the Treaty will enable the EU to control 

countries which do not comply with fiscal discipline (i.e. falsify statistics) and consequently expose 

the entire Eurozone to the further risk of economy’s deterioration. In their opinion, wealthier countries 

from the EU may support poorer countries only if they possess an appropriate mechanism of control 

which is provided by the Treaty.  

The outcome of the FC is unpredictable. Undoubtedly it bears an idea that may result in healing 

the status of national budgets but no one can answer whether it manages to do so. What is certain is that 

for the Member States was advisable to take serious steps rather than sweep the Eurozone crisis under 

the carpet. 

                                                           
12 J. Żyżyński, Pakt fiskalny – siła nonsensu, blog of Jerzy Żyżyński (Member of Polish Parliament): 
http://jerzyzyzynski.info/category/aktualnosci/ (18.03.2013) 
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EMIR and the OTC derivatives market 

 

 Derivatives are financial contracts, whose price depends on or derives from one or more 

underlying assets. They are used to manage risk by transferring it from one party to another. Offering 

flexibility in reducing risk exposure, they play an important role in modern economy. The phrase “over-

the-counter derivative” (OTC - derivative) refers to a type of financial derivative, which is directly 

negotiated between two parties of such contract. Some studies show that OTC derivatives account 

for almost 90% of the derivatives markets and are worth around €435 trillion.
1
 It has to be underlined, 

that the phrase “over-the-counter” can also be used to describe exchange of securities and other financial 

instruments traded through a dealer network.
2
 The category of OTC derivatives comprises a wide variety 

of product types across several asset classes which differ in characteristics and levels of standardization. 

Such derivatives are used for a variety of purposes, i.e. hedging, investing or speculating. The usual 

reason to trade “over-the-counter” lies in the size and credibility of a company. Being too small to meet 

exchange listing requirements, some companies decide to negotiate contracts directly, without 

any supervision. OTC derivatives offer companies more flexibility, but on the other hand they can lead 

to some significant risks, such as a default of one party prior to expiration of the trade, which is driven 

mostly by too much financial leverage. This risk has especially gained an emphasis as the financial 

crisis hit in 2007. As an effect several countries decided to address this issue by reducing risks 

and improving transparency via clearing and increased use of so called ‘trade repositories’.  

European Union Regulation No 648/2012 of the European Parliament and of the Council 

of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
3,4

 came into force 

on 16 August 2012. It introduced new requirements to improve clarity of the market and reduce the risks 

associated with the derivatives. The content of the regulation reflects the idea, that the OTC derivatives 

“lack transparency as they are privately negotiated” and, which is obvious, any information concerning 

their content are “known only to the contracting parties”.
5
 Furthermore, it has been underlined, that 

the financial crisis has already demonstrated that this feature (together with the creation of complex, 

mutually dependent contracts) “increase uncertainty in times of market stress and (…) pose risks 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-410_en.htm. 
2 Financial Times Lexicon; adequate text available on: http://lexicon.ft.com/Term?term=over_the_counter--OTC. 
3 Later referred to as “Emir” or “Regulation”. 
4 Official text available on:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:EN:PDF. 
5 EMIR point (4) of the preamble.  
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MARGINS 

CLEARING CLEARING 

to financial stability”.
6
 Hence, the aim of EMIR is to mitigate those risks and improve the transparency 

of the OTC derivatives market. Though, this regulation has to be regarded in a broader, global context. 

It has been seen as the legacy of the G20 Summit in Pittsburgh, in September 2009.
7
 There have been 

a number of other international initiatives, both by individual jurisdiction (such as the Dodd-Frank Act
8
 

in the USA or some incentives made in Japan) and international bodies (like for example the OTC 

Derivatives Regulators’ Forum
9
 being established to promote cooperation between regulators), that were 

trying to address the issue of OTC derivatives. In Europe, the situation has been regarded as slightly 

more complex, as there are other legal provisions, like those of Commission Directive 2006/73/EC of 10 

August 2006 implementing Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council 

as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms 

for the purposes of that Directive
10

 (commonly known as MiFID 2) or proposed CRD IV
11

 regulations 

coinciding with EMIR.  

The main obligations under EMIR are: the obligation of Central Clearing for certain classes 

of OTC derivatives,
12

 the application of risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC 

derivatives,
13

 the obligation to report to trade repositories (TR),
14

 the application of organizational 

conduct of business and prudential requirements for CCPs
15

 and the application of requirements for TRs 

including the duty to make certain data available to the public and relevant authorities.
16

  

EMIR requires any entity established in the EU, that has entered into (is a legal counterparty to) 

a derivatives contract to report and risk manage its derivative positions. Furthermore it requires the 

parties to clear the OTC derivative contracts through a central counterparty (CCP), which means that the 

CCP will take on the responsibility for guaranteeing the contract.  

 

  

 

 

Scheme no. 1 

 A CCP shall impose, call and collect margins to limit its credit exposures.
17

 Such margins shall 

be sufficient to cover potential exposure and ensure the sufficient collateralization level of the CCP with 

all its clearing partners. A CCP shall maintain a pre-funded default fund.
18

 Each clearing member shall 

                                                           
6 Ibidem. 
7 Statement: http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html. 
8 Available on SEC site: http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf. 
9 http://www.otcdrf.org/. 
10 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:241:0026:0058:EN:PDF. 
11 New proposals are included here: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/new_proposals_en.htm. 
12 EMIR Title II and point (26) of the preamble. 
13 EMIR Title III and point (30,31) of the preamble. 
14 EMIR Art. 9. 
15  EMIR Title III, mostly chapters 2 and 3. 
16 EMIR Title VI. 
17 EMIR Art. 41 point 1. 
18 EMIR Art. 42 point 1. 

CCP COMPANY 

X 

BANK 

Y 
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contribute to the default fund.
19

 The contributions shall be proportional to the exposures of each clearing 

member.  

As already stated - the EMIR clearing obligations apply mainly to transactions between two 

EU-based parties. However, under a variety of circumstances, it applies indirectly to non-EU 

counterparties trading with the EU parties.
20

 In order to mitigate the wide scope of this obligation, 

the Regulation constitutes a provision intended to avoid conflicting rules.
21

 Where one party 

to the transaction, established outside the EU, is subject to the clearing regime regarded as “equivalent” 

to the Regulation, the party “shall be deemed to have fulfilled the obligations” contained in Articles 

4, 9, 10 and 11 of EMIR. This, however, depends on an implementing act on the equivalence, that 

should be previously adopted by the European Commission. What is more: there is a mechanism 

for recognizing third-country CCPs for purposes of satisfying the clearing obligation.
22

 These 

obligations differ slightly from those of already mentioned Dodd-Frank Act. 

Requirements for Trade Repositories
23

 include high clearness of lines of responsibility, as well 

as adequate procedures preventing TR’s from disclosing any information which may be confidential.
24

 

Managing conflicts of interests and operational efficiency are also a matter of this regulation, together 

with identifying and minimizing potential risks and data misuse, however all technical standards are 

described in separate legal acts. List of all infringements relating to organizational requirements, 

conflicts of interest, operational requirements, transparency and the availability of information 

and obstacles to the supervisory activities is enclosed to the Regulation as an annex. What is crucial 

Trade Repositories are obliged to record and store the data for at least 10 years following 

the termination of the relevant contracts. Of course any information provided may not be used 

for commercial purposes prior to the consent delivered by relevant counterparty. One of the main 

entities responsible for information security protection and control is ESMA
25

 (established 

by the Regulation 1095/2010),
26

 however also other institutions, such as ESRB
27

 and other entities 

enlisted in EMIR art. 81 point (3), can demand access to the data which are necessary to enable them 

to fulfill their respective responsibilities and mandates. 

                                                           
19 EMIR point (4) of the preamble. 
20 EMIR Title III, mostly chapter 4, but Regulation refers to third countries in many places of the act. 
21 EMIR Art. 13. 
22 EMIR Art. 25. 
23 Mentioned in EMIR’s Title VII. 
24 Obviously there are several  cases in which the information may, or even have to, be disclosed and professional secrecy does not 

apply  – for example when a CCP has been declared bankrupt or is being compulsorily wound up. In this case confidential 
information which does not concern third parties may be divulged in civil or commercial proceedings where necessary for carrying 

out the proceeding (EMIR Art. 83 point 2). 
25 European Securities and Markets Authority. 
26 Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European 

Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing 

Commission Decision 2009/77/EC; official text available on: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0084:0119:EN:pdf. 
27 European Systemic Risk Board, established by the Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the 

Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European 
Systemic Risk Board. 
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Though the technical standards on OTC Derivatives, Reporting to Trade Repositories 

and Requirements for Trade Repositories and Central Counterparties came into force less than one 

month ago, on 15th March 2013, Polish (but not exclusively) banks and financial institutions has had 

required regulations already adjusted. EMIR also influences Polish tax law, which results inter alia 

in changing individual tax interpretations.
28

 Some of the member states still need to harmonize relevant 

laws and choose which supervision authorities have the competences granted by the Regulation. 

As an example Germany adopted the implementing law that also amended provisions in the German 

Banking Act that were not compliant with EMIR.
29

  

There are six main regulatory technical standards, published on 19 December 2012, which are 

described in following regulations (which are all supplementing EMIR): 

 Commission Delegated Regulation (EU) No 148/2013 of 19 December 2012 supplementing 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC 

derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical 

standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories
30

 

 Commission Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard 

to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, 

the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk mitigation 

techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP,
31

 

 Commission Delegated Regulation (EU) No 150/2013 of 19 December 2012 supplementing 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC 

derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical 

standards specifying the details of the application for registration as a trade repository,
32

 

 Commission Delegated Regulation (EU) No 151/2013 of 19 December 2012 supplementing 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC 

derivatives, central counterparties and trade repositories, with regard to regulatory technical 

standards specifying the data to be published and made available by trade repositories 

and operational standards for aggregating, comparing and accessing the data,
33

 

 Commission Delegated Regulation (EU) No 152/2013 of 19 December 2012 supplementing 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard 

to regulatory technical standards on capital requirements for central counterparties,
34

 

                                                           
28 Example: Ministry of Finance note from 30 January 2013, PT8/033/11/64/WCX/13/PK-115. 
29 D. Lang, U. Mutschler, Implementing Law for European Market Infrastructure Regulation (EMIR) Promulgated, Germany 

Energy Blog <http://www.germanenergyblog.de/?p=12303&print=1>, 22.02.2013 r., p. 1-2. 
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0001:0010:EN:PDF. 
31 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:EN:PDF. 
32 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0025:0032:EN:PDF. 
33 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:EN:PDF. 
34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0037:0040:EN:PDF. 
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 Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing 

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard 

to regulatory technical standards on requirements for central counterparties.
35

 

These were however questioned by the Economic and Monetary Affairs Committee 

of the European Parliament. The objection was finally withdrawn on 7
th

 February 2013, because 

of certain assurances given by the Commission that it would publish frequent ‘questions and answer 

booklets to cover any matters over which there arose legal uncertainty.
36

 

From 15 March 2013, non-financial counterparties that enter into positions in OTC derivatives 

contracts that exceed the clearing thresholds specified by ESMA must notify the competent authority.  

Notifications are also required when non-financial counterparties no longer exceed the clearing 

threshold.
37

  The clearing thresholds are:
38

 

 € 1 billion in gross notional value for OTC credit derivative contracts; 

 € 1 billion in gross notional value for OTC equity derivative contracts; 

 € 3 billion in gross notional value for OTC interest rate derivative contracts; 

 € 3 billion in gross notional value for OTC foreign exchange derivative contracts; 

 € 3 billion in gross notional value for OTC commodity derivative contracts and other OTC 

derivative contracts not otherwise provided for. 

It needs to be emphasized, that EMIR encompasses also a wide range of obligations 

and recommendations for parties, that enter into an OTC derivative contract not cleared by a CCP.
39

 

Although EMIR may well be a valuable step in the right direction of establishing market transparency 

it also raises questions as regards to its impact on global business and derivatives market 

or the collateral management infrastructure. It may, in consequence, change the core of business 

for many companies trying to hedge their internal risks. Firstly, the mandatory clearing will, 

presumably, result in the increase of the OTC derivative prices. Secondly, the differences between 

European, American and Asian regulations will result in regulatory arbitrage. Despite best intensions, 

the different schedules of legislation and more or less restrictive approach resulted in several differences 

between the adequate legal acts. CCPs operate under different regulations – therefore the potential risk 

of competition between them (in order to gain most dependable clearing partners) and a “race 

to the bottom” seem very probable in the long term. Some also argue, that over time regulators will 

encourage greater direct participation in the CCP framework by lowering capital requirements.
40

 Others 

                                                           
35 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0041:0074:EN:PDF. 
36 S. Goligorsky, European Parliament Endorses EMIR Technical Standards, McDermott Will & Emery 

<http://www.energybusinesslaw.com/tags/regulation-on-overthecounter-d-1/>, 12 February 2013, p.1-2. 
37 http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=e1451252-1490-4b92-9a9b-5e25f6f07e42. 
38 Art. 11 Commision Delegated Regulation (EU) No 149/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 

648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing 

arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, and risk 
mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP, official text:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0011:0024:EN:PDF 
39 EMIR Art. 11 
40 http://www.capco.com/sites/all/files/public/T1057_otc_deriv_wp.pdf. 
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recall the danger of overregulation, which may not only tend to slow the market significantly, but also 

increase uncertainty, creating new factors of risk and preventing smaller entities to take part 

in the market transactions, which will only work discriminatively and thus worsen the situation. Finally, 

EMIR will fundamentally alter the structure of the OTC derivatives markets.
41

 Institutions will have 

to adjust their business models, examine their profitability perspectives, scan through their operational 

data in order to adapt to the new regulation. On the other hand the outcome of EMIR is (arguably) going 

to create greater transparency which can in effect lead to facilitating efficient pricing of OTC derivatives 

contracts and greater financial stabilization.  

 

 

                                                           
41 http://www.ey.com/GL/en/Industries/Financial-Services/Banking---Capital-Markets/Global-financial-regulatory-reform--OTC-
derivatives. 
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Konrad Trzyna 

Wydział Prawa i Administracji  

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

 

Kim naprawdę jest „dziki sieciowy lokator”? 

Cybersquatting w świetle polskiego prawa. 

 

 

I. Historia łódzkiego Microsoftu. 

Jest początek jesieni, 26 września 2000r. łódzki przedsiębiorca – pan Robert rejestruje małą 

firmę pod nazwą „Microsoft” mającą w przyszłości zajmować się głównie sprzedażą ziół. Jak sam 

później przyzna – był wtedy nieco zdziwiony, że nikt w urzędzie nie zwrócił uwagi ani nawet nie spytał 

dlaczego właściwie „Microsoft”. Było to dla niego tym bardziej zaskakujące, że przecież 

na komputerach urzędników obsługujących go tego dnia działał już Windows, a obsługujące go panie 

pracowały na programach wywodzących się spod szyldu firmy Billa Gatesa. 

Nieco trudniej poszło panu Robertowi podczas rejestrowania domen takich jak 

m.in. microsoft.pl i microsoft.com.pl, ponieważ NASK
1
 długo się opierał, jednak w końcu – z braku 

podstaw do odmowy rejestracji - musiał ulec kontrahentowi, który spełnił wszystkie wymogi 

regulaminu i nieustannie informował o tym, wykonując w ciągu jednej doby około stu telefonów 

i wysyłając przynajmniej dwadzieścia faksów.   

Od listopada 2000r. pod wspomnianymi adresami znajdowały się informacje zupełnie 

odmienne od tego, czego mogliby się spodziewać odwiedzający je. Microsoft.pl zamiast 

oprogramowania komputerowego oferował głównie receptury mieszanek ziołowych, a pod koniec 

swojej zielarskiej działalności jedynie informował, że mimo takiej, a nie innej nazwy nie jest serwisem 

Microsoft Corp.  

Mimo takiego stanu rzeczy polski oddział giganta z doliny krzemowej nie podjął żadnych 

kroków w kierunku przejęcia domen. Pierwszy kontakt pomiędzy stronami konfliktu zainicjował 

łodzianin, który w liście do wspomnianego polskiego oddziału amerykańskiego koncernu 

zaproponował, że zrzeknie się praw do domeny w zamian za możliwość podjęcia pracy w charakterze 

informatyka na rzecz Microsoftu.  

Oferta ta ostatecznie nie została przyjęta, a kilka dni później do właściciela domen wpłynęła 

można by rzec kontrpropozycja, według której miałby on nie tylko nieodpłatnie zrzec się praw do obu 

domen, ale też zapłacić Microsoft Corp 25 tys. złotych odszkodowania i zamieścić w dzienniku 

                                                           
1 NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, to instytucja badawczo-naukowa, która odegrała istotną rolę w podłączeniu 

Polski do Internetu. Od początku lat 90-tych pełni ona funkcję krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl. W NASK 
rejestrowane są domeny krajowe .pl oraz szereg polskich domen funkcjonalnych i regionalnych.  
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„Rzeczpospolita” oświadczenie z przeprosinami dla Microsoft Corp
2
. Wszystko to dlatego, że zdaniem 

prawników reprezentujących „prawdziwy” Microsoft pan Robert dopuścił się cybersquattingu.   

 

II. Czym jest cybersquatting? 

W Polsce, podobnie jak w niemal we wszystkich krajach świata, nazwy domen rejestrowane są 

na zasadzie „first come, first served”. O ile zasada ta w kwestii samej rejestracji jest dosyć przejrzysta, 

o tyle jednak problematyka korzystania z domen, zwłaszcza w kontekście nieuczciwej konkurencji 

i ochrony prawd dotyczących znaków towarowych, stanowi bardzo złożoną kwestię i nie powinna być 

spłycana tylko do wspomnianej formuły.
3
  

Cybersquatting jest to więc działanie polegające na rejestracji adresów WWW zawierających 

oznaczenie przedsiębiorstwa, takie jak chociażby jego znak towarowy, firmy, tytułu prasowego, 

oznaczenia geograficznego, nazwiska, pseudonimu, a także nawet nazw rodzajowych. Przez 

cybersquatting rozumie się rejestrację domen zawierających cudze oznaczenia, w celu ich późniejszej 

odsprzedaży, z reguły za możliwie jak najbardziej zawyżoną cenę.
4
 Cybersquatting zwany jest inaczej 

domain-grabbingiem lub domain name piracy.  

Działaniem podobnym do wyżej wskazanych jest również tzw. typosquatting, polegający na 

rejestracji domen przy założeniu, że użytkownicy popełniają błędy przy wpisywaniu prawidłowego 

adresu WWW danego przedsiębiorstwa i zamiast np. google.pl wpiszą gogle.pl, co zresztą odpowiada 

sposobowi wymowy tej nazwy w języku polskim.  

Cybersquatterzy, nazywani też dzikimi sieciowymi lokatorami, bardzo często dążą do 

wyprzedzenia pewnych trendów. Jeżeli więc na rynku globalnym pod domeną mcdonalds.com działa 

bardzo znana firma, której nie ma jeszcze w Polsce, a istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się jej na 

polskim rynku w niedalekiej przyszłości, cybersquatter będzie dążył do rejestracji wolnej domeny 

np. mcdonalds.pl i odsprzedania jej fast foodowi po jak najwyższej cenie. 

Równie często zdarzają się przypadki, kiedy to dane przedsiębiorstwo poprzez rejestrację 

domeny zawierającej znak towarowy konkurencyjnego przedsiębiorstwa chce uniemożliwić mu 

korzystanie z danego adresu, a co za tym idzie utrudnić dostęp do rynku. W takiej sytuacji możemy 

mówić o cybersquattingu jako o czynie nieuczciwej konkurencji.  

Przykładami cybersquattingu w odniesieniu do domeny mcdonalds.com mogą więc być takie 

domeny jak: 

 wwwmcdonalds.com 

 mcdonald.com, mcdnalds.com, mcdonalc.com 

                                                           
2 Daniel Cieślak, Interwencja: Microsoft kontra Microsoft, czyli wojna o domenę, PcWord.pl, 3 marca 2004 

< http://www.pcworld.pl/news/64379/Interwencja.Microsoft.kontra.Microsoft.czyli.wojna.o.domene.html> [dostęp: 20 lutego 

2013]. 
3 K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kraków 2006, 

s. 139. 
4 Definicja i znaczenie terminu cybersquatting <http://cybersquatting.com/index.php?page=what-is-cybersquatting> [dostęp: 
20 lutego 2013] 
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 mcdonalds.org, mcdonalds.pl 

Skala zjawiska cybersquattingu wydaje się być ogromna. Popyt na dobre domeny wpływa 

na kurczenie się zasobów ciekawych adresów, których nikt jeszcze nie zdążył zarejestrować. Służy 

to rozwojowi rynku wtórnego czyli tzw. giełd domen i zachęca spekulantów do rejestrowania adresów, 

które mają szansę sprzedać się z zyskiem za jakiś czas.  

Dotychczas najwyżej wyceniony adres internetowy na świecie – sex.com – został w roku 2006 

sprzedany za 14 milionów dolarów. W Polsce jednymi z najwyższych znanych kwot są te, które firma 

Oponeo wydała na wykupienie domen Opony.pl i Ogumienie.com które kosztowały 7,5 miliona 

złotych.
5
 

Będąc przy konkretnych kwotach, warto również wspomnieć o bardzo głośnej jeszcze niecałe 

dwa lata temu sprawie domeny edytagorniak.com, którą piosenkarka zdecydowała się odkupić 

od zakochanego w niej fana za 50 tys. złotych.  

Rejestrowanie domen dotyczących znanych osób jest również bardzo popularne w Stanach 

Zjednoczonych. Dotknęło to m.in. takie osoby jak Michael Bloomberg (nie udało mu się odzyskać 

obrażającej go domeny: michaelbloombergsucks.com), Paul McCartney czy Tiger Woods.
6
  

 

III. Czym jest i jak funkcjonuje NASK. 

Obecnie zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz.U 2010 

nr 96 poz.618) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) funkcjonuje jako instytut 

badawczy. Zajmuje się budową sieci korporacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową oraz pełni rolę krajowego rejestru nazw 

internetowych w domenie „.pl”.
7
 

Rejestracja nazw domen w NASK dokonywana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku 

o rejestrację i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wniesieniu opłat z tytułu 

rejestracji. 

NASK rejestruje domeny w oparciu o ustalone przez siebie zasady. Główną z nich jest 

rejestracja według kolejności zgłoszeń związana z istnieniem tzw. „efektu blokowania” – w momencie 

gdy jeden podmiot zarejestruje adres domenowy z oznaczeniem „x” i będzie posiadał do niego 

uprawnienie to drugi podmiot nie będzie już mógł zarejestrować w ramach tej samej domeny 

z oznaczeniem „x” pomimo, że również będzie posiadał uprawnienie.
8
 Abonent może więc zgłosić 

do rejestracji jedynie taką nazwę, do której używania ma prawo.  

Może się zdarzyć że do takich samych bądź podobnych nazw uprawnionych jest kilka różnych 

osób. NASK, jako rejestrator, nie ma możliwości ograniczenia niebezpieczeństwa powstania sporu 

                                                           
5 Michał Chudziński, 13 mln dolarów za sex.com, di.com.pl, 21 października 2010 

 <http://di.com.pl/news/34265,0,13_mln_dolarow_za_Sexcom.html> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
6 <http://cybersquatting.com/index.php?page=celebrity-domain-name-actions>  [dostęp: 20 lutego 2013]. 
7 Szczegóły dot. działalności NASK < http://www.nask.pl/run/n/Dzialalnosc> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
8 R. Chmura, W. Włodarczyk, Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle 
ustawy o znakach towarowych [w:] R. Skubisz (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1999, s. 96. 
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ponieważ nie zajmuje się badaniem czy abonent, zawierając lub wykonując umowę, narusza prawa osób 

trzecich.  

Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż zawarcie umowy z rejestratorem nie oznacza przyznania 

abonentowi praw innych niż te, które wyraźnie wynikają z zawartej umowy. Nazwa domeny nie jest 

więc podstawą uprawnień o bezwzględnym charakterze ani też dobrem niematerialnym. 

Postanowienia regulaminu NASK oraz umowy zawieranej przez abonenta z rejestratorem są 

istotne dla sporów o nazwy domen internetowych. Z treści wspomnianego regulaminu wynika, 

że wszelkie spory pomiędzy stronami powinny zostać rozwiązane w drodze negocjacji, a w przypadku 

braku możliwości rozstrzygnięcia sporu w sposób polubowny strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie 

właściwego sądu powszechnego.
9
 

Tylko w określonych przypadkach NASK może odmówić zarejestrowania nazwy domeny. Są 

to sytuacje w których:  

 domena jest już zarejestrowana w NASK; 

 został złożony wniosek o zarejestrowanie identycznej nazwy domeny, a postępowanie 

rejestracyjne jest w toku; 

 jest nazwą podmiotu prawnego nie związaną z wnioskodawcą. 

Niemożliwe byłoby więc zarejestrowanie domeny chociażby „nestle.pl” nawet gdyby była ona 

wolna. Na rejestrację nie mogą również liczyć nazwy powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające 

dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.  

NASK zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia delegacji domeny, gdy zostanie 

mu doręczona decyzja Urzędu Patentowego lub wyrok sądu potwierdzający prawa innego podmiotu 

do zarejestrowanej nazwy. 

 

 IV. Rozwiązywanie sporów o nazwy w prawie krajowym. 

Właściwymi sądami do rozpatrywania sporów dotyczących nazw domen „.pl” są sądy 

powszechne lub sądy polubowne takie jak: 

 Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, 

 Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na drugi z wymienionych sądów. Postępowanie arbitrażowe 

wyróżnia się bowiem szybkością, odformalizowaniem, efektywnością i stosunkowo niskimi kosztami. 

Arbitraż domenowy nie pozwala jednak na orzekanie o sposobie używania oznaczeń w innym 

charakterze niż w domenie internetowej i jest to jedna z alternatywnych metod rozwiązywania sporów 

o nazwy domenowe.
10

  

                                                           
9 Zob.  §12 pkt. 6 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych NASK 

 <http://www.nask.pl/files/p/Regulamin_uslug_telekomunikacyjnych_2011.pdf> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
10 M. Kondrat, Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami w Internecie, Warszawa 2008, s. 35. 
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Właściwą drogą w przypadku gdy pozwany posługuje się spornym oznaczeniem w charakterze 

domeny internetowej czy też znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub firmy będzie 

postępowanie przed sądem powszechnym. W tych przypadkach orzeczenie sądu powszechnego będzie 

określało całokształt sytuacji prawnej dotyczącej roszczeń wynikających z wszystkich możliwych 

sposobów używania oznaczenia odróżniającego czyli nie tylko w charakterze domeny internetowej.  

 

V. Rozwiązywanie sporów o nazwy w prawie międzynarodowym. 

Jak nietrudno się domyślić tradycyjne reguły kolizyjne w przypadku sporów o nazwy domen 

i adresy internetowe niekoniecznie zdają egzamin. W związku z powyższym już od lat 90-tych 

powstawały projekty utworzenia międzynarodowego arbitrażu w tych sprawach. 

Konieczność utworzenia międzynarodowego sądu arbitrażowego dostrzegła również Światowa 

Organizacja Własności Intelektualnej. Dnia 26 sierpnia 1999 r. został wydany dokument zawierający 

podstawowe zasady procedury rozwiązywania sporów w sprawach nazw domen. Dokument ten poprzez 

odesłanie jest włączany do umów rejestracji tzw. nazw domen generycznych (com, net, org), ale 

z równą skutecznością może być wykorzystywany przez ośrodki zarządzające domenami krajowymi 

w zależności od ich woli.  

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) stara się stworzyć jednolity 

międzynarodowy reżim rozwiązywania sporów dotyczących nazw domen, oparty na arbitrażu. Obecnie 

istnieją trzy ośrodki stosujące metody arbitrażowe i są to: 

 Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej; 

 National Arbitration Forum; 

 Dispute.org. 

Podstawowe zasady wspominanego dokumentu zawierają klauzule obowiązkową 

zobowiązującą każdego właściciela nazwy domenowej do poddania się jurysdykcji w razie zaistnienia 

sporu.  

Zobowiązanie się do jurysdykcji obejmuje sytuacje gdy osoba trzecia występuje z powództwem 

dotyczącym zarzutów takich jak: 

 identyczność nazwy domenowej lub jej podobieństwo w takim stopniu, iż może ono prowadzić 

do pomyłek, do znaku towarowego produktu lub usługi, do którego osoba występująca 

z roszczeniem ma tytuł prawny, 

 brak żadnego prawa do nazwy domeny ani żadnego usprawiedliwionego interesu po stronie 

osoby używającej nazwy domeny, 

 zarejestrowanie i używanie nazwy domeny w złej wierze. 

Reguły te stanowią integralną część umowy rejestracji nazwy domeny, a w czasie trwania 

postępowania właściciel nazwy domeny nie może jej sprzedać ani przekazać w inny sposób.  
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Ciężar dowodu w postępowaniu arbitrażowym spoczywa na osobie wszczynającej spór, która 

musi wykazać, że wszystkie trzy przesłanki klauzuli są spełnione. W zwykłych przypadkach, zgodnie 

z postanowieniami konwencji nowojorskiej z 1958 r. o uznaniu i wykonywaniu zagranicznych wyroków 

arbitrażowych, przeprowadzanie postępowania arbitrażowego wyklucza inne postępowania przed 

sądem.
11

  

Jednak w wypadku postępowania arbitrażowego stworzonego przez ICANN istnieje wyraźne 

zastrzeżenie, że dopuszczalne jest używanie innych dróg sądowych. Nie bez znaczenia jest też 

funkcjonowanie Centrum Mediacji i Arbitrażu WIPO. Również ono przewiduje rozstrzyganie sporów 

w sprawach dotyczących domen przez arbitraż. Postępowanie odbywa się tutaj w obecności Komisji 

Obserwujących składających się z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej. 

Postępowanie to odbywa się on-line, a decyzja w nim winna zapaść w przeciągu 30 dni na postępowanie 

sporne, a w ciągu 60 dni od zarejestrowania nazwy domeny. Osoby trzecie mają prawo odwoływać się 

od takiej decyzji. 

 

VI. Naruszenie praw ochronnych na znaki towarowe. 

Z punktu widzenia praktyki obrotu gospodarczego podstawowymi wśród znaków 

odróżniających są znaki towarowe. Korzystanie przez przedsiębiorcę ze stron WWW otwiera przed nim 

nowe możliwości komunikowania się za pomocą znaku towarowego z rynkiem. Równocześnie stale 

wzrasta komercyjne znaczenie tych stron. Takie podejście stwarza szereg konfliktów prawnych 

w zakresie ochrony znaków towarowych.  

Tego rodzaju konfliktami w ramach prawa ochrony znaków towarowych są różnego typu 

kolizje pomiędzy znakami towarowymi, a adresami domenowymi.  

 Naruszenie prawa do znaku towarowego może nastąpić m.in. poprzez: użycie znaku w adresie 

domenowym, w meta-tagu, w linku, w tekście na stronie WWW. Przyczyną naruszenia mogą być 

również ramki oraz sam opis strony w popularnych wyszukiwarkach czy katalogach stron.
12

  

W Polskim prawie posługiwanie się zarejestrowanym wcześniej cudzym znakiem towarowym 

może być naruszeniem, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt. 2  prawa własności przemysłowej 

(dalej: p.w.p.).
13

 

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy ma miejsce wtedy, gdy osoba trzecia 

rejestruje i używa w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego 

znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi 

                                                           
11 K. Kowalik-Bańczyk, Sposoby regulacji handlu elektronicznego w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, Kraków 2006, 
s. 141. 
12 J.R. Kuester, P.A. Nieves Hyperlinks, frames and meta-tags: An Itellectual Property Analysis, 38 IDEA: J.L.&Tech. 243  

z 1998 r. 
13 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508).  
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ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze 

znakiem towarowym już zarejestrowanym.
14

 

Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone lub osoba, której ustawa 

na to zezwala, może żądać od osoby która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania 

bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia 

wyrządzonej szkody od osoby, która naruszyła to prawo:  

 na zasadach ogólnych albo 

 poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego 

stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia 

przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego. 

Należy pamiętać, że niewielkie różnice pomiędzy znakiem towarowym i nazwą domeny nie 

wyłączają istnienia podobieństwa, w szczególności jeśli modyfikacje znaku polegają na celowym 

wprowadzeniu błędu literowego. Ponadto przyjąć należy, że adres domenowy jest używany bezprawnie 

w charakterze znaku towarowego, jeżeli identyfikuje on strony WWW, których wartość marketingowa 

wyraża się w ich powiązaniu z szeroko rozumianym zbytem towarów lub usług. Nie można jednak 

uznać, że adres domenowy jest używany w obrocie gospodarczym tylko na tej podstawie, iż dostępny 

jest on w Internecie.  

Za używanie adresu domenowego należy jednak uznać proponowanie nabycia i zbywania 

adresu domenowego. Za takie używanie trzeba uznać utrzymywanie zarejestrowanego adresu 

domenowego w celu jego odsprzedaży lub oddania do odpłatnego korzystania w przypadku gdy cel ten 

nie pozostaje poza wszelką wątpliwością. Przesłanką wyłączającą ochronę znaku towarowego jest brak 

bezprawności. Pojęcie bezprawności należy rozumieć wąsko, tzn. jako brak zgody uprawnionego 

na używanie zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego dla towarów objętych rejestracją 

lub towarów podobnych.  

Jeżeli używający zarejestrowanego wcześniej oznaczenia lub oznaczenia podobnego w treści 

adresu domowego nie posiada zgody uprawnionego na używanie takiego oznaczenia dla towarów 

objętych rejestracją lub towarów podobnych, używanie to będzie uznane za bezprawne.
15

 W tym 

kontekście należy zauważyć, że osoba trzecia, która jest uprawniona do używania zarejestrowanego 

oznaczenia na podstawie umowy (umowa licencyjna, franchisingowa, pośrednictwa handlowego) nie 

może z niej wywodzić prawa do używania takiego oznaczenia w adresie domenowym, bez 

odpowiedniego postanowienia umownego w tym zakresie.
16

  

 

 

                                                           
14 J. Barta, R. Markiwicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 263 i n.   
15 U. Promińska, Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego [w:] T. Szymanek (red.) Naruszenia praw na dobrach 

niematerialnych, Warszawa 2001, s. 52 i n. 
16 R. Chmura, W. Włodarczyk, Bezprawne używanie zarejestrowanych znaków towarowych w adresach domenowych w świetle 
ustawy o znakach towarowych [w:] R. Skubisz (red.), Internet – problemy prawne, Lublin 1998, s. 105. 
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VII. Cybersquatting jako czyn nieuczciwej konkurencji. 

W polskim prawie działania związane z cybersquattingiem zostały stypizowane i znalazły 

swoje uregulowanie w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(dalej: u.z.n.k.). Omawiając je należy jednak najpierw wyjść od tego czym tak naprawdę jest rzeczony 

czyn nieuczciwej konkurencji. 

Art. 3 ust. 1 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji określa działanie sprzeczne z prawem 

lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jest 

to więc klauzula generalna, która pozwala sklasyfikować czyny nieuczciwej konkurencji pojawiające się 

wraz z nieustającym rozwojem sieci Internet, a jednocześnie pozostają dotąd nienazwane.
17

  

Do interpretacji sformułowania działania sprzecznego z dobrymi obyczajami walnie przyczynił 

się Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który za istotę tego pojęcia przyjął szeroko rozumiany 

szacunek dla człowieka. Szacunek ten powinien wyrażać się we właściwym informowaniu 

o przysługujących uprawnieniach, niewykorzystywaniu uprzywilejowanej pozycji profesjonalisty 

i rzetelnym traktowaniu partnerów umów. Za sprzeczne z dobrymi obyczajami można więc uznać 

wszelkie działania zmierzające do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania 

u konsumenta, a także wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności.
18

  

W art. 3 ust. 2 u.z.n.k. ustawodawca wyszczególnia jako czyny nieuczciwej konkurencji czyny 

takie jak: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie 

pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 

naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonywania umowy, 

naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, 

przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwą lub zakazana reklamę, 

organizowanie sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie 

konsorcyjnym.  

Sam cybersquatting swoje uregulowanie znalazł w artykułach dotyczących m.in. wprowadzania 

w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (art. 5 u.z.n.k.), utrudniania dostępu do rynku (art. 15 

ust. 1. u.z.n.k.), reklamy utrudniającej dostęp do rynku (art. 16 ust. 1 pkt. 2 u.z.n.k.). Należy ponadto 

pamiętać, że jeżeli rozpatrywane działanie nie wypełnia hipotezy żadnego z powyższych czynów, 

należy odwołać się do regulacji wspomnianej już klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.
19

Nieuczciwe 

posługiwanie się domenami internetowymi najczęściej rozpatrywane jest jako naruszenie art. 5 u.z.n.k. 

i polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa przez celowe używanie w obrocie 

gospodarczym adresu domeny internetowej zawierającej elementy zbliżone do charakterystycznego 

oznaczenia innego przedsiębiorcy.
20

  

                                                           
17 J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, s. 51. 
18 Zob. wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 23.02.2006 r., sygn. akt: XVII Ama 118/04. 
19 L. Brancus-Cieślak, Rozwiązywanie konfliktów na tle domen internetowych, Warszawa  2003, s. 83. 
20 J. Ożegalska-Trybalska, Adresy internetowe. Zagadnienia Cywilnoprawne, Kraków 2003, s.205 i n. 
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Istotnym warunkiem przy dochodzeniu swoich praw jest to, aby oznaczenie danego 

przedsiębiorstwa podlegające ochronie było używane już przed rejestracją nazwy domeny. Należy 

jednak pamiętać, że o pierwszeństwie tym nie decyduje data udzielenia na niego ochrony, czyli 

np. zarejestrowania znaku towarowego, lecz wprowadzenie danego oznaczenia do obrotu po raz 

pierwszy. Ważne jest ponadto aby podmiot żądający ochrony swojego oznaczenia używał go w sposób 

zgodny z prawem.
21

 Nie podlega najmniejszej wątpliwości, że wprowadzenie w błąd we wskazany 

powyżej sposób może nastąpić nie tylko w przypadku kiedy przedsiębiorca podlegający ochronie 

prowadzi działalność on-line, ale również gdy nie korzysta on z tej możliwości. 

Niedopuszczalne jest więc zarejestrowanie przez prowadzącego gospodarstwo rolne Adama 

Kowalskiego domeny internetowej „www.kogut.pl” i prowadzenie za jej pośrednictwem działalności 

konkurencyjnej dla jego sąsiada Janusza Nowak będącego przedsiębiorcą który od dawna posiada 

zarejestrowany i używany w obrocie znak towarowy „kogut” nawet w sytuacji w której Nowak nie 

prowadzi działalności on-line. Obecnie jednak, wraz z rozwojem internetu na szeroką skalę, 

upowszechniło się prowadzenie wspomnianej działalności on-line. W przypadku gdyby Janusz Nowak 

prowadził witrynę swojego przedsiębiorstwa pod domeną kogut.pl, czynem nieuczciwej konkurencji ze 

strony Adama Kowalskiego byłoby zarejestrowanie domeny kogut.eu i prowadzenie za jej 

pośrednictwem działalności konkurencyjnej lub innej działalności godzącej w Janusza Nowaka lub jego 

przedsiębiorstwo.  

Czyny dokonane za pośrednictwem internetu dotyczące cybersquatting niejednokrotnie ciężko 

jest dopasować do istniejących regulacji prawnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać 

się m.in. w ponadnarodowym charakterze globalnej sieci jaką jest Internet. Należy jednak wspomnieć, 

iż dużą rolę w rozwoju tej tematyki odgrywa orzecznictwo polskiego Sądu Polubownego ds. Domen 

Internetowych. Wskazuje on kierunki rozpatrywania sporów związanych z nieuczciwym 

wykorzystywaniem domen.  

 

VIII. Kto może dopuścić się cybersquattingu? 

Ustawa o zakazie nieuczciwej konkurencji odnosi się do czynów występujących wyłącznie 

w stosunkach między przedsiębiorcami. Wskazywać na to może m.in. wyrok Sądu Polubownego 

ds. Domen Internetowych z dnia 2 sierpnia 2007 r. o sygn. akt 9/07 PA. 

Wyrok ten dotyczy sprawy z powództwa Google Inc. dotyczącej rejestracji domeny 

www.gmail.com.pl rażąco podobnej do domeny powoda – www.gmail.com. Czyn ten, choć polegał 

na cybersquattingu, nie mógł zostać rozpatrzony w kontekście czynu nieuczciwej konkurencji 

ze względu na fakt, iż pozwany nie posiadał statusu przedsiębiorcy i działał jako osoba prywatna. Takie 

rozstrzygnięcie nie jest jednak równoznaczne z faktyczną bezkarnością osób nie będących 

przedsiębiorcami, a dopuszczających się cybersquattingu. Sąd uznał bowiem że pozwany, poprzez 

                                                           
21 M. Zdyb (red), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2011, s. 508  
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zarejestrowanie i używanie domeny gmail.com.pl bez wiedzy i zgody powoda, naruszył jego prawo 

do osiągniętej przez powoda renomy na rynku.  

Renoma ta stanowi dobro osobiste powoda i w związku z tym, jako dobro osobiste osoby 

prawnej, podlega odrębnej ochronie na podstawie art. 43 w związku z art. 23 i 24 k.c. i oznacza, iż tylko 

podmiot, który wypracował sobie na rynku odpowiednią renomę jest wyłącznie upoważniony 

do korzystania z niej i czerpania wynikających z niej korzyści.  

 

IX. Kogo może dotknąć cybersquatting i jak należy się przed nim bronić. 

Przedsiębiorstwa, których marka jest rozpoznawalna są szczególnie zagrożone problemem 

cybersquattingu – wskazywać na to mogą chociażby przywołane przykłady Google Inc. czy Microsoft 

Corp. Wiąże się to niewątpliwie z wyobrażeniami osób rejestrujących domeny, według których tych 

największych, a zarazem najbogatszych, stać na to by zapłacić najwięcej. To właśnie chęć osiągnięcia 

możliwie największego zysku stanowi główny motyw działalności dzikich sieciowych lokatorów.  

W obliczu nieustannego rozwoju sieci należy jednak pamiętać, że skala zjawiska cały czas się 

poszerza i coraz częściej dotyka również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także rozpoznawalne osoby 

prywatne. W takich przypadkach cybersquatting może mieć na celu zamiast lub obok zarobku, chęć 

utrudnienia działalności konkurencyjnej firmie. 

Odzyskanie już zajętej domeny jest rzecz jasna możliwe, jednak bardzo czasochłonne 

i kosztowne. Praw do adresu WWW dochodzić można na drodze postępowania przed Sądem 

Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie 

oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Znacznie łatwiejsze 

i wymagające mniejszych nakładów pieniężnych niż odzyskiwanie zajętej domeny jest odpowiednio 

szybkie reagowanie i zapobieganie jej zajęciu.  

Aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z zajmowaniem cudzych domen przez 

dzikich sieciowych lokatorów należy przede wszystkim działać zapobiegawczo. Warto rejestrować całe 

pakiety domen wraz z jak największą liczbą możliwych rozszerzeń. Korzystne może okazać się również 

rejestrowanie domeny o nazwie zakładanej firmy już na wczesnym etapie projektu biznesowego. Jak 

wskazują specjaliści w branży internetowej, należy mieć na uwadze terminowe opłacanie przedłużenia 

domen, gdyż niekiedy opóźnienie w tej kwestii może wiązać się nie tylko z utratą domeny, ale także 

z utrudnieniem jej odzyskania przed sądem. Przydatne wydają się być również narzędzia oferowane 

przez serwisy rejestrujące domeny internetowe, które pozwalają na codzienne śledzenie nazw domen 

wykorzystujących zarejestrowany już znak towarowy bądź identyfikujące analogiczne nazwy domeny 

zarejestrowane z błędem. Taki system, jeśli wprowadzimy do niego zarejestrowaną przez nas domenę 

konradtrzyna.pl, będzie codziennie monitorował czy na rynku nie pojawiają się nazwy domen takie jak 

chociażby konradtrzyna.com czy kondrattrzyna.pl. 
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X. Odmienne spojrzenie na problem. 

W dyskusji nad cybersquattingiem pojawiają się również głosy przyznające cybersquatterom 

pewne prawa ze względu na ich wkład intelektualny związany z prognozą, iż adres domeny może być 

nowatorskim kanałem marketingu, który zwiększy zyskowność danej marki. Zgodnie z tym dość 

liberalnym poglądem firma będąca posiadaczem praw do marki powinna zapłacić odpowiednie 

wynagrodzenie osobie, która jako pierwsza wpadła na pomysł zarejestrowania domeny.
22

  

Spojrzenie to, opierając się głównie na zasadzie pierwszeństwa rejestracji i doceniające 

umiejętności cybersquattera co do prognozowania jakie domeny będą w przyszłości popularne na 

rynku, wydaje się być jednak  błędne. Argumenty te nie są bowiem w stanie usprawiedliwić 

zachowania, które nie tylko szkodzi konkurentom, ale również prowadzi do oszukiwania szerokiego 

grona konsumentów.  

 

XI. Czy właściciel „microsoft.pl” był cybersquatterem?  

Od kontrpropozycji Microsoft Corp minęło trochę czasu, jednak jak nie trudno się domyślić nie 

została ona przyjęta. Na dwa i pół roku po zarejestrowaniu domen microsoft.pl i microsoft.com.pl 

w roku 2003 pan Robert postanowił sprzedać je na aukcjach internetowych. Pierwsza na sprzedaż 

została wystawiona domena microsoft.pl wzbudzając rzecz jasna ogromne zainteresowanie. W chwili 

jednak gdy cena osiągnęła około 25 tysięcy złotych obsługa serwisu Allegro.pl powołując się na punkt 

17.1 regulaminu usunęła aukcję, która później trafiała także na inne serwisy takie jak aukcje24 

(wylicytowana kwota 10.050,00 zł) oraz Polano (wylicytowana kwota 120.100,00 zł). Z obu jednak 

została usunięta przed zakończeniem.  

Wnioskując zwłaszcza po ostatniej oferowanej kwocie na serwisie Polano, ziołowy interes pod 

szyldem Microsoftu mógł się okazać bardzo opłacalny gdyby tylko sprawa wcześniej nie trafiła do sądu, 

przed którym Microsoft Corp postanowił odebrać domenę i zażądał 140 tys. zadośćuczynienia. Sąd 

w wyroku z 22 czerwca 2004 roku nakazał zamieszczenie na trzeciej stronie dziennika „Rzeczpospolita” 

na koszt pana Roberta oświadczenia z przeprosinami oraz wyjaśnieniem, a także zasądził zapłatę na 

rzecz Microsoft Sp. z o.o. oraz Microsoft Corporation kwoty 25 tys. złotych z odsetkami 

od 31 października 2003, 14 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz 3,5 tys. tytułem 

zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
23

 Ponadto zakazał właścicielowi domen używania w ich 

nazwach oraz w nazwie prowadzonej firmy słowa „Microsoft”, uznając tym samym, że był 

on cybersquatterem.  

 

 

 

                                                           
22 Domainers Club, Cybersquatting czy inwestycja? Nadużycie czy uczciwe zarabianie na pomyśle? 

< http://www.domainers.org.pl/> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
23 Zob. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 22.06.2004 r., sygn. akt: X GC 1245/03 <http://rychlicki.net/inne/X_GC_1245-
03.pdf> [dostęp: 20 lutego 2013]. 
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Summary 

Cybersquatting is defined as the practice of registering internet domains that include individual 

designations of an enterprise, for instance its trademark. This action may be considered both as an unfair 

business practice as well as an infringement of laws protecting the trademarks. Nowadays, as 

the Internet is getting more and more popular on a massive scale, cybersquatting is posing a threat that 

becomes bigger and bigger - not only for each and every enterprise, regardless of its size or recognition, 

but also for people engaged in public activities. Domain piracy can be committed by a legal person as 

well as a natural one. Most often the motive behind cybersquatters’ actions is the desire to gain money 

from reselling an attractive domain or blocking off rival entrepreneurs from market access. 

 

Key words 

Cybersquatting, typosquatting, domains, domain-grabbing, domain name piracy, cyberpiracy, 

internet, trademark. 
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Obciążanie najemców lokali kosztami opłat eksploatacyjnych. 

Rozważania na gruncie podatku od towarów i usług. 

 

1. Wprowadzenie. 

W ramach stosunku najmu bardzo często dochodzi do sytuacji, że wynajmujący nabywa 

we własnym imieniu media (m.in. odprowadzenie ścieków, dostawę wody, energii cieplnej 

i elektrycznej, wywóz nieczystości stałych), służące de facto zaspokojeniu indywidualnych potrzeb 

najemców lokalu, a w dalszej kolejności obciąża kosztami opłat eksploatacyjnych faktycznych 

beneficjentów. Wartość odsprzedawanych mediów zasadniczo odpowiada kwocie, jaka wynika 

z wystawionej przez bezpośredniego usługodawcę/dostawcę faktury pierwotnej. Innymi słowy, 

wynajmujący nie dolicza marży. W takim też przypadku uznać można, iż ostateczne obciążenie 

kosztami opłat eksploatacyjnych spoczywa nie na właścicielu lokalu (pierwotnym nabywcy), a na 

faktycznych użytkownikach odsprzedawanych usług lub towarów.
1
 

Omówiona wyżej transakcja, z punktu widzenia podatku od towarów, rodzi jednak wątpliwości 

sprowadzające się do pytania: czy odsprzedaż mediów stanowi świadczenie odrębne od najmu, czy też 

jest czynnością o charakterze pobocznym, a zatem wymaga wliczenia kosztów opłat eksploatacyjnych 

do podstawy opodatkowania czynszu za najem (usługi głównej)?  

Jakie ma to znaczenie? Otóż, ustalenie właściwej klasyfikacji transakcji odsprzedaży mediów 

jest szczególnie istotne dla rozliczeń dokonywanych na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2011 r. 

o podatku od towarów i usług
2
 (zwanej dalej: u.p.t.u.). Od przyjętego sposobu postępowania zależeć 

bowiem będzie m.in. wysokość opodatkowania podatkiem VAT przeniesionych kosztów dodatkowych 

oraz prawo wynajmującego do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, a więc i stan kieszeni 

podatników. Warto zatem w tym miejscu bliżej omówić skutki podatkowe wynikające z wdrożenia obu 

wariantów. 

 

 

                                                           
1 Szerzej na ten temat zob. m.in. wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2011 r. sygn. akt I FSK 983/09 oraz wyrok NSA z dnia 
25.10.2012 r. (sygn. I FSK 65/12), w którym Sąd uznał m.in. iż „czynność refakturowania, której zasadniczym celem jest 

przeniesienie przez refakturującego kosztów danej usługi na rzecz faktycznego jej beneficjenta (np. w przypadku usług najmu, 

przerzucenie kosztów mediów przez wynajmującego na najemcę) polegać będzie zatem na wystawieniu przez podatnika na rzecz 
tego beneficjenta refaktury dokumentującej wyświadczenie przez podatnika tej samej usługi, którą otrzymał. Refakturowanie usług 

określić można więc jako fakturowanie usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby 

trzeciej. Będzie więc ono miało, z punktu widzenia konsekwencji w zakresie podatku VAT, tożsame skutki co świadczenie usług”. 
2 Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm. 
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2. Możliwe klasyfikacje transakcji odsprzedaży mediów na gruncie podatku 

od towarów i usług. 

Koncepcja pierwsza, zgodnie z którą przeniesienie opłat eksploatacyjnych stanowi czynność 

niezależną od usługi najmu, uprawnia wynajmującego do obciążenia kontrahenta kosztami mediów w 

sposób odrębny od należności czynszowych (tj. ich refakturowania). Działanie to, na mocy art. 8 ust. 2a 

u.p.t.u., objęte jest zakresem cytowanej ustawy. Co za tym idzie, wynajmujący „przenosząc” 

na najemców koszty usług dotyczących wynajmowanego lokalu (np.: odprowadzania ścieków) oraz 

towarów (dostarczania energii cieplnej) – traktowany będzie tak, jakby sam te usługi wyświadczył 

(tj. jako usługodawca) i dokonał dostawy tych towarów (tj. jako dostawca).
3
 Tym samym w 

analizowanej sytuacji mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją prawną, według której nabycie 

usług i towarów we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej tożsame jest kolejno z świadczeniem 

tych usług i dostawą towarów.
4
 

Warto nadmienić, iż opłaty eksploatacyjne zostaną opodatkowane w sposób dla nich właściwy 

(zarówno w zakresie momentu rozpoznania obowiązku podatkowego, zastosowania stawki VAT, jak 

i prawa do odliczenia), jako niezależne względem siebie czynności. W konsekwencji, dostawa wody 

oraz odprowadzanie ścieków korzystać będzie z preferencyjnego opodatkowania podatkiem od towarów 

i usług w wysokości 8%, zaś do pozostałych mediów (tj. dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, 

dostawy energii cieplnej, świadczenia usług telekomunikacyjnych) zastosowanie znajdzie podstawowa 

stawka podatku – 23%.
5
 Podkreślenia wymaga również fakt, iż właścicielowi dokonującemu wyłącznie 

czynności opodatkowanych przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu 

poszczególnych opłat eksploatacyjnych (zob. art. 86 ust. 1 u.p.t.u.). 

Koncepcja druga, w myśl której opłaty związane z korzystaniem lokalu mieszkalnego, bądź 

użytkowego stanowią jedynie element kalkulacyjny wysokości czynszu, nakazuje przyjąć odmienny 

sposób rozliczenia podatku VAT. Otóż czynność odsprzedaży mediów winna zostać opodatkowana 

w sposób właściwy dla samej usługi najmu. W takim przypadku należy bowiem mówić o jednym 

świadczeniu (usłudze złożonej), która łączy w sobie usługę najmu i przyporządkowane do niej 

świadczenia związane z zapewnieniem możliwości pełnowartościowego korzystania z danego lokalu.  

W kontekście tym warto nadmienić, iż sądy administracyjne odnosząc się do problematyki 

„jednego świadczenia kompleksowego” potwierdzają, iż przy czynnościach o charakterze złożonym, na 

które składa się świadczenie podstawowe (tut. najem) oraz inne czynności dodatkowe mające zwykle 

charakter pomocniczy (np. „przenoszenie” kosztów opłat eksploatacyjnych), ustalając właściwy sposób 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy przyjmować jednolite rozliczenie dla całego 

                                                           
3 Przepis art. 8 ust. 2a u.p.t.u. stanowi odzwierciedlenie art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.  
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347/1). Zgodnie z jego brzmieniem, w sytuacji,  

gdy podatnik „działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się,  

że podatnik ten sam wyświadczył te usługi". W ten sposób Dyrektywa 2006/112/WE przyjmuje, iż tzw. odprzedaż usługi jest  
po prostu tożsama ze świadczeniem usługi. 
4 Tak tez uznał m.in. NSA w wyroku z dnia 25.10.2012 r., sygn. I FSK 65/12. 
5 Na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu wysokość opodatkowania najmu (tj. stawką podatku 23% - w przypadku najmu 
lokalu użytkowego oraz zastosowanie zwolnienia z opodatkowania – w stosunku do najmu lokalu mieszkalnego). 
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kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej.
6
 Jednakże, jeżeli możliwe 

będzie obiektywne rozdzielenie tych czynności, tak że zmianie (z punktu widzenia nabywcy) nie ulegnie 

zarówno ich charakter, ani też wartość – wówczas świadczenia takie powinny zostać opodatkowane jako 

dwie niezależne transakcje.
7
 

Mając na względzie powyższe, jak również powołując się na treść art. 29 ust. 1 u.p.t.u., 

właściciel lokalu zobligowany będzie wliczyć do podstawy opodatkowania świadczonej usługi najmu 

nie tylko należności czynszowe, ale również koszt „przenoszonych” na najemcę opłat eksploatacyjnych 

(za okres w jakim je zużyto). Suma powyższych wydatków stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu 

kompleksowej usługi najmu. Co więcej, skoro media w analizowanym przypadku nie są odrębnym 

(samodzielnym) przedmiotem sprzedaży, to transakcja wynajmu lokalu użytkowego, jak również 

odsprzedaż wszystkich mediów na rzecz najemcy tego lokalu, powinna zostać opodatkowana 

podstawową stawką VAT (zob. art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ust. 1 u.p.t.u.).
8
 Z kolei najem lokali 

mieszkalnych wraz z dostawą wszystkich mediów korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania tym 

podatkiem, o którym mowa w art. art. 43 ust. 1 pkt. 36 u.p.t.u. 

W konsekwencji powyższego, o ile przedmiotem najmu będzie lokal mieszkalny, który jak 

zauważono powyżej - korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, wynajmujący nie 

będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług (w tym również 

mediów) niezbędnych do wykonania powyższej czynności. Natomiast w odniesieniu do usług wynajmu 

powierzchni użytkowej - prawo to przysługiwać będzie właścicielowi w rozliczeniu za okres, w którym 

otrzyma fakturę, ewentualnie w deklaracji podatkowej złożonej za jeden z dwóch następnych okresów 

rozliczeniowych (zob. art. 86 ust 10 i 11 u.p.t.u.).  

Zestawiając obie koncepcje ze sobą można dojść do przekonania, iż opodatkowanie usługi 

najmu w sposób odrębny od odsprzedaży opłat eksploatacyjnych (wariant pierwszy) jest rozwiązaniem 

bezpieczniejszym dla podatnika. Otóż, brak rozgraniczenia należności czynszowych od kosztów opłat 

eksploatacyjnych może implikować ryzyko podatkowe związane z nieprawidłowym obliczeniem 

podstawy opodatkowania, z uwagi na możliwe trudności w wyliczeniu wartości mediów zużytych przez 

najemcę w danym miesiącu. Powyższe nie oznacza jednak, iż zastosowanie wariantu pierwszego zawsze 

będzie korzystniejsze dla podatników.  

Co więcej, w przypadku najmu lokali użytkowych uznanie, że media stanowią element 

kalkulacyjny wynagrodzenia za świadczoną usługę najmu spowoduje zwiększenie ceny świadczenia. 

Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem najmu będą lokale mieszkaniowe – faktyczny ciężar podatku 

od towarów i usług, z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów 

i usług związanych z świadczoną usługą najmu, obciąży wynajmującego. 

                                                           
6 Zob. w szczególności: wyrok NSA z 5 lipca 2006r. (sygn. akt I FSK 945/05) oraz wyrok NSA z dnia 01.06.2011 r. (sygn. I FSK 
869/10).  
7 E. Rogala, Refakturowanie opłat za media przez wynajmującego – właściwa stawka VAT, „Finanse Komunalne” nr 10/2011. 
8 Nie ma przy tym znaczenia jakie stawki podatku VAT przewiduje ustawa dla dostawy poszczególnych mediów (jako odrębnych 
od najmu przedmiotów sprzedaży). 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 68 ~ Zeszyt 1/2013 

 

3. Stanowisko organów podatkowych w sprawie „przenoszenia”  kosztów mediów. 

W odniesieniu do transakcji odsprzedaży kosztów opłat eksploatacyjnych organy podatkowe 

pierwotnie przyznawały rację podatnikom, iż możliwe jest odrębne od czynszu „przenoszenie” kosztów 

mediów – według stawek dla ich właściwych.
9
 Obecnie jednak, pogląd ten uległ diametralnej zmianie. 

Z najnowszych interpretacji indywidualnych Ministra Finansów, prezentujących dość jednolite 

i sztywne stanowisko wynika, iż najemca może niezależnie od czynszu ponosić koszty mediów - o ile 

zawrze umowę bezpośrednio z usługodawcą lub dostawcą tego typu towarów. Z czego to wynika? Otóż, 

powyższe uprawnienie stron do samodzielnego określenia przedmiotu sprzedaży organy podatkowe 

wyprowadzają z normy art. art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
10

 

a pośrednio również z zasady swobody zawierania umów.  

A contrario, w przypadku braku takiej umowy, za nieuprawnione uznane zostanie 

wyodrębnienie z kompleksowej usługi najmu jej poszczególnych kosztów (w tym opłat za media) i ich 

opodatkowywanie osobnymi stawkami VAT. Również w sytuacji gdy wynajmujący (a nie najemca) 

podpisze umowę na dostawę energii elektrycznej, gazu, zimnej wody, wywóz nieczystości stałych czy 

odprowadzanie ścieków do nieruchomości będącej przedmiotem najmu nie będzie miał on prawa 

do przeniesienia kosztów dostawy tych mediów bezpośrednio na najemcę. Wydatki te stanowić bowiem 

będą element kalkulacyjny czynszu najmu, a tym samym podlegać będą opodatkowaniu według zasad 

właściwych dla świadczonych usług najmu.
11

 Jak zauważył m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

w interpretacji indywidualnej z dnia 11 czerwca 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-194/12-2/UNR): 

„usługi odsprzedaży energii elektrycznej oraz usługi sprzedaży wody, odprowadzania ścieków 

i dostarczania energii cieplnej na rzecz najemców należy traktować jako usługę łączną, nierozerwalnie 

związaną z usługą najmu i do ich opodatkowania należy zastosować stawkę właściwą dla usługi 

zasadniczej - usługi najmu tj. stawkę podatku VAT w wysokości 23% - w przypadku lokali użytkowych, 

oraz zwolnienie - w przypadku najmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe”.  

Co istotne, przyjęcie odmiennej interpretacji, w opinii Ministra Finansów, rodzi ryzyko 

sztucznego wyodrębnienia z jednej, kompleksowej usługi najmu lokalu kilku świadczeń tylko po to, 

aby opodatkować je na korzystniejszych zasadach (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 

Skarbowej w Katowicach z dnia 10.05.2011r., sygn. IBPP2/443-407/11/UH oraz wyrok TSUE z dnia 

25.02.1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd v. Commissioners of Customs and Excise, 

na który organ podatkowy powołał się w ww. interpretacji). 

Przedstawione wyżej rozstrzygnięcie, zdaniem organów podatkowych, należy zastosować 

zarówno w sytuacji, gdy należności czynszowe oraz poszczególne opłaty eksploatacyjne zostaną 

odrębnie wyliczone i wycenione na fakturze VAT, jak również – gdy wynajmujący zsumuje 

                                                           
9 Szerzej na ten temat zob. w M. Militz, Zawiłości refakturowania usług, „Przegląd Podatkowy” nr 2/2012, s. 19. 
10 Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. 
11 Jak orzekł m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z dnia 6 czerwca 2011 r.  

sygn. ILPP1/443-408/11-3/NS): „wydatki "za media" w sytuacji, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio 

 z dostawcą mediów, stanowią wraz z czynszem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, z tytułu świadczenia usług najmu  
na rzecz lokatorów”.  
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ww. wydatki, a na wystawionej fakturze poda wyłącznie jedną łączną cenę. Jak bowiem zauważył 

Minister Finansów, wyliczenie kosztów mediów mimo, iż ma istotne znaczenie informacyjne 

dla ustalenia ceny usługi najmu, to jednak dla celów podatku od towarów i usług nie może uzasadniać 

odrębnej kwalifikacji poszczególnych kosztów mediów objętych tym wyliczeniem.
12

  

Minister Finansów opowiedział się za ujęciem dodatkowych kosztów związanych z usługą 

najmu w pojęciu „kwoty należnej od całości świadczenia należnego od nabywcy” m.in. w następujących 

interpretacjach indywidualnych: interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 maja 

2012 r. (sygn. IPPP1/443-165/12-4/EK) oraz z dnia 6 maja 2011 r. (sygn. IPPP1-443-289/11-4/EK), 

interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPP4/443-674/12-

4/UNR), z dnia 27 grudnia 2012 r. (sygn. IPTPP4/443-651/12-4/UNR) oraz z dnia 11 października 2012 

r. (sygn. IPTPP4/443-489/12-2/OS). 

 

Reasumując powyższe stwierdzenia, prawo do zastosowania preferencyjnego opodatkowania 

dla „przenoszonych” kosztów opłat eksploatacyjnych zostanie uznane przez Ministra Finansów, o ile 

to najemca (a nie wynajmujący) zawrze umowę bezpośrednio z usługodawcą lub dostawcą mediów. 

W przeciwnym wypadku podatnicy musza się liczyć z ryzykiem sporu z organami podatkowymi. 

 

4. Stanowisko sądów administracyjnych odnośnie refakturowania kosztów mediów 

przez wynajmującego na najemcę. 

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym wykrystalizował się jednak pogląd przeciwny 

do tego, jaki prezentuje Minister Finansów w ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych. 

Możliwość refakturowania dodatkowych kosztów (za wyjątkiem usługi ubezpieczeniowej towarzyszącej 

leasingowi)
13

 z właściwymi dla nich stawkami VAT nie jest obecnie wykluczona. Przy czym znaczna 

część sądów administracyjnych kluczowe znaczenie przypisuje postanowieniom zawartym w umowach 

najmu, odnoszącym się do rozliczania należności czynszowych oraz opłat dodatkowych.  

Zgodnie z poglądem judykatury, jeżeli w umowie najmu istnieje zapis, że najemca w sposób 

odrębny od czynszu będzie regulował świadczenia z tytułu korzystania z dostawy mediów, wówczas 

istnieje podstawa do odrębnego rozliczenia tych usług pomiędzy wynajmującym, a najemcą (tak uznał 

m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyrok z dnia 6 grudnia 2010 r.).
14

 Warto 

również przytoczyć tezę z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31.05.2011r.
15

 gdzie 

czytamy, iż: „opłaty wynikające z eksploatacji lokalu przez najemcę: za energię cieplną, dostawę wody, 

odbiór ścieków i wywóz nieczystości powinny być ujmowane do podstawy opodatkowania jako składniki 

czynszu z tytułu usługi najmu na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, chyba że z umowy najmu 

                                                           
12 Tak orzekł m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13.06.2011 r. (sygn. IPPP1/443-

484/11-2/EK) 
13 O niedopuszczalności refakturowania usługi ubezpieczeniowej towarzyszącej usłudze leasingu wypowiedział się NSA  

w uchwale z dnia 8.11.2010 r. (sygn. I FPS 3/10). 
14 Sygn. III SA/Gl 2152/10. 
15 Sygn. I FSK 740/10. 
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zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą wynika jednoznacznie, że opłaty te (wszystkie lub niektóre) 

na podstawie art. 30 ust. 3 tej ustawy są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób 

odrębny od czynszu”. A zatem, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem, możliwe jest „przenoszenie” 

na najemców kosztów mediów towarzyszących użytkowaniu lokalu mieszkalnego lub użytkowego 

z właściwą dla nich wysokością opodatkowania podatkiem VAT pod warunkiem, że z zapisów umowy 

wynikać będzie, iż wolą stron było wyraźne rozgraniczenie (wyodrębnienie) czynszu, tj. wynagrodzenia 

za usługę najmu, od opłat dodatkowych. 

O wymogu posiadania takich uregulowań umownych wypowiedział się również WSA we 

Wrocławiu w wyroku z dnia 25 maja 2012r.
16

 W zacytowanym orzeczeniu Sąd uchylił interpretację 

indywidualną, w której Minister Finansów odmówił podatnikowi prawa do zastosowania obniżonej 

stawki VAT w wysokości 8% dla czynności „przenoszenia” kosztów usług dostawy wody 

i odprowadzania ścieków. W uzasadnieniu WSA we Wrocławiu zarzucił organowi  niezbadanie stanu 

faktycznego co do okoliczności czy umowy najmu zawierały postanowienia o odrębnym obciążaniu ich 

kosztami mediów. Analogiczne wnioski wynikają z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 

2012 r.
17

 

Zaprezentowane stanowisko judykatury, oparte na zasadzie swobody zawierania umów, jest 

niezwykle korzystne dla podatników. W istocie daje stronom uprawnienie do decydowania 

o klasyfikacji podatkowo-prawnej transakcji dokonywanych w ramach stosunku najmu. A zatem, gdy 

umowa najmu będzie zawierała stosowne zapisy, właściciel lokalu może być niemalże pewny, 

że po zaskarżeniu interpretacji indywidualnej Ministra Finansów do sądu administracyjnego - jego 

prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT dla odsprzedaży niektórych mediów zostanie zachowane. 

Z drugiej jednak strony, akceptacja takiego stanu rzeczy może prowadzić do nadużyć, tj. do sztucznego 

wyodrębniania świadczeń dodatkowych z usługi najmu wbrew faktycznemu przebiegowi transakcji. 

 

5. Wytyczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie 

refakturowania świadczeń dodatkowych. 

Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie zabierał głos w sprawie 

opodatkowania kosztów mediów podatkiem od towarów i usług. Mimo, iż stanowisko wypracowane 

przez Trybunał jest dość enigmatyczne i nie zawsze prowadzi do jednoznacznych wniosków, to jednak 

pewne ogólne wytyczne mogą być niezwykle wartościowe dla rozstrzygnięcia analizowanej kwestii. 

Przykładowo, w orzeczeniu w sprawie C-572/07
18

 TSUE stwierdził, iż nie wszystkie usługi dodatkowe, 

które towarzyszą korzystaniu z najętego dobra (tutaj: usługi sprzątania) muszą zostać objęte zakresem 

pojęcia najmu. Przesłanką do ich wyodrębnienia jest możliwość wzajemnego rozdzielenia tych 

                                                           
16 Sygn. I SA/Wr 335/12. 
17 Sygn. I SA/Wr 458/12. 
18 Wyrok TSUE z dnia 11.06.2009 r. w sprawie RLRE Tellmer Property sro v. Finanční ředitelství v. Ústí nad Labem. 
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czynności, a więc świadczenia ich na różnych zasadach.
19

 Zdaniem Trybunału, oddzielne sprzedawanie 

i fakturowanie świadczeń dodatkowych, przemawia za uznaniem powyższych czynności za transakcje 

samodzielne i wzajemnie od siebie niezależne.  

Z kolei, w wyroku w sprawie C-392/11,
20

 TSUE wprost odniósł się do kwestii rozliczania 

w podatku od wartości dodanej mediów, jako usług dodatkowych w stosunku do najmu lokali 

biurowych. Analiza ww. orzeczenia prowadzi do przekonania, iż Trybunał niejako odrzucił swój 

wcześniejszy pogląd odnoszący się do świadczenia usług dodatkowych przez podmioty trzecie
21 

uznając, iż wskazana okoliczność nie przesądza o możliwości zaklasyfikowania takiego świadczenia 

jako czynności kompleksowej. TSUE podkreślił również, iż istotną wskazówką do tego, czy występuje 

jedna czynność, czy też kilka odrębnych świadczeń powinna być sama umowa najmu. Mimo, 

iż powyższe stwierdzenie, na pierwszy rzut oka zdaje się potwierdzać słuszność prezentowanego przez 

znaczną część sądów administracyjnych stanowiska, to jednak, jak słusznie zauważa Małgorzata Militz, 

w istocie chodzi tutaj o nie o treść kontraktu, a o gospodarczy powód jego zawarcia.
22

 W opinii 

Trybunału, w sytuacji gdy celem zawiązania stosunku najmu było nie tylko nabycie uprawnienia 

do użytkowania danego lokalu, ale również skorzystanie ze świadczeń dodatkowych (jak media), które 

ze względu na swój charakter są nierozerwalnie i obiektywnie związanie ze świadczeniem głównym, 

wówczas mamy do czynienia wyłącznie z jedną transakcją o charakterze złożonym, polegającym 

na zapewnieniu jak najpełniejszej możliwości skorzystania z oddanego do używania lokalu.  

Również okoliczność przyznania wynajmującemu możliwości rozwiązania umowy najmu 

w razie nie uiszczenia przez najemcę opłat eksploatacyjnych przemawia za uznaniem takiej transakcji 

za jedno kompleksowe świadczenie, chociaż jak zastrzegł TSUE: „nie jest w sposób bezwzględny 

elementem rozstrzygającym przy dokonywaniu oceny wystąpienia takiego świadczenia”.  

Z sentencji wyroku w sprawie C-392/11 wynika jeszcze jedno zalecenie Trybunału. Otóż ocena 

okoliczności danego stanu faktycznego, oczywiście przy uwzględnieniu aspektu gospodarczego 

zawieranych umów, winna leżeć w gestii sądu krajowego. Istnieje jednak ryzyko, iż realizacja 

powyższego postulatu doprowadzić może – poprzez wzrost aktywizmu sędziowskiego - do powstania 

szeregu rozbieżności w wykładni prawa. Zaprezentowane podejście Trybunału do transakcji 

odsprzedaży świadczeń dodatkowych należy ocenić pozytywnie. Niewątpliwie pozwoli ono 

na opodatkowanie faktycznych transakcji, a nie tych ustanowionych umownie przez strony. 

W konsekwencji powyższego, podatnicy nie będą mogli sztucznie wpływać na zmniejszenie obciążeń 

podatkowych. 

 

                                                           
19 W stanie faktycznym rozpatrywanym przez TSUE podmiotem świadczącym dodatkowe usługi mogły być osoby trzecie, albo 

wynajmujący zatrudniającego w tym celu własnych pracowników bądź posługujący się wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem. 
20 Wyrok TSUE z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Field Fisher Waterhouse LLP v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue 
and Custom.s 
21 Zob. wyrok TSUE  w sprawie C-572/07. 
22 M. Militz, Czy koszty „mediów” stanowią element wynagrodzenia z tytułu usługi najmu? Rozważania na tle wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE, „Przegląd Podatkowy” nr 1/2013, s. 33. 
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6. Podsumowanie. 

Wybór właściwego sposobu rozliczania transakcji odsprzedaży mediów na gruncie podatku 

o towarów i usług nie jest rzeczą łatwą, ani też oczywistą. Złożoność transakcji, brak jednoznacznych 

wskazówek ze strony ustawodawcy (w szczególności w treści art. 29 ust. 1 u.p.t.u. regulującego, jakie 

elementy powinny zostać wliczone do podstawy opodatkowania) oraz rozbieżności w poglądach 

prezentowanych przez organy podatkowe i judykaturę to czynniki, jakie w znacznej mierze 

ukształtowały taki stan rzeczy. Co więcej, Trybunał Sprawiedliwości UE, który zgodnie 

z oczekiwaniami piśmiennictwa, miał wyznaczyć określony kierunek rozstrzygania spraw przez organy 

podatkowe i sądy administracyjne również wypowiada się na ten temat dość lapidarnie i ogólnikowo.  

Niemniej jednak wydaje się, że stanowisko TSUE jakie można wyinterpretować z wyroku 

w sprawie C-392/11, stanowi pogląd najbardziej trafny. Decydujące znaczenie winien mieć gospodarczy 

aspekt zawarcia umowy najmu, nie zaś postanowienia umowne. Takie rozwiązanie niweluje ryzyko 

związane z możliwością sztucznego wydzielenia przez strony czynności dodatkowych wykonywanych 

w ramach danej transakcji - wbrew jej faktycznemu przebiegowi. Konsekwentnie, uniemożliwia 

zaniżenie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego przez sprzedawcę, a także odliczenie 

podatku naliczonego przez najemcę z tytułu transakcji, która faktycznie nie miała miejsca. Trudno 

jednak obecnie wyrokować czy sądy administracyjne przychylą się do stanowiska prezentowanego 

przez TSUE. Natomiast niewątpliwe jest to, iż problematyka rozliczenia na gruncie podatku od towarów 

i usług transakcji obciążania najemców kosztami mediów będzie przedmiotem jeszcze wielu sporów 

z organami podatkowymi.  

 

Summary 

This article identifies key problems connected with imposing a value added tax on re-invoicing 

the costs of utilities relating to rental agreement. I throws doubt on whether all the supplies which the 

landlord makes to the tenant constitute a single supply from the point of view of VAT. Author discusses 

possible classification of above -mentioned transaction for VAT purposes (i.e. as an autonomous and 

separate from tenancy supply or as a indivisible economic supply which it would be artificial to split 

rental component). It also gives the readers the insight into tax consequences of designed legal and tax 

classifications. Moreover, the article shows differences between standpoints presented in a recent 

interpretation issued by tax authorities and judicial decisions. It also gives an overview of the most 

recent judicial practice of the Court of Justice of the EU connected with re-invoicing service charge. 

Author emphasizes the relevance of judgments issued by the CJEU (especially the verdict 

on 27 September 2012 in case C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP v. Commissioners for Her 

Majesty’s Revenue and Customs which seems to play a major part in resolving the dispute in question).   

Key words 

Re-invoicing the costs of utilities, single supply, tenancy agreement, a value added tax, 

principle of freedom of contract, economic justification. 
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Nowa hipoteka a uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

 

Uwagi wstępne. 

Dnia 20.2.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26.6.2009 r. o zmianie ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
1
 Celem nowelizacji było przystosowanie 

„wiekowej hipoteki o niezmiennej konstrukcji”
2
 do potrzeb rozwijającego się dynamicznie obrotu 

gospodarczego oraz, jak podkreślano w uzasadnieniu projektu rządowego,
3
 uczynienie z niej 

elastycznego i efektywnego sposobu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, usunięcie 

dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych, a także zharmonizowanie przepisów materialnych 

i procesowych oraz ujednolicenie terminologii. 

Ustawa nowelizacyjna zmodyfikowała zarówno istniejącą konstrukcję hipoteki, m.in. regulując 

nowe wyjątki od zasady akcesoryjności hipoteki, jak również wprowadziła instytucje stanowiące istotne 

novum w polskim systemie prawnym, takie jak administratora hipoteki czy uprawnienie do 

rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym,
4
 na przedstawieniu którego skupię się w dalszej 

części niniejszego opracowania. 

Przed przejściem do meritum, warto jednak pokrótce przypomnieć ogólną charakterystykę 

hipoteki. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 1982 r.
5
 nie zawiera precyzyjnej definicji tej 

instytucji. Na podstawie jej art. 65 oraz art. 244 k.c. doktryna określa hipotekę jako ograniczone prawo 

rzeczowe zabezpieczające oznaczoną wierzytelność pieniężną, uprawniające wierzyciela 

do zaspokojenia z obciążonego przedmiotu (z nieruchomości lub prawa),
6
 bez względu na to, czyją 

stanowi własność, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami osobistymi właściciela.
7
 Definicja ta 

wpisuje się w ujęcie hipoteki przyjęte w innych ustawodawstwach europejskich, m.in.: § 1113 k.c. 

niem., art. 2393 i 2461 k.c. franc., § 447 i 461 k.c. austr., art. 816 ust. 1 w zw. z art. 832 i 846 k.c. 

szwajc.
8
 Hipoteka, tak samo jak zastaw, należy do praw zastawniczych, które służą rzeczowemu 

zabezpieczeniu wierzytelności. Jednakże ze względu na skostniałość uprzednio obowiązującej 

konstrukcji hipoteki, utworzonej w warunkach gospodarki socjalistycznej, gdzie stosunki kredytowe nie 

                                                           
1 Dz. U. Nr 131, poz. 1075. 
2 S. Rudnicki, Hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności, Warszawa 2003, s. 29. 
3 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 29.12.2008 r. -  zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych 
innych ustaw, Druk sejmowy nr 1562, s. 1. 
4 Pokrótce najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizacyjną z 29.6.2009 r. przedstawia A. Maziarz, Zmiany dotyczące 

hipoteki – cel i zakres nowelizacji, PPH 10/2009; S. Kostecki, Uwagi o nowelizacji przepisów o hipotece, Rejent 2011/9/21. 
5 Dz. U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.; dalej jako u.k.w.h. 
6 To pozostaje kwestią sporną – por. B. Swaczyna, Hipotek umowna, Warszawa 2007, s. 111 i nast. 
7 J. Pisuliński [w:] System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, Tom 4., (red.) E. Gniewek, Warszawa 2007, s. 761. 
8 Tamże, s. 761. 
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były zbyt rozbudowane, a samą hipotekę uznawano za instytucję o znacznie ograniczonym 

zastosowaniu,
9
 przestała ona prawidłowo spełniać swoją funkcję. Przywróceniu znaczenia hipotece jako 

nowoczesnemu, adekwatnemu do potrzeb rynku (zwłaszcza kredytowego) zabezpieczeniu 

wierzytelności ma służyć m.in. wprowadzenie rewolucyjnej w polskim ustawodawstwie konstrukcji 

uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym (Oddział 5 u.k.w.h. – art. 101
1
-

101
11

). 

 

Geneza i funkcja uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

W praktyce często zdarza się, że nieruchomość obciążona jest więcej niż jedną hipoteką. 

Pojawia się wówczas pytanie, jaki wpływ na pozycję wierzycieli hipotecznych, których prawa mają 

niższe pierwszeństwo, wywiera wygaśnięcie hipoteki o wyższym pierwszeństwie?
10

 

Przed nowelizacją w polskim prawie rzeczowym obowiązywała zasada sukcesji hipotecznej
11

 

albo inaczej tzw. zasada  posuwania się hipotek naprzód (dotycząca de facto wszystkich ograniczonych 

praw rzeczowych). Nie została ona uregulowana wprost w u.k.w.h. ani w k.c., lecz wyprowadza się ją 

z przepisów dotyczących pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych, a zwłaszcza z art. 249 k.c. 

oraz art. 11 i 12 u.k.w.h. Jej istota sprawdza się do tego, iż w wyżej przedstawionym przypadku, 

hipoteki o niższym pierwszeństwie „awansują” o jedno miejsce
12

 w kolejności wykonywania 

i zaspokajania – przesuwają się w hierarchii.
13

 Tym sposobem wygaśnięcie hipoteki mającej 

pierwszeństwo wyższe, poprawia sytuację wierzycieli, którym przysługują prawa o niższym 

pierwszeństwie. W piśmiennictwie jednak wielokrotnie wysuwano zarzut, że takie rozwiązanie stanowi 

nieusprawiedliwione uprzywilejowanie wierzycieli hipotecznych.
14

 Trafnie wątpliwości co do 

zasadności powyższego, „obrażającego poczucie słuszności”
15

 rozwiązania podsumował F. Zoll: „ Czy 

zwłaszcza jest rzeczą właściwą, żeby wierzyciel, który udzielając pożyczki z zabezpieczeniem 

zastawniczym z niskim stopniem, zastrzegł sobie wysokie odsetki, by w ten sposób mieć ekwiwalent za 

wyższe swe ryzyko, posunął się ze swą pretensją na wyższe miejsce i nadal pobierał owe wysokie 

procenty?”.
16

 

Alternatywę dla zasady posuwania się hipotek naprzód w europejskich systemach prawnych 

stanowią zwłaszcza następujące instytucje: hipoteka właściciela uregulowana w § 1143, 1163, 1168, 

1177 oraz § 1146 k.c. austr., system stałych miejsc hipotecznych normowany w art. 813-815 k.c. 

                                                           
9 A. Przybyłowicz, Hipoteka po nowelizacji, Rejent 1/2011, s. 52. 
10 Problem pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych rozstrzyga zasada prior tempore potior iure, wyrażona w art. 249 § 1 

k.c. W odniesieniu do nieruchomości zachodzi pewna modyfikacja, bowiem prawo ujawnione w księdze wieczystej ma 
pierwszeństwo przed takim prawem w niej nieujawnionym (art. 11 u.k.w.h.). Natomiast względem praw wpisanych do księgi 

wieczystej stosujemy zasadę prior…, a decydująca jest chwila złożenia wniosku o wpis (art. 12 i 29 u.k.w.h.). 
11 K. Zaradkiewicz, Nowa regulacja prawa hipotecznego, dodatek do PPH 1/2011, s. 28. 
12 B. Swaczyna, Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle projektu Komisji 

Kodyfikacji Prawa Cywilnego), KPP 1/2003, s. 212. 
13 T. Czech, Wykonywanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, MoP 20/2010, s. 1103. 
14 M.in. B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 212 i 213. 
15 F. Zoll, Prawo cywilne – prawa zastawnicze według źródeł prawa obowiązującego w Małopolsce i na Ziemi Cieszyńskiej, 

Kraków 1937, s. 11  
16 Tamże, s. 11. 
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szwajc. (niem. leere Pfandstelle lub das System der festen Pfandstellen ), a także prawo rozporządzania 

hipoteką przez właściciela (§ 469-470 k.c. austr.).
17

 W prawie niemieckim postulat ograniczenia 

omawianej zasady realizowany jest za pomocą właścicielskich praw zastawniczych (§ 1163, 1168, 

1173, 1177 i 1196 k.c. niem.).
18

 

Remedium na zaistniałą sytuację poszukiwał także polski ustawodawca. Efektem prac 

legislacyjnych jest wprowadzenie do u.k.w.h. w zasadzie oryginalnej na gruncie europejskim - pomimo 

nawiązań do systemu stałych miejsc hipotecznych oraz prawa do rozporządzania hipoteką przez 

właściciela – instytucji: uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
19

 Stanowi 

ono swoisty kompromis między zasadą sukcesji hipotecznej a regulacją szwajcarską. Ponadto nowe 

regulacje inspirowane są rozwiązaniami zawartymi w projekcie prawa rzeczowego z 1939 r., 

uwzględniając jednocześnie propozycje zmian zgłaszane w doktrynie.
20

 

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym - w razie wygaśnięcia  

hipoteki - daje właścicielowi nieruchomości możliwość ustanowienia na tym miejscu nowej hipoteki 

albo przeniesienia na nie którejkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość, do czego jednak 

wymagana jest zgoda uprawnionego (art. 101
1
 ust. 1 u.k.w.h.). A zatem nowa regulacja zasadniczo 

wyłącza działanie zasady sukcesji hipotecznej (o czym bliżej w dalszej części opracowania). W efekcie 

wzmocniono pozycję właściciela nieruchomości – dzięki możliwości rozporządzania opróżnionym 

miejscem zwiększa się jego zdolność kredytowa i może on kolejnemu wierzycielowi hipotecznemu, 

np. bankowi, zaproponować zabezpieczenie o stopniu wyższym aniżeli w ramach systemu posuwania 

się hipotek, gdzie w grę wchodziło w zasadzie ustanowienie hipoteki na ostatnim miejscu. Należy 

podkreślić, iż jednocześnie nie uległo pogorszeniu położenie wierzycieli, mających hipoteki 

o pierwszeństwie niższym, albowiem już w chwili ustanawiania hipoteki powinni oni wziąć pod uwagę, 

że zabezpieczenia o wyższym pierwszeństwie mogą nie wygasnąć, nim zrealizowane zostaną im 

przysługujące uprawnienia. Nie znajduje również uzasadnienia obawa,
21

 iż ciągłe wykorzystywanie 

opróżnionego miejsca hipotecznego uniemożliwi zaspokojenie wierzycieli, którym przysługuje niższe 

pierwszeństwo. Przecież jeszcze w poprzednim stanie prawnym nie mieli oni gwarancji, że ich hipoteka 

awansuje wystarczająco. Mieści się to w granicach ryzyka, podejmowanego przez starannych 

uczestników obrotu prawnego. 

Jak już wcześniej zasygnalizowałam, w obecnym stanie prawnym nie zrezygnowano 

całkowicie z zasady ius succidendi. Znajduje ona zastosowanie w kilku przypadkach.
22

 Kluczowe 

rozwiązania wprowadza w tym zakresie art. 101
4
. Na jego mocy w razie wykreślenia hipoteki bez 

jednoczesnego wpisania na jej miejsce innej hipoteki, właściciel nieruchomości może zachować 

                                                           
17 Więcej na ten temat B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 214-215. 
18 K. Zaradkiewicz, Nowa…, s. 29. 
19 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 216; bliższej o różnicach między tymi konstrukcjami B. Swaczyna [w:] Hipoteka  

po nowelizacji. Komentarz, (red.) J. Pisuliński, Warszawa 2011, s. 444 - 445. 
20 B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 441. 
21 Wyraża ją P. Armada-Rudnik, Prawo hipoteczne po nowelizacji, MoP 1/2010, s. 14. 
22 Prócz art. 1014 zasada sukcesji hipotecznej znajduje zastosowanie, gdy uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem 
hipotecznym nie podlega uwzględnieniu (art. 1013 ust. 2) oraz gdy w ogóle nie powstaje (np. art. 10111). 
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przedstawiane uprawnienie, jeżeli jednocześnie z wykreśleniem hipoteki zostanie ono wpisane do księgi 

wieczystej, przy czym do wykreślenia wygasłej hipoteki i do wpisu uprawnienia potrzebne jest 

oświadczenie właściciela. Wymóg złożenia oświadczenia chroni interesy właściciela nieruchomości. 

Brak takiego zastrzeżenia w ustawie powodowałby, że wykreślenie wygasłej hipoteki mogłoby nastąpić 

na gruncie prawa procesowego na wniosek wierzyciela hipotecznego, którego prawo ciąży 

na nieruchomości, prowadząc do zastosowania zasady posuwania się hipotek naprzód
23

 (zob. art. 626
8
 

§ 7 i art. 626
2
 § 5 k.p.c.). Zgodnie z wykładnią celowościową art. 101

4
 trzeba przyjąć, że wymóg 

oświadczenia – zgody właściciela pojawi się jedynie wówczas, gdy z wnioskiem o wykreślenie hipoteki 

wystąpi osoba inna niż właściciel nieruchomości. W tym ostatnim wypadku wystarczające jest 

dołączenie do wniosku dokumentu poświadczającego wygaśnięcie hipoteki.
24

 Uzależnienie powstania 

uprawnienia w przedstawionej sytuacji od decyzji właściciela nieruchomości daje asumpt 

do stwierdzenia, iż ustawodawca dostrzegł zasadniczy walor zasady ius succidendi – zapewnienia 

przejrzystości stanu prawnego nieruchomości.  

Oświadczenie
25

 właściciela stanowi jedynie czynność procesową, w związku z czym 

zachowanie uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym nie następuje 

w drodze jednostronnej czynności prawnej.
26

.Ponieważ czynność ta nie jest również rozporządzeniem, 

powstania uprawnienia nie obejmuje rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. K. Zaradkiewicz 

określa je zaś jako „ustawowy, refleksowy skutek wygaśnięcia prawa zastawniczego”.
27

 

Podsumowując ten fragment rozważań, uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem 

hipotecznym ogranicza stosowanie uprzednio obowiązującej zasady posuwania się hipotek naprzód, 

nadając jej charakter względny. 

 

Powstanie i charakter prawny uprawnienia. 

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym powstaje na jeden 

z dwóch alternatywnych sposobów: w wyniku wygaśnięcia hipoteki, ex lege z chwilą  wygaśnięcia 

(art. 101
1
 ust.1) – tzw. pierwotnie opróżnione miejsce hipoteczne albo w razie przeniesienia jej na inne 

miejsce (art. 101
2
) – tzw. wtórnie opróżnione miejsce hipoteczne

28
, przy czym ustawa nie uzależnia 

zasadniczo tego skutku od przyczyny wygaśnięcia hipoteki. Włącznie w wypadku wygaśnięcia hipoteki 

wskutek egzekucji z nieruchomości (art. 101
3 

ust. 1
29

) jak również, gdy hipoteka wygasa w wyniku 

                                                           
23 A. Przybyłowicz, Hipoteka…, s. 63-64. 
24 B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 479. 
25 P. Armada-Rudnik (Prawo…, s. 13) trafnie zauważa, iż pominięcie zagadnienia formy tego oświadczenia przez ustawodawcę, 

oznacza, że zastosowanie znajdzie tutaj art. 31 u.k.w.h., a zatem powinno być ono złożone na piśmie z podpisem notarialnie 
poświadczonym. 
26 Tak też K. Zaradkiewicz, Nowa…,  s. 31. 
27 Tamże s. 32. 
28 T. Czech, Wykonywanie…, s. 1104. 
29 Ust. 2 tego przepisu głosi, że: „przy egzekucji z nieruchomości nie uwzględnia się opróżnionych miejsc hipotecznych.”. Wynika 

z tego, że właściciel nie uczestniczy w podziale sumy uzyskanej z egzekucji z tytułu prawa rozporządzania opróżnionym  
miejscem hipotecznym. 
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utraty przedmiotu zabezpieczenia (np. wygaśnięcie użytkowania wieczystego)
30

 wspomniane 

uprawnienie nie przysługuje właścicielowi nieruchomości. 

Co istotne, odnośnie pierwotnie opróżnionego miejsca hipotecznego przesłankę powstania 

uprawnienia stanowi wygaśnięcie hipoteki, a zatem prawo to musiało istnieć, by mogło następnie 

wygasnąć. W rezultacie, gdyby hipoteka została wprawdzie wpisana do księgi wieczystej, ale brak było 

ku temu materialnoprawnej podstawy, nie powstanie także uprawnienie do rozporządzania opróżnionym 

miejscem hipotecznym.
31

 

Jeżeli zaś hipoteka wygaśnie tylko częściowo, uprawnienie ogranicza się do tej części 

(art. 101
1 
ust. 2). W żadnym razie częściowe wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności nie prowadzi 

do częściowego wygaśnięci hipoteki. Z uwagi bowiem na treść art. 94 u.k.w.h. jedynie całkowite 

wygaśnięcie wierzytelności może pociągnąć za sobą wygaśnięcie hipoteki. Jednakże w razie 

częściowego wygaśnięcia wierzytelności może dojść do tzw. nadzabezpieczenia następczego, 

a w efekcie do nabycia przez właściciela nieruchomości roszczenia o zmniejszenie sumy hipoteki, 

przewidzianego przez ustawodawcę w art. 68 ust. 2 u.k.w.h. Skorzystanie z roszczenia, a przez 

to „obniżenie kwoty hipoteki spowodowałoby możliwość ustanowienia hipoteki lub przeniesienia innej 

na opróżnione miejsce, odpowiadające wysokością obniżonej kwocie”.
32

 

B. Swaczyna
33

 analizuje szczególną sytuację, gdy wygasły wszystkie hipoteki na danej 

nieruchomości i brak jest innych jej obciążeń. Powstaje bowiem pytanie, czy w takim przypadku 

właścicielowi służy omawiane uprawnienie, które ma przecież na celu wyłączenie posuwania się 

hipotek, skoro – przy braku obciążeń – nie ma czego wyłączać? Mimo iż ograniczenie zasady sukcesji 

hipotecznej pozostaje główną funkcją przepisów o rozporządzaniu opróżnionym miejscem hipotecznym, 

nie można wykluczyć również innego, korzystnego dla właściciela nieruchomości zastosowania 

przedstawianej instytucji. Z tego względu należy przyjąć, iż „opróżnione miejsce hipoteczne powstaje 

albo trwa nadal także w przypadku wygaśnięcia wszystkich obciążeń nieruchomości”.
34

 Taka 

interpretacja umożliwi właścicielowi ustanowienie hipoteki także na drugim miejscu, gdy wygasną 

wszelkie obciążenia nieruchomości. 

Zdaje się, że w stanie prawnym po 19.2.2011 r. nie znajdują podstaw wątpliwości, 

czy omawianą instytucję należy traktować jako odrębne prawo podmiotowe, czy też jako uprawnienie 

wchodzące w skład prawa własności, jakie pojawiały się podczas prac nad projektem.
35

 Przede 

wszystkim sama ustawa stanowi o „uprawnieniu”, na wzór projektu prawa rzeczowego z 1939 r., 

                                                           
30 Tamże, s. 1104. 
31 O wątpliwościach, czy wierzyciel, którego hipoteka miałaby zostać umieszczona na takim pozornym miejscu hipotecznym, 

mógłby uzyskać ochronę na podstawie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych B. Swaczyna [w:] Hipoteka…,  

s. 445 i nast. 
32 P. Armada-Rudnik, Prawo…, s. 13. 
33 [w:] Hipoteka…, s. 448-449. 
34 B. Swaczyna, tamże s. 449. 
35 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 217 i nast. Gwoli przypomnienia relację prawa podmiotowego do uprawnienia  A. Wolter, , 

J. Ignatowicz i K Stefaniuk (Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 125) określają w ten sposób, iż prawo 

podmiotowe obejmuje jedno lub więcej uprawnień, które związane są funkcjonalnie i stanowią element stosunku prawnego,  
a zatem prawo podmiotowe stanowi „kategorię nadrzędną w stosunku do uprawnień”. 
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zamiast wprowadzać zwrot „prawo”, którym posłużył się projekt z 1937 r. Ponadto zgodnie z art. 101
5
, 

wyznaczającym zakres podmiotowy uprawnienia, przysługuje ono każdoczesnemu właścicielowi 

nieruchomości.  Brzmienie wskazanego przepisu przesądza o ujęciu uprawnienia do rozporządzania 

opróżnionym miejscem hipotecznym jako elementu treści prawa własności.
36

 Wchodzi ono w skład 

regulowanego art. 140 k.c. uprawnienia właściciela do rozporządzania nieruchomością (ius 

disponendi).
37

 Nie może stanowić przedmiotu obrotu prawnego niezależnie od prawa własności 

i dlatego przysługuje każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości. Co więcej, powyższą tezę 

potwierdza art. 101
6
, który w zd. 1. stanowi, że: „Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym 

miejscem hipotecznym nie podlega zajęciu.” Jeśliby bowiem przyjąć odmienne stanowisko, konieczne 

staje się dopuszczenie zajęcia tego „prawa” w ramach zabezpieczenia roszczenia pieniężnego 

przysługującego wierzycielowi właściciela nieruchomości (zob. art. 747 pkt 1 k.p.c.). Tym samym 

obecna regulacja wprost powtarza brzmienie art. 231 zd. 1. projektu prawa rzeczowego z 1939 r.
38

 

Kończąc rozważania w tej części opracowania, należy wskazać, iż opisywana instytucja nie 

została ograniczona terminem. Wynika stąd, iż nie wygaśnie ona na skutek upływu czasu.
39

 

Rozwiązanie to słusznie krytykuje S. Kostecki.
40

 Nie jest ona także uprawnieniem, toteż nie podlega 

przedawnieniu. 

 

Zakres uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

Z treści art. 101
1
 zd. 1. wynika jedynie, że omawiane uprawnienie przysługuje „w granicach 

wygasłej hipoteki” (analogicznie, przeniesionej). Sformułowanie to budzi istotne wątpliwości 

w piśmiennictwie. Oczywistym jest, iż właściciel może na opróżnionym miejscu ustanowić (przenieść) 

hipotekę o sumie równej lub niższej od sumy hipoteki wygasłej. Dopuszczalne jest także umieszczenie 

na jednym opróżnionym miejscu więcej niż jednej hipoteki, o ile ich sumy łącznie nie przekraczają 

sumy hipoteki wygasłej. Wyłącznie tak ścisłe pojmowanie granic wygasłej hipoteki odpowiada 

stanowisku restrykcyjnemu w doktrynie.
41

 Na jego poparcie wysuwa się argument wykładni językowej. 

Na gruncie przedstawionej koncepcji, do umieszczenia na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki 

o sumie wyższej konieczne byłoby dokonanie dwóch czynności: 1) ustanowienie hipoteki o sumie 

równiej sumie wygasłej hipoteki; 2) zawarcie umowy o zmianie treści hipoteki przez wierzyciela 

i właściciela nieruchomości, która polegałaby na podwyższeniu sumy hipoteki – dla swej skuteczności 

wymaga wpisu w księdze wieczystej (art. 248 § 1 k.c.). Jako że taka zmiana mogłaby naruszyć prawa 

osób, którym przysługują prawa na nieruchomości o niższym pierwszeństwie (lub równym), konieczna 

                                                           
36 Tak też B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 481 i T Czech, Wykonywanie…, s. 1104. 
37 T. Czech, tamże s. 1104. 
38 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 218. 
39 B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 456. 
40 Uwagi o nowelizacji…, s. 49. 
41 Stanowiska restrykcyjne i liberalne przytacza T. Czech, Wykonywanie…, s. 1106-1108. Na gruncie teorii restrykcyjnej zdaje się 
stać A. Przybyłowicz, choć nie rozwija on tego zagadnienia, Hipoteka…, s. 61. 
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byłaby ich zgoda (art. 248 § 2 k.c.). Jest to jednak rozwiązanie skomplikowane i nieadekwatne 

do potrzeb obrotu hipotecznego. 

Znaczne ułatwienie postuluje stanowisko liberalne, stojące w opozycji do koncepcji 

restrykcyjnej. Dopuszcza ono czynność rozporządzającą właściciela, gdy suma nowo-ustanowionej czy 

też przeniesionej hipoteki przekracza wysokość opróżnionego miejsca hipotecznego.
42

 Jest 

to interpretacja jak najbardziej zasadna – prowadzi do tego samego skutku w postaci uzyskania hipoteki 

o sumie wyższej niż ta, na którą opiewała wygasła hipoteka, lecz bez zbędnej komplikacji procedury. 

Jednocześnie nie może się obronić zarzut braku ochrony osób, którym przysługują prawa obciążające 

nieruchomość (zarówno ograniczone prawa rzeczowe, jak i prawa osobiste oraz roszczenia ujawnione 

w księdze wieczystej – art. 20 ust. 1 u.k.w.h.) z pierwszeństwem równym lub niższym, gdyż takie 

rozporządzenie wymagałoby ich zgody (analogia z art. 249 § 1 i 250 § 1 zd. 2. k.c.). Nie jest celowe 

rozciąganie wymogu uzyskania zgody na wszystkie podmioty, których prawa mają pierwszeństwo 

niższe lub równe opróżnionemu miejscu hipotecznemu, a jedynie na te spośród nich, których pozycja 

prawna mogłaby doznać uszczerbku wskutek czynności właściciela.
43

 Rozważania te pozostają aktualne 

w odniesieniu do ustanowienia na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki wyrażonej w innej 

walucie niż poprzednia hipoteka. Zatem jeżeli zmiana waluty mogłaby dotknąć praw osoby trzeciej, 

niezbędna będzie zgoda tej osoby (art. 248 § k.c.). Analogiczne rozumowanie należy przeprowadzić 

w przypadku przeniesienia już istniejącej hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne.
44

 

Z przepisów ogólnych dotyczących zgody osoby trzeciej (art. 63 § 1) wynika, że może być ona 

wyrażona albo przed ustanowieniem (przeniesieniem) hipoteki albo po dokonaniu takiej czynności. 

Przed uzyskaniem zgody osoby trzeciej rozporządzenie właściciela będzie dotknięte sankcją 

bezskuteczności zawieszonej. Zastosowanie odnośnie zgody znajduje także art. 248 § 2 zd. 2. k.c., 

w myśl którego może ona zostać udzielona właścicielowi nieruchomości lub wierzycielowi, którego 

hipoteka ma zostać umieszczona na opróżnionym miejscu hipotecznym. Nie może jednak być ona 

uzależniona od warunku lub terminu (art. 32 ust. 3 u.k.w.h.).   

 

Sposoby realizacji uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

 

 

 

                                                           
42 .T. Czech (Wykonywanie…, s. 1107) uważa art. 1011, w zakresie dotyczącym „granic wygasłej hipoteki” za przepis 
dyspozytywny. Jakkolwiek podzielam entuzjazm Autora dla koncepcji liberalnej, nie przemawia do mnie wskazany argument. 

Racjonalny ustawodawca stanowiąc przepis, dyspozytywny, wskazuje to w jego treści odpowiednim zwrotem, a w powyższym 

wypadku takiego wskazania brak. Z uwagi na powyższe, bardziej racjonalne zdaje się powoływanie na argument natury 
celowościowej. 
43 Tak też T. Czech, Wykonywanie…, s. 1107; podobnie B. Swaczyna, który jednak wymaga zgody wyłącznie osób, którym 

przysługują prawa o pierwszeństwie niższym, [w:] Hipoteka…., s. 450; odmiennie w uzasadnieniu projektu nowelizacji, s. 12. 
44Szerzej B. Swaczyna [w:] Hipoteka…, s. 451-452. Autor prowadzi także interesujące rozważania nad zakresem uprawnień 

właściciela w sytuacji, gdy sąsiadują ze sobą co najmniej dwa opróżnione miejsca hipoteczne oraz analizuje zagadnienie 

dopuszczalności zabezpieczenia jednej wierzytelności wieloma hipotekami, znajdującymi się na jednej nieruchomości na różnych 
miejscach hipotecznych, tamże s. 452 i nast. 
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Ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu. 

Ustanowienie hipoteki na opróżnionym miejscu hipotecznym następuje zasadniczo według 

regulacji ogólnych, właściwych dla ustanowienia hipoteki bez dokonania rozporządzenia. Z uwagi 

na powyższe, wymagana jest umowa między właścicielem nieruchomości a wierzycielem hipotecznym 

albo jednostronna czynność prawna (zob. art. 7 ust. 1 ustawy o obligacjach z 29.6.1995 r.)
45

 oraz 

konstytutywny wpis w księdze wieczystej. Jedyna różnica w procedurze sprowadza się do tego, 

iż w omawianej sytuacji niezbędne jest określenie w czynności prawnej ustanawiającej hipotekę miejsca 

hipotecznego, które ma ona zająć. W braku takiego zastrzeżenia, hipoteka uzyska pierwszeństwo 

zgodnie z chwilą złożenia wniosku. 

Art. 101
6
 zd. 2 wyłącza ustanowienie na opróżnionym miejscu hipotecznym hipoteki 

przymusowej, co, w moim zdaniem, umacnia możliwość faktycznego skorzystania przez właściciela 

obciążonej nieruchomości z przysługującego mu uprawnienia. Tym samym nie podzielam krytyki 

niniejszego rozwiązania, wyrażonej m.in. przez S. Kosteckiego.
46

 Opróżnione miejsce hipoteczne nie 

podlega także obciążeniu hipoteką ustawową. Stąd hipoteka przymusowa zawsze będzie miała 

pierwszeństwo oznaczone według chwili złożenia wniosku o jej wpis w księdze wieczystej. Nie 

wyklucza to jednak przeniesienia jej na opróżnione miejsce hipoteczne na podstawie umowy między 

właścicielem nieruchomości a wierzycielem hipotecznym. Na taką możliwość jasno wskazuje art. 101
1
 

ust. 1 zd. 2 in fine, posługując się zwrotem „którakolwiek z hipotek” (zob. dalej). 

Mimo wyposażenia właściciela nieruchomości w uprawnienie do rozporządzania opróżnionym 

miejscem hipotecznym wykonywane w postaci ustanowienia hipoteki na opróżnionym takim miejscu, 

ustawa nie wprowadza odstępstwa od zasady konfuzji. Z tej przyczyny właściciel nie może ustanowić 

hipoteki na swoją rzecz.
47

 

Podstawę wpisu nowo-ustanowionej hipoteki do księgi wieczystej stanowi oświadczenie 

właściciela nieruchomości w formie aktu notarialnego (art. 31 ust. 1 in fine u.k.w.h. w zw. z art.245 § 2 

zd. 2 k.c.) albo pisemne oświadczenie banku złożone w trybie art. 95 ust. 1i 3 pr. bankowego, jeśli 

hipoteka zabezpiecza wierzytelność przysługującą bankowi, wynikającą z czynności bankowej. 

 

Przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne. 

W świetle art. 101
1
 ust. 1 zd. 2 in fine u.k.w.h. właściciel nieruchomości może za zgodą 

uprawnionego przenieść którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość na opróżnione miejsce 

hipoteczne. Posłużenie się zwrotem „zgoda uprawnionego” przez ustawodawcę może myląco 

wskazywać, iż chodzi o czynność jednostronną właściciela, podczas gdy w rzeczywistości mamy tu 

do czynienia z umową między właścicielem a wierzycielem hipotecznym. Przedstawiciele doktryny 

zauważyli podobieństwo tej czynności do umownej zmiany pierwszeństwa ograniczonych praw 

                                                           
45 T. Czech, Wykonywanie…, s. 1105.  
46 Uwagi o nowelizacji…, s. 48.  
47 K. Zaradkiewicz, Nowa…, s. 31. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 81 ~ Zeszyt 1/2013 

 

rzeczowych.
48

 Daje to podstawę do analogicznego zastosowania art. 250 § 2 zd. 2 k.c., toteż wpis 

przenoszący hipotekę na opróżnione miejsce będzie miał charakter konstytutywny. Wyjątek zachodzi 

jednakże w sytuacji przewidzianej przez art. 101
9
 u.k.w.h. – jeżeli właściciel nieruchomości zobowiązał 

się względem wierzyciela hipotecznego do przeniesienia jego hipoteki na opróżnione miejsce 

hipoteczne, hipoteka uzyskuje przyrzeczone miejsce z chwilą, gdy staje się wolne. Dlatego też przy 

założeniu, że wierzyciel złoży wniosek o ujawienie w księdze wieczystej przysługującego mu 

roszczenia, wynikającego z umowy zawartej z właścicielem obciążonej nieruchomości, wpis przejścia 

hipoteki będzie miał charakter deklaratoryjny.  

Podstawę wpisu przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne stanowi:
49

 

oświadczenie właściciela nieruchomości o przeniesieniu hipoteki z podpisem notarialnie 

poświadczonym, kiedy hipotekę przenosi się na opróżnione miejsce z pierwszeństwem równym lub 

wyższym od pierwszeństwa przenoszonej hipoteki (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 2 zd. 2 u.k.w.h.). 

Jeśli hipotekę przenosi się na opróżnione miejsce z niższym pierwszeństwem, wymagane jest 

oświadczenie właściciela w wyżej opisanej formie oraz zgoda wierzyciela hipotecznego z podpisem 

notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 2 zd. 2 u.k.w.h.). Natomiast, jeżeli 

hipoteka zabezpiecza wierzytelność banku wynikającą z czynności bankowej, wymagane jest pisemne 

oświadczenie banku w trybie art. 95 ust. 1 pr. bankowego, dotyczące przeniesienia hipoteki.  

Na opróżnione miejsce hipoteczne można przenieść „którąkolwiek” z hipotek obciążających 

nieruchomość. Może to być więc hipoteka umowna, przymusowa (o czym uprzednio wspomniano), 

czy ustanowiona na mocy jednostronnej czynności prawnej, o niższym, wyższym bądź równym 

pierwszeństwie względem opróżnionego miejsca hipotecznego. Nie jest także wykluczone przeniesienie 

hipoteki nie wpisanej jeszcze do księgi wieczystej. W tym wypadku czynności dokonuje się pod 

warunkiem zawieszającym, że sąd wpisze przenoszoną hipotekę do księgi wieczystej.
50

 Ponadto 

dopuszczalne jest przeniesienie jedynie części hipoteki na opróżnione miejsce. Dochodzi wówczas 

do podziału hipoteki – jej część zostaje przeniesiona na opróżnione miejsce hipoteczne, a część 

pozostaje na swym dotychczasowym miejscu. Do podziału hipoteki w powyższym trybie wymagany 

jest konstytutywny wpis w księdze wieczystej, co wynika z analogicznego zastosowania art. 68
1
 ust. 3 

zd. 3 u.k.w.h. Po dokonaniu wpisu obie hipoteki zabezpieczają tę samą wierzytelność. 

Przeniesienie hipoteki na opóźnione miejsce hipoteczne należy za B. Swaczyną
51

 uznać 

za czynność prawną rozporządzającą. Do wywołania skutku rozporządzającego konieczne jest 

jednoczesne wskazanie hipoteki i opróżnionego miejsca hipotecznego, na które ma ona zostać 

przeniesiona (podobnie jak przy ustanowieniu hipoteki na opróżnionym miejscu). 

O skutku rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym przesądza treść art. 101
10

. 

Mianowicie, hipotece ustanowionej na takim miejscu lub na nie przeniesionej przysługuje takie samo 

                                                           
48 Tak T. Czech (Wykonywanie…, s. 1106) i B. Swaczyna ([w:] Hipoteka…, s. 462). 
49 Szerzej na ten temat T. Czech, Wykonywanie…, s. 1109-1110. 
50 Tamże,  s. 1106. 
51 [w:] Hipoteka…, s. 464. 
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pierwszeństwo jak hipotece wygasłej. W razie opróżnienia miejsca hipotecznego tylko w części, 

hipoteka umieszczona na takim miejscu na pierwszeństwo takie samo jak dotychczasowa hipoteka 

zajmująca pozostałą część miejsca hipotecznego.
52

 Omawiany przepis nie wspomina - co fakt – 

o rozporządzeniu wtórnie opróżnionym miejscem hipotecznym, jednak należy przewidziany przezeń 

skutek odnieść także do tej sytuacji.
53

 

 

Zakaz zobowiązania do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

Wprowadzając do u.k.w.h. art. 101
8
, ustawodawca zabezpieczył możliwość faktycznego 

wykonywania uprawnienia do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.
54

 Ten imperatywny 

przepis stanowi bowiem o niedopuszczalności zastrzeżenia, przez które właściciel nieruchomości 

zobowiązałby się do nierozporządzania opróżnionym miejscem.
55

 Umieszczenie powyższego 

rozwiązania w ustawie jest najzupełniej uzasadnione, biorąc pod uwagę możliwość wyinterpretowania 

dopuszczalności zobowiązania do nierozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym z zasady 

swobody umów,
56

 wyrażonej w art. 353
1
 k.c. Bez stosownej regulacji w tym zakresie, uprawnienie 

przyznane właścicielowi nieruchomości stałoby się iluzoryczne; nie trudno sobie wyobrazić, 

że wyłączająca je klauzula byłaby typowym postanowieniem umów o ustanowienie hipoteki, 

od akceptacji którego często zależałoby uzyskanie kredytu. Taką praktykę potwierdziły doświadczenia 

na gruncie art. 814 k.c. szwajc., umożliwiającego zaciąganie zobowiązań do nierozporządzania 

opróżnionym miejscem hipotecznym
57

 oraz na gruncie § 469a k.c. austr.
58

 

Gdyby jednak właściciel nieruchomość zaciągnął wspomniane zobowiązanie, czynność 

prawna je obejmująca byłaby sprzeczna z ustawą, a co za tym idzie, nieważna na podstawie 

art. 58 § 1 k.c. Jednakże w praktyce mogą pojawić się również inne sposoby skłonienia właściciela do 

niewykonywania przysługującego mu uprawnienia.
59

 Jeżeli zmierzać one będą do obejścia prawa, także 

pociągną za sobą nieważność czynności prawnej (art. 58 k.c.). O zakresie nieważności – a zatem o tym, 

czy obejmie ona całą czynność prawną czy tylko jej część – należy decydować w oparciu 

o art. 58 § 3 k.c. 

 

Summary 

The article presents the results of the amendment of 26th June 2009 to the Land and Mortgage 

Register and Mortgage Act. The author discusses the essence of mortgage as one of pledge rights, as 

                                                           
52 O uzasadnieniu takiego rozwiązania tamże s. 224-225. 
53 Zauważyła to P. Armada-Rudnik, Prawo…, s. 13. 
54 P. Armada-Rudnik krytykuje omawianą regulację, tamże s. 13. 
55 Projekt z 1939 r. dopuszczał jednak takie zobowiązanie. 
56 B. Swaczyna, Rozporządzanie…, s. 231. 
57 Szerzej tamże, s. 230 i nast. 
58 Na ten temat S. Kostecki, Uwagi o nowelizacji…, s. 47.  
59 Jako przykład takiego zastrzeżenia B. Swaczyna ([w;] Hipotek…, s. 488-489) wskazuje natychmiastową wymagalność 
zabezpieczonej wierzytelności, w razie rozporządzenia przez właściciela opróżnionym miejscem hipotecznym. 
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well as characteristics of the key institution of the amended Polish mortgage law – the power to dispose 

of the emptied mortgage entry. 

 

Key words  

Pledge rights Mortgage Emptied mortgage entry Power to dispose of the emptied mortgage 

entry Rule of mortgage succession. 
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Kto jest ofiarą? czyli o fenomenie samobójstw poagresyjnych. 

 

Wstęp.  

Opisywane zjawisko w literaturze występuje pod trzema nazwami: samobójstwo rozszerzone, 

samobójstwo poagresyjne oraz „dyadic death”. Pierwotnie występowała angielska nazwa – „dyadic 

death” - oznaczająca podwójną, diadyczna śmierć. Pojęcie po raz pierwszy w swojej pracy użył Berman 

w 1979 roku. Nazwa ta ewoluowała przez lata, przyjmując różne formy, między innymi 

„postagressional suicide” , „extender suicide”, z których ten ostatni szczególnie trwale zakorzenił 

się w polskim piśmiennictwie.
1
 

Termin samobójstwo rozszerzone dotyczy faktu „poszerzenia” kręgu ofiar, których sprawca-

samobójca pozbawia życia.
2
 W doktrynie podnoszony jest argument nieadekwatności nazwy do tego 

typu działania. Określenie to bardziej pasuje do samobójstw wspólnych, masowych, zbiorowych niż 

do zabójstwa połączonego z samobójstwem. Jako że konstrukcja „dyadic death" nie znalazła 

odzwierciedlenia w ustawodawstwie polskim, to w dalszej części artykułu pojęcia będą używane 

naprzemiennie. Emil Cioran w książce pt. „Zły demiurg”, powiedział „Obsesja samobójstwa 

to właściwość człowieka niezdolnego już ani do życia, ani do śmierci, którego uwaga nigdy nie odrywa 

się od tej podwójnej niemożności...” Mając powyższą sentencję na uwadze należy stwierdzić, 

że samobójstwo jest chorobą, długotrwałym procesem, a nie jedynie jednorazowym czynem. Jest 

wieloletnim ciągiem cierpień i licznych urojeń, które z upływem czasu nabierają celowości, czyli stają 

się wyjściem z „jakiejś” sytuacji. Myśl o samobójstwie z biegiem czasu staje się czymś pożądanym. 

Wydawałoby się, że skoro samobójstwo poagresyjne jest odmianą samobójstwa, jest ono tylko ucieczką 

od problemów osób słabych emocjonalnie. Jednakże powyższego zjawiska nie można wytłumaczyć 

w przedstawiony powyżej, jednostronny sposób. Nie istnieje bowiem tylko jeden czynnik decydujący 

o tym, że dana osoba podejmuje decyzję o odebraniu życia sobie i najbliższym mu.  

Nasuwa się pytanie, po co sprawca-samobójca mając zamiar odebrać sobie życie – odbiera 

je również innym osobom, w dodatku tym najbliższym mu. Dlaczego wybiera ofiary? Fenomen 

samobójstw rozszerzonych polega na tym, że samobójca „rozszerzony” bliskich mu osób nie traci 

z oczu, przeciwnie – są dla niego wyraźnie widoczni. Myśli on w następujący sposób: Jak uciekać 

samemu? To niemożliwe, trzeba zabrać je ze sobą. Zabić? Nie, to tylko sposób ucieczki. Nie 

                                                           
1 A. Araszkiewicz, E. Pilecka, Samobójstwa rozszerzone na tle ogólnej liczby samobójstw w Polsce w latach  

1991-2005, Suicydologia, 2006, Tom 2, nr 1, s. 73. 
2 P. Kaliszczak, J. Kunz, F. Bolechała, Samobójstwo poagresyjne – problematyka kryminalistyczno – procesowa, Archiwum 
Medycyny Sądowej i Kryminalistyki, 2002, LII, s. 180. 

http://cytaty.eu/autor/emilcioran.html
http://cytaty.eu/zrodlo/zlydemiurg.html
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morderstwo, krzywda wyrządzona najbliższym, ale ratunek także dla nich. Uciekając wspólnie, ochroni 

ich przed cierpieniem.
3
 Zamiar zabicia bliskich powstaje najczęściej równocześnie lub po decyzji 

odebrania sobie życia. Prawdopodobnie sprawca żyje jakiś czas z taką myślą. W części przypadków, 

przygotowuje się do zabójstw. W takim razie czy ofiarami są jedynie osoby na których dokonano 

zabójstwa? A może zabójca-samobójca również jest ofiarą? Naszym zdaniem samobójca zdecydowanie 

jest ofiarą. W dalszej części artykułu zagłębiając się w elementy charakterystyczne zjawiska, kontekst 

prawny, motywy działania przykłady oraz statystyki, zostanie poczyniona próba wskazania argumentów 

świadczących o fakcie bycia ofiarą przez zabójcę – samobójcę. 

 

Elementy charakterystyczne samobójstwa rozszerzonego.  

Samobójstwo rozszerzone jest zjawiskiem niezwykle złożonym, na które składa się wiele 

elementów. Najważniejszą i konieczną podstawą, o której była już mowa - jest wystąpienie zabójstwa 

i następującego po nim samobójstwa sprawcy. Jedynie wtedy można mówić o samobójstwie 

rozszerzonym, które, co należy pamiętać, nie będzie miało miejsca, gdy mimo popełnienia samobójstwa 

przez sprawcę zabójstwo nie doszło do skutku (zabójstwo usiłowanie).
4
 Ponadto, jak zauważają 

P. Kaliszczak, J. Kunz i F. Bolechała samobójstwo rozszerzone ma miejsce wtedy, gdy: 

 istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy samobójstwem sprawcy uprzednio dokonanego 

zabójstwa, 

 w chwili powzięcia zamiaru popełnienia samobójstwa istnienie zamiar dokonania zabójstwa, 

 zamiar ukierunkowany jest na samobójstwo jako zamiar główny, 

 istnieje związek emocjonalny pomiędzy ofiarą i sprawcą dokonanego zabójstwa, 

 związek ten ma charakter ściśle personalny i określony jest co do osoby, 

 brak jest zgody po stronie ofiar na dokonanie na ich osobach aktu przemocy (brak zgody na bycie 

ofiarą).
5
 

By móc zaliczyć zdarzenie do „dyadic death” niezbędne jest zaistnienie wszystkich wymienionych 

powyżej okoliczności. 

Specyfika samobójstwa rozszerzonego wynika także z tego, że stoi ono w opozycji 

do klasycznego pochodu przestępstwa, jaki ma miejsce w prawie karnym. Pomimo występowania 

zamiaru, przygotowania i dokonania nie można mówić o usiłowaniu samobójstwa rozszerzonego 

(chociażby w sytuacji, gdy zabójstwo nie doszło do skutku lub samo samobójstwo sprawcy okazało się z 

różnych przyczyn nieudane np. został odratowany bądź zastosował metodę odebrania sobie życia, która 

go zawiodła). Dokonanie zabójstwa musi być niejako dopełnione dokonaniem samobójstwa. Brak jest 

więc przejścia przez wszystkie stadia czynu zabronionego.
6
 Sam upływ czasu pomiędzy tymi dwoma 

                                                           
3 B. Pietkiewicz, Razem pójdziemy do nieba, opubl. na stronie 
 http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1506186,1,rodzinne-samobojstwa.read [dostęp:13.04.2013r.]. 
4 A. Gałązka-Śliwka, Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny, Warszawa 2009, s. 106. 
5 P. Kaliszczak, J. Kunz, F. Bolechała, Samobójstwa poagresyjne…, op.cit. s.184- 185. 
6Ibidem. 
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zdarzeniami nie jest zazwyczaj jasno określony w ten sposób, aby dało się w godzinach czy dniach, 

jasno określić, kiedy jedne z nich kwalifikować będzie można jako samobójstwa rozszerzone a inne 

natomiast nie będą już podlegać pod wspomniany schemat. Odpowiednie pozostaje przyjęcie, 

iż niezbędne jest jedynie wystąpienia związku przyczynowo-skutkowego.
7
 Fakt ten wskazuje również 

analiza licznych przykładów, ponieważ bardzo często sami zabójcy zwlekają z popełnieniem 

samobójstwa np. ze względu na strach przed śmiercią, zmianę miejsca wymagającą znacznego 

przemieszczenia się bądź też po prostu bez jasno określonego powodu.
8
 

 

Schemat nr 1 (opracowanie własne) 

Elementy samobójstwa rozszerzonego. 

 

Motywy samobójstw rozszerzonych.  

Bodźce skłaniające do popełnienia samobójstwa rozszerzonego w większości przypadków są 

podobne do przyczyn występujących przy zwykłych samobójstwach. Różnica polega na tym, 

że motywy samobójstwa poagresyjnego w wielu przypadkach wiążą się zdążeniem do uchronienia 

najbliższych przed nieszczęściem, cierpieniem i sytuacją bez wyjścia, w której w ocenie sprawcy, osoby 

te się znalazły. Zaakcentować trzeba fakt, iż przyczyny samobójstw są bardzo złożone oraz 

zróżnicowane w zależności od osobowości, wieku danej osoby oraz usytuowania i pozycji 

w społeczeństwie. Bywa tak, że powody nawarstwiają się. Ustalenie motywów samobójstwa jest bardzo 

trudnym procesem, opartym często na domysłach. Szkopuł polega na tym, że przyczyn zdarzenia 

                                                           
7 J. Kunz, F. Bolechała, P. Kaliszczak, Sądowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy („dyadic - death”), 

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii Nr 3/2002, s. 173. 
8 P. Kaliszczak, J. Kunz, F. Bolechała, Samobójstwa poagresyjne…, op.cit. s.180.  
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poszukuje się na postawie portretu psychologicznego osoby zmarłej, a więc bazuje się na informacjach 

uzyskanych od innych osób, a nie samego sprawcy. Ułatwieniem dla ,,dochodzeniowców” są listy 

pożegnalne pozostawione przez sprawców. To one dostarczają odpowiedzi na pytanie dlaczego dana 

osoba zabiła. Jednakże, nie każdy sprawca pozostawia wyjaśnienia i wówczas pozostają jedynie 

poszlaki i dowody pośrednie. 

Zastanawiające jest jednak, jakie determinanty psychospołeczne decydują o tym, że jeden 

człowiek popełnia samobójstwo, a drugi nie? Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. Po 

przeprowadzeniu wielu badań naukowych ustalono grupę czynników zwiększających ryzyko 

popełnienia samobójstwa, a są to: 

 płeć – większość samobójców to mężczyźni, 

 stan cywilny – najwięcej samobójstw popełniają osoby pozostające w związku małżeńskim, 

 wykształcenie – najliczniejszą grupę reprezentują osoby, których wykształcenia nie udało się 

ustalić, a następnie osoby z wykształceniem podstawowym, 

 stan trzeźwości – w większości przepadków ustalenie stanu trzeźwości nie jest możliwe, a tam 

gdzie występuje taka sposobność – były to osoby nietrzeźwe, 

 wiek – większość samobójców to osoby w wieku 40 – 50 lat, 

 pozycja zawodowa – osoby o nieustalonej pozycji zawodowej oraz osoby bezrobotne.
9
 

Przyczyny większości dokonanych samobójstw nie zostały określone. Natomiast wśród 

najczęstszych powodów wyróżnia się: 

 chorobę psychiczną (ciężkie depresje psychotyczne, ostre zespoły dezadaptacyjne, stany 

frustracyjne, zaburzenia afektywne), 

 nieporozumienia rodzinne, czynniki stresogenne rodzinne, rozpad stosunków rodzinnych, 

 zawód miłosny, zazdrość na tle uczuć miłosnych, 

 zabójstwo z litości, 

 przewlekłą chorobę, 

 warunki ekonomiczne, 

 alkoholizm.
10

 

Charakterystyczną przyczyną podejmowania działań przestępczych o typie „dyadic death” 

są często uwarunkowane zaburzeniami z kręgu psychopatologii, przyjmującymi w skrajnych 

przypadkach charakter zaburzeń psychotycznych.
11

 Przyszli samobójcy ,,przegrywają” walkę 

z depresją i innymi schorzeniami układu psychicznego człowieka. Jakie oznaki wskazują na zamiar 

odebrania sobie życia przez osobę cierpiącą na depresję? Wykazano, że następujące elementy zespołu 

depresyjnego idą często w parze z silnie wyrażonymi tendencjami samobójczymi: 

                                                           
9 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 747 – 748. 
10 Około 1/3 samobójców to osoby uzależnione od alkoholu. Około 5-10% ludzi uzależnionych od alkoholu kończy życie 

samobójstwem. 
11 J. Kunz, F. Bolechała, P. Kaliszczak, Sądowo-lekarska…, op.cit., s.174-175. 
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 duże nasilenie lęku, idące w parze z zaburzeniami snu, niekiedy całkowitą bezsenność, 

 poczucie beznadziejności, sytuacji bez wyjścia, niemożności uzyskania pomocy ze strony 

najbliższych, przekonanie o nieuleczalności, obecność ciężkich chorób, urojenia nihilistyczne, 

 poczucie winy, przekonanie o dopuszczeniu się ciężkich grzechów, przestępstw, dążenie do 

poniesienia kary, 

 nastrój dysfotyczny (nazywany niekiedy nastrojem ,,gniewliwym”, polega na obniżeniu nastroju,  

a przede wszystkim przejawia się drażliwością, tj. tendencją do wygórowanych reakcji 

emocjonalnych,  

często w postaci wybuchów gniewu i działań agresywnych)
12

 

 dolegliwości typu bólowego i przewlekłe schorzenia somatyczne, 

 uporczywe zaburzenia snu.
13

 

Przyczyny samobójstw, w tym także samobójstw poagresyjnych najdobitniej obrazuje 

tzw. syndrom L-A-D, gdzie L - oznacza utratę zdrowia, bliskiej osoby, zasobów materialnych, wiary 

we własne siły, czyli przypadek, gdy człowiek przeżywa utratę kogoś lub czegoś, A - oznacza agresję 

rozumianą jako gwałtownie powstałą chęć wyrządzenia szkody sobie lub innym, D - oznacza depresję 

rozumianą jako głębokie zaburzenia życia uczuciowego.
14

 Powyższe czynniki mają znaczenie tylko 

wówczas, gdy występują wspólnie. 

Podsumowując, na podstawie analizy przypadków dokonanych samobójstw wyróżnia 

się cechy, które podwyższają ryzyko śmierci (wiek, stan majątkowy itp.). Zaakcentować należy, 

że katalog tych właściwości nie stanowi zasady, czy też wzorca. Jeżeli chodzi o motywy, to są one 

rozmaite, zależne od danego przypadku. Najczęściej jednak dotyczą one życia osobistego (rodziny, 

związku) i uwarunkowane są psychicznymi schorzeniami. 

 

Kwalifikacja prawno – karna.  

W przekonaniu wielu ludzi popełnienie samobójstwa bardzo często traktowane jest jako 

dobrowolna decyzja samej jednostki (śmierć dobrowolna), która ze względów zazwyczaj osobistych 

podejmuje autonomiczną decyzję o odebraniu sobie życia.
15

 W polskim systemie prawnym nie podlega 

ono penalizacji. Kodeks karny jedynie w artykule 151 przewiduje sankcję karną w postaci pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do 5 lat dla osób, które namówiły lub pomogły innemu człowiekowi 

w popełnieniu aktu samobójczego.
16

 Jest to niewątpliwie bardzo uciążliwe i upokarzające dla bliskich 

samobójcy, którzy nierzadko wstydzą się zaistniałej sytuacji. Należy mieć jednak świadomość, 

że wynika z niego wiele konsekwencji natury społecznej. Po stronie społeczeństwa uaktywnią się liczne 

                                                           
12Nastrój dysforyczny, opubl. na stronie http://psychologia-kliniczna.likala.com/248/nastroj-dysforyczny/ [dostęp:14.04.2013r.]. 
13 M. Szymczak, M. Tworek, R. Kędzierski, M. Krzyżaniak, Sz. Kandulski, Samobójstwo – przyczyny natury społecznej i aspekt 

psychologiczny, opubl. na stroniehttp://www.wpsnz.uz.zgora.pl/pliki/prace_studentow/ prace/samobojstwa2.pdf  
[dostep:13.04.2013r.]. 
14 T. Hanausek, Kryminalistyka - zarys wykładu, Kraków 1996, s. 50-52, 72-75. 
15 B. Hołyst, Samobójstwo. Przypadek czy konieczność, Warszawa 1983. 
16Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm. 
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oceny moralne zachowania samobójcy, które dla jednych będzie bohaterstwem a dla innych zwykłym 

tchórzostwem.
17

 Ponadto sama śmierć w wyniku samobójstwa będzie miała negatywny wpływ na życie 

od 6 do 20 osób związanych z osobą, która jego dokonała.
18

  

Problem budzi kwalifikacja prawna samobójstw rozszerzonych i przedstawienie w tym 

przypadku odpowiedzialności karnej człowieka za swoje czyny. Ma to związek z podwójną pozycją 

osoby sprawcy, która po wcześniejszym zabójstwie innych osób, sama popełnia samobójstwo. Zabójca 

wchodzi w nową rolę – samobójcy i jest z nią nierozłącznie związany. Niezbędne okazuje się ustalenie 

pomiędzy tymi zdarzeniami związku podmiotowo-przedmiotowego. Postępowanie (prowadzone 

„w sprawie” pomimo posiadania wiedzy na temat tożsamości sprawcy), w którym pewne jest 

wystąpienie samobójstwa rozszerzonego kończy się postanowieniem o umorzeniu postępowania, gdzie 

wskazuje się dwie niezależne postawy:  

1. w sprawie zabójstwa na zasadzie art. 17§1 pkt. 5 k.p.k.
19

 tj. ze względu na fakt śmierci sprawcy 

już znanego, 

2. w sprawie nagłej śmierci sprawcy (jako nieumyślne spowodowanie śmierci – art. 155 kk) na 

zasadzie art. 17§1 pkt. 2 k.p.k. – wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.
20

  

Trzeba mieć na uwadze, że ma to miejsce jedynie w sytuacji, gdy nie ulega wątpliwości, że sprawcą 

zabójstwa jest samobójca. W innych przypadkach samobójstwa, które nie odniosło skutku, zabójca 

poniesie odpowiedzialność karną, jaką przewiduje Kodeks karny.
21

  

Aby prawidłowo ustalić charakter zdarzenia niezbędne jest dokładne dokonanie oględzin 

miejsca zdarzenia, w szczególności ujawnienia zwłok. Niezwykle ważne jest w tym przypadku 

odnalezienie zwłok sprawcy, dzięki którym można przyjąć, że nastąpiło samobójstwo rozszerzone, choć 

nie można również wykluczyć próby upozorowania śmierci przez innego sprawcę.
22

 

Bardzo często podejmuje się liczne dyskusje, czy aby na pewno brak penalizacji samobójstwa, 

czy chociażby jego usiłowania jest słuszny. W końcu sam akt samobójczy, jak zostało wspomniane 

wcześniej ma wpływ na wielu ludzi, zazwyczaj negatywny i destrukcyjny. W opozycji stoją jednak 

głosy, że akt samobójczy jako decyzja samej jednostki dotyczy tylko i wyłącznie jej i ma do tego pełne 

prawo. W przypadku samobójstwa rozszerzonego sprawca nie ponosi odpowiedzialności za swój czyn 

(wspomniany artykuł 17§1 pkt. 5 k.p.k. jako negatywna przesłanka wszczęcia i kontynuowania 

postępowania karnego).
23

 O ile ze względów oczywistych jest to niemożliwe i problem ten będzie istniał 

nadal, to warto zastanowić się nad polepszeniem odpowiedniej opieki dla najbliższych osób zabitych.  

 

                                                           
17B. Hołyst, Wiktymologia, Warszawa 2006, s. 320. 
18 M. Makara-Studzińska, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 

2001, VOL. XXVI, 17, s. 220. 
19 Dz. U. z 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm. 
20  P. Kaliszczak, J. Kunz, F. Bolechała, Samobójstwa poagresyjne…, op.cit., s. 177-185. 
21Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności (…). Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U.  

Nr 88, poz. 553 ze zm. 
22 A. Gałązka-Śliwka, Śmierć…, op.cit, s. 107. 
23 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012. 
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Przykłady samobójstw rozszerzonych.  

W materiale zgromadzonym powyżej dokonano uniwersalnej charakterystyki samobójstwa 

rozszerzonego - zostały opisane główne cechy, przyczyny oraz kwalifikacja prawno - karna. Jednakże 

w celu lepszego zobrazowania charakteru samobójstw poagresyjnych, ukazania ich różnorodności 

i stopnia kłopotliwości w kwalifikacji kryminalnej, zostanie przedstawionych 5 przypadków zabójstwa 

z następstwem samobójstwa sprawcy lub próbą samobójczą. Zaznaczyć należy, że prezentowane sprawy 

są przypadkami pochodzącymi z praktyki Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikowanych na łamach kwartalnika Archiwum Medycyny Sądowej 

i Kryminalistyki.
24

 

Przy każdym z przytoczonych kazusów zostanie wskazany dokładny stan faktyczny zdarzenia, 

ewentualne losy sprawcy
25

 oraz zwięzła analiza przypadku. 

 

Przykład 1. (sekcje: 415/93, 416/93, Prok. Rej. w K. sygn. 3 Ds 358/93).
26

 

 

W marcu 1993 38-letni Władysław Ż. skoczył z komina wysokości ok. 80m. ponosząc śmierć 

na miejscu w wyniku rozległych obrażeń wielonarządowych. Przeprowadzona w tut. Zakładzie sekcja 

zwłok wykazała we krwi zmarłego 1.6 promille alkoholu etylowego.  

W trakcie oględzin na miejscu zdarzenia w kieszeni ubrania zmarłego odnaleziono dwa listy, 

adresowane do jego rodziny i do Policji. Z listów tych wynikało, że Władysław Ż. kilka dni wcześniej 

dokonał zabójstwa swojej kochanki Bogusławy K. Wkrótce informacje te znalazły potwierdzenie, gdyż 

w bagażniku samochodu osobowego zaparkowanego nieopodal odnaleziono zmasakrowane zwłoki 

ofiary. W trakcie sekcji stwierdzono m.in. liczne rany tłuczone i rąbane głowy i szyi (w liczbie 19), 

rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe z fragmentacją kości czaszki, rozerwaniem opon i mózgu, 

ogniskami stłuczenia mózgu oraz uszkodzenie krtani, krew w drogach oddechowych, wybroczyny 

podwsierdziowe, ranę tłuczoną lewej ręki, złamania 2 żeber. Stężenie alkoholu we krwi wynosiło 

0.3 promille. W wymazie z pochwy nie stwierdzono obecności plemników. Obrażenia zadano 

prawdopodobnie łyżką do kół i saperką, jednak brak było możliwości indywidualnej identyfikacji 

narzędzi.  

Władysław Ż z Bogusławą znali się od dawna, jednak ich znajomość miała niestabilny 

charakter, zrywali kontakty by po jakimś czasie je reaktywować. Każde z nich weszło w osobny 

związek małżeński, oba jednak rozpadły się mimo posiadania dzieci. Od 1990 roku nawiązali ponownie 

kontakty, zamieszkali razem. Jednak po dwóch latach ich wzajemne stosunki zaczęły się pogarszać, 

Bogusława pragnęła wrócić do byłego męża. Wg zeznań świadków Władysław Ż wielokrotnie odgrażał 

się, że w przypadku jej odejścia zabije ją i siebie.  

                                                           
24J. Kunz, F. Bolechała, P. Kaliszczak, Sądowo-lekarska problematyka…, op.cit., s. 164 – 172. 
25Prezentowane informacje zostały opracowane przez zespół Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
26Ibidem. 
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W swych listach Władysław Ż. nie podał miejsca i sposobu dokonania zbrodni, twierdził tylko, 

że "z Nią poszło szybko". Ciało zmarłej ukrył w bagażniku samochodu i jeździł z jej zwłokami przez 

kilka dni po terenach Polski południowej. Patrzył na nią kilkakrotnie w ciągu dnia, dotykał ją i całował 

(pośladki i piersi) "mimo, że była zimna i sztywna oraz zakrwawiona. Pisał: "Ja ją cały czas kocham 

chociaż wiem że jej już nie ma (...) Muszę w tym momencie dodać, iż takiego "prądu" jakiego 

dostarczała mi Bogusia nie dawała mi żadna inna kobieta (...) była zawsze najlepsza - pod każdym 

względem i to nawet po śmierci". Kochałem tę kobietę do szaleństwa i dlatego zabiłem. Nie mogłem się 

pogodzić z tym że ONA może być z kimś innym (...) Chciałem ją mieć tylko dla siebie, bez żadnego 

nawet cienia innego mężczyzny, czy też innej osoby". 

Z zeznań rodziców Władysława Ż. wyłania się obraz ich syna jako osoby z zaburzeniami 

charakterologicznymi, leczonego w przeszłości psychiatrycznie (PZP, hospitalizacja), porywczego, 

nadpobudliwego, niejednokrotnie agresywnego nawet w stosunku do swoich rodziców (kilkakrotnie ich 

pobił, groził, zastraszał). Od dziecka sprawiał kłopoty wychowawcze, przebywał w domu poprawczym 

był wielokrotnie karany, głównie za kradzieże i włamania. Nie nadużywał alkoholu, awantury 

wywoływał na trzeźwo.  

Sprawca zabójstwa oraz samobójstwa na długo przed zajściem wykazywał zaburzenia 

psychiczne, czego przejawem były: popełnianie czynów zabronionych, długotrwały pobyt w zakładzie 

psychiatrycznym, poważne kłopoty wychowawcze, wykazywanie przemocy wobec osób najbliższych, 

wygrażanie kochance. Po zestawieniu powyższych informacji, można pokusić się o stwierdzanie, 

że Władysław Ż. charakteryzował się cechami tworzącymi podłoże sprzyjające powstawaniu zachowań 

antyspołecznych.
27

 Zarówno przed, jak i po dokonaniu zabójstwa i samobójstwa, oznajmił zamiar 

dokonania śmiertelnych czynów, co jest charakterystyczne przy samobójstwach rozszerzonych. 

Działania zostały dokonane pod wpływem alkoholu. Stan nietrzeźwości świadczyć może o chęci 

zwiększenia odwagi. Motywacją do działania była m.in. obawa przed stratą bliskiej mu osoby. 

Po morderstwie kochanki, nadal przebywał z ciałem kobiety, adorował je. Być może nie dotarło do 

niego, czego dokonał, dlatego też wciąż obcował z bliską mu kobietą. 

 

Przykład 2. (sekcje: 1288/95, 1289/95, Prok. Rej. w J. sygn. Ds. 1283/95/s).
28

 

 

We wrześniu 1995r na terenie ich własnej posesji w miejscowości S. ujawniono zwłoki 54-

letniego Stanisława i 51-letniej Danuty W. Stanisław W. został znaleziony powieszony w pozycji 

klęczącej w tunelu foliowym. Na podstawie przeprowadzonych w krakowskim ZMS badań 

pośmiertnych za przyczynę zgonu przyjęto uduszenie gwałtowne przez powieszenie, we krwi 

                                                           
27 Przyczyny patologii można doszukiwać się za pomocą teorii kierunku biopsychologicznego przestępczości. Władysław Ż. 

wykazywał cechy osobowości przestępczej, tj. miał wadliwą samokontrolę poznawczą i emocjonalną, miało miejsce ujawnianie  
w kontaktach interpersonalnych przewagi procesów emocjonalnych nad ich opracowaniem intelektualnym, widział wrogi, 

nieprzyjazny obraz świata, społeczeństwa i otaczającej rzeczywistości, wyjawiał subiektywne poczucie zagrożenia,  

brak wrażliwości na kary stosowane w otoczeniu, wyjawiał wysoki poziom koncentracji na własnych przeżyciach. 
28Ibidem. 
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stwierdzono 1.3 promille alkoholu etylowego. Zwłoki wykazywały cechy miernie nasilonego rozkładu. 

Danutę W. odnaleziono w kuchni. Oględziny na miejscu znalezienia oraz sekcja zwłok wykazały daleko 

posunięty rozkład gnilny, który w znacznym stopniu uniemożliwiał określenie przyczyny zgonu. Biegli 

nie mogli wykluczyć, że przyczyną zgonu były urazy mechaniczne zadane w rejon twarzy i szyi. 

We krwi nie stwierdzono obecności alkoholu. W wymazie z pochwy nie stwierdzono obecności 

plemników.  

Jak wynikało z akt sprawy Stanisław W. wrócił do domu w dniu 29.08. z trzymiesięcznej 

delegacji. Tok dalszych zdarzeń został ustalony na podstawie poszlak oraz dowodów pośrednich. Miał 

on po powrocie zastać żonę z innym mężczyzną, który następnie uciekł z mieszkania. Kierowany 

zazdrością Stanisław W. w trakcie szamotaniny udusił swoją żonę, po czym po kilkudziesięciu 

godzinach targnął się na własne życie. Zostawił list pożegnalny, w którym zawarty jest między innymi 

krótki testament zawierający wielokrotne oskarżenia żony o zdrady małżeńskie oraz przyznanie się 

do zabójstwa. 

Stanisław i Danuta W. zawarli związek małżeński 2 lata wcześniej. Ona była poprzednio 

dwukrotnie zamężna, miała trójkę dzieci. W zeznaniach członków najbliższej rodziny znajdujemy 

potwierdzenie faktu, że Stanisław W. był chorobliwie zazdrosny o swoją żonę i podejrzewał ją o liczne 

zdrady, jednak ich pożycie układało się bez większych problemów. Stanisław W. nie leczył się nigdy 

psychiatrycznie, w ostatnim okresie nadużywał alkoholu i zaczął palić papierosy. 

Podobnie, jak w poprzednim przykładzie sprawca popełnił czyn będąc w stanie nietrzeźwości 

oraz wyznał, za pomocą listu, przyczyny swojego zachowania. I w tym przypadku ofiarą była osoba 

bliska. Jednakże osoba ta w ciągu życia, nie wykazywała psychopatii. 

 

Przykład 3. (sekcja 548/96, Sąd Okr. w K. sygn. III K 179/96).
29

 

 

W kwietniu 1996r na poddaszu domu mieszkalnego w mieście N.B. ujawniono zwłoki 41-

letniej kobiety oraz siedzącego w rogu pomieszczenia jej męża – 38-letniego Jana B. Danuta B. została 

pozbawiona życia przez swojego męża Jana B. w wyniku kilkunastu uderzeń siekierą. Sekcję zwłok 

przeprowadzono w ZMS CMUJ. Wykazano między innymi liczne rany tłuczone kończyn i głowy (15) 

ze złamaniami kości czaszki i stłuczeniem mózgu. Za bezpośrednią przyczynę zgonu przyjęto bardzo 

rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe. Szczegółowe badania mechanoskopijne i serologiczne 

potwierdziły, że badana siekiera spełnia warunki narzędzia czynu. Przesłuchany w charakterze 

podejrzanego Jan B. przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu. Z jego zeznań wynikało, 

że krytycznego dnia doszło między małżonkami do kłótni na tle jej zdrad małżeńskich. W trakcie 

szarpaniny Jan B. wziął leżącą obok siekierę i kilkakrotnie uderzył żonę obuchem. Gdy zorientował 

się, że ona nie żyje usiłował popełnić samobójstwo zażywając wszystkie lekarstwa, które znalazł u żony 

w torebce.  
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Jan B. już od szkoły podstawowej sprawiał trudności wychowawcze, później często zmieniał 

miejsca pracy. Podejmował już wcześniej próby samobójcze. Danuta i Jan B. byli małżeństwem 

od około 15 lat,. według Jana B. żona od dłuższego czasu zdradzała go z sąsiadem. Był przekonany, 

że zaszła z nim w ciążę, którą poroniła. Kochanka swojej żony bał się, a przez nią samą miał być 

poniżany słownie i dyskredytowany jako partner seksualny. Nocą przed krytycznym zdarzeniem miał 

obudzić się i zobaczyć swoją żonę w trakcie stosunku z sąsiadem.  

Jan B. uprzednio odbywał już karę pozbawienia wolności za zabójstwo pierwszej żony. 

Skazano go na 5 lat pozbawienia wolności uznając, że w odniesieniu do zarzucanego mu czynu miał 

ograniczoną zdolność pokierowania swoim postępowaniem, ale nie w rozumieniu art. 25 § 1 lub 2 kk.  

W powyższej sprawie wypowiadały się dwa zespoły biegłych lekarzy psychiatrów. 

Wykluczono chorobę psychiczną w rozumieniu psychozy oraz niedorozwój umysłowy Pierwszy zespół 

stwierdził zaburzenia zachowania u osoby o nieprawidłowych cechach osobowości, ze zmianami 

organicznymi OUN (w TK znacznego stopnia zanik podkorowy). Opisał to jako zespół 

psychoorganiczny charakteropatyczny. Osobowość uznał za niedojrzałą emocjonalnie i społecznie 

(natychmiastowe zaspokajanie potrzeb, skłonność do zachowań impulsywnych, uleganie wpływom 

otoczenia, złe funkcjonowanie w społeczeństwie), z nastawieniami urojeniowymi (niewierności) 

w stosunku do swojej żony. Intelekt na poziomie ociężałości umysłowej. Zalecił stałą ambulatoryjną 

opiekę psychiatryczną bez konieczności stosowania medycznych środków zabezpieczających. Drugi 

zespół biegłych uznał, że Jan B. wykazuje nieprawidłową osobowość uwarunkowaną wieloczynnikowo, 

co nie daje podstaw do kwestionowania jego poczytalności w rozumieniu art. 25 § 1 lub 2. Jednak 

poczucie odrzucenia seksualnego przez żonę, którego nie potrafił zweryfikować, ograniczało, ale nie 

w stopniu znacznym rozpoznanie znaczenia czynu i kierowanie swoim postępowaniem.  

Jan B. został uznany winnym zarzucanego mu czynu, przy czym w chwili popełnienia miał 

mieć w znacznym stopniu ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim 

postępowaniem. Został skazany na 15 lat więzienia. Po raz kolejny ofiarą była osoba najbliższa. 

Sprawca wykazywał zaburzenia psychiczne, a co trwożące w przeszłości zabił swoją poprzednią 

partnerkę. Przyznał się do zarzucanego mu czynu. W tym przypadku doszło do skazania, ponieważ 

sprawca przeżył akt samobójczy. Rodzi się pytanie, czy po odbyciu wyroku Jan B. nie targnie się na 

własne bądź czyjeś życie. 

 

Przykład 4. (sekcje: 1032/98, 1033/98, 1034/98, 1035/98, Sąd Okr. w N. sygn. II Ko 1/99).
30

  

 

W sierpniu 1998r w miejscowości M. we własnym domu 33-letnia Anna J., pod nieobecność 

męża, dokonała zabójstwa swoich nieletnich dzieci. Czwórka chłopców w wieku od 1.5 do 8 lat została 

znaleziona przez ojca Józefa J. w dwóch metalowych beczkach wypełnionych wodą. Przeprowadzone 

w krakowskim ZMS sekcje zwłok wykazały, że przyczyną zgonu dzieci było uduszenie gwałtowne 
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przez utonięcie. Nie stwierdzono żadnych istotnych śladów obrażeń. Wielokierunkowe badania 

toksykologiczne materiału pobranego ze zwłok nie wykazały obecności żadnych trucizn organicznych. 

Po dokonaniu poczwórnego zabójstwa matka podcięła sobie żyły, próbując pozbawić się życia. 

Ponieważ ta próba się nie udała, wskoczyła do studni. Brak zamierzonego skutku sprawił, że następnie 

próbowała się powiesić. 

Z zeznań zamieszkującej wspólnie, matki Anny J. wynikało, że jej córka jeszcze przed 

zdarzeniem miała się wypowiadać, że nie ma pieniędzy na ubrania i potopi dzieci. Doznania omamowe 

miała trzy miesiące przed zajściem. Czuła, że nie da sobie rady w życiu. Słyszała nakazujący męski 

głos, z którym nie potrafiła sobie poradzić, namawiający ją, żeby zrobiła coś złego dzieciom. Miały się 

nie męczyć, gdyż ona nie ma warunków aby je wychować. Wierzyła, że jeśli umrą wcześnie "to będą 

aniołkami". Samego wydarzenia nie pamięta.  

Anna J. była wychowywana w przywiązaniu do tradycji religijnych i obowiązku ciężkiej 

pracy. Anna i Józef J. byli małżeństwem od 9 lat. Nie byli zamożni, utrzymywali się z prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. Z zeznań znajomych pożycie Józefa i Anny układało się dobrze, bez kłótni 

i awantur. Anna J. miała bardzo dbać i troszczyć się o swoje dzieci. Nic w jej zachowaniu nie 

zapowiadało tragedii, która się wydarzyła. 

Anna J. poddana została badaniom psychiatrycznym a następnie umieszczona na obserwacji 

sądowo -psychiatrycznej w szpitalu. Po przeprowadzonej obserwacji biegli orzekli, iż w czasie 

popełnienia zarzucanych jej czynów miała ona całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia 

i pokierowania swoim postępowaniem. Rozpoznano u niej chorobę psychiczną w postaci psychozy 

o obrazie depresyjno-omamowo-urojeniowym najprawdopodobniej z kręgu schizofrenii. Badania 

psychologiczne wskazały na ociężałość umysłową. Stwierdzono, że stan psychiczny podejrzanej 

wymaga leczenia psychiatrycznego w warunkach szpitalnych  ze względu na ryzyko samobójstwa lub 

możliwości dokonania podobnego przestępstwa. Wypowiadała myśli samobójcze, kilkakrotnie 

próbowała odebrać sobie życie (powieszenie, samouszkodzenia). Sąd Okręgowy w N.S. umorzył 

postępowanie karne przeciwko Annie J. w myśl art. 31§1 k.k. i zastosował wobec niej środek 

zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Została ona 

poddana intensywnemu leczeniu farmakologicznemu (antydepresanty, leki przeciwpsychotyczne) oraz 

oddziaływaniu psychoterapeutycznemu, uzyskując znaczną poprawę w przeciągu roku terapii- 

ustąpienie objawów wytwórczych, lęków i myśli samobójczych. W trakcie hospitalizacji Anna J. zaszła 

w ciążę i w styczniu 2000r urodziła córkę. Nabrała chęci do życia, cieszyła się z posiadanego dziecka 

i opiekującego się nią męża. Wyraźnie odrzucała możliwość popełnienia zarzuconych jej czynów, 

traktując te wydarzenia jako całkowicie jej obce. Pod koniec maja 2000r została zwolniona 

z zamkniętego oddziału psychiatrycznego z zaleceniem leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Dobrze 

adaptuje się w środowisku, zajmuje się wychowaniem dziecka i prowadzeniem gospodarstwa, leczy się 

regularnie w PZP. 
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Po raz kolejny ofiarami stały się osoby najbliższe. Sprawczyni informowała o zamiarze 

popełnienia śmiertelnych czynów. Liczne próby samobójcze nie powiodły się Kobieta cierpi na 

zaburzenia psychiczne i nie jest świadoma dokonanych w przeszłości czynów. Nasuwa się pytanie, jak 

potoczą się jej losy z nową rodziną – czy historia się powtórzy? 

Przykład 5. (sekcje: 1073/99, 1074/99, 1075/99, Prok. Rej. w L. sygn. Ds 1060/99/s)
31

 

W sierpniu 1999r na poddaszu domu w K. odnaleziono zwłoki 33-letniej Krystyny S. oraz dwójki jej 

dzieci Dariusza liczącego 7 lat oraz 6-letniej Marzeny. Krystyna S. zmarła w wyniku powieszenia, co 

potwierdziła późniejsza sekcja zwłok wykonana w tut. Zakładzie. W trakcie sekcji stwierdzono również 

rany cięte obu przedramion oraz okolicy kostki bocznej prawego podudzia. W badaniu nie wykazano 

obecności alkoholu etylowego ani znanych trucizn organicznych. W wyniku przeprowadzonych badań 

pośmiertnych dwójki dzieci za przyczynę śmierci obu przyjęto uduszenie gwałtowne przez 

zadzierzgnięcie. W trakcie sekcji na ciele Marzeny stwierdzono rany cięte nadgarstków, a na ciele 

Dariusza rany cięte obu przedramion i okolicy kostek obu podudzi. Nie stwierdzono obecności alkoholu 

ani znanych trucizn organicznych poza obecnością karbamazepiny w stężeniach terapeutycznych we 

krwi chłopca. 

Jak ustalono w dniu 16.08.99 rano Józef S. udał się do pracy pozostawiając w domu śpiącą 

rodzinę. Po powrocie znalazł sporządzoną przez żonę notatkę, że wspólnie z dziećmi pojechała 

do miejscowości L. Następnego dnia po powrocie z pracy Józef S. zaczął szukać żony i dzieci 

odnajdując ich zwłoki na poddaszu i strychu własnego domu. Po pogrzebie Józef S. znalazł w domu list 

pożegnalny, który zgodnie z zawartym w nim życzeniem został przez niego po przeczytaniu spalony. 

Zeznał: "w tym liście napisała, żeby nie winić nikogo za to, co zrobiła. Napisała jak mam ją i dzieci 

ubrać po śmierci i żeby ksiądz katecheta był przy pogrzebie. Napisała również abym dał jej rodzicom 

zdjęcia i złoto oraz abym nie dał sobą nikomu rządzić". 

Jak wynika z akt sprawy Krystyna i Józef S. pobrali się w 1988r. i zamieszkiwali wraz 

z dziećmi w jednorodzinnym domu w K. W. Od czasu urodzenia pierwszego dziecka K.S., nie 

pracowała lecz zajmowała się domem i dziećmi. Ich sytuacja finansowa była dobra, stabilna. W swych 

zeznaniach Józef S. podał, że małżeństwo układało się bardzo dobrze, rzadko dochodziło do 

ewentualnych sprzeczek. Nigdy wcześniej nie zauważył u żony jakichkolwiek zachowań odbiegających 

od normy, nie leczyła się psychiatrycznie. "Do chwili obecnej nie potrafię wyjaśnić dlaczego żona 

mogła coś takiego zrobić". Inaczej o małżeństwie S. wypowiadają się rodzice Krystyny, którzy nie lubili 

swojego zięcia. Uważali go za człowieka ordynarnego, bez kultury, nadużywającego alkoholu, który 

traktował ich córkę przedmiotowo, rozkazująco i wzbudzał w niej strach. Mimo to Krystyna nigdy nie 

skarżyła się na swoje małżeństwo. Stosunki między rodzinami nie układały się najlepiej, były bardzo 

chłodne. Rodzice potwierdzili, że córka nigdy nie leczyła się psychiatrycznie. W opinii otoczenia 

Krystyna S. była kobietą zadbaną, życzliwą, prawidłowo dbała o dzieci i dom. Jej życie małżeńskie 

według oceny otoczenia przebiegało prawidłowo, bez dostrzegalnych konfliktów. 
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Na zlecenie Prokuratury Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie przeprowadził analizę akt 

sprawy. Zdaniem biegłych Krystyna S. dokonała podwójnego zabójstwa i samobójstwa pod wpływem 

patologicznego motywu związanego ze zorganizowanym systemem urojeń np. o treściach jej 

zagrażających. I tym razem życie stracili najbliżsi. Motywy działania nie są znane, pozostają jedynie 

domysły i dowody pośrednie. 

Po analizie powyższych przypadków można stwierdzić, że samobójstwa poagresyjne nie są 

jednorodne. Do samobójstwa sprawcy zabójstwa nie zawsze dochodzi w tym samym czasie, 

co dokonano zabójstwa. Różne są motywy działania. Zauważyć można, że w większości opisanych 

przypadków powtarzają się następujące elementy: stan nietrzeźwości w chwili dokonania czynów, 

ofiarami są osoby bliskie sprawcy, występując zaburzenia psychiczne działającego, poinformowanie 

o zamiarze zabicia bądź po śmiertelne przyznanie się do czynu, obcowanie z zabitymi, brak 

uświadomienia dokonanego czynu. Zastanawiające jest czy osoby, które nieudolnie starały się popełnić 

samobójstwo i po odbyciu leczenia psychiatrycznego nadal nie uświadamiają sobie wagi popełnionego 

czynu  będą bezproblematycznie funkcjonować w społeczeństwie i nie pokuszą się o kolejne zbrodnie. 

Według badań przeprowadzonych przez Chrisa Milroya poświęconych częstotliwości 

samobójstw rozszerzonych i sylwetce sprawców, za typowego sprawcę samobójstwa po zabójstwie 

uważany jest żonaty mężczyzna dokonujący mordu na żonie lub dzieciach,
32

 co znajduje również 

potwierdzenie w zaprezentowanych przykładach. 

Do najczęstszych schematów samobójstw rozszerzonych zaliczane są: 

 związki partnerskie (małżeństwo, konkubinat), gdzie sprawcą jest jeden z partnerów, a ofiarą druga 

osoba  

ze związku, 

 rodzina, gdzie sprawcą jest matka, ojciec bądź młodociane dziecko a ofiarą pozostali członkowie, 

 osoby nie należące do rodziny i osób najbliższych. 

Zauważalny jest związek emocjonalny, który łączy sprawcę z ofiarą. Jeżeli chodzi o metody 

działań wykonawcy to są one różnorodne, tzn. uzależnione od osobowości i warunków panujących 

w danym momencie. 

W sumie, schemat samobójstwa poagresyjnego niemalże w każdym przypadku wygląda tak samo: 

sprawca zabija osoby związane z nim emocjonalnie, po czym sam dokonuje samobójstwa na swojej 

osobie oraz informuje o zamiarze dokonania czynu. Różne są natomiast motywy działania oraz sposób 

i okoliczności działania sprawcy. 

 

Samobójstwa rozszerzone na tle ogólnej liczby samobójstw w Polsce.  

Jak wynika z danych statystycznych udostępnionych przez policję, w Polsce w roku 2012 miało 

miejsce 4177 przypadków dokonanych aktów samobójczych (a więc tych zakończonych zgonem 
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człowieka) przy ogólnej liczbie 5791 zamachów na swoje życie. W zdecydowanej większości dotyczyły 

one głównie mężczyzn (81,21%).
33

 O rozmiarze globalnym i ciężarze tego zjawiska świadczy fakt, 

że rocznie ma miejsce około 900 000 samobójstw na całym świecie. Szacunkowo można więc przyjąć, 

że śmierć taka ma miejsce nawet co 40 sekund i stanowi przez to ważny problem wielu państw
34

. Jak 

podnosi A. Gałązka-Śliwka okres społecznego „upowszechnienia się” samobójstwa rozszerzonego 

w Polsce przypada na lata przemian ustrojowych. Jest to więc zjawisko dość nowe. Wpływ na to miało 

wiele czynników. Od problemów ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, powstaniem różnic 

finansowych w społeczeństwie, zmniejszeniem przywiązania do wartości rodziny po wzrost osób 

cierpiących i leczących się z zaburzeń oraz dolegliwości psychiatrycznych.
35

  

Mimo ciągle dominującej pozycji samobójstwa jednostki i jego definicji, jako zamachu jedynie 

na własne życie bez jakiegokolwiek łączenia z zabójstwem, odnotowywanych jest coraz więcej 

przypadków aktów samobójczych poprzedzonych wcześniejszym zabiciem innych osób
36

 (wystąpienie 

samobójstwa poagresyjnego występuje oczywiście o wiele rzadziej).
37

 Złożoność omawianej 

problematyki samobójstw rozszerzonych ujawnia się niestety w tym, iż brak w dostępnej literaturze 

jakichkolwiek dokładnych, wydzielonych liczb odnoszących się do badań tylko tego typu zachowania 

samobójczego. Dane te z pewnością ułatwiłyby nie tylko określenie ogólnej liczby samobójstw 

poagresyjnych na tle aktów samobójczych w Polsce a tym samym dokładniejsze poznanie rozległości 

zagadnienia, ale także przyczyniłyby się do lepszego wskazania samych powiązań zabójstwa 

i samobójstwa oraz motywów działania ukazujących pewne zależności, jakie występują między nimi, 

co okazuje się niezwykle istotne.  

Nieznana skala tego zjawiska uaktualnia się jedynie wraz z pojedynczymi przypadkami, jakie 

co jakiś czas wychodzą na światło dzienne. Koniecznością jest więc poddanie ich dogłębnej analizie 

i szczegółowemu opisowi, ponieważ stanowią one cenne źródło informacji dla psychologów, policji, 

wymiaru sprawiedliwości, jak także kryminalistyków i medyków sądowych. Zazwyczaj są to sprawy 

bardzo medialne o zasięgu ogólnopolskim, co ma związek z negatywnym nastawieniem społeczeństwa 

do samego aktu samobójczego oraz zabójstwa i wielkimi emocjami, jakie towarzyszą każdemu z nich 

w odbiorze etycznym i moralnym przez wielu ludzi.
38

 

Można jednak przyjąć, na co wskazuje J. Kunz, F. Bolechała, P. Kaliszczak, że zjawisko 

samobójstwa rozszerzonego jest w dość specyficzny sposób blisko powiązane z samym przestępstwem 

zabójstwa. Jak twierdzą ci autorzy rzadziej jest ono bowiem spotykane w tych państwach gdzie liczba 

                                                           
33Samobójstwa 2012, opubl. na stronie http://www.statystyka.policja.pl/portal/st/954/84000/ Samobojstwa_2012.html, 

[dostęp:16.04.2013]. 
34How can suicie be prevented? opubl. na stronie http://www.who.int/features/qa/24/en/index.html, [dostęp:16.04.2013r.]. 
35 A. Gałązka-Śliwka, Śmierć jako problem…, op.cit., s. 105. 
36Ibidem. 
37 B. Pietkiewicz, Razem pójdziemy do nieba…, op. cit., [dostęp:15.04.2013r.]. 
38 A. Araszkiewicz, E. Pilecka, Samobójstwa rozszerzone …, op.cit., s. 73. 

http://www.who.int/features/qa/24/en/index.html
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zabójstw jest stosunkowo duża.
39

 Łączy się to bezpośrednio z pierwszym z trzech praw wysuniętych 

przez J. Coida w 1983 roku. Coid wskazał na pewne zależności:  

1. przy wyższym wskaźniku zabójstw w populacji stwierdza się niższy wskaźnik osób 

psychicznie chorych oraz popełniających samobójstwo; 

2. odsetek sprawców chorych psychicznie pozostaje taki sam w wielu krajach, niezależnie 

od odsetka zabójstw; 

3. odsetek chorych psychicznie popełniających morderstwo i samobójstwo pozostaje niemal 

niezmienny przez wiele lat.
40

 

O ile przeprowadzone w wielu państwach badania i analizy licznych przypadków potwierdzają 

powyższe prawa (nie zawsze dokładnie)
41

 to jednak brak jest opracowań wskazujących słuszność 

zastosowania i jakiegokolwiek sprawdzenia ich w odniesieniu do Polski. Pewne jest natomiast, 

że nieznana skala samobójstw rozszerzonych wymusza przyjęcie określonych, zachowawczych postaw 

wobec tego groźnego, nie do końca poznanego zjawiska, co w przyszłości mogłoby się przełożyć 

na jego zapobieganie.  

 

Wnioski.  

Po przeanalizowaniu tematu nasuwają się następujące wnioski i postulaty de lege ferenda: 

1. Nazewnictwo zjawiska powinno zostać ujednolicone. Każda z dotychczas używanych nazw 

zawiera inny zakres podmiotowo – przedmiotowy zjawiska, co w konsekwencji mogłoby 

oznaczać, że mamy do czynienia z innymi konstrukcjami czynu. Ustanowienie jednej nazwy 

zniwelowałoby różnice terminologiczne. 

2. Pożądane byłoby prowadzenie statystyk obejmujących ilość popełnianych samobójstw 

poagresyjnych. Przyczyniłoby się to do uwidocznienia skali problemu oraz podjęcia kroków 

prewencyjnych. 

3. Nie są podejmowane kroki w celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom. Należałoby 

wprowadzić programy wspomagające osoby z myślami samobójczymi oraz ich rodziny. 

Podkreślić należy, że samobójcy informują o swoich zamiarach i gdyby od razu podjęto kroki 

w celu przeciwdziałania, to być może, tak często, nie dochodziłoby do tragedii. 

4. Konstrukcja samobójstwa rozszerzonego funkcjonuje dla ,,samego pojęcia”, ponieważ nie 

jest uregulowana prawnie i nie są wyciągane konsekwencje. Brak penalizacji, czy profilaktyki 

wskazuje na dopuszczalność tego typu zachowań.  

5. Niektórzy ludzie są bardziej podatni na samobójstwo poagresyjne niż inni, a głównym 

czynnikiem wpływającym na to -  są długoletnie zaburzenia psychiczne. 

                                                           
39 J. Kunz, F. Bolechała, P. Kaliszczak, Sądowo-lekarska…, op.cit., s. 163-176. 
40 A. Araszkiewicz, E. Pilecka, Samobójstwa…, op.cit, s. 73. 
41 J. Kunz, F. Bolechała, P. Kaliszczak, Sądowo-lekarska…, op.cit., s. 173-174. 
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6. Ustalenie przebiegu zdarzeń odbywa się często jedynie na podstawie poszlak i dowodów 

pośrednich. Nie w każdej sytuacji możliwe jest poznanie motywów i okoliczności czynu. 

7. Jeżeli doszło do nieudolnego samobójstwa, to czy osoba ta nie popełni ponownie tych 

samych czynów? Praktyka pokazuje, że osoby te ponownie popełniają samobójstwo 

rozszerzone. 

8. Osoby zabite niewątpliwie są ofiarami. Jednakże sprawcę również można uznać za ofiarę – 

ofiarę własnej, chorej psychiki. 

Jak trafnie zauważył Paula Coello ,,Ludzie walczą, aby żyć, a nie, by popełniać samobójstwa.”. 

Pozostaje liczyć na to, że problem samobójstw rozszerzonych zostanie dostrzeżony przez ustawodawcę 

i zostaną podjęte kroki przeciwdziałające zjawisku.  

 

Summary 

"Dyadic death" called an expanded and post-aggresive suicide is the suicide made after the 

murder. Its essence boils down to the fact that the suicide is closely related to motivation and causation 

of the pre-made murder or assassination. It should be noted that the offender before the event decides to 

broaden the circle of people for whom death seems to him/her a necessity. The closest relations usually 

are selected in terms of emotional, i.e. family members or unrelated people with whom the offender 

linkes a bond. There are many reasons for this phenomenon, but the most common ones are severe 

mental disturbance, inability to rectify the requirements of life or life disappointment.  

In this article, the issue of "Dyadic death" was discussed in a comprehensive manner, 

showing all its aspects, both theoretical and practical. There were presented: characteristic elements 

of extended suicide, the most common motives of committing, the qualification of legal and criminal 

action, the examples of "Dyadic death" that took place in Poland and the number of expanded suicides 

committed in this country. 

 

Key words 

Suicide, homicide, dyadic death, post-aggression suicide, extended suicide, victim. 
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Ryc. 1 Budowa 
trichlorometanu (CHCl3), 
inaczej nazywanego 
chloroformem 

Rafał Prabucki 

Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytet Opolski 

 

Chloroform – źródło strachu, czy narzędzie niebezpieczne i substancja narkotyczna. 

 

I. Wstęp. 

Wziewne środki odurzające, do których należy chloroform i kwestia ich nadużywania 

w sprawach pozamedycznych nie jest zjawiskiem nowym. Przypadki ich zastosowania były już 

w starożytności. Sam pomysł zastosowania na pacjentach syntetycznych środków znieczulających 

w XIX wieku zapoczątkowany został zresztą przez niemedyczne aplikowanie podtlenku azotu podczas 

pokazu „Wędrownego przedsiębiorstwa demonstrującego gaz rozweselający”. Tam też niedoceniony 

za życia stomatolog Horacy Wells po raz pierwszy zauważył znieczulające właściwości substancji, którą 

syntezował w 1779 roku Joseph Priestly. Wraz z rozwojem narkozy, zaczęto wykorzystywać 

możliwości odurzania i odurzania się eterem dietylowym i chloroformem nie tylko w celach 

medycznych, ale też i eksperymentalnie. Problem stosowania inhalantów nabrał rozmachu w latach 50. 

XX wieku, kiedy oprócz dorosłych zaczęły go stosować na masową skalę dzieci i młodzież. 

Współcześnie problem wydaje się być traktowany marginalnie, o czym zresztą świadczy 

brak zainteresowania badaczy, czy nawet niewielka ilość czasu, jaką poświęca się w ramach profilaktyki 

w szkołach na kwestię wziewnych środków odurzających.
1
 Problem jednak istnieje i dotyczy również 

tych, którzy zetknęli się z chloroformem i innymi inhalantami będąc świadkami lub ofiarami 

przestępstw.
2
                

Chloroform to substancja chemiczna uzyskiwana na drodze reakcji 

substytucji metanu. Należy do trójchlorowcopochodnych tego najprostszego 

alkanu, stąd też inna jej nazwa to trójchlorometan
3
 lub trichlorometan

4
 

(Ryc. 1). W obowiązującym ustawodawstwie i orzecznictwie stosuje 

się jednak głównie nazwę chloroform, którą wprowadził Jean-Babtiste 

Dumas w 1834 roku przy okazji ustalenia ostatecznego składu roztworu. 

Pozostaje kwestią nie do końca jasną, kto był wynalazcą 

trichlorometanu. Wskazuje się tutaj kilka osób, jakkolwiek w kontekście jego 

                                                           
1 B. Szukalski, Wziewne środki odurzające. Inhalanty, Problemy Kryminalistyki 2012, nr. 276, s. 5; J. Thorwald, Stulecie 

chirurgów, Kraków 1980, s. 72 
2 Zob. RPO-MAT. Nr. 63, s. 71-72 
3 S. Nyrek, Chemia Organiczna, Warszawa 1977, s. 106  
4 Ogólnie zaleca się stosowanie międzynarodowych przedrostków greckich lub łacińskich w nomenklaturze, jednak spotykane są 

w literaturze i ustawodawstwie również polskie przedrostki [Por. Z. Stasicka, Nomenklatura chemii nieorganicznej: zalecenia 
1990, Wrocław 1998]    
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właściwości należy wyróżnić ze względu na przyszły aspekt wiktymologiczny i medyczny Samuela 

Guthrie, który jako pierwszy zauważył usypiające właściwości chloroformu obserwując swoją małą 

córeczkę lubiącą smakować słodkawy roztwór. Niemniej dopiero po upływie 16 lat od wynalezienia tej 

substancji profesor położnictwa James Young Simpson zastąpił eter chloroformem wprowadzając go do 

użytku medycznego, jako środka do narkozy. Szkocki lekarz marzył o bezbolesnych porodach, niemniej 

szukał środka lepszego w aplikowaniu pacjentom niż eter. Uważał słodkawo-eteryczny smak 

trójchlorometanu za bardziej odpowiedni w celu uśmierzania bólu, poza tym chloroform był bardziej 

skuteczny niż inne dostępne wtedy substancje.
5
 Stosowanie środków do narkozy budziło w momencie 

ich odkrycia jeszcze spory opór wśród społeczeństwa, które pod wpływem filozofii chrześcijańskiej 

uważało ból za naturalny stan rzeczy. Przełamał się on po 7 kwietnia 1853 roku, kiedy John Snow 

odebrał poród królowej angielskiej z wykorzystaniem chloroformu, jako środka likwidującego ból przy 

wydalaniu płodu.
6
  

 

II. Chloroform jako narzędzie niebezpieczne. 

Zanim jednak skromny anestezjolog dokonał udanej narkozy królowej Wiktorii, musiał 

na łamach gazet medycznych stoczyć pojedynek z zagorzałymi przeciwnikami nowej uśmierzającej ból 

i usypiającej substancji, którzy tym razem wskazali na jej zastosowanie w celach kryminalnych. 

Argumentacja Johna Snowa opierała się na przyznaniu racji przeciwnikom z wskazaniem jednak, 

że mimo licznych prób przestępstw z zastosowaniem nowego medykamentu, nie ma żadnych dowodów 

potwierdzających skuteczność chloroformu w tego typu kwestiach. Zgodnie z tym prądem myślowym 

prawo angielskie dopuszczało wtedy daleko idącą swobodę w posiadaniu i korzystaniu 

z trichlorometanu, bowiem aby uznać go za równie niebezpieczny, co pistolet, czy popularną wtedy 

garotę, należało go wykorzystać w morderstwie lub aborcji.
7
 Podobny sposób myślenia przyjął Sąd 

Najwyższy w Polsce stwierdzając, że aby chloroform mógł być uznany za narzędzie niebezpieczne musi 

on zostać użyty w    sposób nadający mu cechy właściwości zbliżonych na przykład do noża oraz, 

że sprawca musi kierować się zamiarem nadania mu takich cech. Co ciekawe, wyrok taki został wydany 

w sprawie rozboju z skutkiem śmiertelnym, w którym sprawcy z niepowodzeniem zastosowali tampon 

nasączony trójchlorometanem i spirytusem. Sędziowie na korzyść oskarżonych stwierdzili, że owe 

rozcieńczenie trichlorometanu, było spowodowane ich świadomością o niekorzystnych właściwościach 

dla zdrowia danej substancji.
8
  

 

                                                           
5 Z zapisków H. St. Hartmanna wynika, że Keith i Simpson przeprowadzali próby na sobie, więc ich wiedza na temat wyższości 
chloroformu nad innymi dostępnymi środkami była ściśle empiryczna, nie wiedzieli nic o 60 - 80% retencji par trichlorometanu 

w płucach, a tym bardziej o szkodliwości eksperymentalnej substancji [zob. J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 90 - 94; A. 

Sapota, Wybrane związki alifatyczne, [w.] Podstawy toksykologii. Praca zbiorowa pod red. J. Piotrowskiego, Warszawa 2008, 
s. 245]  
6 J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 90 - 98  
7 J. Payne, The criminal use of chloroform, Anaesthesia 1998, nr. 53, s. 685  
8 Wyrok SN z 9.09.1978 r., V KR 119/78, OSNKW 1979/3/27 
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Wysoka toksyczność i prawdopodobne właściwości kancerogenne, które zadecydowały 

o wycofaniu chloroformu z użycia w narkozie, coraz częściej powodują również obawy w używaniu go 

w laboratorium. Śmiercionośna toksyczność jest naturalnym sprzymierzeńcem w połączeniu 

z właściwościami znieczulającymi w stosowaniu trichlorometanu, jako środka uśmiercającego na 

przykład zwierzęta futerkowe.
9
 Zauważa się również jego zastosowanie w zabójstwach, przy czym 

należy nadmienić, że cześć z nich ma szczególny charakter ze względu na wspomnianą minimalizacje 

cierpienia. W raportach naukowych spotykamy bowiem przypadek ojca, który po rozstaniu z żoną 

uśmiercił przed samobójstwem trójkę swoich dzieci nie chcąc ich pozostawić samych sobie.
10

 W tym 

celu podał im trichlormetan w soku pomarańczowym oraz po uśpieniu ograniczył im dostęp powietrza 

nakładając im na głowy woreczki z tworzywa sztucznego. Całe postępowanie spisał w listach ukrytych 

w kuchni, po czym się powiesił.  

Nie wszystkie przypadki są jednak tak górnolotne. Zanotowano również przypadki śmierci 

wskutek zatrucia chloroformem następujących w trakcie przestępstw seksualnych.
11

 Zastanawiające jest 

jednak w ilu takich przypadkach mamy do czynienia z nieplanowanym zabójstwem, a w ilu 

z morderstwem. Istnieje bowiem ciekawy temat aplikowania chloroformu, jako swoistego afrodyzjaku. 

Najlepiej obrazuje to przykład z 1983 roku, kiedy to na ławie oskarżonych w sądzie koronnym 

w Chelmsford zasiadł 44-letni chemik, który rano obudził się w łóżku z martwą partnerką. Jego linia 

obrony opierała się na stwierdzeniu, że chloroform służył do uzyskiwania przyjemności ze stosunku 

płciowego z zamieszkałą z nim kobietą, a jej śmierć była nieszczęśliwym wypadkiem. Para najpierw 

wypiła alkohol, a potem kiedy konkubina pod wpływem jeszcze chloroformu zaczęła robić się aktywna 

seksualnie oboje kochankowie inhalowali się tricholorometanem. W trakcie stosunku mężczyzna 

odurzył się na tyle, że zasnął, przy czym kobieta, która w sumie implikowała roztwór dwukrotnie była 

z rana martwa. Początkowo patolog stwierdził asfiksję, dopiero druga ekspertyza wykazała śmierć przez 

zatrucie chloroformem na korzyść oskarżonego. Niemniej prokuratura cały czas starała się przeforsować 

swoją tezę  o morderstwie i lansowała pierwsze badanie. Ostatecznie mężczyznę skazano 

na osiemnaście miesięcy więzienia w zawieszeniu za zabójstwo.
12

  

Problem z rozpoznaniem zatrucia chloroformem jest dość częsty. Podobna sytuacja miała 

miejsce przy zabójstwie i gwałcie na 13 letniej dziewczynie opisywanej w raporcie  z Francji. Tutaj 

śledczy znaleźli nienaruszone ciało z śladami stosunku płciowego, w tym również i analnego. Sprawcą 

okazał się, tak jak w poprzednim przypadku chemik. Tym razem zabójcy nie osądzono. Gwałciciel 

popełnił samobójstwo, wcześniej dzwoniąc do brata i informując go, że zrobił coś głupiego. Istotny jest 

                                                           
9 Zob. G. Patrick, Chemia leków, Warszawa 2009, s. 302; Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 9 września 

2009 r. w sprawie „Kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt” 

(Dz. U. 04.205.2102) 
10 W niektórych krajach zabijanie dzieci przed popełnieniem samobójstwa jest uznawane za honorowe i świadczy o wielkiej 

miłości rodzica do dzieci. W Japonii dla przykładu, gdyby rodzic mimo wszystko przeżył samobójstwo i został odratowany to w 

przypadku, gdy uśmiercił swoje pociechy jest traktowany przez prokuratora bardzo łagodnie, a nawet w 40% tego typu sprawach 
nie stawia mu się zarzutów! [Zob. J. Izydorczyk, Japoński kodeks karny, Prokuratura i Prawo 2008, nr. 5, s. 140-141]   
11 M. Riβe, F. Erdmann, H. Schütz, G. Weiler, Forensic Science International 2001, Multiple homicides as a result of a chloroform 

poisoning: case report and experimental study, nr. 124, s. 209-210 
12 J. Payne, The criminal…, s. 687-688  
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fakt, że pierwszy raport również nie wskazywał chloroformu, jako przyczyny śmierci. 

Charakterystyczny odór trichlorometanu pozostał niezauważony. Chemika i dziewczynę łączyły więzy 

znajomości.
13

  

Przyczyny błędów patologów w wykrywaniu, czy diagnozowaniu chloroformu są różne. 

Czasami jest to po prostu kwestia zignorowania stosunkowo rzadkiego sposobu śmierci, a czasami 

zwykłe błędne przeliczenie jednostek. Sytuacja z pomyłką miała miejsce w Wielkiej Brytanii w 1999 

roku. Przed sądem stanął mężczyzna oskarżony o zabójstwo swojej partnerki. Obciążające go zeznania 

mówiły o podaniu przez niego siłą chloroformu i pozostawieniu odurzonej kobiety na podwórku, gdzie 

panowała minusowa temperatura. Przedłożone na rozprawie przez specjalistów od medycyny sądowej 

badanie stwierdzające 1064 mg/kg stężenia chloroformu w wątrobie wpływające na wyrok było błędne. 

Prawidłowy wynik powinien wahać się w granicach 1 mg/kg. Badanie żołądka zmarłej po 

86 miesiącach od poprzedniej sekcji nie pozostawiało złudzeń, że chloroform nie został inhalowany, 

lecz spożyty przez kobietę przed śmiercią.
14

       

Nie zawsze jednak ofiara przestępstwa z użyciem inhalantu umiera. W 1986 roku profesor 

anestezjologii J. Payne został powołany jako biegły w trudnej sprawie 59-letniego lekarza. 17-letnia 

sekretarka oskarżonego uważała, że została zgwałcona przez podanie jej chloroformu. Jej wersja 

wydarzeń została zresztą potwierdzona przez jej pracodawcę z zastrzeżeniem, że byli parą i utrzymywali 

stałe kontakty seksualne. Sam biegły miał jednak zastrzeżenia, co do użycia nasączonej 

trichlorometanem chusteczki podanej przez lekarza w trakcie prowadzenia pojazdu. Wymagało to 

w opinii profesora niesamowitej zdolności u oskarżonego w aplikowaniu tego typu środków. 

Na niekorzyść lekarza w jego domu policja znalazła materiały pornograficzne z nim w roli głównej. 

Ostatecznie sąd koronny w Lancaster skazał go na 10 lat więzienia.
15 

 

Inną wspólną cechą wspomnianych spraw są relacje między ofiarą, a zabójcą lub gwałcicielem 

i pewien stopień zaufania w ich relacjach występujący. Podanie komuś chloroformu nie jest proste 

i obarczone jest na dodatek ryzykiem uśmiercenia kogoś. Stąd trichlorometan podaje się osobom 

będącymi potencjalnymi celami nieznajomych gwałcicieli drogą trudno wykrywalnej mieszaniny. 

Chloroform stosowany jest więc również w klubach i pubach jako składnik date-rape drugs. Miesza się 

go z prekursorem innego znanego środka psychoaktywnego – kwasu hydroksymasłowego (GHB), który 

również swoją medyczną karierę zaczynał jako środek do narkozy. 1,4-butandiol przekształca się 

dopiero w organizmie ofiary w GHB, a ze względu na jego wykorzystanie w przemyśle jest bardziej 

dostępny. Owa narkotyczna mieszanka przyjmuje następującą postać:  

 

                                                           
13 Y. Gaillard, M. Masson-Seyer, M. Giround, J. Roussot, J. Prevosto, A case of drug-facilitated sexual assault leading to death by 
chloroform poisoning, Int J Legal Med 2006, nr. 120, s. 241 
14 R. Flangan, D. Pounder, A chloroform-related death: Analitycal and forenscic aspects, Forensic Science International 2010, nr. 

197, s. 93-95 
15 J. Payne, The criminal…, s. 689-690 
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N2O/Chloroform/Butapren/THF/1,4-butandiol, gdzie chloroform pełni rolę depresanta.
16

 

Należy jednak pamiętać, że przestępstwa te nie ograniczają się tylko do wskazanych przypadków 

heteroseksualnych. Notuje się również chloroform w gwałtach homoseksualnych, czy niezależnie od 

orientacji w wykorzystaniu dzieci przez pedofilów. Wystarczy wspomnieć wyrafinowany sposób w jaki 

gwałcił i mordował John Gacy. Jego ofiarami byli mężczyźni i małoletni, których zwabiał do domu i 

pokazując sztuczki lub czekając na dobry moment odurzał chloroformem. Najpierw ich wykorzystywał 

seksualnie, a potem wieszał w różny sposób. Łącznie wykorzystał homoseksualnie i zabił 33 osoby.
17

    

 

III. Chloroform jako substancja narkotyczna. 

Inną problematyczną kwestią dla śledczych są sytuację, w których osoba stosująca chloroform 

w celu uzyskania przyjemności seksualnych jest sama, a trzeba to ustalić. Znany jest nauce przypadek 

chemika, który odurzał się trichlorometanem podczas autoerotycznej asfiksji. Chloroform wynosił 

z laboratorium, a w celu maksymalizacji swoich doznań aplikując roztwór podduszał się węzłami. 

Dodatkowo ograniczał dopływ tlenu naklejając na usta taśmę z miejscem wyłącznie na rurkę 

wychodzącą z butelki z trichlorometanem. W tym wypadku sprawę zakwalifikowano jako wypadek 

podczas odurzania się chloroformem w trakcie autoerotycznej asfiksji.
18

  

Najbardziej znanym przypadkiem osoby uzależnionej od chloroformu był amerykański 

stomatolog Horacy Wells, który zapoczątkował prace nad narkozą. Przeżywając załamanie nerwowe 

po odsunięciu od grona wynalazców uśmierzających ból substancji zaczął eksperymentować na własną 

rękę. Nie wiedząc, że jest narkomanem, co więcej żyjąc w odosobnieniu zaczął spotykać się 

z podejrzanym mężczyzną. Kiedy podczas jednego wyjścia zorientował się, że ów kompan oblewa 

kobiety kwasem zerwał z nim kontakt. Jakkolwiek, kiedy po rozstaniu odzyskał świadomość, będąc 

ciągle pod odurzeniem zauważył charakterystyczną flaszkę z kwasem w mieszkaniu. Podziałała ona 

na niego tak sugestywnie, że powtórzył podświadomie cały kryminalny proceder nie wiedząc o tym.
19

 

Przedawkowanie trichlorometanu spowodowało wejście Wellsa w stan subnarkozy zbliżonego do stanu 

hipnozy. Jego wola została na tyle zmniejszona, że stojąca na gzymsie buteleczka zadziała bardziej 

sugestywnie, aniżeli gdyby kontrolujący intelekt nie był osłabiony. W 1848 roku śledczy i sędzia 

patrzyli na Wellsa jak na osobę niespełna rozumu, jednak to właśnie w Stanach Zjednoczonych w latach 

1930-1935 zaczęto rozpowszechniać opierającą się na wskazanych cechach metodę weryfikacji 

nieszczerych zeznań nazywaną narkoanalizą.
20

 Istnieje jednak poważne pytanie pod kątem szkodliwości 

na przykład chloroformu o sens jego stosowania w celach śledczych w kontekście poszanowania 

                                                           
16 P. Polak, A. Sitkowska, I. Sołtyszewski, Środki psychoaktywne w przestępstwach seksualnych, Prokuratura i Prawo 2009, nr. 9, 

s. 71-72 
17 Zob. A. Poppek, Seryjni mordercy XX wieku, Warszawa 2013, s. 133-141 
18P. Singer, G. Jones, An Unsual Autoerotic Fatality Associated With Chloroform Inhalation, Journal of Analitycal Toxicology 

2006, nr. 30, s. 216-217 
19 J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 108 
20 Zob.  J. Thorwald, Stulecie chirurgów…, s. 104 -107; P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, s. 122 
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godności ludzkiej. Narkoanaliza i inne techniki specjalne są bowiem stosowane powszechnie.
21

 

W Stanach Zjednoczonych na przykład, gdzie narkodiagnostykę po raz pierwszy wprowadzono, kwestii 

jej stosowania specjalnie się nie reguluje pozostawiając furtkę służbą specjalnym. Krzysztof Liedel, 

ekspert od międzynarodowego terroryzmu wskazuje na przykład na możliwość stosowania jej 

w próbach uzyskania informacji o ukryciu zwłok. Z kolei krytyka takiego myślenia opiera się 

na zauważeniu, że tak uzyskane dane mają walor jedynie śledczy, a nie dowodowy. Można również 

zauważyć głosy, że to swoista próba legalizacji nowoczesnych metod torturowania, z czym wspomniany 

prawnik się nie zgadza.
22

  

Kwestie związane z pojęciem „tortur” w przypadku narkoanalizy posiadają swoje źródło 

w doświadczeniu reprezentowanym przez CIA, które od 1940 roku przebadało ponad 150 substancji 

chemicznych. Konkluzja amerykańskich służb specjalnych zakłada, że zarówno chloroform, jak i serum 

prawdy, jak i każdy inny narkotyk może być skuteczny w celu weryfikacji nieszczerych zeznań. Takie 

podejście sprowadza narkodiagnostykę do pojęcia farmakologicznych tortur, czyli osiągnięcia stanu, 

w którym uzyskanie zeznań jest po prostu łatwiejsze. Prawdopodobnie jest to jedna z przyczyn, oprócz 

rozwoju toksykologii i farmakologii pozwalających wykryć coraz skuteczniej otrucia na przykład 

chloroformem, dla jakich coraz rzadziej służby specjalne sięgają wśród technik specjalnych po 

narkoanalizę.
23

   

Częściej jednak niż dorośli i służby specjalne po chloroform sięga młodzież.
24

 „Wąchacze”, 

bo tak nazywa się tą grupę ludzi, głównie oczekują od wziewnych środków euforii i oszołomienia. Ich 

łatwa dostępność z pominięciem dealera oraz atrakcyjna cena powodują, że inhalanty są pierwszym 

krokiem przed czymś mocniejszym. Wynika to z tego, że aż u 10-50% stosujących wziewne środki, 

w zależności od cech badanej populacji, powodują uzależnienie. Innym problemem jest problem 

asfiksji. Młodzież często inhaluje chloroform i inne środki z worków z tworzywa sztucznego 

doprowadzając do niedoboru tlenu.
25

 W kontekście leczenia i terapii osób zażywających trichlorometan, 

traktuje się ich tak samo, jak innych „wąchaczy”, to znaczy nie ma indywidualnie opracowanych metod 

w stosunku do zażytego środka. Grupę osób aplikujących wziewne środki traktuje się homogenicznie.
26

  

Często oprócz problemów zdrowotnych zażywanie wziewnych środków odurzających 

powoduje obniżenie jakości życia wśród młodzieży. Fizyczne i psychiczne pogorszenie zdrowia 

                                                           
21 Metodami w celu uzyskania zeznań są: psychologiczne, reprodukcji, asocjacji, psychofizjologicznych, aparatów oraz 

narkotyków, gdzie oprócz chloroformu stosuje się też heroinę, serum prawdy i tym podobne [P. Horoszowski, Kryminalistyka…, 
s. 122] 
22 Zob. D. Kowalska, M. Suchodolska, Służby specjalne: między tajnością a bezkarnością, Polska The Times 18.10.2007, s. 4; 

P. Horoszowski, Kryminalistyka…, s. 123 
23 Zob. D. Rejali, Torture and Democracy, Princeton 2007, s. 388-391 
24 W Polsce problem dotyczy głównie młodzieży gimnazjalnej. W szkołach ponadgimnazjalnych zażywanie wziewnych środków 

odurzających zanika. [A. Małkowska-Szkutnik, J. Mazur, Odurzanie się środkami wziewnymi a jakość życia młodzieży w wieku 
13-18 lat, Przegląd Lekarski 2011, nr. 68 s. 851]  
25 Tego typu zabieg ma na celu zwiększenie wychwytu w trakcie  ekspozycji. Nazywa się to bagging. Oprócz niego występuje 

sniffing, czyli wdychanie ze zbiornika i huffing, czyli wdychanie z nasączonej tkaniny. Dzięki tym metodom „wąchacze” regulują 
stężenie związku we wdychanym powietrzu. Są też inne elementy związane między innymi z predyspozycjami samych 

aplikujących chloroform [B. Szukalski, Wziewne środki …, s. 11; zob. B. Szukalski, Narkotyki halucynogenne. Cześć II: 

Halucynogeny piperydynowe, salwinoryny i wziewne środki odurzające, Problemy Kryminalistyki 2008, nr. 259, s. 13]  
26 Zob. B. Szukalski, Wziewne środki…, s. 14-16 
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występuje wśród młodych uczniów aplikujących inhalanty razem z pogorszeniem relacji z rówieśnikami 

i rodziną. Ponadto osoby takie próbują się samo okaleczać i są niedopasowane do społeczeństwa 

i do szkoły ze względu na swój nałóg.
27

 

W Polsce znajdujemy forum internetowe portalu zajmującego się kwestią narkotyków, 

na którym jeden z „wąchaczy” w wieku szkolnym opisuje swoje doświadczenia z stosowania 

chloroformu. W celu aplikowania stosuje huffing. Według jego relacji euforia trwa 30 minut potem 

następuje senność. Zwraca uwagę, że czas dochodzenia do siebie trwa około 3 dni i charakteryzuje się 

brakiem koncentracji. Użytkownik forum proponuje 3 dawki przyjmowania w celu uzyskania 

satysfakcji: 1 mililitr, 2 mililitry i 5 mililitrów. Oprócz euforii „wąchacz” wylicza wśród zalet uczucie 

ciepła i przyjemne doznania dźwiękowe. Zauważa jednak na koniec, że mimo początkowej kontroli 

stracił panowanie nad używką i zaczął robić rzeczy niezgodne z jego wolą. Interesujący jest poza tym 

fakt roli, jaką spełnia Internet w postaci pośrednika informacji na ten temat.
28

    

       

IV. Cyberkultura i popularność chloroformu. 

Problem wykorzystywania chloroformu jako środka przestępczego mimo tak w sumie 

nieskutecznego i niebezpiecznego charakteru jest rzadko poruszany w literaturze. Na samo zaistnienie 

w pewnym stopniu trichlorometanu, jako najbardziej interesującego wśród inhalantów ma na pewno 

kultura masowa i jego dostępność. Pozostaje jednak kwestią interesującą, co spowodowało utrwalenie 

się nie do końca prawdziwych informacji o jego nadzwyczajnej skuteczności i bezpieczeństwa w jego 

stosowaniu. Odpowiedzią na te wątpliwości wydaje się być Internet i zachodząca w nim transgresja 

norm kulturowych, społecznych i prawnych. Popularne memy internetowe na przykład zawierają 

nierzadko w kontekście kwestii stosunku płciowego coraz częściej wzmiankę o pomocności 

chloroformu. Niezależnie od przyjętego poglądu, czy mem internetowy to tylko metafora definicji 

Richarda Dawkinsa, czy jej zwizualizowanie to należy pochylić się nad konsekwencjami zaistnienia 

trichlorometanu w takim przekazie. Charakterystyczną cechą memu jest jego nie tyle transmisja, 

co trwałość. Dobór treści dokonuje się na bazie kryterium „zaraźliwości”, a nie użyteczności, 

sensowności, czy staranności opracowania. Mimo, iż sami twórcy i kolejne osoby replikujące 

internetowego mema postrzegają go jako swoisty żart, nie należy bagatelizować możliwości 

promowania przez taki przekaz pewnych form i treści. Mimo, iż idea memu opiera się 

na przekazywaniu linku, powstały swoiste biblioteki w postaci tak zwanych vanity sites będącymi 

swoistym sposobem odczytywania zbiorowo opracowanych przez internautów przekazów memowych.
29

  

 

                                                           
27 A. Małkowska-Szkutnik, A. Mazur, Odurzanie się środkami…, s. 849 
28 http://talk.hyperreal.info/chloroform-t26356.html, data weryfikacji URL: 15.04.2013 
29 Najlepszym przykładem takich stron są: demotywatory.pl (znajdziemy tam 3 memy pod hasłem chloroform), czy też sadistic.pl 

- tutaj kolekcja jest większa, bo wzbogacona o żarty i linki do innych stron, w tym odsyłacz do forum, gdzie osoby stosujące 

chloroform opisują swoje doznania po aplikowaniu go [Zob. M. Kamińska, Niecne memy..., s. 66; http://demotywatory.pl/, data 
weryfikacji URL: 13.04.2013; http://www.sadistic.pl/, data weryfikacji URL: 13.04.2013   
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Istnieje oczywiście wiele innych niebezpiecznych zjawisk promujących inhalanty 

do wykorzystania kryminalnego – nie bez znaczenia jest wysoki rozwój i dostępność pornografii 

i erotyki w Internecie. Przenikanie scen filmów dla dorosłych w postaci idei mema z chloroformem 

pokazuje tylko, jak daleko posunięta jest w kryminalizacji ta marginalizowana trzecia największa sfera 

ekonomiczna Internetu.
30

  

O tym, że informacje i zagrożenia z Sieci przenikają do naszego życia codziennego świadczy 

pojawienie się takich zwrotów, jak cybersuicide i cyber murder oraz innych przestępstw niezwiązanych 

z trichlorometanem.
31

 W przypadku pierwszego terminu oznaczającego popełnienie samobójstwa 

z wykorzystaniem danych z Sieci sporządzony został list o zastosowaniu chloroformu w tego typu 

sprawach. Przypadek ten dotyczy 20 letniego mężczyzny, który zamówił roztwór przez Internet podając 

się za pracownika reklamy w celu sklejania szkła akrylowego. W rzeczywistości od początku planował 

samobójstwo, co ujawnili śledczy sprawdzający jego komputer. Chloroform i sposób jego użycia 

pokazał mu się pod hasłem godnego sposobu na śmierć w wyszukiwarce Internetowej. Sytuacja ta 

pokazuje, jak silne jest oddziaływanie danych zawartych w Sieci, a nawet jak łatwo można zdobyć dany 

inhalant za pomocą Internetu.
32

 

 

V. Wnioski. 

Wśród zastosowań kryminalnych należy zwrócić uwagę na trudności w stosowaniu 

chloroformu. Czas podania i potrzeba umiejętności przygotowania zarówno przedmiotu do inhalacji, jak 

i miejsca powoduje średnią użyteczność trichlorometanu w rękach przeciętnego przestępcy. 

W większości sytuacji znalezionych w literaturze między ofiarami, a napastnikami istniały przeważnie 

relacje opierające się na pewnym stopniu zaufania. Nierzadko stosujący posiadali wiedzę chemiczną, 

bądź medyczną. Wiele spraw związanych z chloroformem miało również charakter przestępstwa 

seksualnego lub zastosowanie chloroformu miało go ułatwić. Proponowane na łamach „Problemów 

kryminalistyki” przez Piotra Adamowicza zawężenie wiedzy o stosowaniu środków odurzających 

w kwestii zgwałceń tylko do grona specjalistów, wydaje się być rozwiązaniem nie do końca 

przemyślanym. Internet powoduje, że treść nawet najbardziej szkodliwa jest ogólnodostępna dla 

każdego, kto się pofatyguje jej poszukać.
33

 Również wprowadzanie ograniczeń w obrocie gospodarczym 

chloroformem wzorem  niektórych krajów zachodnich, czy anglosaskich wydaje się być rozwiązaniem 

nieskutecznym, ze względu na możliwość podszycia się w Sieci pod kogoś, kto środek ten może 

nabyć.
34

 Na pewno należało by rozpowszechniać informacje dotyczącą toksycznych i rakotwórczych 

właściwości trichlorometanu, ale w odpowiedni sposób. Należy ponadto zwrócić uwagę specjalistów 

                                                           
30 Por. M. Kamińska, Niecne memy, s. 145-147; 

http://www.chamsko.pl/demot/0_0_725172169_Chloroform_przez_noomarsil_middle.jpg, data weryfikacji URL: 13.03.2013 
31 Zob. D. Halder, K. Jaishankar, Cyber Crime and Victimization of Women, Hershey 2012, s. 14-15 
32 M. Gosselink, A. Siegel, E. Suk, E. Giltay, Letter to the Editor, General Hospital Psychiatry 2012, nr. 34, s. e7-e8 
33 Por. P. Adamowicz, Analiza toksykologiczna w sprawach o ułatwienie dokonania zgwałcenia przez podanie środka 

farmakologicznego, Problemy Kryminalistyki 2005, nr 248, s. 29-30 
34 Zob. R. Flangan, D. Pounder, A chloroform-related…, s. 90; zob. M. Gosselink, A. Siegel, E. Suk, E. Giltay, Letter, s. e7-e8  
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medycyny sądowej na rejestrowanie przypadków pojawienia się zatrucia chloroformem lub innym 

środkiem wziewnym w celu monitorowania skali zagrożenia. Jest jeszcze czas na opracowanie 

koncepcji i rozpoczęcie działań, bo moda na stosowanie inhalantów, w tym i chloroformu wydaje się 

być w Polsce dopiero w fazie początkującej.  

 

Summary  

This study attempts to assess the social and legal risks associated with the use of chloroform for 

purposes outside the medical industry and beyond. For this purpose, there have been complied the facts 

of the inhaled intoxicating substances from various fields of life and various kinds of criminal cases in 

this piece of work. It also includes some of the issues that pose problems to investigators and forensic 

specialists. The author also tries to draw attention to the rarely addressed questions of the role of the 

Internet and emerging on the Web cyberculture in the promotion and dissemination of data on 

chloroform thus creating visions incompatible with the notion of truth of usuage of the substance. 

Finally, the problem of the availability of chloroform has been taken up and the role of the Internet in 

this case. 
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Inhalant, chloroform, homicide, cyberculture, sexual assault. 
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Pozycja wierzyciela przy dochodzeniu roszczeń wobec spółki jawnej od wspólnika 

i małżonka wspólnika. 

 

I Uwagi wstępne.  

Bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego wymagają stworzenia odpowiednich 

narzędzi pozwalających na przymuszenie dłużników uchylających się od spełnienia zaciągniętych 

zobowiązań do wykonania tych obowiązków. Każdy wierzyciel, a szczególnie taki który uczestniczy 

w obrocie gospodarczym, powinien mieć zatem na uwadze ewentualność, że przysługujące mu 

roszczenie nie zostanie dobrowolnie spełnione. W takim wypadku aktualizuje się potrzeba skorzystania 

z pomocy odpowiednich organów państwa, które zgodnie z prawem są w stanie skutecznie 

wyegzekwować należną wierzytelność. Warto jednak zwrócić uwagę, że częstokroć potwierdzenie 

przysługujących wierzycielowi praw nie jest wystarczające – nawet wtedy dłużnik może dalej uchylać 

się od swoich obowiązków. Konieczne może być zatem wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 

stanowiącego niejako rozwiązanie ostateczne wobec szczególnie opornych dłużników. Przeprowadzenie 

skutecznej egzekucji, która doprowadzi do pełnego zaspokojenia wierzyciela jest jednak bardzo często 

niezwykle skomplikowane. Należy przy tym wziąć tu pod uwagę zarówno przypadki, w których 

do skomplikowania postępowania przyczynia się dłużnik, który do ostatniej chwili utrudnia egzekucję, 

czy też nie ma wystarczającego majątku na pokrycie zaciągniętych zobowiązań, jak i te w których 

egzekucja jest trudna ze względu na złożoność regulacji prawnej odnoszącej się do określonego stanu 

faktycznego. 

Z drugą z wymienionych sytuacji mamy do czynienia w przypadku podjęcia próby 

zaspokojenia się z majątku wspólnego małżonków, kiedy tylko jeden z nich jest wspólnikiem spółki 

jawnej, w momencie gdy egzekucja wobec tej spółki okazała się bezskuteczna. Niniejsze opracowanie 

ma posłużyć szerokiej analizie tej problematyki, tak aby wskazać możliwe de lege lata możliwości 

zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego dłużnika będącego wspólnikiem spółki jawnej oraz 

jego małżonka. Kolejnym celem jest sformułowanie na tak zarysowanej podstawie wniosków 

i postulatów de lege ferenda. Właściwa analiza tej tematyki wymaga szerokiego spojrzenia, niezbędne 

jest więc przedstawienie pogłębionego kontekstu dotyczącego podjętego problemu. W pierwszej 

kolejności konieczne będzie zatem omówienie kwestii subsydiarnej odpowiedzialności wspólników 

spółki jawnej i możliwości jej realizacji w postępowaniu cywilnym. Dopiero w drugiej kolejności 

należy poddać analizie problematykę dalszego rozciągnięcia tej odpowiedzialności na majątek wspólny 

małżonków w sytuacji, kiedy jeden z nich jest wspólnikiem spółki jawnej. 
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W trakcie niniejszych rozważań trzeba będzie wziąć pod uwagę również odpowiednie 

przepisy obowiązujące w poprzednim stanie prawnym, przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 

17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
1
 

W interesującym nas zakresie ustawa znacznie zmieniła brzmienie przepisów art. 41 Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego,
2
 art. 778

1
 oraz art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego,

3
 a także dodała 

do k.p.c. nowe przepisy – art. 776
1
 i art. 787

2
. Niemniej jednak niektóre przepisy dotyczące omawianej 

problematyki będą bowiem stosowane w swoim poprzednim brzmieniu, o czym szczegółowo 

we właściwej części pracy. 

 

II Subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej. 

W pierwszej kolejności należy rozważyć sytuację, w której ze względu na bezskuteczność 

egzekucji wobec spółki, wierzyciel podejmie próbę zaspokojenia się z majątku wspólnika tej spółki. 

Dopiero po zakończeniu analizy tej problematyki zasadne będzie rozważenie kwestii odpowiedzialności 

małżonka wspólnika. 

Należy bowiem mieć na względzie, że zasady odpowiedzialności za zobowiązania 

w spółkach osobowych zostały ukształtowane w sposób szczególny. Ustawodawca musiał zatem wziąć 

pod uwagę specyfikę tych podmiotów – jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości 

prawnej. Spółka jawna, jako jedna ze spółek osobowych, w pełni podlega pod ten szczególny reżim 

odpowiedzialności. Art. 22 § 2 kodeksu spółek handlowych
4
 wyraźnie wskazuje, że każdy wspólnik 

odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi 

wspólnikami. Omawiany przepis in fine nakazuje jednak brać pod uwagę również regulację 

art. 31 k.s.h., statuującego subsydiarną odpowiedzialność wspólników.
5
 Art. 31 § 1 k.s.h. stanowi 

że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja 

z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wierzyciel w pierwszej kolejności musi więc poszukiwać 

zaspokojenia z majątku spółki jawnej. Dopiero w momencie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji 

otwiera się droga do rozpoczęcia egzekucji z majątku wspólnika. Tak zarysowany model w pełni 

odpowiada specyfice omawianego podmiotu – co do zasady to właśnie spółka powinna regulować 

własne zobowiązania, używając do tego własnego majątku.
6
 Z kolei ze względu na silny element 

osobowy nie jest możliwe całkowite wyłączenie odpowiedzialności wspólników. Ich odpowiedzialność 

aktualizuje się natychmiast w momencie, w którym spółce zabraknie majątku do uregulowania 

zobowiązań. Celem subsydiarnej odpowiedzialności z art. 31 k.s.h. jest więc również uwolnienie 

wspólników od bezpośredniego ryzyka odpowiedzialności własnym majątkiem za długi spółki 

                                                           
1 Dz. U. z 2004 r., nr 162, poz. 1691, dalej jako ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. lub ustawa nowelizująca. 
2 Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 788, dalej jako k.r.o. 
3 Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296, dalej jako k.p.c. 
4 Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej jako k.s.h. 
5 A. Kidyba, komentarz do art. 31 k.s.h., w: A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych, komentarz LEX, Wolters Kluwers, Warszawa 

2013 r., tom I, s. 198. 
6 S. Sołtysiński, komentarz do art. 31 k.s.h., w: Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Kodeks spółek handlowych, 
komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012 r., tom I, s. 462. 
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w momencie, kiedy spółka posiada jeszcze wystarczający majątek do regulowania własnych 

zobowiązań.
7
  Pozycja wierzyciela wydaje się być zatem odpowiednio zabezpieczona, gdyż w razie 

niepowodzenia egzekucji z majątku spółki może on zawsze poszukiwać zaspokojenia z majątku 

wspólników. Ta podstawowa zasada wymaga jednak dalszej, poszerzonej analizy. 

Wierzyciel może uzyskać dostęp do majątku wspólnika na dwa sposoby. Po pierwsze może 

on pozwać jednocześnie spółkę jawną i wspólnika i w ten sposób uzyskać tytuł egzekucyjny zarówno 

przeciwko spółce, jak i przeciwko wspólnikowi. Po drugie, może on pozwać jedynie spółkę, 

tak aby uzyskać przeciwko niej tytuł egzekucyjny, a potem uzyskać na tej podstawie klauzulę 

wykonalności przeciwko wspólnikowi w trybie art. 778
1
 Kodeksu postępowania cywilnego. Obie 

sytuacje wymagają nieco szerszego omówienia. 

Możliwość łącznego pozwania spółki jawnej i jej wspólników wynika z art. 31 § 2 k.s.h. 

Zgodnie z tym przepisem możliwe jest bowiem pozwanie wspólnika nawet zanim egzekucja z majątku 

spółki okaże się bezskuteczna. Jako ratio legis tej regulacji wskazuje się przeciwdziałanie wyzbywaniu 

się majątku przez wspólników spółki jawnej, którzy mają już świadomość egzekucji przeciwko spółce 

i w związku z tym mogliby podejmować działania w celu wyzbycia się własnego majątku.
8
 Wniesienie 

powództwa przeciwko spółce i wspólnikom pozwoli na przykład na zabezpieczenie powództwa, 

co zwiększy szanse wierzyciela na zaspokojenie.
9
 Wierzyciel może zatem uzyskać tytuł egzekucyjny 

zarówno przeciwko spółce jak i jej wspólnikom. Bezwarunkowe nadanie klauzuli wykonalności będzie 

jednak możliwe jedynie przeciwko spółce, gdyż nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom 

będzie możliwe dopiero w momencie wykazania, że egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna.  

Wyrok zapadły przeciwko wspólnikowi i spółce jawnej będzie zatem mógł być wykonany w części 

dotyczącej wspólnika dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. 

W omawianej sytuacji skrępowanie wierzyciela dotyczy więc jedynie uzyskania klauzuli wykonalności 

przeciwko wspólnikowi.
10

 Subsydiarność ma zatem pierwszeństwo przed solidarnością. Należy jednak 

zauważyć, że zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników nie obowiązuje w stosunku 

do zobowiązań, które powstały przed rejestracją w rejestrze sądowym – wpis ma bowiem charakter 

konstytutywny i o zobowiązaniach spółki można obecnie mówić jedynie po jej powstaniu.
11

 

Wierzyciel może poszukiwać zaspokojenia z majątku wspólnika spółki jawnej również 

w trybie art. 778
1
 k.p.c., czyli poprzez nadanie tytułowi egzekucyjnemu przeciwko spółce klauzuli 

wykonalności przeciwko temu wspólnikowi. Przedmiotowy przepis wskazuje jednak warunek – 

wierzyciel musi wykazać, że egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna albo że bezskuteczność 

przyszłej egzekucji jest oczywista. Dowodem na tę okoliczność będzie przede wszystkim postanowienie 

komornika wydane na podstawie art. 824 k.p.c., umarzające postępowanie w sprawie, aczkolwiek nie 

                                                           
7 S. Sołtysiński, komentarz do art. 31 k.s.h., ibidem, s. 463. 
8 A. Kidyba, komentarz do art. 31, op. cit., s. 202-203. 
9 A. Kidyba, komentarz do art. 31, ibidem, s. 203. 
10 A. Kidyba, komentarz do art. 31 k.s.h., op. cit., s. 203. 
11 J. A. Strzępka, E. Zielińska, komentarz do art. 31 k.s.h., w: J. A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych, komentarz, C.H. 
Beck, Warszawa 2012 r., s. 107. 
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jest to dowód wyłączny. Możliwe jest zastosowanie także dowodu z dokumentu urzędowego lub 

prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.
12

 Omawiana regulacja jest zatem przykładem 

powstałej z mocy prawa rozszerzonej prawomocności wyroku, zbliżonej do tej występującej 

w odniesieniu do małżonka w związku z art. 787 k.p.c., o czym jeszcze dalej.
13

 Wierzyciel na 

mocy art. 778
1
 k.p.c. może zatem uzyskać tytuł wykonawczy przeciwko innym osobom niż 

te wymienione w tytule egzekucyjnym – osoby te stają się w ten sposób dłużnikami egzekwowanymi 

i wierzyciel może żądać skierowania przeciwko nim egzekucji. Nadanie klauzuli wykonalności 

w omawianym trybie może nastąpić jedynie przeciwko wspólnikowi. Wierzyciel powinien więc 

dysponować tytułem egzekucyjnym przeciwko spółce oraz stosownym wyciągiem z Krajowego 

Rejestru Sądowego.
14

 Nie jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu 

obejmującemu zobowiązanie powstałe po wystąpieniu lub wyłączeniu wspólnika ze spółki. 

Warto jednak zauważyć, że w przypadku pozostawania wspólnika w związku małżeńskim 

i ustroju wspólności majątkowej, efektem obu rozwiązań będzie dostęp wierzyciela jedynie do majątku 

osobistego wspólnika pozostającego we wspólności majątkowej oraz składników majątkowych 

enumeratywnie wskazanych w art. 776
1
 k.p.c., o czym będzie jeszcze mowa dalej. Tytuł wykonawczy 

przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim nie pozwala bowiem na prowadzenie egzekucji 

z majątku objętego wspólnością ustawową. Wierzyciel musi zatem dysponować klauzulą wykonalności 

również przeciwko małżonkowi dłużnika.
15

 Poza zasięgiem pozostają majątek wspólny małżonków oraz 

majątek osobisty małżonka wspólnika. Częstokroć majątek osobisty wspólnika nie będzie 

wystarczający, by wierzyciel mógł uzyskać całkowite zaspokojenie swoich roszczeń. Ostatecznie będzie 

więc zmuszony do sięgnięcia do majątku wspólnego małżonków. Jednakże ze względu na obowiązujące 

regulacje dotyczące tej kwestii, całkowite zaspokojenie się wierzyciela z majątku małżonków objętego 

wspólnością może się okazać niezwykle trudne. 

 

III Dochodzenie roszczeń wobec spółki z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – 

uwagi wstępne. 

Poddając analizie problematykę skierowania egzekucji do majątku wspólnego małżonków 

w sytuacji, w której jeden z nich jest wspólnikiem spółki jawnej, wobec której egzekucja okazała się 

bezskuteczna, trzeba wziąć pod uwagę dwie sytuacje – tę, w której roszczenie powstało przed 

20 stycznia 2005 r. i tę, w której roszczenie powstało  po 20 stycznia 2005 r. Konieczność wskazanego 

rozróżnienia wynika z normy art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., który stanowi explicite: 

„Jeżeli roszczenie powstało przed wejściem w życie ustawy, egzekucję prowadzi się według przepisów 

dotychczasowych”. Omawiany przepis był również przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który 

                                                           
12 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7781 k.p.c., w: T. Ereciński (red)., Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Lexis Nexis, 

Warszawa 2012 r., tom IV, s. 107 
13 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7781 k.p.c., ibidem, s. 107 
14 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7781 k.p.c., ibidem, s. 108. 
15 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., w: T. Ereciński (red.), Kodeks..., s. 136, tak również Sąd Najwyższy w uchwale 7 
sędziów z dnia 20 września 1996 r., III CZP 60/96, OSNC nr 11 z 1996 r., poz. 140. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 113 ~ Zeszyt 1/2013 

 

wypowiedział się na temat jego interpretacji w postanowieniu z dnia 17 maja 2007 r., III CZP  44/07
16

 

oraz w uchwale z dnia 17 września 2008 r., III CZP 77/08.
17

 W pierwszym z orzeczeń Sąd Najwyższy 

wyraził pogląd, że przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji stosuje się w sytuacji, gdy tytuł 

egzekucyjny przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim powstał przed dniem 

20 stycznia 2005 r., jednak stanowisko to nie znalazło szerszego poparcia.
18

 Bardziej przekonywający 

jest pogląd wyrażony w drugim z orzeczeń, w którym Sąd Najwyższy uznał, że znowelizowane przepisy 

stosuje się do zobowiązań powstałych już po wejściu w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej 

i to stanowisko wydaje się być dominujące w doktrynie.
19

 Podsumowując, przy rozważaniu 

problematyki dochodzenia roszczeń przez wierzyciela w drodze egzekucji z majątku wspólnego 

małżonków w sytuacji, kiedy zobowiązanie zaciągnął jeden z małżonków, należy wziąć pod uwagę 

zarówno sytuacje regulowane przez przepisy w brzmieniu sprzed nowelizacji jak i te regulowane przez 

przepisy znowelizowane. Jedynie na marginesie można w tym momencie dodać, że przeprowadzona 

w ten sposób analiza pozwoli na pełniejsze zrozumienie opisywanej w niniejszej pracy problematyki. 

 

IV Dochodzenie roszczeń wobec spółki z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – 

roszczenia powstałe przed 20 stycznia 2005r. 

W pierwszej kolejności należy przeanalizować stan prawny sprzed nowelizacji. Ustawa 

znowelizowała m. in. brzmienie przepisu art. 787 k.p.c., który będzie zasadniczym przedmiotem 

niniejszych rozważań. Omawiana regulacja jest bowiem procesowym odbiciem norm prawa 

materialnego wynikających z art. 41 k.r.o., regulującego kwestie dochodzenia przez wierzyciela 

roszczenia w drodze egzekucji z majątku wspólnego małżonków w przypadku, kiedy zobowiązanie 

zostało zaciągnięte przez jednego z małżonków. Do dnia 20 stycznia 2005 r. art. 787 k.p.c. stanowił,  

że tytułowi egzekucyjnemu  wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim, sąd 

nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi, z ograniczeniem jednak jego 

odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności 

sąd miał obowiązek wysłuchać małżonka dłużnika (art. 787 § 1 k.p.c.). Nadto w postępowaniu 

o nadanie klauzuli wykonalności sąd, na wniosek małżonka dłużnika, orzekał również o ograniczeniu 

lub wyłączeniu możliwości zaspokojenia się przez wierzyciela z majątku wspólnego 

(art. 787 § 2 k.p.c.). Przepis odpowiadał zatem regulacji ustanowionej w art. 41 k.r.o. przed nowelizacją. 

Generalnie rzecz ujmując w stanie prawnym obowiązującym do 20 stycznia 2005 r. tytułowi 

egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nadawał klauzulę 

wykonalności także przeciwko drugiemu małżonkowi, ograniczając jednak jego odpowiedzialność 

do majątku wspólnego. Jednocześnie na wniosek małżonka, przeciwko któremu nadawano klauzulę 

                                                           
16 LEX nr 258517. 
17 OSNC z 2009 r., nr 7-8, poz. 114. 
18 D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red)., Kodeks postępowania cywilnego, 

komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r., tom IV, s. 202. 
19 D. Zawistkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 202. 
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wykonalności istniała możliwość ograniczenia lub wyłączenia możliwości zaspokojenia się z majątku 

wspólnego małżonków przez wierzyciela. Materialną podstawę prawną ograniczenia 

z art. 787 par. 2 k.p.c. stanowił w tym przypadku art. 41 § 3 k.r.o. w poprzednim brzmieniu, który 

wskazuje na sytuacje gdy ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia 

się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego zaspokojenie się wierzyciela 

z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

W poprzednim stanie prawnym istniała zatem możliwość zaspokojenia się przez wierzyciela 

z majątku wspólnego małżonków niezależnie od źródła powstania zobowiązania. Wspólność majątkowa 

musiała jednak istnieć w momencie powstania zobowiązania, wyrokowania i nadawania klauzuli 

wykonalności.
20

 Sąd nadawał zatem klauzulę wykonalności przeciwko drugiemu małżonkowi, jeśli 

zachodziły wymienione przesłanki oraz jednocześnie uznał, że zaspokojenie się wierzyciela z majątku 

wspólnego małżonków nie stało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.  

W interesującym nas zakresie, w przypadku prowadzenia przez jednego z małżonków 

działalności gospodarczej jako wspólnik spółki jawnej, sprzeczność co do zasady nie wystąpi wtedy, 

gdy drugi z małżonków korzystał z dochodów tej spółki, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb 

rodziny. Bez znaczenia pozostaje przy tym kwestia solidarnej odpowiedzialności z innymi wspólnikami, 

skoro – logicznie rzecz ujmując – z działalności tej wspólnik osiągał dochód, który powiększał przecież 

majątek wspólny małżonków i tym samym w określonym stopniu pozwalał na utrzymanie rodziny.
21

 

Wydaje się, że właśnie w przypadku braku zysków spółki jawnej sąd mógłby skorzystać 

z przysługującego mu luzu decyzyjnego i odmówić rozszerzenia odpowiedzialności poprzez nadanie 

klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika.  

 

V Dochodzenie roszczeń wobec spółki z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka – 

roszczenia powstałe po 20 stycznia 2005 r. 

Po analizie przepisów związanych z przedmiotową problematyką w ich poprzednim 

brzmieniu należy przeprowadzić taką samą analizę dotyczącą obecnego stanu prawnego. Zgodnie 

z wcześniej wskazanymi art. 5 ust. 6 ustawy nowelizującej i odnośnym orzecznictwem Sądu 

Najwyższego, będzie tu chodzić o wszystkie roszczenia powstałe od momentu wejścia w życie ustawy 

z dnia 17 czerwca 2004 r., czyli od dnia 20 stycznia 2005r. Zmianie uległy bowiem zarówno 

art. 41 k.r.o. jak i stanowiący jego odbicie procesowe przepis art. 787 k.p.c. W ten sposób ustawodawca 

dokonał zupełnej zmiany przepisów odnoszących się do przedmiotowej problematyki. 

W obecnym stanie prawnym skuteczne zaciągnięcie zobowiązania przez jednego 

z małżonków nie jest już wystarczające do nabycia przez wierzyciela prawa do zaspokojenia z majątku 

wspólnego małżonków, gdyż art. 41 §. 1 k.r.o. po nowelizacji uzależnia takie uprawnienie 

                                                           
20 K. Flaga-Gieruszyńska, komentarz do art. 787 k.p.c., w: A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, C.H. 

BECK, Warszawa 2012 r., s. 1274. 
21 M. Sieradzka, „Prawna możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika będącego wspólnikiem 
spółki jawnej”, Przegląd Prawa Handlowego nr 10 z 2009 r., s. 20. 
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od zaciągnięcia zobowiązania za zgodą drugiego małżonka także w przypadkach, gdy nie jest ona 

wymagana  zgodnie z art. 37 k.r.o.
22

 Nadto ustawodawca wymaga obecnie, aby wierzyciel udowodnił 

tę zgodę za pomocą określonych w znowelizowanym art. 787 k.p.c. dowodów. Wykazanie tej 

okoliczności jest zatem możliwe tylko za pomocą dokumentu urzędowego lub prywatnego. Sąd 

Najwyższy potwierdził ścisłe zastosowanie tego przepisu w uchwale z dnia 18 marca 2011 r., III CZP 

117/10,
23

 odmawiając dopuszczenia zastosowania domniemań faktycznych przy ustalaniu, 

że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała za zgodą dłużnika. Należy również 

zauważyć, że obecnie w art. 787 k.p.c. mowa tylko o zobowiązaniach powstałych w drodze czynności 

prawnej – wyłączone są zatem zobowiązania powstałe np. z deliktu czy bezpodstawnego wzbogacenia. 

Jeśli zobowiązanie powstało zatem w sposób inny niż z czynności prawnej, to uzyskanie klauzuli 

wykonalności przeciwko małżonkowi w trybie art. 787 k.p.c. nie będzie już możliwe. Nowelizacja 

przyniosła więc zasadniczo trzy poważne zmiany – 1) zgoda małżonka jest potrzebna w każdym 

przypadku, bez względu na katalog z art. 37 k.r.o., 2) zgoda musi zostać udowodniona przez wierzyciela 

w określony ustawą sposób, 3) w trybie art. 787 k.p.c. można dochodzić jedynie zobowiązań 

wynikających z czynności prawnych.  

Po nowelizacji, przeciwnie do poprzedniego stanu prawnego, istnienie wspólności 

majątkowej małżonków zarówno w chwili wyrokowania, jak i w chwili orzekania o nadaniu klauzuli 

wykonalności również przeciwko małżonkowi dłużnika nie stanowi przesłanki nadania tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w trybie art. 787 k.p.c.
24

 Małżonek może wykazać 

w postępowaniu klauzulowym brak wspólności, o czym jeszcze dalej. 

W stanie prawnym po nowelizacji kognicja sądu w postępowaniu o nadanie klauzuli 

wykonalności przy zastosowaniu art. 787 k.p.c. jest szersza niż w przypadku zwykłego postępowania 

klauzulowego i obejmuje badanie kwestii: 1) pozostawania przez dłużnika w chwili orzekania przez sąd 

w związku małżeńskim, 2) istnienie w chwili orzekania ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, 3) 

powstanie wierzytelności w czasie trwania wspólności majątkowej (za wyjątkiem 

przypadku, gdy dotyczy ona majątku osobistego dłużnika).
25

 Należy jednak zauważyć, że zgodnie z 

art. 787
2
 k.p.c. brak przesłanki w postaci istnienia ustroju wspólności majątkowej nie będzie dotyczyć 

sytuacji, w której wspólność majątkowa została zniesiona w drodze umowy (szerzej o tym przepisie 

w dalszej części opracowania). Sad musi oczywiście stwierdzić również istnienie stosownych dowodów 

przedłożonych przez wierzyciela, czyli dokumentu prywatnego lub urzędowego. 

Ustawodawca podjął jednocześnie stosowne kroki, aby zapobiec działaniom małżonków 

szkodzącym interesom wierzyciela, polegającym na zniesieniu wspólności majątkowej w drodze 

umowy. Małżonkowie mogliby bowiem znacznie pomniejszyć szanse wierzyciela na pomyślne 

                                                           
22 D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 201. 
23 Biuletyn SN z 2011 r., nr 3, poz. 9. 
24 M. Sieńko, komentarz do art. 787 k.p.c., w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, komentarz, Lexis Nexis, 

Warszawa 2011 r., tom II, s. 479. 
25 D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 203-204. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 116 ~ Zeszyt 1/2013 

 

zaspokojenie z ich majątku wspólnego. Nowelizacją z dnia 17 czerwca 2004 r., w związku z poważnymi 

zmianami dotyczącymi art. 787 k.p.c. wprowadzono do k.p.c. nowy przepis, a mianowicie art. 787
2
 

k.p.c. Regulacja ta wprost wskazuje, że możliwość powoływania się na zawarcie umowy majątkowej 

w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 787 i 787
1
 k.p.c. jest ograniczona.

26
 

Omawiany przepis oczywiście nie znajdzie zastosowania w sytuacji, kiedy umowa małżeńska 

majątkowa była skuteczna wobec wierzyciela – chodzi tu o sytuację, w której małżonkowie w trybie 

art. 822 k.p.c. wykażą, że zawarcie umowy i jej rodzaj były wierzycielowi wiadome.
27

 Materialnej 

podstawy przepisu art. 787
2
 k.p.c. należy upatrywać w art. 47

1
 k.r.o.

28
 Nadto sąd powinien odmówić 

nadania klauzuli wykonalności, jeśli małżonek dłużnika wykaże w postępowaniu klauzulowym, 

szczególnie w drodze zażalenia z art. 795 k.p.c., istnienie rozdzielności majątkowej wynikającej 

z art. 52 i następnych k.r.o.
29

 

Omawiając problematykę znowelizowanego art. 787 k.p.c. należy zwrócić uwagę na pogląd 

W. Góreckiego,
30

 który uważa że obecnie norma zwarta w art. 787 k.p.c. w ogóle nie znajdzie 

zastosowania do wspólników spółki jawnej. Autor podnosi bowiem, że w związku z zawężeniem 

w omawianym przepisie źródeł zobowiązań jedynie do czynności prawnych, nie ma już możliwości 

nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi wspólnika spółki jawnej w trybie art. 787 k.p.c., 

gdyż zobowiązanie wspólnika wynika nie z czynności prawnej, ale z ustawy. Będzie tak nawet wtedy, 

gdy małżonek-wspólnik zaciągnie ważne zobowiązanie, działając w imieniu spółki. Zdaniem autora 

zastosowanie w omawianej sytuacji znajdą więc przepisy art. 41 par. 2 albo art. 41 par. 3 k.s.h. 

W konsekwencji wierzyciel może poszukiwać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika i źródeł 

enumeratywnie wskazanych w art. 776
1
 k.p.c. Zastosowanie art. 787 k.p.c. mogłoby mieć miejsce 

w przypadku np. poręczenia przez małżonka za dług spółki. Stanowisko to jest zatem bardzo radykalne 

i drastycznie osłabia pozycję wierzyciela spółki jawnej. Pogląd W. Góreckiego wydaje się być 

odosobniony, stanowisko dopuszczające możliwość zastosowania art. 787 k.p.c. przy omawianej 

problematyce jest raczej dominujące.
31

  

 

VI Rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika pozostającego w związku małżeńskim 

w drodze art. 776
1
 k.p.c.  

Omawiany przepis wprowadzony został do k.p.c. ustawą nowelizującą i zgodnie 

z art. 5 ust. 6 tej ustawy znajdzie on zastosowanie jedynie wobec roszczeń powstałych po dniu 

20 stycznia 2005 r. Normy wynikające z przedmiotowej regulacji uzupełniają instytucje z art. 778
1
 

i art. 787 k.p.c. i są procesowym odbiciem art. 41 § 2 i 3 k.r.o.  

                                                           
26 D. Zawistowski, komentarz do art. 7872 k.p.c., w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), op. cit., s. 206. 
27 D. Zawistowski, komentarz do art. 7872 k.p.c., ibidem, s. 206. 
28 K. Flaga-Gieruszyńska, komentarz do art. 7872 k.p.c., w: A. Zieliński (red.), Kodeks... 
29 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 137. 
30 W. Górecki, „Kilka uwag na temat odpowiedzialności małżonków za zobowiązania spółki jawnej”, Prawo Spółek nr 4 z 2008 r., 

s. 48-49.  
31 Tak m. in. M. Sieradzka, op. cit., s. 20 i n., H. Pietrzkowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 140. 
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Zgodnie z art. 776
1
 k.p.c. możliwe jest prowadzenie egzekucji nie tylko z przedmiotów 

wchodzących w skład majątku osobistego dłużnika, ale również z: 1) pobranego przez dłużnika 

wynagrodzenia za pracę, 2) dochodów uzyskanych z prowadzenia przez dłużnika innej działalności 

zarobkowej, 3) korzyści uzyskanych z jego (dłużnika) praw autorskich i praw pokrewnych, praw 

własności przemysłowej oraz praw twórcy. Tym samym art. 776
1
 k.p.c. pozwala na prowadzenie 

egzekucji ze składników majątkowych, z których zwykle korzysta małżonek dłużnika.
32

 Ustawodawca 

również w tej regulacji zwalcza postawę nieuczciwych małżonków, którzy zawierają fikcyjne umowy, 

mające rozszerzyć wspólność majątkową na składniki majątkowe wskazane w omawianym przepisie. 

Zgodnie z art. 776
1
 par. 2 k.p.c. zawarcie takiej umowy nie wyłącza prowadzenia egzekucji z tych 

składników majątku, które należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy nie zawarto, 

z kolei par. 3 pozwala małżonkom na obronę w drodze powództw przeciwegzekucyjnych w sytuacji, 

kiedy małżeńska umowa majątkowa była skuteczna wobec wierzyciela. Wspomniano już wyżej, 

że umowa będzie skuteczna, jeśli zostanie wykazane, że wierzyciel o niej wiedział. Ustawodawca stara 

się zatem zachować właściwy balans pomiędzy interesem wierzyciela, a interesem dłużnika i jego 

małżonka.
33

 

 

VII Problematyka relacji art. 778
1
 k.p.c. i art. 787 k.p.c. 

W praktyce sądowniczej pojawiła się wątpliwość dotycząca stosowania obu przepisów, która 

ostatecznie stała się przedmiotem zapytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego, o treści: 

„Czy tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, któremu sąd na podstawie art. 778
1
 

k.p.c. nadał klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, można nadać klauzulę 

wykonalności, także przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim ze wspólnikiem, w trybie 

art. 787 k.p.c.?” 

Sąd Najwyższy rozstrzygnął tę kwestię negatywnie, podejmując uchwałę
34

 w brzmieniu: 

„Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, opatrzonemu na podstawie 

art. 778
1
 k.p.c. klauzulą wykonalności przeciwko wspólnikowi tej spółki, sąd nie może nadać klauzuli 

wykonalności w trybie art. 787 k.p.c. przeciwko jego małżonkowi”. Sąd Najwyższy podniósł przy tym, 

że przewidziana w art. 787 k.p.c. możliwość rozszerzenia prawomocności wyroku i wynikająca stąd 

odpowiedzialność osoby, która na podstawie przepisów procesowych staje się dłużnikiem 

egzekwowanym, jest pewną formą przymusu stosowaną przez państwo i dlatego przepis ten podlega 

ścisłej interpretacji. Argumenty celowościowe i praktyczne nie mogą zatem stać w sprzeczności 

z zasadami określającymi podstawy porządku prawnego. Wykładnia ta spotkała się z pozytywnym 

przyjęciem w doktrynie.
35

  

                                                           
32 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7761 k.p.c., w: T. Ereciński, (red.), Kodeks..., s. 94. 
33 H. Pietrzkowski, komentarz do art. 7761 k.p.c., ibidem, s. 95. 
34 Uchwała z dnia 12 maja 2005 r., III CZP 21/05, OSNC 2006/4. poz. 58. 
35 Tak W. Górecki, op. cit., s. 46 oraz wskazani przez niego autorzy. 
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W związku z powyższym wierzyciel, który ostatecznie powinien liczyć się z koniecznością 

egzekucji z majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka musi przemyśleć swoje działania i podjąć 

odpowiednie decyzje już na etapie wnoszenia powództwa. Wydaje się bowiem, że dużo lepszym 

rozwiązaniem będzie dla niego pozwanie łącznie spółki i wspólników. Korzystanie z ułatwienia 

przewidzianego w art. 778
1
 k.p.c. będzie zatem sensowne w przypadku, gdy wspólnik nie pozostaje we 

wspólności majątkowej z małżonkiem albo wierzyciel w ogóle nie jest zainteresowany egzekucją z tego 

majątku. W przeciwnym razie i tak musiałby dodatkowo uzyskać tytuł egzekucyjny przeciwko 

małżonkowi – wspólnikowi. Pozywanie samej tylko spółki jawnej jedynie przedłużyłoby cały proces 

i uczyniło go bardziej kosztownym. 

 

VIII Próba podsumowania problematyki obecnej pozycji wierzyciela przy dochodzeniu 

roszczeń wobec spółki jawnej od wspólnika oraz z majątku wspólnego wspólnika i jego 

małżonka. 

Powyższe wywody mogą stać się przyczynkiem dla próby sformułowania pewnych 

ogólniejszych uwag dotyczących pozycji wierzyciela przy egzekucji zobowiązań wobec spółki jawnej, 

skierowanej do majątku wspólnika i majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka. Zasadnicze wnioski 

trzeba poprzedzić osobnym podsumowaniem wywodów zarówno co do egzekucji z majątku wspólnika 

jak i egzekucji z majątku wspólnego małżonków. 

Jeśli chodzi o egzekucję skierowaną przeciwko wspólnikowi, to obecny stan prawny wydaje 

się nie nasuwać większych problemów praktycznych. Wymogi stawiane wierzycielowi są jasne 

i w miarę łatwe do spełnienia. Ustawodawca zapewnia wierzycielowi możliwość zaspokojenia 

się z majątku wspólnika w dwóch trybach – pozwania spółki, a następnie nadania uzyskanemu tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi oraz łącznego pozwania spółki 

i wspólników. Druga opcja pozwala dodatkowo łatwiej i szybciej uzyskać zabezpieczenie na majątku 

wspólników, przeciwdziałając próbom wyzbycia się majątku. Pozycję wierzyciela dodatkowo wzmacnia 

fakt, że wspólnicy odpowiadają osobiście całym swoim majątkiem w sposób solidarny. Może on zatem 

wybierać najlepsze źródło zaspokojenia. Nie można oczywiście powiedzieć, że kwestie związane 

z przepisami regulującymi tę problematykę są w doktrynie zupełnie bezsporne, ale nie nastręczają one 

raczej trudności szczególnie utrudniających działania wierzyciela. 

Sytuacja poważnie komplikuje się w przypadku pozostawania przez wspólnika w związku 

małżeńskim i w ustroju wspólności majątkowej. Zaistnienie tych okoliczności zmusza bowiem najpierw 

do znalezienia odpowiedzi na pytanie, które z przepisów – w starym czy też nowym brzmieniu znajdą 

zastosowanie do danego stanu faktycznego. Ustalenie tej kwestii będzie miało poważne konsekwencje 

dla pozycji wierzyciela w danej sprawie,  ponieważ należy jeszcze raz podkreślić, że wraz z wejściem 

w życie nowelizacji z dnia 17 czerwca 2004r., sytuacja wierzyciela przy dochodzeniu roszczeń 

z majątku wspólnego małżonków w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki jawnej 

uległa diametralnej zmianie. 
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W stanie prawnym sprzed nowelizacji wierzyciel nie musiał dokładać specjalnych starań, 

aby prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Co do zasady wystarczyło, jeśli dług oraz 

tytuł egzekucyjny powstały w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej, gdyż pozwalało to 

na wniesienie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi i tym samym 

otwierało drogę do egzekucji z majątku wspólnego małżonków. To małżonek dłużnika, który zaciągnął 

zobowiązanie, musiał podjąć starania zmierzające do ograniczenia bądź wyłączenia egzekucji z majątku 

wspólnego, wskazując na sprzeczność nadania klauzuli wykonalności przeciwko niemu z zasadami 

współżycia społecznego. Można więc chyba powiedzieć, że regułą było dopuszczenie wierzyciela 

jednego z małżonków do zaspokojenia z majątku wspólnego jego i drugiego małżonka. 

Nowelizacja przyniosła poważne zmiany. Aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko 

małżonkowi dłużnika w trybie art. 787 k.p.c., trzeba spełnić określone przepisem dodatkowe przesłanki. 

Zobowiązanie musi zatem powstać z czynności prawnej, za zgodą małżonka wyrażoną w dokumencie 

prywatnym bądź urzędowym. Po nowelizacji doszło zatem do „odwrócenia ról”, gdyż w obecnym stanie 

prawnym to na wierzycielu spoczywa cały ciężar udowodnienia stosownych okoliczności. Pozycja 

wierzyciela została poważnie osłabiona, gdyż już w chwili podejmowania czynności prawnej z spółką 

jawną musi on mieć na względzie wymogi art. 787 k.p.c. i uzyskać stosowną zgodę w odpowiedniej 

formie.  

Słusznie zauważa M. Sieradzka,
36

 że z uwagi na charakter małżeństwa i istniejącą wspólność 

majątkową należy generalnie przyjąć, że małżonek dłużnika powinien mieć świadomość istniejącej 

wierzytelności. Autorka opowiada się za rozszerzającą interpretacją art. 787 k.p.c., dopuszczającą 

domniemanie faktyczne, co szeroko i logicznie uzasadnia.
37

 Nie można zanegować rezultatów wykładni 

językowej art. 787 k.p.c., trudno jednak odmówić słuszności i rozsądku przedstawionej przez autorkę 

argumentacji. Obecna sytuacja wierzyciela jest bowiem raczej trudna.
38

 

Jednocześnie w tej samej nowelizacji ustawodawca wprowadził do k.p.c. nowe przepisy, 

m. in. art. 776
1
 k.p.c. Przepis ten jest w nowym stanie prawnym „drogą pośrednią” – wydaje się być 

kompromisem pomiędzy dominującym obecnie interesem rodziny, a przeważającym w poprzednim 

stanie prawnym interesem wierzyciela. Ustawodawca za pomocą tej regulacji dopuszcza bowiem 

egzekucję ze środków majątkowych, które normalnie weszłyby do majątku wspólnego małżonków, 

aczkolwiek są również mocno związane z osobą dłużnika. 

 

IX Wnioski końcowe. 

Obecnie można więc chyba mówić o pewnym systemie przewidzianym przez ustawodawcę 

dla zaspokajania wierzyciela jednego z małżonków z małżeńskiego majątku wspólnego, wyrażonym 

                                                           
36 M. Sieradzka, op. cit., s. 21-22. 
37 Ograniczony ramami niniejszej pracy odsyłam do publikacji autorki – M. Sieradzka, ibidem, s. 21-22. 
38 Na osłabienie pozycji wierzyciela wskazuje również D. Zawistowski, komentarz do art. 787 k.p.c., op. cit., s. 202. 
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w art. 41 k.r.o. i w przepisach art. 776
1
 i art. 787 k.p.c. System ten znajdzie pełne zastosowanie przy 

dochodzeniu przez wierzyciela zobowiązań wobec spółki jawnej z majątku wspólnego wspólnika i jego 

małżonka. W pierwszej kolejności zaspokojeniu wierzyciela powinien posłużyć majątek spółki. Dopiero 

w braku możliwości zaspokojenia, zgodnie z zasadą subsydiarnej odpowiedzialności wspólników, 

wierzyciel może rozpocząć egzekucję z majątku wspólnika. Sytuacja komplikuje się, jeśli wspólnik 

pozostaje w związku małżeńskim i małżeńskim ustroju majątkowym w postaci wspólności majątkowej. 

W tym przypadku wierzyciel musi wpierw ustalić, które z norm prawnych – sprzed czy po nowelizacji – 

znajdą zastosowanie w danej sytuacji. Jeśli stosowany będzie poprzedni stan prawny, to wierzyciel 

będzie mógł zaspokoić się z majątku wspólnego, chyba że drugi z małżonków zdoła wykazać istnienie 

przesłanek ustawowych ograniczających lub wyłączających egzekucję z majątku wspólnego. Z kolei 

jeżeli zastosowanie znajdzie obecny stan prawny, to wierzyciel musi udowodnić zgodę małżonka na 

zaciągnięcie zobowiązania z czynności prawnej dokumentem urzędowym bądź prywatnym. 

Ustawodawca, mając na względzie ciężar, którym obarcza potencjalnych wierzycieli przewidział także 

„drogę pośrednią”, tj. możliwość zaspokojenia się z określonych w art. 776
1 
k.p.c. środków 

majątkowych powiązanych zarówno z majątkiem wspólnym jak i osobą dłużnika. 

Jeśli chodzi o pozycję wierzyciela wobec spółki jawnej i jej wspólników, to wydaje się, 

że jest ona właściwie wyważona. Natomiast w przypadku przeciwstawnych interesów –  rodziny 

i wierzyciela, w tym wierzyciela spółki jawnej – ustawodawca zdecydował się na silną ochronę 

pierwszego dobra, kosztem tego drugiego. Można chyba wnioskować, że poprzez nowelizację 

z 17 czerwca 2004 r. dążono do ustanowienia lepszej ochrony rodziny poprzez zapewnienie 

jej bezpieczeństwa majątkowego. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że granice tej ochrony zostały 

przesunięte zbyt daleko, w sposób uderzający w słuszne interesy potencjalnych wierzycieli. 

 

Summary 

Pursuing claims against a general partnership is regulated by law in a specific manner, taking 

into consideration peculiar character of this entity. Creditor is able to lead court execution to assets of 

the general partnership. If that will not result in settling debts, creditor will be able to enforce the 

partner’s assets. In this case, the situation of the creditor is rather too complicated. There is possibility 

however, that it will be necessary to try to lead execution to the joint property of partner and his spouse. 

If such necessity occurs, then the situation of the creditor is much worse. Taking into consideration the 

last amendments to the applicable legislation, it is obvious that the legislator has changed priorities. 

Currently he is tending to protect wealth of family much more. The situation of the creditor trying to 

enforce the joint property of spouses is very hard nowadays. 

 

Key words: 

General partnership, partner, partner’s spouse, joint property of spouses, recovery of claims, 

situation of creditor, liability of partners for debts of general partnership. 
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Umowa przekazania nieruchomości – uwagi wstępne. 

 

Zagadnienie wyzbycia się prawa własności rzeczy Kodeks cywilny regulował w art. 179 

odnośnie do nieruchomości i w art. 180 odnośnie do rzeczy ruchomej.
1
 Tak jak wyzbycie się własności 

rzeczy ruchomej nie budziło i do tej pory nie budzi większych wątpliwości, tak art. 179 k.c. stał się 

przedmiotem licznych kontrowersji, których nie udało się usunąć drogą kolejnych nowelizacji. 

Ostatecznie przepis ten został uznany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. 

za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji RP i utracił moc obowiązującą z dniem 15 lipca 2006 r.
2
 

W wyniku nowelizacji, która weszła w życie 11 października 2008 r. dodano do Kodeksu cywilnego 

tytuł XXXIII
1
 regulujący umowę przekazania nieruchomości.  

Aby właściwie przeprowadzić analizę umowy przekazania nieruchomości, należy najpierw 

scharakteryzować instytucję  zrzeczenia się własności nieruchomości w ogólności, następnie 

przedstawić ją w świetle nieobowiązującego już art. 179 k.c., a w rezultacie omówić obecne 

uregulowanie zawarte w art. 902
1
 i 902

2
 k.c. Dla lepszego zrozumienia instytucji zrzeczenia się 

własności nieruchomości oraz umowy przekazania nieruchomości, konieczne jest odniesienie się do 

uregulowań występujących na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3
 Dodatkowo w trakcie 

rozważań będą sygnalizowane problemy, które pojawiają się w konsekwencji komparatystyki 

wymienionych wyżej przepisów.  

 

Zrzeczenie się własności nieruchomości. 

Zrzeczenie się, jak wskazuje G. Bieniek, jest jednym ze sposobów utraty własności rzeczy 

niewymagającym wskazywania przez właściciela następcy prawnego.
4
  

Możliwość zrzeczenia się własności, czyli wyzbycia się tego prawa mocą jednostronnego aktu, 

stanowi jeden z atrybutów prawa własności. Uprawnienia właściciela sięgają aż do zużycia czy 

zniszczenia rzeczy (ius abutendi). W przypadku nieruchomości realizacja tego uprawnienia może 

polegać na zrzeczeniu się własności, które jest jednocześnie rozporządzeniem rzeczą. Mimo, że nie 

wszystkie ustawodawstwa regulują instytucję zrzeczenia się własności, jej dopuszczalność jest 

                                                           
1  Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm. 
2 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483; wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. ( K 9/04, OTK-A 2005, nr 3, poz. 24; E. 
Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz, T.3. Zobowiązania - 

część szczególna, Warszawa 2010, s. 1209. 
3 Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z  późn. zm.. 
4 G. Bieniek, Zrzeczenie się własności i innych praw rzeczowych, ,,Rejent” 2004, nr 3-4, s. 27. 
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powszechnie przyjęta.
5
 Zdaniem, E. Gniewka wyzbycie się własności stanowi skrajną, najdalej idącą 

postać rozporządzenia rzeczą.
6
 

Należy w tym miejscu stwierdzić, iż prawo własności traktowane jest w naszym systemie 

prawnym jako prawo podmiotowe o najszerszej treści – w porównaniu z innymi prawo – jako prawo 

najsilniejsze w stosunku do rzeczy, w tym do nieruchomości. Nie jest to co prawda prawo absolutne, 

niczym w swej treści nieograniczone, lecz zgodnie z art. 64 ust.3 Konstytucji RP ,,własność może być 

ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 

własności”.
7
 

W odniesieniu do zrzeczenia się własności nieruchomości przy okazji podać można 

uregulowania występujące w ustawodawstwach innych państw. Dla przykładu holenderski kodeks 

cywilny w ogóle nie przewiduje możliwości zrzeczenia się własności nieruchomości, a dopuszcza 

jedynie umowne nabycie nieruchomości.
8
 System niemiecki dopuszcza figurę, jaką jest zrzeczenie 

będące jednostronną czynnością prawną, z takim skutkiem prawnym, że nieruchomość staje się rzeczą 

niczyją i dopiero jej zawłaszczenie (w zasadzie przez kraj związkowy) prowadzi do jej nabycia 

na własność.
9
 Prawo francuskie natomiast nie reguluje expressis verbis czynności zrzeczenia, 

poprzestając jedynie na unormowaniu stanu faktycznego opuszczenia nieruchomości. Nieruchomość ta 

nigdy nie staje rzeczą niczyją jak w prawie niemieckim, ale będąc dobrem, które nie ma właściciela, 

należy do państwa (domeny publicznej).
10

 

Do 15 lipca 2006 r. możliwość zrzeczenia się własności nieruchomości w drodze 

jednostronnego oświadczenia woli składanego przez właściciela przewidywał art. 179 polskiego k.c.
11

 

Obowiązywała zasada, że: ,,właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że się jej 

zrzeknie. Zrzeczenie wymaga formy aktu notarialnego. Nieruchomość, której właściciel zrzekł się, staje 

się własnością gminy, na obszarze której nieruchomość jest położona”.
12

 Gmina ponosiła 

odpowiedzialność z nieruchomości za jej obciążenia do wartości nabytej nieruchomości według stanu 

z chwili nabycia, a według cen rynkowych z chwili zaspokojenia wierzyciela.
13

 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego zastosowana w art. 179 k.c konstrukcja prawna 

naruszała konstytucyjną zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, pozostawała 

ponadto w sprzeczności z podstawową dla prawa cywilnego zasadą równorzędności podmiotów. 

Narzucała bowiem gminom status właściciela niechcianych nieruchomości i to będących zwykle 

                                                           
5 Por. K. Dadańska, B. Ziemianin, Prawo rzeczowe, Warszawa - Kraków 2008, s.  70. 
6 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010, s. 61. 
7 Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483; G. Bieniek, Czy można zrzec się własności nieruchomości po dniu 15 lipca 2006 roku?, ,,Rejent” 

2006, nr 9, s.11-12. 
8 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 3. 

Zobowiązania T.2, Warszawa 2011, s. 985-986. 
9 Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości – uwagi do wyroku TK z 15.3.2005 r. (K 9/04), ,,Monitor Prawniczy” 
2005, nr 19, s. 927. 
10 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości- umowa przekazania nieruchomości, ,,Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 2, s. 35. 
11 Por. M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, T.2. 
Komentarz do art. 450 – 1088., Warszawa 2009, s. 861. 
12 E. Gniewek, Prawo…, s. 96. 
13 G. Bieniek, Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego [w:] red. G. Bieniek, S. Rudnicki, 
Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011, s. 1054. 
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w takim stanie, że konieczność ich utrzymania i ponoszenia nakładów stanowiła dla gminy poważne 

obciążenie.
14

 

R. Strzelczyk zauważa, że instytucją tę wykorzystywano często do przenoszenia na gminy 

własności nieruchomości ekologicznie zdegradowanych lub kłopotliwych z innych powodów.
15

 

P. Gumiński dodaje, że właściciele dążyli do uniknięcia wydatków związanych z utrzymaniem 

nieruchomości, a nieznajdujących pokrycia w ich rynkowej wartości (…). Ponadto chcieli uniknąć 

potencjalnego ryzyka odpowiedzialności za szkodę, jakiej mogłyby doznać osoby trzecie w związku 

ze stanem takich nieruchomości.
16

 Znamienny w tej kwestii jest pogląd S. Rudnickiego, który stwierdził, 

iż ,,własność nie oznacza absolutnej swobody postępowania właściciela z jego rzeczą. Dotyczy 

to w szczególności pozbycia się własności nieruchomości, które nie może stanowić niczym 

nieograniczonej możliwości przerzucania na państwo lub gminę kłopotów, jakich nieruchomość 

przysparza właścicielowi najczęściej bez jego winy, na przykład budynek wymagający kapitalnego 

remontu, często nieopłacalnego”.
17

  

Jak już na początku wskazano, m.in.: z powyższych powodów, art. 179 k.c. został uznany przez 

Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji RP i utracił moc obowiązującą z dniem 

15 lipca 2006 r.  

W okresie między datą uchylenia art. 179 k.c. a wejściem w życie art. 902
1 

i 902
2
 k.c. 

regulujących umowę przekazania nieruchomości wytworzyła się swoista ,,próżnia” w zakresie wyzbycia 

się prawa własności nieruchomości. Kodeks cywilny bowiem w ogóle nie regulował tej problematyki, 

stąd zrzeczenie się własności nie było możliwe.
18

 

System prawny jednak dopuszczał i regulował możliwość wyzbycia się własności rzeczy 

ruchomej (art. 180 k.c.).
19

  Zgodnie z tym przepisem,  właściciel może wyzbyć się własności rzeczy 

ruchomej przez to, że z tym zamiarem porzuci rzecz. Wyzbycie traktowane jest jako zrzeczenie się 

własności ruchomości, a  sposobem wyzbycia jest porzucenie rzeczy ruchomej, Porzucenie rzeczy jest 

więc równocześnie czynnością techniczną i jednostronną czynnością prawną rozporządzającą.
20

 

W związku z brakiem uregulowania problematyki zrzeczenia nieruchomości, konieczne było 

wypełnienie zaistniałej luki w sposób odpowiadający standardom wskazanym przez Trybunał 

Konstytucyjny.
21

 Pojawiało się bowiem pytanie, czy  możliwe jest zrzeczenie się własności 

nieruchomości.
22

 Jak wskazywał Z. Radwański: ,,w braku szczególnego unormowania zrzeczenia się 

własności nieruchomości, czynność tego rodzaju byłaby nieważna z mocy art. 58 § 1 k.c. Niewątpliwie 

                                                           
14Por.  J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 93. 
15 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2011, s. 216. 
16 Por. P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 35. 
17 Ibidem, s. 35. 
18 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…, s. 1209; Patrz: uchwała SN z 

8 marca 2007r., III CZP 18/07, OSNC 2008, nr 2, poz.17. 
19 Por. M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…,s. 861. 
20 G. Bieniek, Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego [w:] red. G. Bieniek, S. Rudnicki, 

Nieruchomości…, s. 1059. 
21 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 94. 
22 Por. K. Dadańska, B. Ziemianin, Prawo…, op. cit. s. 70. 
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prowadziło to do ograniczenia własności. Jednakże miałoby to krótkotrwały charakter – do czasu 

prowadzonych prac legislacyjnych(…).
23

 W tym miejscu jednoznacznie stwierdzić trzeba, że owy stan 

„próżni” istniał dość długo, tj. od 16 lipca 2006 r. do 10  października 2008r. 

Z. Radwański jako Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości, zajął stanowisko, że ,,nie jest konieczne regulowanie instytucji zrzeczenia się 

własności nieruchomości w polskim systemie prawnym. Otwarta jest natomiast kwestia uregulowania 

nowego typu umowy przekazywania własności nieruchomości na rzecz gminy lub Skarbu Państwa.
24

 

Zaznaczyć należy, że w trybie odrębnych przepisów mogły (w okresie ,,próżni”) i mogą nadal zrzec się 

własności nieruchomości państwowe i samorządowe osoby prawne. Mianowicie, według ustawy 

o gospodarce nieruchomościami, ,,państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności 

lub użytkowania wieczystego nieruchomości odpowiednio na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego” (art. 16 ust. 1 u.g.n.).
25

 

 

Przekazanie nieruchomości. 

Ustawą o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy  - Prawo o notariacie z 23 lipca 2008 

r., która weszła w życie 11 października 2008 r., do Kodeksu cywilnego dodany został tytuł XXXIII
1
 

,,Przekazanie nieruchomości” regulujący w art. 902
1
 i 902

2
 umowę przekazania nieruchomości jako – 

w zasadzie - jedyną formę ,,wyzbycia się” prawa własności nieruchomości.
26

 Zdaniem G. Bienka 

ta zmiana kodeksu cywilnego jest mocno spóźnioną ,,reakcją” ustawodawcy na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego dotyczący art. 179 k.c.
27

 

Uwzględniając wskazania Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 15 marca 2005 r., 

ustawodawca nie zdecydował się na ,,przywrócenie” stanu prawnego sprzed 25 września 2003 r. 

Bowiem konstrukcja jednostronnej czynności prawnej, jaką jest zrzeczenie się własności nieruchomości 

– do której potrzebna jest zgoda starosty – godziła w naturę prawną zrzeczenia jako jednostronnej 

czynności prawnej. Starosta wyrażał wprawdzie zgodę jako organ administracji publicznej, lecz działał 

jednocześnie jako organ reprezentujący Skarb Państwa, a więc beneficjenta zrzeczenia, nie mógł więc 

być traktowany jako ,,osoba trzecia”.
28

  

Umowa regulowana w komentowanych przepisach art.902
1
 i 902

2
 k.c. stanowi odrębny typ 

umowy nazwanej. Jest czynnością prawną konsensualną, nieodpłatną, jednostronnie zobowiązującą. 

Należy przyjąć, że znajdują do niej zastosowanie ogólne przepisy dotyczące przeniesienia własności 

rzeczy, w tym art. 155-158 k.c. Umowa ta wywiera zatem co do zasady, skutek zobowiązująco – 

                                                           
23 Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości po 15 lipca br. a przed wejściem, w życie nowej regulacji prawnej art. 

179 KC, ,,Monitor Prawniczy” 2006 ,nr 16, s. 793. 
24 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 38. 
25 Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z  późn. zm..; E. Gniewek, Prawo…, s. 97. 
26 Dz. U. Nr 163, poz. 1012,  E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny., 
s.1209.  
27 G. Bieniek, Jeszcze w sprawie zrzeczenia się własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, ,,Rejent” 2008, nr 16, 

s. 9. 
28 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz…, s. 987. 
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rozporządzający (art. 155§1 k.c.), jest umową kauzalną (art. 156 k.c.) i dla ważności rozporządzenia 

wymaga formy aktu notarialnego (art. 158 k.c. w zw. Z art. 73§1 k.c.).
29

 

Stronami tej umowy są: właściciel nieruchomości (jako przekazujący) oraz gmina, ewentualnie 

Skarb Państwa (jako nabywający własność). Ustawodawca uregulował umowę ograniczoną 

podmiotowo. Nabywającym własność może być tylko gmina położenia całej albo części nieruchomości 

albo, jeżeli taka gmina nie skorzysta w terminie trzech miesięcy od dnia zaproszenia przez właściciela 

nieruchomości z możliwości do zawarcia umowy, Skarb Państwa. Przekazującym może natomiast być 

każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot, o którym mowa w art. 33
1
 k.c. (chyba, że w grę 

wchodzą uregulowania szczególne, jak np. art. 16 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
30

 

Nie sposób nie zauważyć, iż w aktualnym stanie prawnym nastąpiło wyraźne zróżnicowane 

statusu prawnego właścicieli nieruchomości, przy czym zróżnicowanie to nie znajduje żadnego 

uzasadnienia. Rzecz w tym, że na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami, niektórzy 

właściciele (państwowe i samorządowe osoby prawne) mogą dokonać zrzeczenia się własności 

nieruchomości, przy czym – co trzeba podkreślić – nie jest tu wymagana zgoda kogokolwiek, natomiast 

pozostali właściciele (osoby fizyczne oraz osoby prawne niemające statusu osoby prawnej państwowej 

lub samorządowej) nie mogą zrzec się własności, a jedynie nieodpłatnie przekazać własność gminie lub 

Skarbowi Państwa w formie umowy (a więc za zgodą obu stron).
31

 

Przedmiotem umowy przekazania jest nieruchomość. M. Safjan wskazuje, że określenie 

to należy rozumieć zgodnie z ogólnymi uregulowaniami tej kategorii rzeczy (por. art. 46 k.c.). 

Właściciel może zatem przekazać zarówno nieruchomość gruntową, jak i nieruchomość lokalową. 

Otwarta pozostaje kwestia możliwości przekazania nieruchomości budynkowej.
32

  

Zdaniem R. Strzelczyka umowa przekazania nieruchomości jest więc sposobem na pozbycie 

się niechcianej nieruchomości.
33

 Po 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrzeczenie się  użytkowania 

wieczystego na podstawie art. 16 ust. 1 u.g.n., a także art. 17 b ust. 3 ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
34

 Możliwe to było poprzez zastosowanie w drodze analogii 

art. 179 k.c., przy czym zrzeczenie to powodowało zawsze wygaśnięcie tego prawa.
35

 

Na gruncie umowy przekazania nieruchomości powstaje pytanie, czy użytkownik wieczysty 

może skorzystać z tej umowy. Zdaniem S. Dmowskiego niewątpliwe umowa ta stanowi sposób 

przeniesienia użytkowania wieczystego, a więc jeśli tak, to art. 237 k.c. pozwala udzielić odpowiedzi 

                                                           
29 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, s. 862. 
30 M. Safjan, Przekazanie nieruchomości, [w:] red. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa, 2009, s. 557-558. 
31 G. Bieniek, Jeszcze w sprawie…, s. 16. 
32 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, s. 863. 
33 R. Strzelczyk, Prawo…,  s. 216. 
34 Dz. U. 1991 Nr 107 poz. 464 z późn. zm.. 
35 Por. G. Bieniek, Czy można zrzec się nieruchomości…,  s. 12-13. 
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pozytywnej na tak postawione pytanie.
36

 W toku rozważań do takiego samego wniosku dochodzi M. 

Olczyk
37

. Identyczny pogląd wyraża również Ł. Sanakiewicz.
38

   

Jeśli chodzi o tryb zawarcia umowy przekazania nieruchomości, należy wskazać, 

że zainteresowany właściciel nieruchomości może skierować zaproszenie do zawarcia umowy do gminy 

miejsca położenia całej albo części nieruchomości (art. 902
1
§2 k.c.). W razie usytuowania 

nieruchomości na obszarze kilku gmin, właściciel nieruchomości mógłby wystosować takie zaproszenie 

do wybranej gminy, do wszystkich gmin albo do kilku z nich. Nie ma tutaj znaczenia jaka część 

nieruchomości jest położona na obszarze poszczególnych gmin.
39

 

Czyniąc dygresję należy zauważyć, iż ustawodawca posłużył się w tym przepisie pojęciem 

,,zaproszenie”. E. Niezbecka uważa, że termin ten nie ma treści normatywnej, nie jest też określonym 

trybem zawarcia umowy.
40

 Zdaniem S. Dmowskiego, zaproszenie nie jest ofertą. W przeciwieństwie 

do oferty jest to jedynie propozycja zawarcia umowy, na którą gmina może wyrazić zgodę. (…) 

Zaproszenie może być złożone w dowolnej formie.
41

 Zaproszenie może być traktowane, zgodnie 

z poglądem prezentowanym przez J. Panowicz- Lipską i Z. Radwańskiego, jako oświadczenie 

obejmujące informację, że osoba która go składa  jest zainteresowana rozpoczęciem procesu zawarcia 

umowy – poprzez podjęcie negocjacji czyli zawiadomienie.
42

 R. Sztyk twierdzi, iż zaproszenia nie 

można traktować jako oferty. Nie spełnia bowiem ono przesłanek ustawowych zawartych w art. 66 k.c. 

(…)Zaproszenie to nie zobowiązuje zapraszającego do zawarcia umowy.
43

  

Przytoczyć można zdanie M. Safjana, który uważa, że do rozważenia pozostaje, czy właściciel 

ma możliwość nadania swojemu ,,zaproszeniu” postać oferty zobowiązując się, już na etapie 

przedumownym, w stopniu silniejszym niż wynika to z uregulowania ustawowego.
44

 Wydaje 

się, że w sytuacji, gdy zaproszenie będzie zawierało istotne postanowienie przedmiotowej umowy, 

można je potraktować jako ofertę,  w przeciwnym razie można by je uznać za stanowczy sygnał, 

demonstrację woli zawarcia umowy.
45

 Takie stanowisko zajmuje P. Gumiński. 

Natomiast zaproszenie, zdaniem M. Olczyk,  traktować należy jako propozycję niestanowczą 

(w przeciwieństwie do oferty), zmierzającą do spowodowania albo złożenia przez gminę oferty 

albo rozpoczęcia negocjacji między stronami.
46

  

                                                           
36 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz…, s. 989. 
37 M. Olczyk, Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks 

cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie, (dostęp Lex dla Notariuszy). 
38 Patrz: Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie użytkowania wieczystego w drodze umowy przekazania, ,,Rejent” 2010, nr 1, s. 126. 
39 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 96. 
40 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…, s. 1211-1213. 
41 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz…,  s. 988. 
42 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 96. 
43 R. Sztyk, Nowe propozycje ustawowe o zrzeczeniu się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego, ,,Rejent” 2006, nr 4, 
s.24-25. 
44 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, op. cit.  s. 862. 
45 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 37. 
46 M. Olczyk, Kodeks cywilny…, (dostęp Lex dla Notariuszy). 
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Wracając do dalszej analizy umowy  przekazania nieruchomości, trzeba zaznaczyć, 

że w przypadku, gdy gmina nie skorzysta z zaproszenia w terminie trzech miesięcy od dnia jego 

złożenia przez właściciela nieruchomości, jest ono kolejno kierowane do Skarbu Państwa.
47

   

W tym miejscu warto więc odnieść się do kwestii pierwszeństwa zawarcia przez gminę 

omawianej umowy. Jak wskazuje Z. Radwański sankcja za naruszenie ustanowionej w art. 902
1 

§ 2 k.c. 

zasady pierwszeństwa gminy przy zawieraniu umów przekazania nieruchomości nie została   w ustawie 

w sposób wyraźny określona. Dlatego można sądzić, że umowa ze Skarbem Państwa zawarta 

z pominięciem przesłanek jej dopuszczalności jest nieważna, niemniej jednak skutek ten, zważywszy 

zwłaszcza na sytuację właściciela przekazującego nieruchomość, wydaje się zbyt surowy.
48

 

Podobny pogląd wyraża E. Niezbecka, która twierdzi, że zaproszenie i odmowę skorzystania 

z zaproszenia można potraktować jako ustawowy warunek zawarcia umowy przekazania ze Skarbem 

Państwa, a spełnienie warunków ustawowych ustala notariusz sporządzający umowę przekazania 

nieruchomości.
49

 

A. Olszewski w przeciwieństwie do zaprezentowanego wcześniej stanowiska Z. Radwańskiego 

twierdzi, że skoro gminie przysługuje prawo pierwszeństwa, to w rezultacie sankcją w przypadku 

zawarcia umowy przekazania nieruchomości z pominięciem gminy jej położenia jest sankcja 

odszkodowawcza. Jeżeli właściciel nieruchomości wystąpi do gminy z inicjatywą zawarcia umowy 

przekazania nieruchomości i ta gmina nie skorzysta z zaproszenia w terminie 3 miesięcy od jego 

złożenia, to właściciel będzie miał roszczenie do Skarbu Państwa o zawarcie umowy.
50

  

Wydaje się, że zasadny jest pogląd M. Safjana, iż umowa przekazania nieruchomości dochodzi 

do skutku w wyniku negocjacji pomiędzy właścicielem nieruchomości a gminą lub Skarbem Państwa.
51

 

Cała konstrukcja oparta jest na zgodzie gminy lub Skarbu Państwa. Zainteresowany przekazaniem nie 

ma możliwości ,,wymuszenia” zawarcia umowy, jak określa to G. Bieniek.
52

 Tym samym swoboda 

gminy i Skarbu Państwa w zakresie zawarcia umowy nie powinna być kwestionowana. Podmioty te nie 

mają obowiązku prawnego zawarcia umowy.
53

 

Na treść umowy przekazania nieruchomości składa się zobowiązanie właściciela 

do przeniesienia własności na gminę (lub Skarb Państwa) z jednoczesnym zrezygnowaniem 

z możliwości ekwiwalentu za przekazywane prawo. bowiązkowi temu odpowiada uprawnienie gminy 

(lub Skarbu Państwa) do uzyskania korzyści majątkowej nieodpłatnie. Z uwagi na to, że chodzi 

o umowę wywołującą skutek zobowiązująco – rozporządzający lub skutek rzeczowy, obowiązuje 

                                                           
47 Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.  
48 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 97. 
49 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…., s. 1213. 
50 A. Olszewski, ,,Rejent” 2011, nr 6, s. 99-120 (dostęp  Lex dla  Notariuszy). 
51 M. Safjan, Przekazanie nieruchomości, [w:] W. Czachórski, Zobowiązania..., s. 558. 
52 G. Bieniek, Jeszcze w sprawie…, s. 16. 
53 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] A. Kidyba, Kodeks cywilny…, s. 1210. 
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przewidziany w art. 157 k.c. zakaz umieszczania w tej umowie postanowień zawierających warunek 

lub termin.
54

 

Jak zauważa M. Safjan, na gruncie obowiązującego uregulowania powstaje wątpliwość 

co do stosunku między umową przekazania nieruchomości a umową darowizny.
55

 

 

Istotne wydaje się wskazanie, że nieodpłatność przeniesienia własności rzeczy, a ściśle 

bezpłatność świadczenia znamionuje umowę darowizny, jednak zastosowanie w tym przypadku tej 

konstrukcji nie byłoby właściwe ze względu na występujący w umowie darowizny obowiązek 

wdzięczności.
56

 Tak więc umowa ta jest czynnością prawną przysparzającą podobną do darowizny, 

ale nie można jednak uznać jej za szczególną postać (podtyp) tej umowy darowizny. Wskazując 

na odrębność obydwu umów, należy przypomnieć, że według art. 889 pkt 1 k.c. bezpłatne przysporzenie 

nie jest darowizną, gdy zobowiązanie do nieodpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej 

innymi przepisami kodeksu.
57

 Takie stanowisko przyjmuje się w doktrynie. 

W praktyce pojawia się również problem doliczenia do substratu zachowku wartości 

nieruchomości, którą przekazał spadkodawca (art. 993 k.c. ). Wydaje się, że z uwagi na nieodpłatny 

charakter przysporzenia należy do tej umowy stosować odpowiednio przepisy o darowiźnie.
58

  

E. Niezbecka wskazuje natomiast, że skoro umowa przekazania nieruchomości nie jest 

darowizną, to należałoby wykluczyć uwzględnienie wartości przekazanej nieruchomości przy ustalaniu 

wysokości zachowku, a tym samym jakiegokolwiek roszczenia uprawnionego do zachowku w stosunku 

do gminy lub Skarbu Państwa. Dodatkowo stwierdza, iż przyjęcie konstrukcji odpowiedzialności 

przejmującego nieruchomość za zachowek należny spadkobiercom przekazującego nieruchomość 

stanowiłoby w rzeczywistości zakwestionowanie nieodpłatnego charakteru umowy, co byłoby 

już sprzeczne z wyraźnym brzmieniem art. 902
1
 §1 k.c.

59
 

Zgodnie z art. 902
2 

§ 2 k.c.: ,,jeżeli strony nie postanowiły inaczej właściciel przekazujący 

nieruchomość nie ponosi odpowiedzialności za jej wady”.
60

 Wyłączenie odpowiedzialności 

przekazującego wchodzi zatem w rachubę wówczas, gdy strony nie postanowiły inaczej. Jest to więc 

przepis względnie obowiązujący, który wolą stron może być zmodyfikowany. Wyłączenie to obejmuje 

nie tylko roszczenia, które są aktualne przy wadzie nieruchomości jako rzeczy oznaczonej 

do tożsamości, przy uwzględnieniu okoliczności, że przekazanie następuje nieodpłatnie, ale również 

                                                           
54 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…,  s. 863. 
55 Ibidem, s.862. 
56 G. Bieniek, Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości…. 

s. 1067. 
57 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 95. 
58 M. Safjan, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny…, s. 862. 
59 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny…., s. 1211. 
60 Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm. 
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wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej.
61

 Ustawodawca zapewnia więc stronom swobodę 

w zakresie ukształtowania odpowiedzialności przekazującego nieruchomość właściciela.
62

 

Ł. Sanakiewicz zwraca uwagę na to, że ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć pod 

pojęciem wad nieruchomości. Wydaje się, że pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje swym zakresem 

nie tylko wady dotyczące stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej, ale także 

ustanowione na niej obciążenia wynikające zarówno z ograniczonych praw rzeczowych, jak 

i ze stosunków obligacyjnych oraz wady wynikające z jej stanu faktycznego.
63

 

J. Panowicz – Lipska i Z. Radwański wyrażają pogląd, iż z uwagi na nieodpłatny przeniesienie 

własności nieruchomości, stosownym wzorcem dla określenia odpowiedzialności przekazującego 

mogłaby być regulacja dotycząca odpowiedzialności za wady rzeczy darowanej (art. 892 k.c.).
64

 

Warto zauważyć, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do obciążeń 

nieruchomości nie reguluje kwestii skutków prawnych tego zrzeczenia, w konsekwencji czego prawa 

osób trzecich w ogóle nie są chronione.
65

 Natomiast ustawodawca wprowadzając umowę przekazania 

własności nieruchomości w odróżnieniu do wskazanej wyżej ustawy, nie pomija już woli podmiotu, 

któremu ma przypaść w wyniku przekazania nieruchomość oraz nie narusza interesu osób trzecich. 

Dokonując całościowej charakterystyki umowy przekazania nieruchomości, niezwykle istotną 

i wymagającą choć krótkiego komentarza jest kwestia formy zawieranej umowy.  

G. Bieniek porównując instytucję zrzeczenia w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz 

nieodpłatne przekazanie nieruchomości regulowane w k.c. dostrzega niekonsekwencję ustawodawcy. 

Bowiem wszelkie umowy dotyczące nieruchomości pod rygorem nieważności powinny zostać 

sporządzone w formie aktu notarialnego. Wymóg zachowania takiej formy nie został przewidziany dla 

oświadczenia o zrzeczeniu.
66

 Takiego wymogu nie ustanowiono również wyraźnie dla umowy 

przekazania nieruchomości.  

Podobnie jak umowa przeniesienia własności nieruchomości, umowa ta stanowi jedną z umów 

o podwójnym skutku prawnym, przenosi bowiem własność nieruchomości na nabywcę. Określenie 

,,nabywca” nie jest tu odpowiednie ze względu na brak odpłatności, lecz skutek umów jest jednakowy. 

Obie dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego. Ustawodawca wprawdzie nie przewiduje 

formy aktu notarialnego w art. 902
1
, lecz wymóg ten wynika z ogólnych zasad obowiązujących przy 

przeniesieniu własności nieruchomości (art. 158 k.c.) Co więcej, zastosowanie znajduje w tym 

przypadku także art. 353
1
 k.c.

67
 

Na marginesie dodać można, że przekazujący zobowiązany jest nie tylko do przeniesienia 

własności nieruchomości, ale także do jej wydania, choć w ustawowej definicji umowy przekazania 

                                                           
61 Por. S. Dmowski, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. G. Bieniek, Komentarz..., s. 989. 
62 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 38. 
63 Patrz: Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie…, s. 113-114. 
64 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania..., s. 98. 
65 Por. G. Bieniek, Jeszcze…, s. 16. 
66 Por. s.16. 
67 R. Sztyk, Nowe propozycje…, s.26. 
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nieruchomości nie wymienia się tego obowiązku.
68

Dodatkowo, należy przyznać za Ł. Sanakiewiczem, 

iż w akcie notarialnym notariusz winien wyraźnie wskazać, czy umowa której skutkiem jest nieodpłatne 

przeniesienie nieruchomości jest klasyczną darowizną, czy też umową określoną w art. 902
1
 k.c.

69
 

Przy okazji omawiania formy aktu notarialnego w odniesieniu do umowy przekazania 

nieruchomości pojawia się także niejako trudność w zakresie ustalania wysokości taksy notarialnej 

od tej umowy. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej nie wymienia bowiem takiej czynności. §8 pkt 7 dotyczy tylko 

zrzeczenia się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego. Zatem wydaje się, że w związku 

z brakiem wyszczególnienia tej umowy w rozporządzeniu należy przyjąć stawkę z §16 tegoż 

rozporządzenia i uznać tę umowę jako inną czynność niewymienioną w przepisach.
70

 

Kończąc, należy jeszcze przyjrzeć się „lokalizacji” umowy przekazania nieruchomości w k.c. 

Przepisy normujące umowę przekazania nieruchomości zawarte są w nowo - dodanym tytule XXXIII 

k.c. w Księdze trzeciej – Zobowiązania, który następuje bezpośrednio po tytule obejmującym przepisy 

dotyczące umowy darowizny. Lokalizacja nowej umowy przekazani nieruchomości nie jest 

przypadkowa, bowiem zawiera ona wiele elementów konstytutywnych, które sytuują tę umowę 

w pobliżu darowizny, nie tylko w sensie rozmieszczenia redakcyjnego w kodeksie cywilnym.  

Natomiast art. 179 k.c., który traktował o instytucji zrzeczenie się nieruchomości, mieszczony był 

Księdze drugiej – Własność i inne prawa rzeczowe w Dziale III – Nabycie i utrata własności 

w Rozdziale III – Inne wypadki nabycia i utraty własności.
71

 Umiejscowienie regulacji umożliwiających 

przekazanie nieruchomości w odrębnym tytule księgi III Kodeksu cywilnego dotyczącej zobowiązań 

sugeruje, że jest to instytucja nowa zarówna z punktu widzenia systemowego, jak i konstrukcyjnego.
72

 

Mając na uwadze wcześniej opisane cechy charakterystyczne przekazania nieruchomości należy 

stwierdzić, iż umowę tę należy zaliczyć do umów zobowiązaniowych.   

Ł. Sanakiewicz uważa, iż umowie tej należy nadać charakter rzeczowy, a nie tak jak uczynił 

to ustawodawca i ustanowił ją umową zobowiązaniową ze względu na kształtowaną przez strony 

swobodę umów.
73

 W jego przekonaniu, bardziej trafnym byłoby umieszczenie odpowiednio 

zmodyfikowanych konstrukcyjnie unormowań w rozdziale I działu III księgi II kodeksu cywilnego 

zatytułowanym ,,Przeniesienie własności”.
74

 

 

Podsumowanie. 

Między instytucjami zrzeczenia się własności nieruchomości i przekazania nieruchomości 

istnieje różnica nie tylko terminologiczna, także merytorycznie są to zupełnie różne konstrukcje prawne, 

                                                           
68 Por. J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 95. 
69 Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie…, s. 112. 
70 Dz.  U. z 2004r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.;  R. Sztyk, Nowe propozycje…, s. 31. 
71 P. Gumiński, Wyzbycie się nieruchomości…, s. 37. 
72 Ł. Sanakiewicz, Przeniesienie…, s  .99. 
73 Ibidem, s.107-110. 
74 Ibidem s.112. 
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mimo że skutek prawny następujący w rezultacie ich dokonania jest tożsamy, prawo własności 

przechodzi na gminę lub Skarb Państwa, a ,,traci” je dotychczasowy właściciel.
75

 

Podobnie  jak w poprzednim stanie prawnym, na gruncie nowej regulacji, jaką jest umowa 

przekazania nieruchomości, wykluczone jest istnienie kategorii nieruchomości bez właściciela 

(nienależących do nikogo). Natomiast pozbawienie właściciela możliwości jednostronnego wyzbycia 

się własności nieruchomości stanowi – w porównaniu ze stanem poprzednim – ograniczenie prawa 

własności.
76

 

W odróżnieniu od zrzeczenia się własności nieruchomości w ujęciu art. 179 k.c., które 

stanowiło podstawę pierwotnego nabycia nieruchomości przez gminę,, zastępujące tę instytucją 

przekazania nieruchomości jest umowną postacią przeniesienia własności prawa i wobec tego nabycie 

własności nieruchomości ma charakter nabycia pochodnego. (…) Gmina uzyskuje zatem własność 

z wszystkimi ciążącymi na niej prawami osób trzecich.
77

 

Wydaje się, że tak skonstruowana umowa nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości 

jest najbardziej uzasadniona. Odpowiada wymaganiom Konstytucji, a zarazem w sposób racjonalny 

rozstrzyga kolizję ochrony interesów gminy i uzasadnionych interesów dotychczasowego właściciela. 

Jest ponadto także czytelna jurydycznie, w przeciwieństwie do konstrukcji zrzeczenia się i pozwala 

jednoznacznie rozstrzygnąć o odpowiedzialności gminy, ewentualnie Skarbu Państwa za obciążenia 

i zobowiązania ciążące na nieruchomości.
78

 

 

Summary 

The article presents general remarks regarding a contract for vesting of property. This form of 

contract was implemented in the Civil Code by means of alteration which came into force on 11
th

 

October 2008. The alteration replaced the possibility of unilateral abandonment of the legal right to 

one’s property. Firstly, the abandonment of one’s property has been presented as a proprietorship 

attribute. By contrast, regulations in this field existing in German, Dutch and French law have been 

shown. Then, regulations existing in Polish law have been presented. It has been pointed out that over 

the period between the date of repeal of article 179 of the Civil Code by Constitutional Tribunal’s 

judgment from 15 March 2005 and articles 902
1
 and 902

2
 coming into force some legal vacuum 

occurred as the Civil Code did not regulate this issue at all. Furthermore, a contract for vesting of 

property as a separate type of nominate contract has been analyzed. The main characteristics of that 

legal action have been presented. The parties, the subject and the conclusion of the contract mode have 

been briefly discussed. It has been shown that with reference to this contract the law-maker applies the 

term ”invitation” which should be understood differently to the term ”offer”. It has been noticed that the 

owner has no possibility of enforcing the conclusion of the contract on the given commune or State 

                                                           
75 E. Niezbecka, Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości, [w:] red. A. Kidyba, Kodeks cywilny..., s. 1209. 
76 J. Panowicz – Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania…, s. 93-94. 
77 Ibidem, s. 97. 
78 G. Bieniek, Czy można zrzec się nieruchomości…, s.24. 
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Treasury.  It has been stated that  a contract for vesting of property is not a donation. It has been 

emphasized that the owner vesting the property bears no responsibility for its faults. It has been 

suggested that there is a necessity to conclude a charge-free contract for vesting of property in the form 

of an authenticated deed. The contract placement in the Civil Code has been shown. Last but not least, 

the differences between the institution of  abandonment of the legal right to one’s property and 

transferring one’s property have been discussed.  
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Abandonment, contract, charge-free, invitation, property, responsibility. 
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Problematyka pogranicza suplementu diety a produktu leczniczego. 

 

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wskazanie faktycznych oraz ustawowych 

różnic pomiędzy środkami spożywczymi, jakimi są suplementy diety a produktami leczniczymi. 

Zagadnienie to jest istotne, gdy pod uwagę zostanie wzięte dobro i ochrona zdrowia konsumenta, 

w szczególności mając na uwadze fakt, iż produkty te, w opinii przeciętnego odbiorcy są traktowane 

jako tożsame, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.  

W ostatnich kilkunastu latach prowadzone badania naukowe wykazały, iż żywność 

otrzymywana metodą przemysłową, biorąc na wzgląd właściwości odżywcze, znacznie różni się 

od środków spożywczych, które wytwarzane są w tradycyjny sposób.  Niemożność dostarczenie 

wszystkich niezbędnych elementów - jak witaminy, składniki mineralny przez owe produkty, stała się 

przyczyną zwiększenia zainteresowania i poszukiwania przez konsumentów, środków, które mogłyby 

stać się przedmiotem takiej suplementacji. Z tej przyczyny, jak i obserwując wzrost zainteresowania 

społeczeństwa tematyką zdrowia oraz propagowania zdrowego tryby życia, zaczęto stosować 

suplementy diety, które w myśl obowiązujących przepisów prawa zostały zdefiniowane jako środki 

żywnościowe. Wynikiem tego stał się fakt powszechnej dostępności omawianych produktów, 

a w dalszej kolejności możność nieograniczonego ich spożywania, pomimo posiadania w niektórych 

przypadkach właściwości zbliżonych od produktów leczniczych. Z tej przyczyny, dostrzegając 

zagrożenia nadmiernego spożycia i wpływu na zdrowie konsumenta poprzez stosowanie w składzie 

suplementów diety substancji, których właściwości nie zostały potwierdzone pracami badawczymi, 

tematyka ta stała się przedmiotem zainteresowania prawodawcy unijnego. Uznano, iż koniecznym jest 

stworzenie ram prawnych dotyczących omawianych środków, by jednocześnie mogły zostać spełnione 

podstawowe założenia  ustawodawcy Unii Europejskiej, a i też ujednolicenie struktur we wszystkich 

państwach członkowskich, szczególnie w kontekście prawa żywnościowego, a więc bezpieczeństwa 

żywności i żywienia, oraz zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, i życia konsumenta 

środków spożywczych. 

W tym kontekście polem debaty tegoż artykuły będzie zbadanie faktycznych i prawnych 

podstaw zasadności stosowania omawianych produktów, a także wskazania czy obowiązujące przepisy 

prawa w sposób dostateczny chronią przeciętnego konsumenta przed zagrożeniami, mogącymi nastąpić 

w związku z ich stosowaniem.  
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Jak dotychczas, tematyka ta była przedmiotem rozważań nielicznych artykułów 

popularnonaukowych. Dostrzegalny jest brak opracowań, w formie monografii, wyczerpujących w pełni 

to zagadnienie, tak biorąc na wzgląd aspekty prawne jak i medyczne. Nieliczne, dawne prace 

poświęcone odżywianiu i suplementacji nie znajdują już w pełni zastosowania wobec obecnego stanu 

wiedzy. Stąd tym bardziej wyrazista jest potrzeba, podjęcia próby wyjaśnienia i zbadania, przede 

wszystkim regulacji prawnych dotyczących suplementów diety. Z tego względu analizie zostanie 

poddane nie tylko polskie ustawodawstwo, a więc ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

z 2006 r.,
1
 polskie akty wykonawcze,

2
 ale przede wszystkim regulacje unijne – zwłaszcza dyrektywa 

nr 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia 

ustawodwastw państw członkowskich odnoszących się do suplementów diety.
3
  

 

I Pojęcie suplementu diety. 

Kilkukrotnie w niniejszym opracowaniu posłużono się już pojęciem „suplement diety”. 

Istotnym więc, wydaje się fakt przybliżenia i wyjaśnienie tego określenia. Co właściwie należy 

rozumieć pod tą jakże popularną nazwą. 

Suplementy diety, a dokładniej suplementy żywnościowe
4
 to nie jak powszechnie mogłoby 

się wydawać środki farmaceutyczne bądź produkt mające takie właściwości, ale - żywność. Ta, 

w rozumieniu obowiązujących przepisów oznacza jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, 

częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, których 

spożycia przez ludzi można się spodziewać.
5
 Tak szerokie ujęcie zakresu definicji żywności, a więc 

produktów spożywanych jak i produktów mogących potencjalnie być spożywanymi przez człowieka, 

rodzi możność zakwalifikowania do tej kategorii także suplementów diety, co zostało uczynione przez 

ustawodawca. Jednak biorąc pod uwagę tradycyjne i powszechne rozumienie pojęcia żywności, 

niezwykle ciężko nam zgodzić się z tą kwalifikacją, biorąc na wzgląd chociażby specyfikę i formę 

suplementów.  

Samej definicji, wyjaśniającej co rozumiane jest pod określenie suplementu diety poszukiwać 

należy w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  która w tej materii 

implementuje art. 2 dyrektywy 2002/46/WE. W mej ocenie, wskazane tam pojęcie pogłębia wątpliwości 

co do istoty produktu. Pod tą nazwą odnaleźć bowiem można definicję, która określa suplement 

żywnościowy jako będący środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, 

będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych, lub innych substancji 

                                                           
1 Zob. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) 
2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. 
z 2007 r., nr 196, poz. 1425 z późn. zm.) 
3 Dz. Urz. UE, L 183, z 12 lipca 2002 r. poz. 51 oraz rozporządzenie Komisji nr  1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniające dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które można 

dodawać do żywności, w tym do suplementów diety (Dz. Urz. UE, L nr 314) 
4 Pod takim określeniem występują one na gruncie przepisów prawa Unii Europejskiej 
5 Zob. art. 3 u.b.ż i ż. 
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wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny, pojedynczy bądź złożony, który jest wprowadzany 

do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych 

podobnych postaciach płynu, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i in. 

Tak by istniała możliwość jego spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, 

jednocześnie wskazując, że wyłączone z tej kategorii powinny być produkty posiadające właściwości 

produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego. 

Pomimo więc uznania, iż suplementy diety to produkty stanowiące rodzaj żywności, 

ze względu na ich charakter i postać, będą to środki żywnościowe faktycznie bardzo odbiegające 

od tradycyjnej formy żywności. Co więcej, przytoczone wyjaśnienie akcentuje, że te będąc środkami 

skoncentrowanego źródła składników mineralnych, mogą w swoim składzie zawierać takie witaminy, 

jak :A, D, E, K, witaminy z grupy B, niacynę, kwas pantotenowy i związki mineralne: wapń, magnez, 

żelazo, miedź, jod, cynk, mangan, sód, potas, i tym podobne
6
 – a więc substancji, które spożywane 

w nadmiernych ilościach mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Ponadto, w dyrektywie 

2002/46/WE odnaleźć można zezwolenie stosowania ponad wyżej wymienione „innych substancji” 

bliżej nieokreślonych, co w kontekście bezpieczeństwa stosowania i łatwości nabycia, rodzi istotne 

zagrożenia nadużywania tegoż ze strony producentów suplementów diety.  Fakt, jako że na gruncie Unii 

Europejskiej, i prawa polskiego nadal nie doszło do ustalenia maksymalnych poziomów 

dopuszczalności stosowania określonych substancji w składzie suplementów, rodzi pytanie – na ile 

bezpieczne i nieszkodzące będzie to dla zdrowia człowieka, w szczególności uwzględniając kwalifikację 

suplementów diety jako środków spożywczych.  

 

II Suplementy żywnościowe a środki lecznicze – studium porównawcze. 

Powyższe rozważania prowadzą do uznania, iż suplementy diety, pomimo zaliczenie ich 

do kategorii żywności będą produktami szczególnymi. W opracowaniach naukowych,
7
 szczególnie 

o profilu medycznym, wielokrotnie powtarzająca jest opinia (której odzwierciedlenie odnaleźć można 

w samej preambule dyrektywy 2002/46/WE dotyczącej suplementów żywnościowych), że spożywanie 

tych środków będziemy wiązać wyłącznie z utrzymaniem prawidłowej homeostazy organizmu, 

utrzymanie status quo, a nie, przykładowo drogą do samowyleczenia się z pierwszych symptomów 

chorobotwórczych. 

  Niestety bacząc na przeprowadzane ankiety
8
 i badania, a też bacząc na specyfikę, zwłaszcza 

formę wizualną tych produktów, w ocenie przeciętnego konsumenta, często dochodzić będzie 

do uznania ich za środki farmaceutyczne. A przecież jeszcze raz podkreślając, celem suplementów 

żywnościowych nie jest poprawa, ale utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Problem będzie jeszcze 

                                                           
6 Wykaz substancji dozwolonych został określonych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz znakowania suplementów diet, Dz. U. 2010 r. nr 91, poz. 596 
7 Anuszewska E., Rynek suplementów diety. Dlaczego jest tak trudny do uregulowania? Panceum – Leki ziołowe nr 3, lipiec- 

sierpień 2011, str. 8-11 
8 Stoś K., Krygier B., Głowala A. Jarosz M., Skład wybranych suplementów diety w świetle obowiązujących wymagań, Zeszyty 
naukowe Bromat. Chem. Toksykol. –XLIV, nr 3 2011 r., str. 596-603 
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bardziej dostrzegalny biorąc na wzgląd, tak zwane, „produkty z pogranicza” (borderline products),
9
 

które ze względu na swoje właściwości mogą być klasyfikowane do obu kategorii - suplementów diety, 

jak i produktów farmaceutycznych.
10

 Pomimo regulacji art. 3a pr. farm. zgodnie z którym w przypadku 

spełniania przez produkt jednocześnie kryteriów produktu leczniczego i suplementu lub kosmetyku, 

zastosowanie znajdą przepisy prawa farmaceutycznego, i tak trudności będą powstawać, gdyż taka 

ocena, do jakiej kategorii dany produkt powinien być zaliczony jest niezwykle trudna, a wskazanie, 

że powinna być podejmowana dla każdego przypadku z osobna dodatkowo implikuje możliwości 

powstania problemów natury praktycznej. 

  Skalę problemu dodatkowo obrazuje orzecznictwo ETS. Z jednej strony uznano, na gruncie 

definicji produktu leczniczego (o czym poniżej), że wystarczająca będzie sama prezentacja produktu 

jako by świadcząca o tym, iż produkt posiada właściwości lecznicze,
11

 a z drugiej, w jednym z wyroków 

z dnia 15 listopada 2007
12

 r. ETS stwierdził, że samo wywieranie wpływu na funkcje fizjologiczne 

organizmu nie jest jeszcze wystarczającą przesłanką, musi ponadto istnieć znaczący wpływ leczniczy. 

A to z perspektywy producenta „środków z pogranicza” dodatkowa trudność, ale i możliwość dokonania 

świadomie błędnej kwalifikacji w celu ominięcia rygorystycznych przepisów prawa farmaceutycznego 

i uznania przez niego, ze dany produkt będzie suplementem diety – a więc środkiem powszechnie 

dostępnym. Taka decyzja może pociągnąć za sobą szereg konsekwencji biorąc na wzgląd chociażby 

art. 124 czy art. 130 Prawa farmaceutycznego.
13

 

Wobec powyższego, istnieje, potrzeba wskazania ustawowych i faktycznych różnic pomiędzy 

tym środkiem, a produktem leczniczym, które jednak na pierwszy obraz, niekiedy mogą być mało 

dostrzegalne. Sam ustawodawca wyraźnie nakreślił linię demarkacyjną pomiędzy suplementem diety 

a lekiem. W prawie unijnym można ją odnaleźć w definicji żywności, zawartej w rozporządzeniu 

178/2002,
14

 natomiast na gruncie prawa polskiego, w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

ponownie, dosłowne brzmienie przepisu wyłącza z definicji „żywności” pojęcia leku. Oczywistym 

odniesieniem będzie też wskazanie, że wobec tych produktów zastosowanie znajdą odrębne regulacje 

prawne – wobec suplementów diety - wspominana ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

z 2006r., a w przypadku leków ustawa Prawo farmaceutyczne z 2001r., chociażby w oparciu 

o to wskazanie traktować, te dwa produkty z goła odmiennie.  

 

 

 

                                                           
9 Kondrat M., Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa 2009, str.122-125 
10 Zob. Leśkiewicz K., Zakaz wprowadzania w błąd konsumenta w prezentacji suplementów diety, Przegląd Prawa Rolnego nr 1 
2011 r., str. 38 i n. 
11 Art. 2 pkt. 32 u.p.f. 
12 Zob. wyrok ETS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie C-319/05 Komisja Europejska v. Republika Federalna Niemiec 
13 Art. 124 i 130 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2008 r. nr 45, poz. 271 
14 Rozporządzenie WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady 

i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności Żywienia 
i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L31 z 1.02.2002, s. 1 z późn. zm.)  
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III Prawne przesłanki rozgraniczenia suplementu diety a produktu leczniczego. 

Środek spożywczy nie jest medykamentem w rozumieniu normatywnym, a i powinno
15

 być 

uznane, że lek nie będzie miał postaci żywności.
16

 Rozgraniczenie to, podkreślone jest w szczególności 

we wspomnianej dyrektywie unijnej 2002/46/WE (nie ma ona zastosowania do leków, o czym świadczy 

art. 1 u. 2 dyrektywa nie ma zastosowania do produktów leczniczych jak to określa dyrektywa 

2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.). 

Z drugiej jednak strony, darmo poszukiwać takich wyłączeń na gruncie prawa 

farmaceutycznego. Przedmiotową regulację dotyczącą zagadnienia produktu leczniczego odnaleźć 

można w ustawie z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 1 stycznia 

2002 r. (Dz. U. 2008 r. nr 45, poz. 271). W ślad za prawem wspólnotowym zawiera ona najważniejsze 

wyjaśnienia pojęciowe. Pojęcie produktu leczniczego,
17

 które zostało wskazane w art. 2 pkt. 32 oparte 

zostało o definicję zawartą w dyrektywie 2001/83/WE i 2001/82/WE, gdzie produktem leczniczym – 

jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania 

lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub 

w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 

farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. (…)” natomiast zgodnie z dyrektywą 

nr 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi,
18

 produktem leczniczym jest 

a) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji prezentowanych jako posiadające właściwości 

lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi; b) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, 

które mogą być stosowane lub podawane ludziom w celu odzyskania, poprawy lub zmiany funkcji 

fizjologicznych poprzez powodowanie działania farmakologicznego, immunologicznego 

lub metabolicznego, albo w celu stawienia diagnozy leczniczej (art. 1 pkt 2).  

Przez produkt leczniczy należy więc rozumieć taki, któremu można przypisać właściwości 

zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi. Ponadto, jak wskazał Trybunał w jednym 

z orzeczeń w sprawie 227/82 Leendert van Bennekom
19

 „produktem leczniczym nie jest wyłącznie 

produkt, który posiada właściwości terapeutyczne czy diagnostyczne, ale także taki produkt, który 

opisane właściwości posiada w niewystarczającym stopniu bądź nie posiada ich w ogóle, ale został 

przedstawiony w sposób, który sugeruje konsumentowi, że ma on do czynienia z produktem 

leczniczym”. Do sprecyzowania pojęcia produktu leczniczego doszło także w orzeczeniu w sprawie C-

                                                           
15 Zboralska M., Suplement diety a lek (artykuł), www.krsio.org.pl/site/21,93 
16 W przeciwieństwie do definicji żywności i suplementu diety dyrektywie 2001/83/WE wyraźne nie wyłącza z zakresu 

pojęciowego „leku” żywności. 
17 Ustawodawca unijny posługuje się pojęciem produktu leczniczego. Dla uproszczenia w niniejszej pracy zamiennie będą też 

używane pojęcia leku, farmaceutyku czy środka leczniczego. 
18 Dz.Urz. UE, L 136, z 30 kwietnia 2004 r., s.34-57 
19 ECR 1983, S 038883 
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219/91 Ter Voort,
20

 gdzie „produkt rekomendowany albo opisywany jako mający właściwości 

profilaktyczne albo terapeutyczne jest produktem leczniczym „poprzez swoje przedstawienie” 

w rozumieniu przepisów dyrektywy, nawet jeżeli generalnie uważany jest za żywność, a nawet jeśli 

przy obecnym stanie wiedzy naukowej nie ma znanego działania terapeutycznego”.  

Istotne z punktu widzenia tej definicji jest, więc określenie „przedstawiana jako posiadająca”. 

Funkcją produktu leczniczego ma być postawienie diagnozy lub przywrócenie, poprawienie 

czy modyfikacji fizjologiczna organizmu ludzkiego. Mówiąc najogólniej ma on leczyć, poprawiać stan 

zdrowia bądź przynajmniej w świadomości konsument kupującego taki produkt, właśnie wskazane 

właściwości posiadać. Należy stwierdzić, że produktem takim będzie, ten, który ma właściwości 

lecznicze lub mający właściwości zapobiegania chorób lub przedstawiany w sposób sugerujący, że jest 

to środek leczniczy albo służący do przywracania, poprawy czy modyfikacji fizjologicznej funkcji 

organizmu. Wystarczy, że produkt będzie spełniał jedną z powyższych przesłanek by zostać uznanym za 

leczniczy. Jeszcze raz podkreślając, z powyższej definicji i przytoczonych orzeczeń wynika zatem, 

że substancja zostanie uznana za produkt leczniczy, także wtedy, gdy sposób prezentacji będzie 

sugerował, iż posiada ona właściwości lecznicze lub zapobiegające chorobom u ludzi, bądź gdy dany 

produkt będzie mógł być stosowany lub podawany ludziom w celu odzyskania, poprawy lub zmiany 

funkcji fizjologicznych. Tak rozumiane pojęcie poparte interpretacją Trybunału Sprawiedliwości 

UE jest definicją rozumianą szeroko, gdyż nie tylko faktyczne cechy produktu będą decydować o jego 

zakwalifikowaniu do kategorii produktu leczniczego, albowiem i sam sposób prezentacji będzie mógł 

powodować, iż produkt będzie traktowany jako lek.
21

 Jeśli bowiem określony produkt zawierający 

substancję lub mieszaninę substancji będzie prezentowany jako posiadający właściwości lecznicze 

lub zapobiegające chorobom u ludzi to będzie on kwalifikowany jako lek z pełnymi tego skutkami. 

Będzie podpadał pod reżim prawa farmaceutycznego (reklama, etykietowanie).  

I w tym wymiarze od razu należy też odwołać się do różnic wynikających z regulacji prawnych 

w przedmiocie procedury wprowadzania na rynek leku, z jednoczesnym porównanie tegoż procesu 

do procedury wprowadzania suplementów diety. W tym drugim przypadku na producencie spoczywać 

będzie obowiązek powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).
22

 Przepisy nakładają 

obowiązek podania nazwy, wzoru opakowania, daty wprowadzenia, a gdy dany produkt znajduje się już 

w obrocie gospodarczym na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

w powiadomieniu obligatoryjnym elementem będzie wskazanie właściwego organ tego państwa. 

Na tym jednak wyczerpują się obowiązki producenta, a i do kompetencji Głównego Inspektora 

Sanitarnego nie będzie należeć wydanie specjalnych pozwoleń w przedmiocie takiego wprowadzenia. 

Co więcej, jeżeli wszystkie wymogi, wskazane powyżej, będą prawidłowo wypełnione, nie będzie on 

                                                           
20 ECR 1992, s. I-05485 
21 W poglądach doktryny wskazuje się, iż obecnie definicja leku ma charakter dwutorowy – Świerczyński M., [w:] Traple E., 

Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007 s. 62 
22 Centralny organ administracji podległy Ministrowi Zdrowia. Odpowiedzialny za koordynację i kontrolę w przedmiocie 
publicznej inspekcji sanitarnej. 
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uprawniony do prowadzenia, przykładowo procedur wyjaśniających czy wstrzymujących proces 

wprowadzania na rynek.  Nie można, więc mówić o daleko idących restrykcjach prawnych.  

Te natomiast będą widoczne w sytuacji wprowadzania pierwszy raz do obrotu produktów 

leczniczych. Gdzie nie tylko istnieć będzie wymóg prowadzenia specjalnych badań klinicznych 

dokumentujących skuteczność terapeutyczną leku, ale i obowiązek przedstawienia go przed Urzędem 

Rejestracji Produktów Leczniczych, w celu dokonania rejestracji, by w dalszej kolejności dopiero 

uzyskać pozwolenia na wprowadzenie go na rynek. Dostrzec można, że podczas gdy przy procedurze 

rejestracyjne leku musi być spełniony szereg wymogów, to w przypadku suplementu diety wymagane 

będzie wyłącznie wspomniane powiadomienie. 

Wobec powyższego, przytoczenie powyższych definicji ma kluczowe znaczenie nie tylko dla 

całego prawa farmaceutycznego,
23

 ze względu na daleko idące konsekwencji co do obowiązku 

stosowania szczególnych regulacji dotyczących reklamy, znakowania, prowadzania do obrotu etc leku, 

ale definicje te pozwalają na rozgraniczenie, już kilkakrotnie wspominanych pojęć - suplementu i leku. 

Ale czy rzeczywiście? 

Takie ujęcie tematu przez ustawodawcę ma chronić nas przed zagrożeniami, jakie mogą 

wyniknąć ze stosowania środków leczniczych, których wpływ na zdrowie może być relewantny. Jednak 

w mej ocenie, w sytuacji, gdy tak często nadal dochodzić do błędnej oceny suplementów diety a leku, 

ustanowione regulacje prawne nie zapewniają wystarczającej ochrony. A idąc dalej, mogą one 

wprowadzać w błąd przeciętnego konsumenta, a nawet podmioty profesjonalne, stricte związane 

z przemysłem spożywczym.  

Jak bowiem odnieść się do sytuacji, gdy żywność, będąca suplementem, będzie prezentowana 

jako lek? Czy wówczas zasadne będzie stosowanie przepisów prawa farmaceutycznego? A gdy 

substancja, która powinna być uznana za lek będzie prezentowana jako żywność (przykładowo celem 

będzie obejście rygorystycznych wymogów dotyczących reklamy leków)? Czy granica wytyczona przez 

ustawodawcę rzeczywiście jednoznacznie wskazują na te różnice?  

 

IV Istnienie faktycznych przesłanek możności rozgraniczenia suplementów a leków. 

W faktycznym wymiarze, z tym zagadnieniem – prawidłowego rozgraniczenia przyszło także 

zmierzyć się kilkakrotnie TSUE. W celu jednoznacznego rozgraniczenia, Trybunał sformułował pewne 

kryteria, które należy brać pod uwagę w przypadku wystąpienia wątpliwości, ale i tak z racji specyfiki 

przedmiotu rozważań, za każdym razem powinien być z osobna rozpatrywany każdy pojedynczy 

przypadek suplement diety a jego różnicy względem leku. Nie ma, bowiem możliwości wskazania 

ogólnych zasad zastosowania, co podkreślił sam Trybunał Sprawiedliwości UE.  

 

                                                           
23 Krekora M., Traple E., Prawo farmaceutyczne wyd. 2, Warszawa 2012, str. 39 i nast. 
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Pierwszy raz owe wytyczne zostały wskazane w sprawie Delattre.
24

 Do kryteriów 

klasyfikacyjnych zostały zaliczone: skład produktu, jego zastosowanie, zasięg dystrybucji, kwestia 

czy dany produkt znany jest wśród konsumentów i fakt ryzyka związany z zażywaniem środka. 

Za każdym razem właściwości produktu powinny być sprawdzane, również pod względem 

farmakologicznym, a ten muszą być co najmniej znaczący. Powyższe względu ukazują, iż Trybunał 

Sprawiedliwości przede wszystkim skoncentrował się na opracowaniu klasyfikacji opartej na ocenie 

produktu w odniesieniu do jego efektu, a nie prezentacji,
25

 co mogłoby wynikać z interpretacji 

przepisów prawa farmaceutycznego. Zgodnie z linią orzeczniczą, opakowanie nie będzie istotne 

względem klasyfikacji, prowadziłoby to do nadmiernego rozszerzenia,
26

 również zdjęcie, wizualizacje 

na opakowaniu nie są wystarczającą inspiracją dla dobrze poinformowanego konsumenta 

do zakwalifikowania tego produktu. Choć jednocześnie w odniesieniu do kryterium składu uznano, 

że w obu przypadkach będzie możliwość stosowania tych samych substancji aktywnych. Gdzie wobec 

tego istnieć będzie jednoznaczne rozgraniczenie? Można uznać, iż każdorazowo, pomimo wytyczonych 

wskaźników, będzie to sytuacja trudna. Wyznaczona granica jest niezwykle rozmyta i niewyraźna, 

a gdy weźmie się pod uwagę aspekt „znajomość produktu przez konsumentów”, czyli jeden 

ze wskaźników określony przez Trybunał, jeszcze bardziej wydaje się to zawiłe. 

Na tym przykładzie widać jak wielu trudności powstaje, nawet uwzględniając fakt stworzenia 

tychże kryteriów. Wiedza o produkcie, jego kojarzenie, wydają się trudne w ocenie, a gdy ponadto 

kwalifikacja dokonywana jest przez poszczególny organy państw członkowskich, jednolitość 

kwalifikacji na gruncie całej Unii Europejskiej wydaje się mało prawdopodobna.  

Bacząc na naszą regulację krajowe, jeszcze trudniej zdefiniować omawiane różnice. Wydaje 

się, że w prawie polskim, jaki i w praktyce władze publicznej kontroli żywności są dość konserwatywne 

i restrykcyjne. Uznano, że przepisy wymagają zmian, a po ich wprowadzeniu, stan faktycznych i tak nie 

uległ znaczącym zmianom.
27

 Jeszcze więcej wątpliwości pojawiło się w związku z wprowadzeniem 

przepisów unijnych i obecnie wskazane zagadnienie nie jest wystarczająco uregulowane, co powoduje 

szereg niejasności.
28

 

 

V Wnioski. 

Powyżej omówione względu przesądzają o istnieniu szeregu problemów natury prawnej 

i faktycznej w przedmiocie suplementów diety. Powyższe rozważania są jedynie zarysem problemu. 

Podsumowując i też powracając do względów definicyjnych, można tylko ponownie 

podkreślić, że suplementy to środki niezwykle specyficzne, pod względem faktycznym i jurydycznym. 

Dokonując ich porównania do produktu leczniczego, można tylko wskazać na niejasną linię graniczną 

                                                           
24 Zob. wyrok ETS z dnia 12 marca 1991 w sprawie C-369/88 Delatrre, str I-1487 
25 Zob. przypis powyżej 
26 Wyrok z 15 listopada 2007 r. w sprawie Komisja przeciwko Niemcom, C-319/05, Zb. Orz. 2007, s. I-9811 
27 Zob. Krzycka Iwanow M. Never- ending Debate on Food Supplements: Harmonisation or Disharmonisation of the Law?, EFFL 

nr 3 2010 r. str 124 I n. 
28 Wojciechowski P, Intruduction of a food supplement into a Polish market, Rivista di dirrito alimentare, nr 4 2010 r. 
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pomiędzy nimi, brak jednolitych przepisów prawnych. Tak, jak lek jest przeznaczony wprost 

do leczenia lub zapobiegania, a nie do ogólnej i powszechnej konsumpcji mającej na celu utrzymanie 

podstawowych funkcji życiowych organizmu ludzkiego, tak, co do zasady będzie to zadaniem 

suplementu. Te będąc szczególnymi środkami spożywczymi powinny kojarzyć się konsumentowi 

ze zdrowym trybem życia, dbałością o zdrowie. Suplementy żywnościowe powinny znajdować 

zastosowanie, wówczas gdy, celem ich spożywania będzie utrzymanie homeostazy w organizmie. Jako 

środki żywnościowe mogą wykazywać działanie odżywcze lub inne fizjologiczne, ale na pewno nie 

mogą one być przedstawiane jako posiadające właściwości lecznicze. Ich celem jest wyłącznie 

uzupełnienie diety a nie, przykładowo zapobieganie chorobom. Podstawową różnicą pomiędzy lekiem 

a suplementem będzie, więc zawsze cel zastosowania (zażywania) danego produktu, choć niewątpliwie 

obie grupy mogą być uznawane za mające podobny charakter w oparciu nawet o to kryterium. W teorii 

bardzo łatwo uznać, również na gruncie ustanowionych przepisów, iż granica pomiędzy tymi 

produktami jest jaskrawa, natomiast zupełnie nie znajduje to odzwierciedlania w opiniach 

konsumentów. Jestem zdania, że przede wszystkim jest to wynikiem niejasnego ustawodawstwa 

i szeregu luk na gruncie samego prawa żywnościowego Unii Europejskiej. Prawodawca chcąc 

(poniekąd też z konieczności) zapewnić swobodę decyzyjną poszczególnym państwom członkowskim 

w zakresie regulowania tej dziedziny, mniejszą uwagę przywiązał do jakże istotnego aspektu jakim jest 

bezpieczeństwo żywności i żywienia, a także idąc dalej ochronę zdrowia i życia konsumenta. 

Niewłaściwe będzie faktyczne traktowanie suplementów żywnościowych jako produktów szczególnych, 

a następnie nie wytyczanie granic prawnych. W świetle obowiązujących przepisów wyłącznie 

powiadomienie GIS skoro nawet nie będzie to związać się z obowiązkiem wykazania odpowiedniej 

dokumentacji przeprowadzonych badaniach klinicznych? Jeszcze bardziej dziwi zupełna dowolność 

w stosowaniu ilości substancji mogących występować w składzie suplementów.  

Bacząc na te problematykę z perspektywy konsumenta, brak świadomości i możność bycia 

wprowadzonym w błąd doprowadzić może do stanu, w którym suplement zamiast pomagać będzie 

wywierał negatywny wpływ na zdrowie spożywającego. 

 

 

Summary 

The main theme of this discussion is the subject matter of products called food supplements 

which are also known as a supplementary food in U.S. The purpose of taking those products is intended 

to supplement the human food diet and provide some nutrients, such as vitamins, minerals, fiber etc. that 

may be missing or may not be consumed in sufficient quantities in a person's diet. The food supplement 

in Europe is defined as a concentrated source of nutrients or other substances with a nutritional 

or physiological effects. It is marketed "in dose" form i.e. as pills, tablets, capsules, liquids in measured 

doses etc. This nature often causes some misunderstanding what will be discussed. 
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The author presents legal issues of food supplements, concentrate on legal regulation in 

European Union and legal guides in regarding to this topic. Especially the aim is to focus on the issue of 

delimitation between those foodstuff and pharmaceutical products. In the general opinion, as showing a 

recent scientific research, the average customer does not see, in many cases, the difference between 

those two groups of products and at this point it is necessary to add that considering legal and factual 

view it is impermissible to treat food supplements and pharmaceutical products the same. Because of 

this problem the author tries to show firstly, the legal provisions in force and subsequently to point out 

the differences statutory provisions. What is more, it is taken an attempt to point actual, still difficult to 

describe differences between both groups and quoting the opinions and judicial decisions of E.U. 

legislator in this object. In the conclusion of the article the reader may find out the consideration in the 

subject of some legal loopholes and ideas and models preventive points. 

 

Key words 

Food supplements, pharmaceutical products, foodstuffs, differences, legal, food law statutory 

provisions, European Union Tribunal of Justice, statutory requirements, statutory differences. 
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Zbieg uprawnień na gruncie instytucji błędu i rękojmi – glosa do uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11. 

 

Uwagi wstępne. 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.
1
 dotyka istotnej kwestii zbiegu norm

2
 

na gruncie instytucji błędu, jako wady oświadczenia woli, oraz rękojmi
3
 za wady rzeczy sprzedanej.

4
 

W mojej ocenie Sąd Najwyższy uległ powszechnej tendencji przyznawania prymatu regule 

dopuszczalności zbiegu norm o charakterze kumulatywnym w ramach prawa cywilnego,
5
 nie starając 

się pogłębić w przedmiotowej uchwale problematyki skutków wyrażonego w niej stanowiska. 

Uzasadnienie Sądu przepełnione jest ogólnymi stwierdzeniami podporządkowanymi przyjętej na 

wstępie tezie o konieczności ochrony kupującego, której stosowanie może w rezultacie spowodować 

zachwianie równowagi istniejącej między stronami  umowy sprzedaży, a w konsekwencji doprowadzić 

do nadmiernego wzrostu kosztów działalności sprzedawców i negatywnie wpłynąć na sferę wymiany 

dóbr na rynku. W związku z powyższym istnieje konieczność braku aprobaty dla tezy przedmiotowego 

orzeczenia i krytycznej oceny treści jego uzasadnienia, a argumenty na poparcie tego stanowiska 

zostaną przedstawione w dalszej części niniejszej glosy.  

 

 

 

                                                           
1  Sygn. akt: III CZP 90/11, OSNC 2012 nr 7-8, poz. 85. 
2  W dalszej części niniejszej pracy pojęcie to będzie rozumiane jako sytuacja, gdy w procesie wykładni przepisów prawnych 

dojdzie do przyjęcia, że do badanego stanu faktycznego mają zastosowanie co najmniej dwie normy prawne, czyli analizowany 

stan faktyczny znajduje odzwierciedlenie w hipotezie tych norm prawnych (por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), 
System Prawa Prywatnego, Tom 1. Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 550); założona objętość 

niniejszej pracy nie pozwala dogłębnie zając się kwestią zbiegu norm niemniej warto wspomnieć, iż znakomicie problematykę tą 

ujął Z. Ziembiński, który przedstawił typologię zbiegów w oparciu o powiązania ich treści poprzez zależności typu: 
komplementarno-korekcyjnego, kolizyjnego albo takiego typu, który prowadzić będzie do powstania rozbieżności 

prakseologicznej systemu prawa o charakterze rzeczywistym bądź pozornym (Z. Ziembiński, Problematyka ogólna zbiegu 

przepisów prawnych, [w:] Z. Radwański (red.), Studia z prawa zobowiązań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – 
Poznań 1979, s. 333-346,); należy jednak dodać, iż problematyka zbiegu norm prawnych na gruncie prawa prywatnego nie jest 

przedmiotem szczególnego zainteresowania doktryny w przeciwieństwie chociażby do prawa karnego (w ostatnim czasie bardzo 

interesująco i szczegółowo podszedł do tej tematyki P. Kardas w pracy: Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza 
teoretyczna, LEX 2011). 
3  Ponadto przepisy o rękojmi stosuje się odpowiednio do innych typów umów, np. umowy o dzieło (art. 637 

 i 638 k.c.), o roboty budowlane (656 § 1 k.c.), spółki (art. 862 k.c.) oraz instytucji zapisu zwykłego (art. 980 k.c.), czy działu 
spadku (art. 1046 k.c.). 
4  W istocie sąd używa pojęcia zbiegu uprawnień (uprawnień prawokształtujących – uchylenia się od skutków prawnych 

oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu oraz odstąpienia od umowy w przypadku rękojmi); zbieg uprawnień zakłada 
wystąpienie rzeczywistego zbiegu norm (por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 551). 
5  Wyraźnie na rzecz interpretacji przychylnej dla zbiegu (in dubio pro concurrentia) wypowiedział się Sąd Najwyższy w 

wyroku z 16 września 2009 r., II CSK 189/09, Legalis oraz we współczesnej doktrynie m.in.: M. Grochowski, Zbieg norm w 
zakresie rękojmi, „Monitor Prawniczy” 2012 nr 19, s. 1049-50 oraz E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 580. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 144 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Opis stanu faktycznego. 

Analizowana Uchwała Sądu Najwyższego została wydana w związku z przedstawieniem przez 

Sąd Okręgowy w T. zagadnienia prawnego, powstałego na gruncie sprawy, której początki wiążą się 

z zawartą w dniu 30 marca 2007 r. umową sprzedaży samochodu.  Ponad rok po tym zdarzeniu okazało 

się, iż przedmiotowy pojazd jest niezgodny z wcześniejszymi ustaleniami stron, a jego wadliwość 

polega przede wszystkim na dwukrotnie większym przebiegu samochodu od pierwotnie zakładanego. 

Wskutek dokonanego odkrycia wady kupująca złożyła w dniu 18 listopada 2008 r. oświadczenie 

o uchyleniu się skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu przy zawieraniu umowy 

sprzedaży, a następnie sprawę oddała pod rozwagę sądu rejonowego, który ocenić miał zasadność 

powództwa kupującej o zasądzenie kwoty, odpowiadającej cenie za samochód.  Sąd przychylił się 

do stanowiska powódki, co skłoniło pozwaną do złożenia apelacji od wyroku wydanego w I instancji 

do Sądu Okręgowego w T.  

 

Podstawowe zagadnienie – zbieg norm.  

Głównym problemem, przed jakim stanął Sąd Najwyższy w ramach przedstawionego mu 

zagadnienia prawnego, była kwestia istnienia i konsekwencji zbiegu uprawnień, mających swoje 

podstawy w regulacjach instytucji błędu, jako wady oświadczenia woli, oraz rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej. Dopuszczanie istnienia zbiegu na tym polu związane jest z szeroką interpretacją przepisów 

kodeksu cywilnego dotyczących błędu (art. 84 k.c.),
6
 obejmującą również wystąpienie rozbieżności 

w świadomości jednostki co do właściwości danej rzeczy (error in qualitate).
7
 Możliwość nastąpienia 

w tym zakresie interferencji przepisów o rękojmi i błędzie jest jednocześnie powszechnie akceptowana.
8
 

Wydaje się także wstępnie, iż normy prawne wyinterpretowane na gruncie przepisów o błędzie 

i rękojmi będą się krzyżować w obrębie swoich hipotez,
9
 na co wskazał również Sąd Najwyższy 

w omawianej uchwale. Sąd, rozważając kwestie zbiegu norm, wychodzi z prawidłowego założenia, 

iż w prawie cywilnym, odmiennie niż w chociażby w prawie karnym, należy przyjąć stanowisko 

przychylne dla zbiegu norm (in dubio pro concurrentia) i wynikającego z niego zbiegu środków 

ochrony interesu prawnego.
10

 Słusznie również zauważa, już przy końcu uzasadnienia, że nie można 

wnioskować a contrario o niedopuszczalności zbiegu, gdy nie został on wprost przewidziany przez 

                                                           
6  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.). 
7  Por. Z. Wasiak, Błąd co do jakości, [w:] A. Rembliński (red.), Studia z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa dla uczczenia 
50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Szpunara, Warszawa-Łódź 1983, s. 45 i nast.. 
8  Por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 651. 
9  Tak również: A. Ohanowicz, Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, 
s. 75; Z. Wasiak, op. cit., s. 55; odmiennie: S. Grzybowskiego [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Tom I. Część 

ogólna, Warszawa-Kraków-Gańsk 1974, s. 126 i n., który wyklucza istnienie w tym wypadku zbiegu i uznaje, że kolizja obu 

regulacji należy do problemów wykładni; 
10  Por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 578. 
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ustawodawcę,
11

 lecz właściwym jest przyjęcie istnienia otwartego katalogu (numerus apertus) zbiegu 

norm.
12

 Niemniej Sąd zdaje się pomijać, że nie powinno się to wiązać z nadmierną ochroną jednego 

z podmiotów w określonej sytuacji prawnej przy nadmiernym obciążeniu innych,
13

 o czym będzie 

jeszcze mowa w dalszej części niniejszej pracy. Sąd w swoich rozważaniach stosunkowo wąsko odniósł 

się do przedstawianych już w doktrynie prób rozwiązania przedstawionego mu w pytaniu prawnym 

zbiegu norm. W istocie przywołał on dwie skrajne próby spojrzenia na problem, pomimo 

że w literaturze istnieje całe spektrum proponowanych rozwiązań.
14

 Sąd Najwyższy poddał krytyce 

stanowisko, zgodnie z którym  normy dotyczące rękojmi można potraktować jako regulacje szczególne 

w stosunku do norm określających instytucje błędu.
15

 W tym zakresie decydujący okazał się brak 

spełnienia elementu formalnego zasady specjalności, czyli fakt braku wystąpienia stosunku 

podrzędności w relacji hipotez norm prawnych dotyczących rękojmi i błędu. Mając na uwadze sposób 

postrzegana reguły specjalności w orzecznictwie
16

 i doktrynie,
17

 nie sposób jednak kwestionować 

słuszności argumentacji Sądu Najwyższego.
18

  

W uzasadnieniu omawianego orzeczenia znaleźć można również pogląd Sądu, zgodnie 

z którym zbieg uprawnień z tytułu błędu i rękojmi przyczynia się do zwiększenia możliwości wyboru 

przez podmiot środków przewidzianych przez prawo, co stanowić ma podstawową zasadę prawa 

cywilnego. Istotność tej zasady ma powodować konieczność dopuszczenia  każdego zbiegu uprawnień, 

o ile ustawodawca w sposób jednoznaczny jej nie wykluczył. Takie stwierdzenie należy jednak uznać za 

całkowicie nietrafne, powołując się chociażby na przypadek ochrony nabywcy rzeczy ruchomej w 

                                                           
11  Nie można jednak uznać, że dopuszczanie przez ustawodawcę zbiegu norm w niektórych sytuacjach, przekłada się na ogólną 

jego aprobatę przyjmowania zbiegu uprawnień na gruncie kodeksu cywilnego; przykładowo, w ramach omawianego zbiegu nie 
spotykamy się, tak jak ma to miejsce na podstawie interferencji odpowiedzialności ex delicto i ex contractu, z punktem 

odniesienia w postaci granic odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 361 k.c.), której przekroczenie jest niedopuszczalne, 

a w konsekwencji pomimo zbiegu zachowana jest ochrona interesu sprawcy szkody; w przypadku zbiegu uprawnień z tytułu 
rękojmi i błędu nie wydaje się to tak oczywiste. 
12  Koncepcję numerus apertus przyjął m.in. Sąd Najwyższy (7) w uchwale z dnia 9 września 2008 r., III CZP 31/08, OSNC 
2009, Nr 3, poz. 36: Zbieg norm jest wprawdzie zagadnieniem złożonym i niejednolicie pojmowanym w dogmatyce prawa, 

niemniej dominuje pogląd, że nie jest on wynikiem niedoskonałości techniki legislacyjnej, lecz jednym ze sposobów umocnienia 

praw i ułatwienia ich realizacji. Trzeba więc liczyć się z nim jako z normalną konstrukcją ustawową, a ponieważ nie można 
skonkretyzować wszystkich sytuacji, w których zbieg występuje, należy mówić o otwartym katalogu zbiegu przepisów i norm. 
13  Por. A. Ohanowicz, op. cit., s. 45; także A. Szpunar w recenzji pracy A. Ohanowicza, Zbieg norm w polskim prawie 

cywilnym, „Nowe Prawo” 1964 nr 5, s. 530. 
14  Możemy tutaj wymienić następujące określenia charakteru przedmiotowego zbiegu norm: 

-  kumulatywno – elektywny, por. A. Ohanowicz, op. cit., s. 81. 

- niedopuszczalny, z wyjątkami w przypadku podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę, por. K. Nowakowski, Ochrona 
nabywcy rzeczy z wadami (rękojmia za wady fizyczne), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1967 nr 2, s. 6. 

-  niedopuszczalny ze względu na konsumpcję normy z art. 88 § 1 i 2 k.c. przez normę stanowiącą uprawnienie do odstąpienia 

od umowy na gruncie rękojmi, por. S. Sołtysiński, Odpowiedzialność producenta wobec konsumenta za szkody wyrządzone 
wprowadzeniem do obrotu rzeczy z wadami, „Studia Cywilistyczne”, t. XV, Kraków 1970, s. 167. 

-  niedopuszczalny ze względu na ogólny charakter przepisów o błędzie w stosunku do tych regulujących rękojmię (lex specialis 

derogat legi generali) – por. A. Kozaczka, Błąd jako wada oświadczenia woli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 
1961, s. 32-34. 
15 Tak na gruncie kodeksu zobowiązań H. Berman [w:] H. Berman, Kilka uwag do przepisów Kodeksu zobowiązań o rękojmi 

i błędzie, „Przegląd Sądowy” 1934 nr 8; powołując słusznie, iż zróżnicowanie prawne pod względem skutków błędu i rękojmi 
uznać trzeba za skrajnie odmienne, a nawet wprost sprzeczne traktowanie dwóch pokrewnych stanów faktycznych, co przemawia 

za wyłączeniem zbiegu uprawnień z tytułu błędu i rękojmi. 
16  Por. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 1995 r., sygn. akt W. 6/95, LEX 25561. 
17  Por. J. Wróblewski, Lex generalis a lex specialis, „Nauki Humanistyczno – Społeczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Łódzkiego” 1963, seria I, z. 28, s. 5–6. 
18  Analogiczne stanowisko to tego przedstawionego przez Sąd Najwyższy wyraził A. Ohanowicz [w:] A. Ohanowicz, op. cit., 
s. 74 i nast. 
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dobrej wierze na podstawie art. 169 k.c., wyłączającego możliwość skorzystania przez nabywcę 

z instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w celu dochodzenia wydania korzyści. Oczywistym jest, 

że przyjęcie w tym zakresie zbiegu norm spowodowałoby pozbawienie sensu instytucji nabycia rzeczy 

w dobrej wierze. Ponadto tego rodzaju sytuacja zdaje się być wykluczona już w ramach hipotezy normy 

prawnej, której podstawą są przepisy art. 405 k.c. i nast. W konsekwencji nie dochodzi do zbiegu norm 

w znaczeniu przyjętym w niniejszej pracy.
19

  

Wychodząc z powyżej przedstawionych założeń, Sąd Najwyższy stwierdził, iż powinno 

się przyjąć kumulację uprawnień z tytułu rękojmi i błędu, a wybór jednego z tych uprawnień należeć 

ma do osoby, której one przysługują. Sąd nie precyzuje dalej czy możliwości osoby uprawnionej w tym 

zakresie są nieograniczone, czy może skorzystanie przez nią z jednej z instytucji będzie związane 

z rezygnacją z drugiej. Bez wątpienia stanie się to przyczyną dalszych wątpliwości w stosowaniu 

kumulacji zbiegu przedmiotowych norm prawnych.
20

  

Powracając do kwestii priorytetowego traktowania przez Sąd Najwyższy uprawnień 

kupującego należy zauważyć, że pominięcie interesu sprzedającego jest w istocie wypaczeniem 

instytucji rękojmi na gruncie kodeksu cywilnego. Umożliwienie skorzystania z uchylenia się 

od skutków oświadczenia woli w przypadku błędu co do jakości, stwarza poważne zagrożenie 

nadużywania tego środka ochrony przez kupujących. Nie dotyczy to wyłącznie przypadków, które są 

często wymieniane w doktrynie,
21

 ale można sobie również wyobrazić, iż w trakcie negocjacji po 

ujawnieniu się wady rzeczy sprzedanej, kupujący będzie wykorzystywać uprawnienie z art. 88 § 1 k.c., 

aby wymusić określone zachowania na sprzedającym. Powyższa sytuacja doprowadzona do skrajności 

powodowałaby, że sprzedający w nieograniczonym przedziale czasowym w przyszłości, musiałby 

liczyć się z ryzykiem uchylenia się od skutków prawnych przez kupującego. Takie rozumowanie jest nie 

do przyjęcia przy uwzględnieniu intencji ustawodawcy, wynikających z konstrukcji rękojmi, na którą 

składa się powinność zachowania przez kupującego pewnych aktów staranności przy korzystaniu 

z uprawnień (563 § 1-2 k.c.) oraz ograniczony czas na dochodzenie swoich roszczeń (art.. 563 

i 568 k.c.). Zbieg uprawnień w interesującym nas zakresie prowadzić będzie do podejmowania przez 

kupującego zachowań oportunistycznych w ramach umowy sprzedaży.
22

 Nie będzie on skłonny do 

ponoszenia kosztów badania nabytej rzeczy, gdyż ewentualna chwila ich ujawnienia i tak spowoduje 

powstanie uprawnienia z art. 88 § 1 k.c. Oczywiście wziąć pod uwagę trzeba wyłącznie sytuacje, 

w których sprzedawca błąd wywołał albo o nim wiedział lub mógł go łatwo zauważyć (art. 84 § 1 k.c.). 

Można stwierdzić, jak uczynił to Sąd Najwyższy, iż takie przypadki nie będą liczne, ale z drugiej strony 

                                                           
19 Por: P. Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie, [w:] A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego, tom 6. Prawo zobowiązań 

– część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 263, który jednak zdaje się przyjmować w tym przypadku istnienie zbiegu norm. 
20 O ile klarowna wydaje się sytuacja w przypadku odstąpienia od umowy w ramach rękojmi (por. A. Ohanowicz, op. cit., s. 45), 
to problematyczne może okazać się skorzystanie z pozostałych uprawnień, np. do naprawy rzeczy i rozstrzygnięcie, czy jednostka 

zachowuje wówczas uprawnienie z art. 88  § 1 k.c.; w zasadzie nic nie stoi temu na przeszkodzie, gdyż wykonanie tych uprawnień 

we wskazanej kolejności jest możliwe; powstaje jednak pytanie, czy kupujący nie będzie nadużywał uprawnień wobec 
sprzedawcy, narażając go przez to na straty. 
21 Por. S. Sołtysiński, op. cit., s. 166-167. 
22 Por. M. Gintowt, Asymetria informacji jako ratio legis instytucji rękojmi w świetle ekonomicznej analizy prawa, „Polskie 
Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa Working Paper” 2010 nr 4, str. 10. 
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jeżeli weźmiemy pod uwagę okoliczność, że zdecydowaną większość sprzedawców stanowią osoby 

profesjonalnie zajmujące się handlem, to paradoksalnie do wyjątku będzie należała sytuacja nie 

spełnienia przesłanki prowadzenia w błąd przez przedsiębiorców,
23

 w ramach której, wbrew 

twierdzeniom Sądu Najwyższego,
24

 irrelewantna jest kwestia wiedzy sprzedawcy.  

Sąd w swoim orzeczeniu niejako założył istnienie braku równowagi w ramach umowy 

sprzedaży, wskazując na gorszą pozycję kupującego, który na etapie przedkontraktowym nie posiada 

co do zasady takiej samej możliwości zapoznania się z przedmiotem sprzedaży jak sprzedawca. Z tego 

wywodzi o konieczności ochrony interesu kupującego i zrównoważenia pozycji stron poprzez przyjęcie 

zbiegu odpowiednich norm, co ma posiadać uzasadnienie w zasadzie autonomii woli podmiotów. O ile 

sformułowany przez Sąd Najwyższy wniosek zdaje się być poprawny, to całkowicie błędne są jego 

założenia (błąd petitio princicpii). Nie można bowiem twierdzić, że zawsze w ramach umowy sprzedaży 

zachodzi przewaga informacyjna po stronie sprzedawcy.
25

 Udowodnienie tej kwestii jest o tyle istotne, 

że jej rezultat, czyli przyjęcie zbiegu norm wywiedzionych z przepisów o błędzie i rękojmi, prowadzi do 

ograniczenia autonomii woli innych podmiotów poprzez kumulację uprawnień do jednostronnego 

unicestwienia
26

 wcześniej zawartych stosunków umownych. Współczesna „inżynieria ustawodawcza” 

stara się często pogodzić rozbieżne interesy jednostek, tworząc konstrukcje oparte o kompromis 

i dążenie do zachowania równowagi.
27

 Nie można bowiem w nieskończoność rozszerzać uprawnień 

jednego podmiotu kosztem drugiego.  Ponadto w ramach omawianego w tej pracy przypadku trudno 

mówić o całkowitym pominięciu autonomii kupującego, którego głównym i wystarczającym 

instrumentem ochrony jest rękojmia.
28

 Przypomnieć należy, że na płaszczyźnie prawa cywilnego obecna 

                                                           
23  Przykładowo: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r. IV CSK 533/10; LEX nr 989135: Uznano, że Agencja Mienia 
Wojskowego, przygotowując przetarg na sprzedaż nieruchomości, nie dołożyła należytej staranności, nie weryfikując faktycznych 

granic nieruchomości ani kwestii ewentualnego obciążenia jej prawami osób trzecich. W stosunku do niej powinno się zaś 
stosować miernik należytej staranności wynikający z profesjonalnego charakteru podejmowanych działań; wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 października 2009 r. I ACa 732/07: Trzeba przy tym podkreślić, że został on przygotowany 

przez komisanta, który jest przedsiębiorcą zajmującym się handlem dziełami sztuki. Miernik wymaganej od niego staranności, 
zarówno na etapie wykonania umowy jak i jej zawierania, musi uwzględniać zawodowy charakter prowadzonej działalności; oraz 

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r. IV CSK 169/05: W przypadku umowy sprzedaży nieruchomości kupujący 

zwykle posiada wiedzę o przedmiocie umowy na długo przed tym, gdy staje do czynności notarialnej. O wywołaniu u niego błędu 
przez stronę sprzedającą należy więc mówić w odniesieniu do każdego zachowania się sprzedającego, które było przyczyną 

fałszywego przekonania kupującego.  
24  Sąd Najwyższy uznał, że zdolność do zauważenia błędu ma dotyczyć istotnych cech przedmiotu sprzedaży; z art. 84 § 1 k.c. 
wynika, że irrelewantne jest to, czy sprzedawca wywołując błąd w świadomości drugiej strony pozostaje również w mylnym 

przekonaniu co do przedmiotu umowy; wystarczające jest, aby swoim zachowaniem wprowadził drugą stronę w błąd i może to 

nawet uczynić w dobrej wierze; stąd stwierdzenie: możliwość powołania się na błąd jest zaś zależna od tego czy sprzedawca mógł 
z łatwością zauważyć, czyli czy mógł zauważyć wadę rzeczy jest wypaczeniem brzmienia przepisu art. 84 § 1 k.c.; w istocie, 

zaoferowanie przez osobę profesjonalnie zajmująca się sprzedażą samochodów pojazdu o określonych parametrach bez ich 

wcześniejszego sprawdzenia, jest wprowadzeniem w błąd drugiej strony poprzez zaniechanie; spełnienie przesłanki wprowadzenia 
w błąd wiążę się z ustaleniem odpowiedniej relacji przyczynowej o charakterze obiektywnym, czyli wolnej od poddania ocenie 

pod względem zawinienia podmiotu. 
25  Por. M. Gintowt, op. cit., s. 10-12. 
26  Służyć do tego będą przyznane kupującemu uprawnienia prawokształtujące w postaci: uchylenia się od skutków prawnych 

oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub odstąpienia od umowy na gruncie rękojmi. 
27  Por. M. Safjan, op. cit., s. 551. 
28  Jeżeli ustawodawca wyróżnia specjalne obszary regulacji prawnej (przykładowo: rynek konsumencki), to należy uznać ten 

rodzaj interwencjonizmu prawnego, którego celem jest ustanowienie równowagi (warunków dla istnienia autonomii woli 

podmiotów), jako wyjątkowy i co najmniej z ostrożnością podchodzić do kwestii rozszerzenia zakresu ochrony prawnej pewnej 
grupy jednostek przy jednoczesnym ograniczeniu pozycji prawnej innych. 
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jest zasada realnego wykonania zobowiązania.
29

 Tę zasadę starają się realizować regulacje art. 556 k.c. 

i nast., w szczególności w drodze ograniczenia możliwości odstąpienia od zawartej umowy przez 

kupującego. Przyznawanie uprawnień podmiotom do unicestwiania umów wspiera rozwiązania 

niekooperatywne, czyli nieefektywne w sensie ekonomicznym.
30

 Ponadto rękojmia, przewidując 

segmentowy system uprawnień, zmusza kupującego i sprzedającego do podjęcia rokowań przed 

odstąpieniem od umowy. Przyjmując stanowisko Sądu Najwyższego, kupujący będzie mógł spokojnie 

przejść do zaostrzenia konfliktu poprzez niepodejmowanie prób wyjaśnienia sytuacji.
31

 

Uwzględnienie zbiegu norm na gruncie przepisów o rękojmi i błędzie staje się również 

problematyczne z punktu widzenia prawa konsumenckiego. Przyjęcie dopuszczalności zbiegu norm 

w omawianym w niniejszej pracy zakresie, mogłoby być przyczyną zmniejszenia atrakcyjności 

polskiego prawa konsumenckiego z uwagi na przyznanie nadmiernej ochrony konsumentom, 

a w wyniku tego odbieganie od standardów europejskich, zatem takie rozwiązanie należy uznać za 

niepożądane.
32

  

Zauważyć zatem można, że szereg argumentów przemawia za niedopuszczalnością przyjęcia 

zbiegu norm ze względu na ich niezbieżność prakseologiczną.
33

 Można nawet pójść dalej, niż miało 

to miejsce dotychczas w doktrynie, i stwierdzić, że w istocie normy wynikające z przepisów o błędzie 

i rękojmi nie mają elementów wspólnych w zakresie ich hipotez. Odwołać należy się w tym miejscu do 

konstrukcji redukcji teleologicznej.
34

 Nie trudno zauważyć, że intencją ustawodawcy było całkowite 

uregulowanie kwestii wadliwości rzeczy na gruncie przepisów o rękojmi.
35

  Instytucja ta podkreśla nie 

tylko zasadę trwałości stosunków zobowiązaniowych, ale również służy zachowaniu równowagi 

interesów w ramach umowy sprzedaży pomiędzy kupującym i sprzedającym. W ramach każdego 

z reżimów prawnych, ustawodawca stara się precyzyjnie wyważyć interesy stron umowy. Rozbicie tej 

                                                           
29  Por. E. Łętowska i K. Osajda [w:] M. Safjana (red.), op. cit., s. 671. 
30  Por. m.in.: R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, C.H. Beck, Warszawa 2011, str. 295 i nast. 
31  Rękojmia pozwala stronom nawiązać nić porozumienia przed ewentualnym zerwaniem stosunków umownych; wydaje się, 

że wzrost popularności uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu spowoduje zwiększenie 

liczby procesów sądowych; takie rozwiązanie może spowodować wzrost kosztów po stronie konsumentów, na których 
przedsiębiorcy przerzucą wydatki przeznaczone na obsługę ryzyka związanego z uchylaniem umów zawartych pod wpływem 

błędu oraz po stronie społeczeństwa, które poniesie koszty obsługi rozstrzygania przez odpowiednie organy sądowe zaistniałych 

sporów. 
32  Kwestia rękojmi w układzie przedsiębiorca-konsument (B2C) uregulowana jest przez ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176); tak jak 

w przypadku rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym, wymieniona ustawa przewiduje po stronie konsumenta obowiązek 
dochowania pewnych aktów staranności w dochodzeniu swoich uprawnień (art. 9 ustawy), terminy (art. 10 ustawy) oraz 

segmentowy charakter uprawnień, przy zachowaniu zasady realnego wykonania zobowiązania poprzez potraktowanie odstąpienia 

od umowy jako ostateczności; postanowienia ustawy są zgodne z wymogami prawa unijnego i chociaż przewidują one obecnie 
minimalny standard ochrony, to jak się wydaje niewskazane jest jej rozszerzenie; wynika to z transgranicznych elementów handlu 

konsumenckiego; przedsiębiorcy zagraniczni niechętnie będą podejmować działalność w Polsce, jeżeli przepisy z zakresu ochrony 

konsumentów będą się różniły od ich macierzystych albo będą mało przejrzyste. 
33  Por. Z. Ziembiński, op. cit., s. 345. 
34  Redukcja teleologiczna uważana jest za nadrzędzie w procesie wykładni przepisów prawnych odwrotne do powszechnie 

akceptowanej analogii; ta ostania pozwala na zastosowanie do stanu faktycznego, nie podlegającego żadnej normie prawnej, innej 
normy prawnej, która bezpośrednio nie dotyczy badanego stanu faktycznego; zakłada się zatem w takich przypadkach istnienie 

niezamierzonej luki w prawie; w warunkach możliwości zastosowania redukcji teleologicznej mamy do czynienia z sytuacją 

całkowicie odwrotną; czasami bowiem w wyniku interpretacji pewnego zbioru przepisów dochodzimy do wniosku, że zakres 
zastosowania powstałej w ten sposób normy prawnej jest za szeroki i nie do pogodzenia z założeniem racjonalności ustawodawcy; 

narzędziem służącym korekcie wystąpienia tego rodzaju nieścisłości w tekstach prawnych jest redukcja teleologiczna; por. 

T. Targosz, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 43. 
35  Dodatkowo może o tym świadczyć regulacja kwestii podstępnego zatajenia wady (art. 564 k.c.). 
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równowagi na gruncie umowy sprzedaży byłoby sprzeczne z tak zrekonstruowaną wolą ustawodawcy 

i niczym nieuzasadnione. Jak to zostało podkreślone w doktrynie, dopuszczenie zastosowania obydwu 

reżimów regulujących instytucje błędu oraz rękojmi, pozbawiłoby znaczenia przepisy kodeksu 

cywilnego, nakładające na kupującego obowiązek zbadania rzeczy lub zawiadomienia o wadzie.
36

 

Zatem nie można przypisać racjonalnemu ustawodawcy intencji skonstruowania zbiegu przepisów tych 

dwóch instytucji, gdyż w ten sposób dochodziłoby do sprzeczności aksjologicznej wewnątrz stworzonej 

przez niego regulacji prawnej w postaci kodeksu cywilnego. Ostatecznie przemawia to za możliwością 

zastosowania w interesującym nas przypadku narzędzia w postaci redukcji teleologicznej i uznania, 

iż normy prawne w zakresie błędu i rękojmi nie pozostają ze sobą w zbiegu, ponieważ kwestia błędu 

co do jakości nie mieści się w obrębie hipotezy art. 84 k.c. 

 

Podsumowanie. 

Trudno uznać, iż sformułowana przez Sąd Najwyższy na tle omawianej uchwały zasada 

prymatu zbiegu uprawnień podmiotów jest krokiem w kierunku liberalizacji dopuszczalności zbiegów 

na tle prawa cywilnego.
37

 Przede wszystkim Sąd zbyt szeroko nakreślił granice przyjętej zasady, 

wyłączając ją jedynie w razie wyraźnego zakazu ustawodawcy. Nie sposób również podzielić 

optymizmu, iż takie rozwiązanie przyczyni się do polepszenia sytuacji prawnej jednostek w zakresie 

omawianego tu zbiegu norm. Co do zasady będzie to możliwe, gdy przykładowo jednostka utraci 

uprawnienie do  powoływania się na ochronę z tytułu rękojmi. Jednakże skutki ekonomiczne takiego 

rozwiązania dla wszystkich kupujących mogą okazać się całkowicie odmienne, doprowadzając 

do wzrostu kosztów ponoszonych przez  społeczeństwo. Stąd w mojej ocenie uchwałę z dnia 26 stycznia 

2012 r. Sądu Najwyższego należy ocenić krytycznie.  

 

Podziękowania 

Autor chciałby podziękować Karolinie Szmit za nieocenione wsparcie i cenną dyskusję, bez 

których niniejsza glosa nie mogłaby powstać. 

 

Summary 

The resolution passed by the Supreme Court indicates the issue of concurrence of powers on 

the basis of the error and warranty for the quality of a product. The Supreme Court found it reasonable 

to accept in this case the concurrence of legal rules, which in turn allows individuals to select respective 

legal instruments in the event of an error on the quality of the purchased item. This contention should be 

evaluated critically. First of all, the interpretation adopted by the court may result in an imbalance exists 

between the parties to the contract of sale, and ultimately lead to an excessive increase in the cost 

of sales operations and adversely affect the sphere of exchange of goods in the market. It is due to 

                                                           
36  Por. Z. K. Nowakowski, op. cit., s. 7-8. 
37  Odmiennie M. Grochowski [w:] M. Grochowski, op. cit., s. 1049-50. 
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passing on the seller an overall risk of appearance of defects of the goods sold. The Supreme Court did 

not take these circumstances into account, focusing solely on protecting the interests of the buyer. 

However, the economic consequences of such a solution for all buyers may be quite different, leading 

to an increase in costs to society. 

 

Key words 

Gloss, Supreme Court, error, warranty for the quality of a product, cumulative concurrence of 

rules. 
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Glosa finansowa: Umowa dożywocia jako forma odpłatnego zbycia nieruchomości 

podlegająca opodatkowaniu w świetle orzeczenia NSA. 

 

 Orzeczenie NSA dotyczy problemu, z jakim na przestrzeni ostatnich kilku lat boryka się wiele 

Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Trudnością przed jaką stoją jest rozstrzygnięcie, czy zbycie 

lokalu w drodze umowy dożywocia, w okresie pięcioletnim od momentu nabycia, stanowi źródło 

dochodu podlegającego opodatkowaniu. Wyrok NSA rozstrzyga to zagadnienie nietrafnie, zmagając się 

z problemem odpowiedniej subsumpcji stanu faktycznego do obowiązujących przepisów prawa 

podatkowego. Sąd staje na stanowisku przeciwstawnym do reprezentowanego przez Wojewódzkie Sądy 

Administracyjne. Sąd w swoich rozważaniach skupia się na trzech zagadnieniach. Zagadnienia te to: 

sprecyzowanie źródeł przychodu podlegającego opodatkowaniu, ustalenie wielkości podstawy 

opodatkowania oraz kwestia zasadnicza, jak określił to sąd, ustalenia czy umowa dożywocia ma 

charakter odpłatny czy darmy. Skupienie się nad tak skonstruowanymi tezami nie daje możliwości 

prawidłowego rozstrzygnięcia. Kwestią podstawową nie jest charakter umowy dożywocia, a wielkość 

podstawy opodatkowania.  

Art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
1
 zawiera 

katalog źródeł przychodu. W myśl ust. 1 pkt 8 lit a omawianego artykułu, źródłem przychodu jest 

odpłatne zbycie nieruchomości, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ust. 2. Treść 

omawianego przepisu jasno wskazuje, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości.  

Instytucja prawna umowy dożywocia została unormowana w kodeksie cywilnym.
2
 

W art. 908 k.c. sformułowano definicję tej instytucji. Treścią umowy jest zobowiązanie osoby, która jest 

właścicielem nieruchomości, do przeniesienia własności tejże nieruchomości na nabywcę, w zamian 

za zapewnienie zbywcy dożywotniego utrzymania. Odmiennie, w stosunku do uregulowań Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, umowa ta stanowi źródło stworzenia więzi, takich jakie zachodzą pomiędzy 

osobami zobowiązanymi do alimentacji a uprawnionymi do takiego świadczenia. To właśnie odróżnia 

umowę dożywocia od renty.
3
 Wynika z tego, że umowa ta ma charakter zobowiązująco-

rozporządzający, a świadczenie obu stron stosunku prawnego charakter wzajemny. „Zgodnie 

z art. 487 § 2 KC i poglądem panującym w doktrynie, element wzajemności należy oceniać 

z subiektywnego punktu widzenia. Nie można poszukiwać ekonomicznej równowartości świadczeń, 

                                                           
1 Dalej jako u.p.d.o.f. 
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dalej jako k.c. 
3 Por. szerzej E. Gniewek, red. P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5,Warszawa 2013, Legalis. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrgaytqmru
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którą i tak w przypadku tej umowy trudno ocenić ze względu na jej charakter.
4
 Losowy charakter 

ugruntowuje w doktrynie A. Wiśniewski.
5
 Dokonując analizy art. 908-916 k.c. oraz przedstawionych 

powyżej cech należy stanąć na stanowisku, że umowa dożywocia ma charakter odpłatny. W związku 

z powyższym należy uznać, że konkluzja NSA na temat odpłatności umowy dożywocia zasługuje 

na aprobatę. Nie jest to jednak jednoznaczne z przyjęciem, że umowa ta spełnia przesłanki „odpłatnego 

zbycia” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a u.p.d.o.f. 

Na krytykę zasługuje zastosowanie wykładni rozszerzającej w stosunku do art. 19 u.p.d.o.f. 

Ustawa nie definiuje pojęcia „odpłatnego zbycia”. W ustępie pierwszym, zdaniu pierwszym, zawarte 

jest natomiast, co stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. NSA w wyroku z dnia  

5 września 2008r. stwierdził, że: „Ustawodawca nie zdefiniował przy tym użytego w art. 19 ust. 

1 u.p.d.o.f. pojęcia ceny(...). Dokonując wykładni tego pojęcia zauważyć należy, iż zarówno stosując 

wykładnię językową, jak i wykładnię systemową zewnętrzną przyjąć należy, iż jest to wielkość wyrażona 

w pieniądzu, niezbędna do kupienia określonego towaru czy usługi”. W związku z powyższym nie jest 

możliwe odnalezienie w umowie dożywocia ceny, za jaką zbywana jest nieruchomość. Skoro zbywca 

nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, to przepisy prawa podatkowego 

powinny wskazać jednoznacznie dochód jaki osiągnął. Dochodem tym powinna być kwota wynikająca 

z różnicy między ceną osiągniętą ze zbycia, a kosztami jakie w związku z tym zbywca poniósł. 

Nietrafna jest, podjęta przez Sąd, próba wykładni art. 19 u.p.d.o.f i zakwalifikowanie jakoby cena 

zawarta w umowie dożywocia, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiegała od wartości rynkowej 

zbywanych rzeczy. Esencją tej umowy jest fakt, iż w zamian za zbycie nieruchomości, zbywca jest 

dożywotnio utrzymywany. Nie możemy mówić o jakiejkolwiek cenie w przypadku tejże umowy. 

Nieuzasadnione jest zbagatelizowanie przez sąd kwestii „wyceny umowy dożywocia” podniesionej 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. WSA w swoim wyroku stwierdził, że: „Ze względu na losowy 

charakter umowy, oznaczający nieokreślony w chwili jej zawarcia czas jej trwania, nie jest możliwe 

dokonanie wyceny wartości świadczeń udzielanych dożywotnikowi do opodatkowania”.
6
 W mojej opinii 

Wojewódzki Sąd Administracyjny błędnie przyjął, że należy wykazać niemożność obliczenia wartości 

rynkowej umowy dożywocia. Z treści art. 19 ust. 1 jasno wynika, iż wyceny dokonuje się tylko 

w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie, znacznie odbiega od wartości rynkowej. Nie jest możliwe 

wskazanie ceny w umowie dożywocia. NSA błędnie oparł się na osobistym odczuciu zbywcy, jakoby 

wartość świadczeń uzyskanych w zamian za zbycie nieruchomości była równa. Podstaw zastosowanie 

takiej wykładni nie znajdziemy w omawianym artykule. Należy podkreślić, że przy zawieraniu 

jakiejkolwiek umowy, zarówno jedna, jak i druga strona, w subiektywny sposób widzi korzyści 

ekonomiczne płynące z jej zawarcia. Taki indywidualny punkt widzenia nie może być podstawą do 

obliczenia wartości należnego podatku. Z definicji umowy wzajemnej, zawartej w art. 487 k.c., wynika 

                                                           
4 Por. szerzej J. Panowicz-Lipska, Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System Prawa Prywatnego tom 8, ,2011, s. 757. 
5 Por. szerzej A. Wiśniewski, Umowy losowe w prawie polskim, Warszawa 2009, s. 102. 
6 Zob. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 29 września 2010r., I SA/Sz 559/10. 
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przecież, że świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej. 

Już R. Longchamps de Berier wyjaśniał, że w tej umowie każda ze stron zobowiązuje się 

do świadczenia, jednocześnie uznając świadczenie drugiej strony za ekwiwalent swojego.
7
 Nie zawsze 

będzie więc tak, że w obiektywny sposób stwierdzimy ekwiwalentność świadczeń.  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 217 wyraźnie zawiera podstawę nakładania 

podatków. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „ustanawia on bezwzględną wyłączność ustawy dla 

normowania: "nakładania podatków, innych danin publicznych, określania podmiotów, przedmiotów 

opodatkowania i stawek podatkowych". W tych materiach konieczne jest więc uregulowanie w samej 

ustawie wszystkich podstawowych elementów, tak aby unormowanie ustawowe zyskało cechy 

kompletności, precyzji i jednoznaczności”.
8
 Natomiast NSA wypowiedział się, iż: „Wszelkie uprawienia 

i obowiązki podatkowe muszą wynikać wprost z przepisów ustawy. Wynika to z zapisu art. 217 

Konstytucji i w związku z tym wszelka analogia jest niedopuszczalna. Za niesporny należy uznać pogląd, 

że w drodze analogii nie jest wolno tworzyć nowych stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu, 

a milczenie ustawodawcy należy uznać za obszar wolny od opodatkowania, a nie za lukę prawną 

i to nawet wtedy, gdy można było domniemywać błąd legislacyjny”.
9
 

W ustawie podatkowej brak jest dokładnie sprecyzowanej podstawy opodatkowania umowy 

dożywocia. Należy więc, mając na uwadze powyższe, jednoznacznie stwierdzić, że w myśl art. 19 

u.p.d.o.f. w omawianym przypadku nie ma możliwości zakwalifikowania umowy dożywocia jako formy 

„odpłatnego zbycia nieruchomości” zawartej w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a. W 2000r. dokonano zmiany 

u.p.d.o.f.
10

 Wprowadzone wówczas sformułowanie „odpłatne zbycie” zastąpiło w tym przepisie 

stwierdzenie „sprzedaż lub zamiana”. Za zmianą tego przepisu, nie poszła niestety zmiana art. 19 

u.p.d.o.f. Stąd wynika właśnie problem zakwalifikowania umowy dożywocia jako źródła dochodu, 

w myśl przepisów prawa podatkowego. Jest to sytuacja spowodowana błędem legislatury. Niestety, 

w myśl przytoczonej powyżej wypowiedzi NSA, należy uznać to za obszar wolny od opodatkowania. 

Niezrozumiała zatem jest próba dokonania analogii w stosunku do umowy dożywocia. Jeżeli 

ustawodawca w zapisie art. 19 u.p.d.o.f. opisuje stosunek prawny, w którym występuje cena, 

to przemilcza on takie konstrukcje prawne, które tej ceny nie zawierają. 

Wyrok ten jest pierwszym orzeczeniem NSA dotyczącym opodatkowania zbycia 

nieruchomości, w okresie pięciu lat od zakupu, w drodze umowy dożywocia. W mojej opinii Sąd zajął 

błędne stanowisko, próbując zastosować wykładnię rozszerzającą do stanu faktycznego niezawartego 

w ustawie podatkowej. Na aprobatę zasługują konkluzje dotyczące charakteru omawianej umowy. 

Niestety mając na uwadze poprzednie orzeczenia NSA oraz wykładnię art. 217 Konstytucji RP 

                                                           
7 E. Gniewek, red. P. Machnikowski, op. cit. 
8 Zob. Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999r, K28/98. 
9 Zob. Wyrok NSA z dnia 2 marca 2006r., I FSK 736/05. 
10 Zob. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw. 
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dokonaną przez TK, w danym wyroku nietrafnie zakwalifikowano umowę dożywocia, jako podlegającą 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Znaczenie tego rozstrzygnięcia jest o tyle istotne, że jest ono 

pierwszym dotykającym tego problemu, a zarazem stojącym w opozycji do orzeczeń Wojewódzkich 

Sądów Administracyjnych. 

 

Summary 

The Judgment of Supreme Administrative Court which ruled main problem held in Regional 

Administrative Court in many years. Legal issue regards to alienation of premises in contract of annuity 

in five year period from acquisition as a source of taxation. Author disagree with ruling of Supreme 

Administrative Court and showing different salvation of this legal problem. Court focused on three legal 

problems: enunciate of source of taxable income, stipulate taxation base and the main issue lie ruled 

Court: stipulate is contract of annuity has a paying or free obligation. Main issue is not a character of 

contract of annuity but a issue of assessment of taxation base. Author create critic statement about 

subsumption made by Court and extensive interpretation of tax regulation in the grounds of  contract of 

annuity and taxation base. Author present the vide argumentation based on rulings of administrative 

courts and doctrine coming across with the sentence of Supreme Administrative Court. 

 

Key words 

Contract of annuity,  acquisition, source of taxation, tax income, tax loophole, tax regulation, 

premises.  
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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., IV KK 137/11. 

 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w glosowanym wyroku zasługuje na aprobatę. 

W orzeczeniu Sąd Najwyższy rozważył kilka istotnych zagadnień przywołując wiele różnych opinii. 

Komentowane orzeczenie zapadło na kanwie następującego stanu faktycznego: Robert W. 

wystąpił w kwietniu 2010r., przez swojego pełnomocnika z wyboru, do Sądu Okręgowego w R. 

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz zasądzenie kosztów 

postępowania. Jak ustalono, wnioskodawca był oskarżony o 4 przestępstwa, a to: z art. 258 §1 k.k., 

z art. 43 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r. oraz art. 44 ust. 2 tej ustawy, a nadto 

z art. 263 § 2 k.k. Był on w postępowaniu dotyczącym tych przestępstw tymczasowo aresztowany 

w okresie od dnia 19 maja 2004 r. do dnia 11 kwietnia 2006 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w R. z dnia 

24 czerwca 2009 r. został uniewinniony od popełnienia trzech pierwszych ze wskazanych wyżej 

czynów, a w odniesieniu do czwartego z nich postępowanie umorzono na podstawie art.17 § 1 pkt 3 

k.p.k. Orzeczenie to uprawomocniło się na skutek utrzymania go w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego 

w R. z dnia 11 lutego 2010 r. Sąd Okręgowy w R., uznając za zasadny wniosek o odszkodowanie 

i zadośćuczynienie, ograniczył zakres roszczeń i zasądził na rzecz wnioskodawcy, łącznie z obu tych 

tytułów, kwotę 82.650 zł, oddalając wniosek w pozostałym zakresie. Przyjął, że odszkodowanie 

obejmować może jedynie iloczyn kwoty, jaką mógłby zaoszczędzić wnioskodawca, a której to nie 

zaoszczędził z uwagi na zastosowany środek zapobiegawczy oraz uznając, że zadośćuczynienie należy 

ustalić na kwotę 50 zł za każdy dzień pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 

30 grudnia 2010 r., zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz wnioskodawcy 

dodatkowo kwotę 13.860 zł, uznając kwotę zadośćuczynienia za zbyt niską i podnosząc ją o 20 zł 

za każdy dzień pozbawienia wolności, a w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymując w mocy.  

Głównym problemem przy rozpatrywaniu kasacji od prawomocnego wyroku Sądu 

Apelacyjnego stała się ocena tego, jaki zakres powinien obejmować obowiązek naprawienia szkody 

wyrządzonej niesłusznym tymczasowym aresztowaniem oraz kwestia tego, czy w postępowaniu 

uregulowanym w rozdziale 58 k.p.k. możliwe jest zwolnienie wnioskodawcy od kosztów zastępstwa 

procesowego na gruncie art. 632 § 2 k.p.k.  

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących problematyki odszkodowania za niesłuszne 

tymczasowe aresztowanie musi być art. 41 ust. 5 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy bezprawnie 

pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Ta konstytucyjna zasada odnosi się oczywiście 
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także do pozbawienia wolności poprzez tymczasowe aresztowanie.
1
 Art. 77 ust. 1 przewiduje, że każdy 

ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie 

organu władzy publicznej.
2
 

Szkoda, o której mowa w art. 552 § 1 k.p.k. musi wynikać z faktu samego wykonania, w tym 

wypadku, niesłusznego tymczasowego aresztowania. Obejmuje ona zarówno szkodę sensu stricto, czyli 

inaczej szkodę materialną, której naprawienie obejmuje poniesione straty (damnum emergens) oraz 

utracone korzyści (lucrum cessans), które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu 

szkody oraz tzw. szkodę niematerialną, która łączy się z wyrządzoną krzywdą w sferze doznań 

psychicznych niesłusznie tymczasowo aresztowanego.
3
 Nie budzi wątpliwości konsekwentna linia 

orzecznicza, która niezmiennie pozostawała na stanowisku, że szkoda, która jest skutkiem niesłusznego 

pozbawienia wolności (a więc także niesłusznego tymczasowego aresztowania) nie jest sumą 

utraconych zarobków, lecz różnicą między stanem majątkowym jaki istniałby, gdyby niesłusznego 

pozbawienia wolności nie było, a stanem rzeczywistym w chwili odzyskania wolności (tzw. metoda 

dyferencyjna).
4
 Jest to podejście powszechnie przyjmowane w judykaturze.

5
  

 Należy z całą stanowczością podzielić stanowisko Sądu Najwyższego, który w glosowanym 

wyroku stwierdził: „szkoda na gruncie art. 552 § 2 i 4 k.p.k., jako obejmująca różnicę między stanem 

majątkowym pozbawionego wolności, jaki by istniał, gdyby wnioskodawcy nie aresztowano, a stanem 

rzeczywistym z chwili odzyskania przez niego wolności, musi uwzględniać także wykazane w sprawie 

zobowiązania pieniężne, w których pokryciu musi on obecnie uczestniczyć, zaciągane przez jego 

rodzinę na pokrycie uzasadnionych kosztów swojego utrzymania, których to zobowiązań by nie było, 

gdyby nie został on tymczasowo aresztowany”. Nie ma wątpliwości, że warunek sine qua non w postaci 

bezpośredniego związku przyczynowego
6
 (bezpośredniego następstwa) między niesłusznym 

tymczasowym aresztowaniem, a wystąpieniem szkody został w tym przypadku spełniony. Zasądzając 

wysokość odszkodowania nie można poprzestać jedynie na straconej potencjalnej sumie, jaką 

                                                           
1 Vide: J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz., Tom  II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 401; 
Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 27/99, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa” 1999, nr 11-12, 

poz.72.  
2 Obiter dictum: Podobne regulacje w prawie międzynarodowym: Art. 9 ust.5 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych stanowi: „każdy, kto został bezprawnie aresztowany lub zatrzymany, ma prawo do odszkodowania, którego może 

dochodzić w drodze sądowej”, art. 5 ust. 5 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności 

stanowi: „każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub aresztowanie ma prawo 
do odszkodowania”. 
3 Confer: W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 684-685; 

J. Grajewski (red.), op. cit., s. 395; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, wyd. 9, C.H. BECK, s. 219.; SN I 
KZ 40/772, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Izba Wojskowa” 1972, nr 9, poz.144; T. Grzegorczyk, J. Tylman, 

Polskie postępowanie karne, wyd. 7, Podręczniki LexisNexis, Warszawa 2009, s. 914; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. 

Komentarz do artykułów 1-44910, Tom I, C.H. BECK, Warszawa 2011, s.1732.  
4 Vide: A. Duży, Dyferencyjna metoda ustalania wysokości szkody, „Państwo i Prawo” 1993, z.10, s.55 i n.; J. Grajewski (red.), 

op. cit., s. 416-418. 
5 Vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2000 r., II KKN 3/98, LEX nr 50900, „Prokuratura i Prawo dodatek” 2000, 
z. 12, poz. 12; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2005 r., V KKN 413/04, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego- Izba 

Karna i Izba Wojskowa” 2005, poz. 928; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2006 r., II KK 64/06, „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego- Izba Karna i Izba Wojskowa”  2006, poz. 212; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2007 r., IV KK 444/06, 
LEX nr 265825, „Prokuratura i Prawo dodatek” 2007, z. 10, poz. 18; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 lutego 2008 r., 

II Aka 9/08, „Prokuratura i Prawo dodatek” 2009, z.5, poz. 47; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2010 r., 

II Aka 142/10, LEX nr 628239.  
6 Confer: adekwatny związek przyczynowy- art.361 Kodeksu cywilnego; W. Grzeszczyk, op. cit., s. 688. 
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wnioskodawca mógłby przez ten okres zaoszczędzić, nie uwzględniając tych zobowiązań, za które 

zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 30 § 1 k.r.o.) małżonkowie odpowiadają 

solidarnie. Dług wchodzi więc do pasywów wnioskodawcy, a to oznacza, że powiększy szkodę wynikłą 

z niesłusznego tymczasowego aresztowania. Nie budzi również wątpliwości, że odszkodowanie 

i zadośćuczynienie powinny pokryć pełną szkodę i naprawić krzywdę niesłusznie tymczasowo 

pozbawionemu wolności.
7
  

 Zgodzić trzeba się z opinią Sądu Najwyższego, że ustalając wysokość zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę należy wziąć pod uwagę szerokie spektrum okoliczności. Nie budzi sprzeciwu, ani 

w judykaturze,
8
 ani w doktrynie,

9
 że wysokość zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od wielkości 

doznanej krzywdy tj. sumy ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi 

pokrzywdzonego. Dla jej określenia nie bez znaczenia jest rodzaj naruszonego dobra, intensywność 

naruszenia, stopień dyskomfortu psychicznego związany z określonym uszczerbkiem, nieodwracalność 

skutków, stopień winy sprawcy, a także sytuacja majątkowa i osobista pokrzywdzonego.  

Słusznie, wobec tego, Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu poddał krytyce sposób 

ustalenia zadośćuczynienia poprzez określenie stawki dziennej, a następnie pomnożenie jej przez czas 

pozbawienia wolności. Jak uznał Sąd Najwyższy, krzywda ta wzrasta bardzo znacznie w miarę 

przedłużania się czasu niesłusznego pozbawienia wolności. Nie można ograniczyć się do ustalenia 

kwotowo dziennej sumy odszkodowania, a następnie mechanicznie pomnożyć jej przez czas 

pozbawienia wolności. Jak trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku: 

„[Odszkodowanie] powinno zatem obejmować wszystkie ustalone okoliczności towarzyszące 

niesłusznemu aresztowaniu, jak i ich aktualne konsekwencje dla życia zwolnionego, gdyż dopiero wtedy 

dostrzegalna jest w pełni krzywda wyrządzona niesłusznie pozbawionemu wolności”. Ocena stopnia 

doznanej krzywdy i wysokość zadośćuczynienia za jej wyrządzenie jest trudna do skonkretyzowania 

w formie pieniężnej.
10

 Musi być ona zindywidualizowana uwzględniając osobiste cechy każdej osoby 

pokrzywdzonej.
11

 A fortiori, w ocenie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę nie 

można kierować się jedynie długością niesłusznego uwięzienia. Nie należy w żadnej mierze kierować 

się wyliczeniami zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przy pomocy przelicznika określonego 

w art. 33 § 3 kodeksu karnego, czy innych podobnych równoważników.
12

  

 Uregulowane w rozdziale 58 k.p.k. odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe 

aresztowanie lub zatrzymanie dochodzone jest w trybie procesu karnego, lecz jest roszczeniem 

                                                           
7 Vide: T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 919.  
8 Vide: wyrok SN z 4.7.1969 r. (I PR 178/69), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” 1970, Nr, poz. 71 z glosą 

A. Szpunara, „Państwo i Prawo” 1970, z. 8-9, s.412); wyrok SN z 28.6.2005 r. (CK 7/05, niepubl.); wyrok SN z 5.10.2005 r. (I PK 
47/05), „Monitor Prawniczy” 2006, Nr 4 , s.208.  
9 Vide: J. Jastrzębski, Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej, „Palestra” 2005, z.3-4; K. Pietrzykowski, op. cit., s. 1732-

1733; Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., s. 265.  
10 Vide: J. Grajewski (red.), op.cit., s. 416.  
11 Confer: SN WZ 114/80, niepubl.  
12 Vide: postanowienie SN z 24 czerwca 1991 r., III KRN 99/93, „Wokanda” 1993, nr 11, s. 11; SA w Łodzi II Aka 13/08, 
„Prokuratura i Prawo” 2009, nr 5, poz.48.  
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o charakterze cywilnoprawnym.
13

 Ugruntowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest, że do zasad 

określania wysokości odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 

„mają zastosowanie wprost przepisy kodeksu cywilnego”.
14

 Pogląd ten został zaaprobowany przez 

doktrynę.
15

 Dotyczy to w szczególności przepisu art. 445 k.c., który stanowi, iż zadośćuczynienie 

powinno być odpowiednie, czyli w miarę możliwości w pełni naprawiające krzywdę wyrządzoną 

pokrzywdzonemu. Wysokość zadośćuczynienia nie może być, ani rażąco wygórowana, ani rażąco 

niska
16

 i nie może być ustalana w sposób mechaniczny.
17

  

 W glosowanym orzeczeniu słusznie Sąd Najwyższy negatywnie odniósł się do niezasądzenia 

na rzecz wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego w związku ze skorzystaniem przez niego 

z pomocy prawnej pełnomocnika. Nie można zgodzić się z poglądem wyrażonym w postanowieniu
18

 

Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2002 roku, zgodnie z którym dochodzącemu odszkodowania lub 

zadośćuczynienia nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem 

pełnomocnika, nawet jeśli roszczenie uwzględniono. Powyższego stanowiska nie da się obronić 

po wyroku
19

 Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 roku, w którym stwierdził niezgodność 

z Konstytucją art. 632 pkt 2 k.p.k. oraz po zmianie tego przepisu ustawą z dnia 7 marca 2007 roku 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest 

w demokratycznym państwie prawnym, aby strona, która obroniła swoje stanowisko musiała ponosić 

koszty postępowania. Zupełnie nietrafnym jest również pogląd, iż skoro art. 620 k.p.k. stanowi, 

że: „wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która 

go ustanowiła” to należy uznać, że ostatecznie strona musi te wydatki ponieść. Wydatki te będą miały 

charakter tymczasowy, ponieważ, na mocy art. 626 § 1 k.p.k., to sąd - w orzeczeniu kończącym 

postępowanie w sprawie - ostatecznie określi, kto ponosi koszty procesu, do których zaliczane są koszty 

ustanowienia pełnomocnika. 

 

                                                           
13 Vide: T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 914.  
14 Vide: Postanowienie SN I KZP 46/99 (LEX nr 146212); Uchwała SN z dnia 28 października 1993 r. (I KZP 21/93), 

w którym SN stwierdził: „Ogólnie przyjąć trzeba, że w kwestiach z zakresu prawa materialnego, nie uregulowanych w ustawie 

z 1991 r. i w rozdziale 50 kodeksu postępowania karnego [obecnie w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego], mają wprost 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się zwłaszcza do problematyki zasad ustalania zaistnienia szkody i krzywdy 

(w tym również kwestia związku przyczynowego), określania wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia, przyczynienia do 

powstania szkody, wyłączenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za powstałą szkodę, nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 k.c., 
a także zasądzenia odsetek”.  
15 Vide: T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1998, s.1082; F. Prusak, 

Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Wydawnictwo Prawnicze, t. II, Warszawa 1999, s.1494; P. Hofmański, E. Sadzik, 
K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. BECK, t. II, Warszawa 1999, s.927; B. Bladowski, glosa 

do uchwały I KZP 21/93, „OPS” 1995, z.1, s.19 i n.  
16 Wyrok SN z 9.7.1970 r., III PRN 39/70, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych” 1971, Nr 3, poz.53. 
17 Vide: K. Pietrzykowski (red.), op. cit., s. 1736; wyrok S.A. w Białymstoku z 9.4.1991 r., I ACr 53/91, „Orzecznictwo Sądów 

Apelacyjnych” 1992, Nr 5, poz.50.  
18 Postanowienie SN z dnia 11 czerwca 2002 r., WZ 13/02, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa” 

2002, z. 11-12, poz. 103. 
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 r., SK 21/04, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” 2006, nr 7, 
poz. 88, o niezgodności z Konstytucją art. 632 pkt 2 k.p.k. 
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Przepis art. 632 pkt 2 k.p.k. w jego literalnym brzmieniu dotyczy postępowania karnego w jego 

głównym przedmiocie, jednak, jak wskazuje także doktryna,
20

 należy go interpretować 

prokonstytucyjnie. Należy pamiętać, że z art. 84 § 1 k.p.k. wynika, że zakres umocowania obrońcy 

rozciąga się także do czynności mających miejsce po uprawomocnieniu się wyroku, a na mocy 

art. 556 § 4 k.p.k. upoważnienie do obrony udzielone obrońcy w sprawie zachowuje moc jako 

upoważnienie do działania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu odszkodowawczym.
21

 

Zwrócenie uniewinnionemu, byłemu oskarżonemu kosztów pomocy prawnej i obciążenie go 

jednocześnie kosztami postępowania toczonego na podstawie rozdziału 58 k.p.k., doprowadziłoby do 

sytuacji zupełnie nielogicznej. Wychodząc od paradygmatu racjonalnego ustawodawcy, nie można 

dopuścić do sytuacji, w której zwalnia się od kosztów ustanowienia adwokata oskarżonego uznanego 

prawomocnym wyrokiem sądu za niewinnego, a następnie obciąża go kosztami postępowania 

odszkodowawczego, które jest tylko konsekwencją wcześniejszego błędnego działania organów 

państwowych. Niezwrócenie wnioskodawcy kosztów adwokackich byłoby niejako kolejną 

uciążliwością, która spotkałaby go w wyniku tego postępowania, które przecież ma mu szkodę 

naprawić, a krzywdę wynagrodzić. Potwierdza to Trybunał Konstytucyjny w cytowanym wyżej wyroku, 

gdzie stwierdza: „w państwie prawnym zasadą powinno być obciążenie kosztami postępowania tej 

ze stron, która w jego toku nie zdołała utrzymać swego stanowiska”. Zwrócił na to uwagę Sąd 

Najwyższy w glosowanym orzeczeniu twierdząc, iż: „w demokratycznym państwie prawnym, także 

w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie, strona 

dochodząca tych roszczeń nie może być obciążona kosztami procesu, jeżeli roszczenia jej okazują się 

zasadne”. Naruszona byłaby zasada sprawiedliwości w sytuacji, gdy osoba uniewinniona, dochodząca 

odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, obarczona byłaby kosztami tego postępowania 

w postaci kosztów zastępstwa adwokackiego w razie uwzględnienia, choćby części jej roszczeń. Ergo, 

tak należy interpretować art. 632 pkt 2, aby ten nie naruszał przepisów Konstytucji, uznając 

za uzasadniony przypadek, w którym sąd przyznaje zwrot wynagrodzenia jednego pełnomocnika osobie 

dochodzącej odszkodowania za fakt jej wcześniejszego niesłusznego tymczasowego aresztowania.
22

  

 W sposób zdecydowany nie można zgodzić się z argumentem - co zresztą zrobił Sąd 

Najwyższy - że wnioskodawca powinien skorzystać z tzw. „prawa ubogich” i wystąpić o ustanowienie 

mu pełnomocnika z urzędu (art.88 w zw. z art.76 k.p.k.), a wtedy stosownie do art. 618 §2 pkt 11 w zw. 

z art. 554 §2 in fine k.p.k. koszty te obciążałyby Skarb Państwa. Zgodnie z art. 42 Konstytucji, każdy 

ma prawo wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Do 

zwrotu kosztów pomocy prawnej ma prawo także osoba, która sama dokonała wyboru adwokata 

i wygrała sprawę. O zasądzeniu kosztów pomocy prawnej decydować ma jedynie to, czy wnioskodawca 

                                                           
20 Vide: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 

2009, s. 1231.  
21 Nota bene: dopiero do działań obrońcy w postępowaniu wykonawczym potrzebne jest osobne pełnomocnictwo na mocy 

art. 8 § 1 k.k.w.  
22 SN WA 34/06, „Biuletyn Prawa Karnego Sądu Najwyższego” 2007, nr 2, s.24; S.A. w Katowicach II AKa 61/07, Krakowskie 
Zeszyty Sądowe 2007, z.7-8, s. 129; J. Grajewski (red.), op. cit., s. 419.  
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wykazał trafność wysuwanych roszczeń, niezależnie od tego, w jaki sposób został powołany 

pełnomocnik reprezentujący go w sprawie. Decydujący jest tu bowiem wynik sprawy, a nie sposób 

powołania obrońcy. Zasądzenie kosztów pomocy prawnej nie jest wynikiem trudnej sytuacji 

materialnej, lecz zasady, iż koszty ponosi strona, która sprawę przegrała. 

 

 Konkludując, należy stwierdzić, że komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego zasługuje 

w pełni na aprobatę, stanowiąc jednocześnie ważny judykat wyznaczający kierunek wykładni 

i stosowania normy karnoprocesowej.  

 

Summary 

The  Gloss endorses Supreme Court's judgment from 20 X 2011 r.,( IV KK 137/11), which 

relates to extent of duty to redress the damage caused by unlawful arrest and to that, if it is possible, in 

proceeding regulated by the 58th section of Code of Criminal Procedure, to obtain reimbursement of 

legal representation costs under Article 632§ 2  of the Code of Criminal Procedure. 

Glossator held’s that the Supreme Court has rightly held that the damage must also take into 

account monetary liabilities, which drew family wrongly detained person to cover the cost of living 

during imprisonment. Compensation should cover  entire damage and redress entire moral injury,  which 

were suffered by detainee. In determining the amount of both compensation and redress  all the 

circumstances of the case should be considered. The applicant in proceedings  for damages should 

receive reimbursement of legal representation cost. 

 

Key words: 

Duty to redress the damage, compensation for damage, redress, detention pending trial, 

demand/ detention of a suspect (pre–trial detention), legal charges/court costs, legal 

representation, exemption from court costs. 

 

 

 

 

 

 

 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 161 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Olga Połowianiuk 

Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytet Jagielloński 

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 

2011 r., II OPS 1/11, ONSA i WSA 2012, nr 2, poz. 17. 

 

1. Uchwała będąca przedmiotem komentarza dotyka kwestii, która stała się przedmiotem 

niejednolitej interpretacji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Kwestii istotnej na tyle, 

że w związku z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich sięgnięto do procedury wyjątkowej - 

podjęcia uchwały w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego mającej na celu 

wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów 

administracyjnych. Istota sporu dotyczy zakresu podmiotowego legitymacji procesowej (pojęcia strony) 

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
1
 Sądy administracyjne jednomyślnie przyjmują, 

że przymiot strony postępowania w przedmiocie  zameldowania (wymeldowania) przysługuje osobie, 

której czynność ta dotyczy. Rozbieżności odnoszą się natomiast do statusu właściciela lokalu w takim 

postępowaniu. Istnienie interesu prawnego właściciela uzasadnia się prawem do nieruchomości 

o charakterze rzeczowym,
2
 nałożeniem na właścicieli szczególnego obowiązku określonego w art. 29 

u.e.l.d.o.,
3
 czy faktem, że przesłanki wymeldowania dotyczą sfery prawnej właściciela i w konsekwencji 

istnieje interes prawny stanowiący podstawę żądania czynności organu.
4
 Nowsze orzeczenia NSA oraz 

wojewódzkich sądów administracyjnych wskazują na zmianę poglądu odnośnie statusu właściciela 

w postępowaniu o wymeldowanie (zameldowanie). Przyjmuje się w nich brak interesu prawnego osoby 

legitymującej się tytułem prawnym do lokalu ze względu na fakt, że jedynym celem tego postępowania 

jest doprowadzenie do zgodności między stanem ujawnionym w ewidencji a stanem faktycznym, 

co leży wyłącznie w interesie państwa. Właściciel może być traktowany jedynie jako podmiot inicjujący 

postępowanie wszczynane z urzędu.
5
 

 

Wnioskodawca uchwały w sposób jednoznaczny opowiedział się przeciwko przyznaniu 

interesu prawnego właścicielowi lokalu stanowiącego przedmiot czynności zameldowania 

i wymeldowania. W glosowanej uchwale NSA zajął stanowisko odmienne i należy ocenić, że pogląd 

                                                           
1 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm. (dalej: u.e.l.d.o.). 
2 Tak NSA w wyroku z 14 grudnia 2006 r., II OSK 106/06, Lex nr 319423. 
3 Tak WSA we Wrocławiu w wyroku z 30 sierpnia 2005 r., II SA/Wr 1282/03, Lex nr 724181. 
4 Tak NSA w wyroku z 10 kwietnia 2003 r., V SA 3695/02, Lex nr 148851. 
5 Tak m.in. NSA w wyrokach z 19 stycznia 2009 r., II OSK 1803/07, Lex nr 515981, z 3 kwietnia 2009 r., II OSK 485/08, Lex 

nr 555287; WSA w Poznaniu w wyrokach z 5 listopada 2009 r., IV SA/Po 548/09, Lex nr 644864, z 26 listopada 2009 r., IV 
SA/Po 547/09, Lex nr 644863. 
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NSA zasługuje na aprobatę, natomiast jego uzasadnienie nie może być - w moim przekonaniu - 

ocenione jako kompletne i wystarczające. 

 2. Rozważania należy rozpocząć od kwestii fundamentalnych dla rozstrzyganego przez NSA 

problemu, a mianowicie od określenia pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym in abstracto 

oraz wskazania na podstawy przyznania podmiotowi jej przymiotu w konkretnej sprawie 

administracyjnej. Na gruncie przepisu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 

administracyjnego,
6
 definiującego pojęcie strony, można wyróżnić dwie normy prawne: „stroną jest 

każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie” oraz „stroną jest każdy, kto 

żąda czynności organu za względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
7
 Pierwsza sytuacja obejmuje 

postępowanie administracyjne wszczynane z urzędu, a także odnosi się do tzw. „interesu 

refleksowego”,
8
 bez względu na sposób inicjowania postępowania. Druga norma wyznacza stronę 

w postępowaniu prowadzonym na jej wniosek.  

Na gruncie obydwu norm elementem stanowiącym definiens pojęcia strony jest interes prawny. 

Wobec tego, by nadać podmiotowi przymiot strony w postępowaniu administracyjnym wszczętym 

zarówno z urzędu, jak i na wniosek, musi istnieć podstawa przypisania mu interesu prawnego 

w określonej sprawie. 

Ustawowa definicja strony postępowania administracyjnego nawiązuje do teoretycznej 

koncepcji tzw. triady E. Bernatzika,
9
 która zakłada, że w sferze relacji zachodzących między państwem 

a jednostką można wyróżnić trzy kategorie więzów prawnych - prawo podmiotowe, interes prawny, 

interes faktyczny. Posiadając prawo podmiotowe jednostka może domagać się wydania orzeczenia 

określonej treści. Interes prawny daje jednostce prawo do brania udziału w postępowaniu zmierzającym 

do wydania orzeczenia, którego treść nie jest z góry zdeterminowana. Interes faktyczny nie daje 

natomiast podstaw do domagania się podjęcia przez organ administracji postępowania. Jest to stan, gdy 

jednostka, choć bezpośrednio zainteresowana rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może tego 

zainteresowania poprzeć przepisem prawa powszechnie obowiązującego, mającym stanowić podstawę 

skutecznego żądania czynności organu administracji publicznej.
10

 

Pojęcie „interesu prawnego” nie zostało ustawowo zdefiniowane. Interes prawny rozumiany 

w bezpośrednim znaczeniu tego pojęcia - to interes oparty na prawie lub chroniony przez prawo, oparty 

na konkretnej normie prawnej. Posiadać interes prawny w postępowaniu administracyjnym oznacza 

to samo, co móc ustalić normę prawa powszechnie obowiązującego, na podstawie której można 

                                                           
6 Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. (dalej: k.p.a.). 
7 J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, 

Warszawa 2012, s. 186-188. 
8 A. Matan, w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne. Komentarz, tom I, Wydawnictwo Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 287. 
9 E. Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, Wiedeń 1886, za: A. Matan, w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, 

Ibidem, s. 275-276. 
10 Por. np. wyrok NSA z 10 sierpnia 1998 r., II SA 742/98, Lex nr 43180, w którym Sąd stwierdził, że osoba, w pobliżu domu 

której dochodzi do zakłóceń porządku przez osoby pijące alkohol, ma interes faktyczny w żądaniu pozbawienia możliwości 

zakupu przez te osoby alkoholu w pobliskim sklepie, lecz nie może być stroną postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu, gdyż nie legitymuje się w tej sprawie interesem prawnym. 
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skutecznie żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. 

Istotę interesu prawnego stanowi jego związek z konkretną normą prawa powszechnie obowiązującego, 

którą można wskazać jako jego podstawę. Interes prawny jest więc prawną kwalifikacją, która może 

mieć zakotwiczenie w normach prawa administracyjnego, zarówno o charakterze materialnym, jak 

i formalnym, normach prawa cywilnego,
11

 czy wreszcie konstytucyjnego. W zakresie ostatniej 

z wymienionych kategorii norm możliwość wydania aktu stosowania prawa w oparciu o przepisy 

ustawy zasadniczej, które w zakresie praw i wolności mogą być stosowane bezpośrednio w stosunkach 

wertykalnych,
12

 wynika wprost z przepisu art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 

1997r.
13

 i znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie.
14

 

3. Zameldowanie bądź wymeldowanie na gruncie ustawy o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych może być dokonywane w drodze czynności materialno-technicznej, poprzez wypełnienie 

odpowiedniego formularza przez zainteresowaną osobę, co jest typowe. Gdy zostaną spełnione 

przesłanki określone w art. 15 ust. 2 lub art. 47 ust. 2 u.e.l.d.o., a więc gdy zameldowana osoba nie 

dopełni ciążącego na niej w określonej sytuacji obowiązku wymeldowania lub gdy organ nabierze 

wątpliwości co do zgłoszonych danych, zameldowanie bądź wymeldowanie będzie stanowiło przedmiot 

rozstrzygnięcia zawartego w decyzji właściwego organu wydanej po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego. Żaden ze wspomnianych wyżej przepisów nie zawiera przy tym określenia stron 

takiego postępowania, ani tym bardziej nie daje podstawy wywodzenia interesu prawnego właściciela 

lokalu.
15

 Przepis art. 15 ust. 2 u.e.l.d.o., a właściwie jego tekstualna wykładnia może co najwyżej 

podsunąć pewną wskazówkę co do zasadności poszukiwania przepisu prawa pozytywnego statuującego 

interes prawny właściciela lokalu. Przepis ten wyraźnie wyróżnia trzy kategorie podmiotów: „organ 

gminy”, „stronę” oraz „osobę, której dotyczy czynność wymeldowania”. Pierwszy z podmiotów 

pozostaje poza sferą zainteresowania, dlatego dalszą uwagę należy skoncentrować na zbadaniu relacji 

zakresowych, jakie łączą kategorie: „strona” i „osoba, której dotyczy czynność wymeldowania”. Należy 

a priori poczynić założenie, że różnicowanie nazewnicze stanowi celowy zabieg racjonalnego 

ustawodawcy, co uzasadnia wniosek, że zakresy tych pojęć nie są tożsame. Co do istnienia interesu 

prawnego osoby, której dotyczy postępowanie kończone decyzją o wymeldowaniu lub zameldowaniu 

orzecznictwo jest jednolite. Osoba taka zawsze będzie stroną w rozumieniu art. 28 k.p.a. Zważywszy 

na to, między zakresami pojęć „osoba” a „strona” zachodzi niewątpliwie relacja zawierania, przy czym 

                                                           
11 Na przykład na gruncie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 

poz. 651 ze zm.) o zwrot wywłaszczonej nieruchomości może wystąpić poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy, przy czym 

pojęcie spadkobiercy doznaje swojej konkretyzacji w przepisach prawa cywilnego. 
12 Por. K. Działocha, w: M Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. tom I. Idee i zasady przewodnie 

konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 19. 
13 Dz.U. Nr. 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost. 
14 Tak na przykład NSA w wyrokach z 14 lutego 2002 r., I SA/Po 461/01, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2003, nr 2, poz. 17, 

z 24 października 2000 r., V SA 611/00, Lex nr 51316 oraz V SA 613/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2001 nr 5, poz. 82. 
15 Inaczej T. Góra, Postępowanie administracyjne o wymeldowanie - pozbawienie właściciela lokalu mieszkalnego statusu strony 
postępowania, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 6, s. 47. Autor ten interes prawny właściciela lokalu w postępowaniu 

o wymeldowanie wywodzi z art. 15 ust. 2 u.e.l.d.o. Abstrahując od braku wyraźnej ochrony interesu faktycznego właściciela, jest 

to o tyle niebezpieczne, że nie ma analogicznego przepisu dotyczącego postępowania o zameldowanie. Zaproponowana wykładnia 
tego przepisu rodzi daleko idące konsekwencje w postaci różnicowania statusu właściciela w tych dwóch rodzajach spraw. 
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istnieją takie podmioty, które nie będąc osobami (których dotyczy postępowanie), mają przymiot strony, 

a więc mogą posiadać interes prawny w sprawie. 

4. Naturalną konkluzją powyższych ustaleń jest stwierdzenie, że analizowana ustawa nie 

określa pojęcia strony postępowania ani nie zawiera przepisów mogących służyć wyinterpretowaniu 

interesu prawnego właściciela lokalu w sprawie o zameldowanie i wymeldowanie w nim innej osoby. 

Jak trafnie zauważa NSA w komentowanej uchwale, należy poddać analizie przepisy innych gałęzi 

prawa, stanowczo akcentując przy tym konieczność odwołania się do przepisów Konstytucji RP. 

Słusznie bowiem przyjmuje, że interes prawny może wynikać z prawa własności lokalu, jednak 

przywołane bezpośrednio po tym ustaleniu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny
16

 i Konstytucji RP czynią wywód Sądu chaotycznym i powierzchownym. Ponadto podkreślając, 

że nie można a limine wykluczyć naruszenia prawa właściciela lokalu w sytuacji realizacji zamiaru 

zameldowania się czy uchylenia od obowiązku wymeldowania, NSA nie wskazuje, na czym naruszenie 

takie mogłoby polegać i w jaki sposób kwestia urzędowego potwierdzenia przebywania w danym lokalu 

ma znaczenie prawne dla tego, kto legitymuje się tytułem prawnym do lokalu. 

5. Nieodzowne jest przedstawienie propozycji wyjaśnienia tej kwestii i uszeregowania 

argumentów opartych o prawo własności w świetle norm prawa cywilnego i norm konstytucyjnych.  

Przytoczone przez NSA jako ewentualne źródła i podstawy prawne interesu prawnego 

w sprawie o wymeldowanie postanowienia art. 21 i 64 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 140 k.c., 

wymagają systematyzacji. Uzasadniają one wniosek, że można wyróżnić dwa wymiary własności: 

konstytucyjny i cywilistyczny, na co zwrócono już uwagę w literaturze.
17

 W rozumieniu cywilistycznym 

prawo własności to prawo do korzystania oraz rozporządzania przedmiotem tego prawa.
18

 Właściciel ma 

więc interes w tym, by bez ograniczeń korzystać z rzeczy oraz rzeczą dysponować. „Obciążenie” 

nieruchomości lokalowej meldunkiem w niej innej osoby nie ogranicza właściciela w żadnej z tych sfer. 

Wciąż może on swobodnie wykonywać prawa służące mu na podstawie art. 140 k.c. W związku z tym 

zasadny jest argument Rzecznika Praw Obywatelskich, że meldunek nie rodzi żadnych praw do lokalu, 

a więc nie narusza własności, przez co nie ma uzasadnienia wywodzenie interesu prawnego właściciela 

lokalu. Jest to jednak twierdzenie ograniczone jedynie do płaszczyzny cywilistycznej, zachowujące 

prawdziwość tylko w jej obrębie. W następnej kolejności NSA odwołuje się do § 2 art. 222 k.c. w celu 

podkreślenia zakazu naruszania własności w inny sposób niż pozbawianie właściciela faktycznego 

władztwa nad rzeczą. Wydaje się, że jest to argumentacja chybiona ze względu na fakt, że trudno 

znaleźć argument przemawiający za stosowaniem tego przepisu w przypadku niepożądanego meldunku. 

Wystarczy spojrzeć na problem przez pryzmat roszczeń przysługujących właścicielowi na gruncie tego 

przepisu. Przywrócenie stanu zgodnego z prawem, do którego wprost odnosi się art. 222 w § 2 nie jest 

tożsame z doprowadzeniem do zgodności między stanem ujawnionym w ewidencji a rzeczywistym, 

                                                           
16 Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. (dalej: k.c.). 
17 Por. S. Jarosz-Żukowska, w: B. Banaszak i A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Wydawnictwo 

C. H. Beck, Warszawa 2002, s. 252-255. 
18 Por. S. Rudnicki, Własność nieruchomości, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008, s. 230 i 246. 
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natomiast zaniechania naruszeń można domagać się w przypadku pewnej powtarzalności zachowań 

godzących w prawo własności, która zdecydowanie nie towarzyszy niepożądanemu meldunkowi. 

Ustalenia powyższe uzasadniają wniosek, że na gruncie rozważanego problemu bezprzedmiotowe jest 

odwoływanie się do postanowień art. 222 k.c. oraz cywilistycznej konstrukcji prawa własności, która 

tak wiele miejsca zajmuje w uzasadnieniu glosowanej uchwały NSA.  

 6. Należy natomiast zbadać przydatność konstytucyjnego rozumienia prawa własności. Artykuł 

64 ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawo do własności, natomiast ust. 2 tego artykułu oraz 

art. 21 poddają je ochronie. Pierwsze z wymienionych praw jest de facto wolnością właścicielską, 

a więc zawiera w sobie treść negatywną, zabrania ingerencji. Drugie z praw jest ściśle sprzężone ze 

wskazaną wolnością, służy jej realizacji, pozwala domagać się od państwa aktywnego zachowania, 

wypełnione jest zawartością o charakterze pozytywnym. Prawo własności i jego ochrona doznają 

konkretyzacji w ustawach prawa cywilnego tylko w ograniczonym zakresie, który, jak przedstawiono 

powyżej, nie obejmuje analizowanej sytuacji właściciela lokalu. De lege lata ustawa o ewidencji 

ludności i dowodach osobistych również nie zawiera przepisów odnoszących się do ochrony własności. 

Istnieje więc pewna sfera praw właścicielskich, która, choć nie objęta ochroną w ustawach prawa 

prywatnego i administracyjnego, jest równie istotna z punktu widzenia jej podmiotu i zasługuje 

na ochronę prawną przewidzianą explicite w Konstytucji RP. Skutki czynności zameldowania oraz 

rozstrzygnięcia zawarte w decyzjach administracyjnych wydawanych w postępowaniu w sprawie 

o zameldowanie i wymeldowanie dotykają właśnie tego aspektu prawa własności, który nie doznał 

konkretyzacji w żadnej ustawie szczególnej, nakładając na podmiot legitymujący się prawem do lokalu 

obowiązek tolerowania pewnego stanu faktycznego ujawnionego w ewidencji. Stan ten może być 

zgodny z rzeczywistym bądź nie, przy czym istnienie zgodności jest prawem właściciela. Sprzeczność 

godzi w prawo własności, a właścicielowi nie służą środki ochrony przewidziane przepisami prawa 

cywilnego. Właściciel niewątpliwie ma interes w doprowadzeniu do zgodności między stanem 

ujawnionym w ewidencji a rzeczywistym, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba figurująca w rejestrze, 

w danym lokalu nie przebywa. Oparcie normatywne dla interesu właściciela stanowią więc wprost: 

art. 21 i 64 Konstytucji RP, które gwarantują i chronią prawo własności przed naruszeniem, nie tylko 

prawnym, ale także faktycznym, a jako takie należy traktować realizację zamiaru bezpodstawnego 

zameldowania w lokalu innej osoby bądź uchylanie się od obowiązku wymeldowania. Właściciel 

lokalu, wobec istnienia norm prawa o charakterze powszechnie obowiązującym, z których można 

wywieść jego interes prawny w sprawie o zameldowanie i wymeldowanie, posiada - zgodnie z art. 28 

k.p.a. - przymiot strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 47 ust. 2 

u.e.l.d.o. 

7. W zakończeniu należy podkreślić, że przyjęte w glosowanej uchwale NSA rozumienie 

legitymacji procesowej w postępowaniu w sprawie o wymeldowania jest zgodne z intencjami 
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ustawodawcy. Artykuł 35 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
19

 który wejdzie w życie 

z dniem 1 stycznia 2015 r., usuwa wszelkie wątpliwości mogące istnieć na gruncie obecnego stanu 

prawnego. Przepis ten bowiem expressis verbis odnosi się do interesu prawnego właściciela lokalu, 

a także innych podmiotów legitymujących się tytułem prawnym do lokalu w postępowaniu w sprawie 

o wymeldowanie. Oznacza to, że na podstawie nowej regulacji nie będzie konieczne tak szerokie 

poszukiwanie i ustalanie podstaw normatywnych interesu prawnego wspomnianych podmiotów. 

Zważywszy na dotychczasowe rozbieżności, jakie kwestia ta rodziła w orzecznictwie, nową regulację 

należy ocenić jako zabieg pożądany, a nie jako ustawowe superfluum. 

 

Summary 

The Supreme Administrative Court in the ruling of the 12
th

 of May 2011 resolved the problem 

related to the status of the homeowner in the administrative procedure concerning the act of registration 

or deregistration. The Court ruled that the homeowner is entitled to act as a party in such proceeding and 

his legal interest derives from that provisions of the Civil Code and the Constitution Act, which set forth 

the ownership rights and their protection. The author of the gloss agrees with the thesis, however 

subjects to doubt the justification in such part in which it refers to the protection of ownership stipulated 

in the Civil Code. Ephasizes that the claims brought on the basis of the Civil Code seem to be 

inadequate in such situation. Moreover, the author presents further arguments regarding the 

constitutional principle of property ownership protection. 

 

Key words  

Status of the homeowner in the administrative procedure, registration, deregistration, party in 

the administrative procedure, ownership protecti 

                                                           
19 Dz.U. Nr. 217, poz. 1427 ze zm. 
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Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. P 30/11. 

 

 Omawiany wyrok jest kolejnym w ostatnim czasie orzeczeniem TK odnoszącym się do kwestii 

przedawnienia w prawie podatkowym. Warto zauważyć, że po raz pierwszy Trybunał stwierdził 

niekonstytucyjność regulacji z zakresu tej problematyki. Nasuwa się tu porównanie przede wszystkim 

z wcześniejszym wyrokiem w sprawie P 26/10, w którym Trybunał kontrolując – wydawać by się 

mogło podobny – przepis ordynacji podatkowej nie dopatrzył się niezgodności z ustawą zasadniczą. 

W swojej glosie pragnę skupić się na uwypukleniu różnic, które zaważyły na rozstrzygnięciu Trybunału 

Konstytucyjnego w niniejszej sprawie oraz na omówieniu skutków wyroku, które z uwagi na nadanie 

orzeczeniu charakteru zakresowego oraz pewne sformułowania zawarte w jego sentencji i uzasadnieniu 

mogą wywoływać istotne wątpliwości. 

Badany przez TK przepis stanowi, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego 

zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 

wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się 

z niewykonaniem tego zobowiązania. W orzecznictwie ugruntował się pogląd, że warunkiem 

zawieszenia biegu terminu przedawnienia jest wszczęcie postępowania już w fazie in rem.
1
 Na tym 

etapie podatnik nie jest informowany o wszczęciu postępowania, w związku z czym może on nie 

zdawać sobie sprawy z tego, że doszło do zawieszenia biegu przedawnienia. W doktrynie pojawiały się 

głosy, iż takie rozwiązanie narusza Konstytucję, gdyż obywatel, przyjmując, że nie ciąży na nim już 

żadne zobowiązanie podatkowe, mógł np. rozporządzić swoimi środkami majątkowymi, a dopiero po 

pewnym czasie mógł się dowiedzieć, że do przedawnienia jednak nie doszło.
2
 

 Trybunał podzielił powyższe wątpliwości. Uznał, że choć z Konstytucji nie można wywieść 

„prawa do przedawnienia”, to jednak ustawodawca nie może konstruować instytucji o charakterze 

pozornym. Taki przepis prowadzić może do sytuacji, w której między fazą postępowania in rem, a fazą 

in personam, upłynie stosunkowo dużo czasu, podczas którego podatnik mógłby np. pozbyć się ksiąg 

i innych dokumentów podatkowych,  a tym samym stracić dowody przemawiające na swoją korzyść. 

Trybunał orzekł, że przepis narusza art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim powoduje zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania, o którym 

podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem ogólnego terminu przedawnienia. 

                                                           
1 Zob. np. wyroki NSA z 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt I GSK 1111/09 i z 29 września 2010 r., sygn. akt I GSK 1116/09.  
2 Zob. przede wszystkim B. Banaszak, O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowiązań 
podatkowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011  nr 1, s. 9-17. 
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 Omawiane rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego mogłoby się wydawać niespójne 

z dotychczasową linią orzeczniczą zaprezentowaną przede wszystkim w wyroku z 21 czerwca 2011 r.,
3
 

w którym za zgodny z Konstytucją został uznany art. 70 § 4 o.p., przewidujący przerwanie biegu 

terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został 

zawiadomiony. W praktyce regulacja ta prowadzi do sytuacji, w których tuż przed zakończeniem biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania stosuje się środek egzekucyjny, aby nie dopuścić do wygaśnięcia 

zobowiązania podatkowego.
4
 Takie postępowanie organów było krytykowane w doktrynie jako 

naruszające zaufanie obywatela do państwa i prawa.
5
 Trybunał uznał jednak, że żadne konstytucyjne 

wartości nie przemawiają przeciwko zakwestionowanej regulacji. W obu przypadkach zarzuty były 

podobne: ustawodawca wykreował prawo stanowiące formę gwarancji dla podatnika, jednak 

jednocześnie przewidział wyjątki czyniące je iluzorycznym. Tym co zaważyło na odmienności decyzji 

TK w obu sprawach był fakt, iż przerwanie biegu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 o.p. „nie 

zaskakuje” podatnika, w tym sensie, że jest on świadomy tego, iż do przedawnienia nie doszło. Co 

więcej, podatnikowi przysługują adekwatne środki prawne służące obronie jego praw, np. możliwość 

wnoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.
6
 

 W uzasadnieniu do omawianego wyroku TK zaprezentował ponadto nieco mniej rygorystyczną 

postawę względem samej instytucji przedawnienia i jej podstaw konstytucyjnych.  Choć powtórzył tezę, 

iż ustawa zasadnicza nie przewiduje prawa do przedawnienia, a nawet ekspektatywy takiego prawa, to 

zaakcentował, że instytucja przedawnienia znajduje oparcie o istotne zasady konstytucyjne. 

Ustawodawca powinien kształtować mechanizmy prawa podatkowego w taki sposób, by wygaśnięcie 

zobowiązań następowało w rozsądnym terminie. Podobną konstatację przedstawił TK także i we 

wcześniejszym wyroku w sprawie P 41/10,
7
 w którym stwierdził, że przedawnienie znajduje oparcie 

o art. 2 Konstytucji i wynikającą z niego zasadę bezpieczeństwa prawnego. Jak wskazała sędzia 

Wronkowska-Jaśkiewicz,
8
 takie podejście koryguje wyrażany niekiedy w orzecznictwie pogląd błędnie 

absolutyzujący rangę konstytucyjnych zasad podatkowych.  

 Wątpliwości może jednak wzbudzać zakres, w którym Trybunał uznał kontrolowany przepis za 

niekonstytucyjny. Z uzasadnienia wynika bowiem, że zawieszanie biegu terminu przedawnienia w fazie 

in rem samo w sobie nie narusza Konstytucji, o ile podatnik zostanie stosownie powiadomiony o tym, 

że jego zobowiązanie jednak się nie przedawniło. Choć takie powiadomienie likwidowałoby „pułapkę” 

na nieświadomego podatnika (zob. wyżej), to według mnie nie doprowadzi ono zaniechania przez 

organy nagannej praktyki instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych w celu 

                                                           
3 Sygn. P 26/10, OTK-A ZU, nr 5/2011, poz. 43. 
4 Zob. A. Nita, Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych, Wydawnictwo Arche, 

Gdańsk 2007, s. 254. 
5 Zob. B. Brzeziński [w:] B. Brzeziński (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom 1, Wydawnictwo Dom Organizatora, 

Toruń 2007, s. 543. 
6 Zob. art. 33 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24 poz. 151 
z późn. zm.). 
7 wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2012 r., OTK-A ZU, nr 6/2012, poz. 65. 
8 Zob. zdanie odrębne do wyroku sędzi TK Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
19 czerwca 2012 r., sygn. akt P 41/10. 
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niedopuszczenia do przedawnienia. Praktyka ta była omawiana w doktrynie,
9
 krytycznie ocenił ją 

w uzasadnieniu także i sam TK. Czyni ona bowiem gwarancje wynikające z przedawnienia 

iluzorycznymi. Moim zdaniem, takie działania organów wynikają z uzależnienia zawieszenia biegu 

terminu przedawnienia od wszczęcia postępowania in rem, a nie – in personam. Jak postulowano 

w doktrynie, prawidłowe postępowanie organu podatkowego powinno przebiegać w następujący 

sposób: najpierw w postępowaniu wymiarowym organ ustala, że nie doszło do wykonania 

zobowiązania, następnie – że niewykonanie wiąże się z popełnieniem przestępstwa (wykroczenia) 

skarbowego i dopiero na tej podstawie wszczyna postępowanie karnoskarbowe in personam: przeciwko 

konkretnemu podatnikowi i w konkretnej sprawie.
10

 Także WSA w Warszawie
11

 uznał, że skutek 

w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia powinien następować dopiero w fazie in personam, 

gdyż to wówczas możemy mówić o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skarbowego zasadzającym się 

na istnieniu bezpośredniego związku z niewykonaniem konkretnego zobowiązania podatkowego 

i odnoszącym się do strony podmiotowej tego zobowiązania. Notabene, o tym, że samo powiadamianie 

podatnika, że do przedawnienia nie doszło, nie wyklucza instrumentalizacji prawa przez organy 

podatkowe świadczy zresztą często omawiana praktyka organów na tle art. 70 § 4 o.p. (zob. wyżej). 

 Wydanie w przedmiotowej sprawie wyroku zakresowego wydaje się nietrafne także i z innych 

względów. Idea wyroku zakresowego, jak wskazuje sam TK,
12

 związana jest z realizacją zasady 

„powściągliwości sędziowskiej” mówiącej, iż jeżeli przepis jest niekonstytucyjny tylko w pewnym 

zakresie, a w pozostałej części może być stosowany, nie ma potrzeby uchylania go w całości. W grę 

powinny tu zatem wchodzić sytuacje, w których po wyeliminowaniu określonej normy, którą przepis 

zawiera, może on w pozostałej części realizować funkcje normatywne. W przeciwnym razie, przepis 

powinien zostać uchylony w całości. Powstaje bowiem pytanie, jaki jest pozostały zakres omawianego 

przepisu, w którym może on znaleźć zastosowanie po wyeliminowaniu niekonstytucyjnej normy? 

Zakładając, że chodzi tu o zakres, w którym zawieszenie wywołuje skutek wobec podatnika 

poinformowanego o zawieszeniu, musielibyśmy przyjąć, że w aktualnym stanie prawnym takie 

powiadomienie w ogóle jest możliwe, choć przecież nie ma do tego podstaw (zob. dalej). W mojej 

ocenie, nie decydując się na formalne uchylenie przepisu, a jedynie derogację zawartej w nim normy, 

Trybunał doprowadził do pozostawienia w obrocie prawnym „pustej regulacji”, nie zawierającej żadnej 

treści normatywnej, co należy ocenić krytycznie. 

 Odnosząc się do skutków wyroku, należy także odnotować, że dotyczy on przepisu 

w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 12 września 2002 r.,
13

 gdyż właśnie ta jego wersja znajduje 

zastosowanie w sprawie, w związku z którą sąd pytający sformułował pytanie prawne. Tymczasem, 

                                                           
9 Zob. np. G. Łabuda, Zawieszenie postępowania karnego skarbowego ze względu na prejudykat, „Prokuratura i Prawo” 2011 nr 3, 

s. 82. 
10 Zob. B. Brzeziński, Glosa do postanowienia NSA z dnia 5 kwietnia 2011 r. „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2011 nr 6, 
s. 519-520 
11 Wyrok z 26 lutego 2010 r., sygn. III SA/Wa 1303/09. 
12 Zob. np. wyrok TK z 11 grudnia 2001 r., sygn. SK 16/00, OTK ZU, nr 8/2001, poz. 257. 
13 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1387. 
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nowelizacjami z czerwca 2005 r.
14

 i września 2010r.
15

 przepis ten został zmieniony. I przed, i po 

nowelizacjach przepis zawiera normę, która nie uzależnia skutków w postaci zawieszenia biegu terminu 

przedawnienia od powiadomienia podatnika, niemniej oba brzmienia nie są ze sobą identyczne. 

Trybunał, choć uznał, że nie ma możliwości kontrolowania przepisu w obecnym kształcie (niespełniona 

przesłanka funkcjonalna), stwierdził w uzasadnieniu, że także obecnie obowiązujący przepis zawiera 

niekonstytucyjną normę. Może to wywoływać pewne niejasności na tle tego, czy skutki polegające na 

derogacji normy uznanej za niekonstytucyjną ograniczają się tylko do badanego przepisu, czy też 

rozciągają się także na przepis w brzmieniu obecnym. Wątpliwość tę pogłębia zresztą brzmienie 

sentencji, która mówi o brzmieniu nadanym ustawą z 2002 r., a nie o brzmieniu obowiązującym 

od 2002 r. do 2005 r., co może sugerować, że wywołuje ona skutki wobec normy wprowadzonej 

w 2002 r. i obowiązującej po dziś dzień (taka była zresztą idea pytania prawnego NSA). Prawdą jest, 

że przedmiot i podstawę kontroli TK stanowią normy prawne, które można wywieść 

z zakwestionowanych przepisów, nie zaś same przepisy jako jednostki redakcyjne.
16

 Niedopuszczalna 

jest jednak teza, że skoro dana norma w dalszym ciągu obowiązuje, to uznanie jej za niekonstytucyjną 

miałoby powodować jej derogację niezależnie od zmiany brzmienia jednostki redakcyjnej, z której jest 

derywowana. TK nie może bowiem wychodzić poza granice kontroli wskazane w pytaniu prawnym, a te 

wyznacza wskazany przez sąd pytający przepis.
17

 Wyrok nie może więc wywoływać skutków wobec 

normy zawartej w obecnie obowiązującej wersji przepisu. Nie jest zatem możliwe np. wznowienie 

postępowania w przypadku zawieszenia biegu terminu przedawnienia na podstawie przepisów 

obowiązujących po 2005 r.
18

 

 Z powyższą kwestią związane jest pytanie, czy organ podatkowy mógłby aktualnie, stosując 

obecnie obowiązujące przepisy, zawiesić postępowanie bez powiadomienia podatnika. Formalistycznie 

rzecz ujmując – mógłby, gdyż sentencja wyroku nie stwierdza niekonstytucyjności dokładnie tego 

                                                           
14 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 143, poz. 1199).  
15 Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników (Dz. U. Nr 197, poz. 1306). 
16 Zob. np. K. Wojtyczek, Zasada skargowości w procedurze kontroli norm przed polskim TK, „Przegląd Sejmowy” 2003  nr 1, 

s. 36. 
17 Zob. np. A. Mączyński, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego [w:] M. Zubik (red. nauk.), Księga XX-lecia orzecznictwa 

Trybunału Konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 94 („Gdy chodzi o przedmiot kontroli, 

obowiązywanie zasady związania oznacza niedopuszczalność wydania przez TK orzeczenia dotyczącego przepisu, który nie został 
wskazany przez wnioskodawcę”).  
18 Nie zgadzam się natomiast z poglądem, iż jeśli podatnik przed upływem ustawowego terminu przedawnienia nie został 

powiadomiony o wszczęciu postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe i w grę wchodziły 
przepisy sprzed nowelizacji, to nie doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, 

w związku z czym, zobowiązanie to przedawniło się z upływem ustawowego terminu przedawnienia. Tym samym, 

niedopuszczalne miałoby być uchylenie w wyniku wznowienia postępowania decyzji zapadłej w wyniku zastosowania 
niekonstytucyjnego przepisu, gdyż art. 245 § 1 pkt. 3 lit. b) o.p. stanowi, że organ odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej 

w całości lub w części, jeżeli stwierdzi istnienie przesłanek określonych w art. 240 § 1 o.p., lecz wydanie nowej decyzji 

orzekającej co do istoty sprawy nie mogłoby nastąpić z uwagi na upływ terminów (tak: A. Kliszewski, Wznowienie nie zawsze 
pomoże, „Rzeczpospolita” z 3 sierpnia 2012 r.). Przywołany przepis odnosi się jedynie do decyzji orzekających co do istoty 

sprawy, nie zabrania zaś organom wydawania w trybie wznowieniowym decyzji o uchyleniu decyzji ostatecznej i umorzeniu 

postępowania (tak też: wyrok WSA w Łodzi  z 24 listopada 2009 r., sygn. I SA/Łd 542/09; wyrok NSA z 15 września 2011 r., 
sygn. II FSK 507/10: „art. 245 § 1 pkt 3 lit. b Ordynacji podatkowej, w części zawierającej odesłanie do terminu określonego 

w art. 68 Ordynacji podatkowej miałby zastosowanie jedynie w wypadku, gdyby wznowione postępowanie uzasadniało 

podwyższenie kwoty podatku wymierzonego w postępowaniu zwyczajnym, bowiem tylko wtedy można by mówić o powstaniu 
zobowiązania nowego w stosunku do tego, które zostało ukształtowane decyzją ostateczną”). 
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przepisu, na podstawie którego organ podejmowałby działanie. Z drugiej strony, interpretując przepisy 

organy powinny brać pod uwagę orzecznictwo TK. Pozostaje jednak pytanie, czy interpretacja ze strony 

organów może iść tak daleko, że odmówi ona mocy obowiązującej (czy też ją „zawiesi” do czasu 

nowelizacji o.p.) przepisu, który de iure nie był kontrolowany przez TK. W mojej ocenie, skutków 

wyroku nie można „rozciągać” na obecnie obowiązujące przepisy także i w ten sposób, że z mocy 

samego orzeczenia organy miałyby być zobowiązane do powiadamiania podatnika zgodnie ze 

wskazówkami Trybunału, co zdaje się sugerować część doktryny.
19

 Takie rozwiązanie byłoby 

oczywiście wskazane, niemniej żaden z obecnie obowiązujących przepisów o.p. czy też k.k.s. nie daje 

organom podstawy do takiego powiadamiania,
20

 podstawy takiej nie może również stanowić samo 

orzeczenie TK, gdyż nie kreuje ono nowej normy prawnej. Na tę okoliczność zwraca uwagę sam 

Trybunał, który zaleca ustawodawcy nowelizację stosownych przepisów.  

 W uzasadnieniu Trybunał stwierdził ponadto, że skutkiem wyroku jest konieczność nowelizacji 

aktualnie obowiązującego przepisu w sposób gwarantujący, że podatnik z chwilą upływu 5-letniego 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostanie poinformowany, że przedawnienie nie 

nastąpi z uwagi na zawieszenie biegu jego terminu Moc wiążąca tego rodzaju zaleceń TK jest niejasna. 

W doktrynie wskazuje się, że takie wskazówki mają charakter wiążący (zobowiązujący) dla 

ustawodawcy tylko w dwóch przypadkach: gdy TK odsuwa w czasie termin utraty mocy obowiązującej 

przepisu i w razie stwierdzenia niekonstytucyjności pominięcia prawodawczego.
21

 Do żadnej z tych 

sytuacji w omawianej sprawie nie doszło (nie wskazuje na to choćby sentencja wyroku, która 

w przypadku stwierdzenia pominięcia ustawodawczego powinna zawierać specyficzną formułę),
22

 

w związku z czym wydaje się, że tego rodzaju sformułowanie ma w przedmiotowym przypadku 

charakter jedynie postulatywny.   

 Podsumowując, jeśli chodzi o meritum zagadnienia wyrok należy przyjąć z aprobatą. 

Odmiennie należy jednak ocenić formę wyroku i skutki z nim związane. Wydanie przez TK wyroku 

zakresowego wynikało zapewne z faktu związania Trybunału granicami pytania prawnego, niemniej 

według mnie, choć pytanie prawne wydawało się dotyczyć jedynie pewnego „zakresu” wskazanego 

przepisu, w istocie odnosiło się do jego całości. Istotą normy uzależniającej zawieszenie biegu 

przedawnienia od wszczęcia postępowania in rem jest bowiem brak powiadamiania o tym fakcie 

                                                           
19 Zob. P. Ogiński, J. Ogiński, Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia 

postępowania karnego skarbowego – uwagi na tle wyroku Trybunału  
20 Zob. jednak interpretację ogólną Ministra Finansów z 2 października 2012 r., sygn. PK4/8012/239/AAN/12/1804: „Do czasu 

wejścia w życie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, 

z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, na podstawie 
art. 121 w związku z art. 70 § 6 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zawiadamiają podatnika o zawieszeniu biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz o rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu 

zawieszenia, w związku z art. 70 § 7 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa”.  
21 Zob. M. Florczak-Wątor, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo 

Wydawnicze - Michał Rozwadowski, Poznań 2006, s. 172. 
22 Zob. np. wyrok TK z 25 listopada 2010 r., sygn. K 27/09, OTK-A ZU, nr 9/2010, poz. 109, w którym TK zauważył, iż „(…) 
pominięcie ustawodawcze jako przedmiot kontroli ma swoje odzwierciedlenie w sentencji orzeczenia zazwyczaj w formule 

wyroku pozornie zakresowego. Pozorność ta wynika stąd, że chociaż w sentencji stosowany jest zwrot „w zakresie, w jakim nie 

uwzględnia…” czy też „w zakresie, w jakim pomija…”, to pominięcie ustawodawcze jako typ wady normy prawnej stanowiącej 
przedmiot kontroli TK wymaga dokonania kontroli całej normy (a nie pewnego jej zakresu)”. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 172 ~ Zeszyt 1/2013 

 

podatnika, jeśli więc Trybunał uznał, że Konstytucja wymaga takiego powiadomienia, powinien uchylić 

kwestionowany przepis w całości. Przyjęte rozwiązanie, prowadzi do stanu niepotrzebnej niepewności 

prawnej, nie przyczyni się też do ukrócenia negatywnie ocenianej praktyki organów podatkowych 

instrumentalnego stosowania przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Uchylenie 

przepisu w całości mobilizowałoby ustawodawcę do nowelizacji także obecnie obowiązujących 

przepisów w ten sposób, aby zawieszenie biegu terminu przedawnienia powiązać z wszczęciem 

postępowania w fazie in personam, co w większym stopniu chroniłoby prawa podatników. Omawiane 

w niniejszej glosie wątpliwości związane są także z wpływem wyroku na przepis w brzmieniu po 

nowelizacji z 2005 r. W mojej ocenie, pomimo nieco dwuznacznych sformułowań zawartych 

w uzasadnieniu orzeczenia, wyrok nie wywoła bezpośrednich skutków w stosunku do obecnie 

obowiązujących przepisów, choć nie można nie doceniać jego roli perswazyjnej, zmuszającej 

ustawodawcę do nowelizacji ustawy. 

 

Summary 

In the judgment of 17 July 2012 (No. P 30/11), the Constitutional Tribunal held that insofar as 

Tax Ordinance Art. 70 §6(1) resulted in suspension of the limitations period on a tax obligation in 

connection with initiation of a fiscal penal proceeding of which the taxpayer has not been informed, at 

the latest, by the end of the limitations period on the obligation indicated in Tax Ordinance 70 §1, Art. 

70 §6(1) is inconsistent with the principle of the citizen’s trust in the state and the law established by the 

state, under Art. 2 of the Polish Constitution. On the merits, the judgment has to be viewed positively, as 

in practice the challenged regulation led to gross violations of the principle of citizens' trust in the state 

and law. Many doubts may arise, however, as to the effects of the judgment. In particular, the wording 

of the ruling and several statements contained in the grounds of the judgment may cause controversy as 

to whether the judgment causes effect only with regard to the provision as amended from 2002-2005 or 

also to the provision in the current version. Second, due to the fact that the challenged provision was not 

fully derogated by the Tribunal but only in the limited scope, the current legal status is not clear. 

Moreover, it seems that in order to increase the protection of taxpayers, the Tribunal should have 

pointed out that the unconstitutionality of the provision results not only from the fact that the taxpayer is 

not notified about the suspension of the limitation period but also from the fact that such suspension 

occurs after the initiation of the proceedings in the in rem phase. To avoid instrumental using of the 

institution of suspension of the limitation period by the tax authorities, the suspension effect should take 

place in the in personam phase. 

 

Key words 

Constitutional Tribunal, tax law, tax ordinance, limitation, appointed time, tax payer, 

suspension, tax authorities. 
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Agnieszka Marach-Andruszkiewicz 

Wydział Prawa i Administracji  

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Prawne aspekty klauzuli sumienia. 

 

 Przez wieki medycyna i etyka współgrały ze sobą. Lekarz miał za zadanie ratować ludzkie 

życie posługując się wszelkimi dostępnymi środkami. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że przez te 

całe stulecia ludzkość nie dysponowała takimi możliwościami technicznymi, jak to ma miejsce 

współcześnie. Dopiero w XX wieku rozwój nauki i techniki (głównie zaś technik reanimacyjnych, które 

spowodowały, że jesteśmy w stanie w sposób sztuczny podtrzymywać ludzkie życie) sprawił, 

że upowszechniły się pewne metody, zabiegi medyczne, które mogą budzić wątpliwości co do ich 

moralnej godziwości. Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej wszelkie działania lekarza były moralnie 

dopuszczalne. Już w przysiędze Hipokratesa wyczytać możemy: Nikomu, nawet na żądanie, nie dam 

śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka 

poronnego. Obecnie jednak zakres działań, których technicznie jesteśmy w stanie dokonać, a na które 

nie godzi się etyka jest znacznie szerszy. Pojawia się więc pytanie, jaka w tych okolicznościach powinna 

być postawa współczesnego lekarza. Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi Kodeks Etyki 

Lekarskiej (dalej: KEL), który w art. 2 wskazuje, że najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro 

chorego - salus aegroti suprema lex esto. Zarysowuje nam się tu jednak problem polegający na tym, że 

kategoria dobra jest współcześnie różnie pojmowana w zależności od tego, czy przyjmiemy koncepcję 

etyki absolutystycznej czy utylitarystycznej. Nie wchodząc w szczegóły rozważań etycznych należy 

jednak zauważyć, że różne pojmowanie dobra przez pacjenta i lekarza może prowadzić do sytuacji 

konfliktowych. R. Kocyłowski wskazuje tu na dwie płaszczyzny problemu: pierwsza, gdy działanie 

zaproponowane przez lekarza jest z pewnych przyczyn nie do przyjęcia dla chorego oraz druga, gdy to 

pacjent zgłasza określone żądanie zgodne z prawem, na które lekarz się nie godzi z jakiś uzasadnionych 

według niego powodów.
1
 Pierwszą płaszczyznę problemu rozwiązuje instytucja zgody pacjenta na 

zabieg, drugą natomiast możliwość powołania się przez lekarza na tzw. klauzulę sumienia. 

 Klauzula sumienia uregulowana została przez ustawodawcę w art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
2
 a także w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku 

o zawodach pielęgniarki i położnej.
3
 Trzeba jednak nadmienić, iż przepisy te nie konstruują 

podmiotowego prawa do wolności sumienia dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, gdyż czyni to – 

                                                           
1 R. Kocyłowski, Klauzula sumienia w interpretacji lekarza na podstawie zasad zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej [w:] Lege 

Artis - Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 114. 

2 Dz.U. z 1997 r. Nr 28 poz. 152 z późniejszymi zmianami 
3 Dz. U. z 2011 r. Nr 174 poz. 1039 
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w sposób egalitarny dla każdego człowieka – art. 53 Konstytucji RP.
4
 W tym miejscu pojawia się 

problem samej interpretacji terminu wolność sumienia. Jakkolwiek słusznie zauważa L. Kubicki, 

że sumienie jest nie tylko kategorią etyczną, ale także kategorią  prawną,
5
 to jednak ustawodawca nie 

definiuje nam pojęcia sumienia, pozostawiając to etykom.
6
 Trybunał Konstytucyjny w 1991 roku trafnie 

zauważył, że prawo wolności sumienia nie oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego 

światopoglądu, ale przede wszystkim prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, 

do wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu. Tak rozumiana wolność sumienia 

znajduje potwierdzenie w ratyfikowanych przez Polskę w dniu 3 marca 1977 Paktach Praw 

Obywatelskich i Politycznych, których art. 18 ust. 2 stanowi: „Nikt nie może podlegać przymusowi, 

który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań 

według własnych wyborów”.  

Trybunał Konstytucyjny wskazuje więc na normę konstytucyjną, która pozwala lekarzowi sama 

przez się uchylić się od dokonania działań niezgodnych z jego sumieniem. Można byłoby zatem 

wyciągnąć wniosek, że z analogicznego przepisu obecnie obowiązującej Konstytucji wynika możliwość 

uchylenia się od działań niezgodnych z sumieniem przez przedstawicieli innych zawodów 

domagających się przyznania klauzuli sumienia, np. farmaceutów.  Jest to jednak problem zbyt szeroki, 

aby go omawiać w niniejszej pracy.  

 Abstrahując od prawa do wolności sumienia uregulowanego w Konstytucji, należy omówić 

przepisy będące bezpośrednią podstawą powoływania się przez lekarzy na klauzulę sumienia. Są to: 

art. 39 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art. 7 KEL widziany przez pryzmat art. 4 tegoż 

Kodeksu.  

 Art. 39 u.z.l. pozwala lekarzowi powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych 

niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że lekarz ma obowiązek wskazać realne 

możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić 

i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie 

stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie 

przełożonego. Natomiast art. 7 KEL pozwala lekarzowi w szczególnie uzasadnionych wypadkach nie 

podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie 

podejmując albo odstępując od leczenia lekarz winien wskazać choremu inną możliwość uzyskania 

pomocy lekarskiej. Ten artykuł, jak wyżej wspomniałam należy czytać w powiązaniu z art. 4 KEL, który 

mówi, że dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, 

zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną.   

                                                           
4 A. Parzyńska, Kilka uwag na temat nadużycia klauzuli sumienia (art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) [w:] 

Lege Artis - Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 16.  

5 L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna [w:] „Prawo i Medycyna” 4, 1999 
6 A. Parzysńka, op.cit. s.15 
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Podstawowa różnica, jaką dostrzegamy przy analizie tych przepisów dotyczy zakresu 

przedmiotowego. Art. 39 u.z.l. pozwala powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych, zaś 

art. 7 KEL – od leczenia.  

 W ustawie o zawodzie lekarza i dentysty nie znalazła się legalna definicja świadczenia 

zdrowotnego – jest ona jednak umieszczona w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011r.
7
 Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu 

i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów 

odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

 Nie budzi wątpliwości, że leczenie, o którym mowa w art. 7 KEL wchodzi w zakres 

przedmiotowy świadczeń zdrowotnych, ale się z nimi nie utożsamia. Leczenie jest pojęciem węższym. 

Stąd też dziwić może w jakiś sposób fakt, że lekarze częściej i chętniej odwołują się do Kodeksu Etyki 

Lekarskiej, niż do powszechnie obowiązującej ustawy
8
, która daje im znacznie szersze możliwości 

w zakresie powołania się na klauzulę sumienia. Wynika to prawdopodobnie z nieznajomości różnicy 

zachodzącej między tymi przepisami. Rozbieżność ta ma jednak doniosłe znaczenie praktyczne, 

chociażby w kwestii wypisywania recept na środki antykoncepcji hormonalnej. Działanie takie z całą 

pewnością nie jest leczeniem, natomiast można je zakwalifikować jako świadczenie zdrowotne
9
. Stąd 

też lekarz powołujący się na przepisy KEL nie ma prawa odmówić wypisania tych środków; ma jednak 

takie prawo, jeśli powołuje się na Ustawę o zawodzie lekarza.  

 W literaturze pojawiło się pytanie czy lekarz, powołując się na klauzulę sumienia, może 

odmówić wykonania pewnych świadczeń zdrowotnych nie tyle ze względu na sam przedmiot działania, 

ile na jego podmiot. Chodzi tu o sytuację, gdzie samo świadczenie zdrowotne jest zgodne z sumieniem 

lekarza, natomiast w jego odczuciu nie godzi się udzielać pewnych świadczeń konkretnej jednostce, 

np. osobie skazanej za pedofilię, mordercy, wielokrotnemu gwałcicielowi, etc. Odpowiedź musi być 

tutaj negatywna, gdyż w art. 39 u.z.l. ustawodawca nie wprowadza żadnego kryterium podmiotowego, 

pozwala  lekarzowi na powstrzymanie się przed określonym działaniem, jedynie gdy samo to działanie 

(przedmiot aktu) jest w jego ocenie moralnie złe (niezgodne z wyznawanymi przez lekarza zasadami 

czy z jego światopoglądem).
10

  

 Przesłanką negatywną, wykluczającą możliwość skorzystania przez lekarza z klauzuli sumienia 

jest zaistnienie okoliczności wskazanych w art. 30 u.z.l. Chodzi tu o sytuację, w której zwłoka 

                                                           
7 Dz.U. Z 2013 poz. 217     
8 J. Haberko, Sumienie medycyny i litera prawa w obronie życia i zdrowia ludzkiego, [w:] Lege Artis - Problemy Prawa 

Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 27 

9 Przy założeniu, że zdrowiem w aspekcie reprodukcyjnym jest „stan dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, psychicznym 
i społecznym a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagań, we wszystkich sprawach związanych z układem rozrodczym” jest do 

zaakceptowania twierdzenie, że wystawienie recepty na antykoncepcję hormonalną,   a w konsekwencji stosowanie tych środków, 

służy zachowaniu i poprawie zdrowia, a tym samym stanowi świadczenie zdrowotne – tak: D. Tykwińska-Rutkowska, 
Zapłodnienie in vitro – problematyka administracyjnoprawna (na kanwie orzeczenia WSA z dnia 2006-08-30), za: J. Haberko, 

op.cit, s. 27-28. 

10 Bardzo spójnie i logicznie zagadnienie to przedstawia A. Parzyńska, op.cit, s. 17-18. Autorka nawiązuje dodatkowo do art. 23 
KC, który wskazuje swobodę sumienia jako typ dobra osobistego. Dobru temu odpowiada określone prawo podmiotowe, co 

oznacza że lekarz korzystając z klauzuli sumienia wykonuje swoje prawo podmiotowe. To, teoretycznie, otwiera możliwość 

stosowania art. 5 k.c.  A. Parzyńska wykazuje jednak, w mojej ocenie słusznie, że nie ma tu potrzeby odwoływania się do tego 
przepisu, aby działanie lekarza uznać za bezprawne. 
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w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia 

ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz o inne przypadki niecierpiące zwłoki. Ustawodawca widząc 

dwie konstytucyjne wartości: prawo do ochrony życia i zdrowia oraz prawo do wolności sumienia, daje 

- w sposób jasny i bezsporny – prymat prawu do życia.
11

  W tej kwestii doktryna jest zgodna. 

Wątpliwości budzi dopiero ograniczenie możliwości stosowania klauzuli sumienia przez inne przypadki 

niecierpiące zwłoki.  Ustawodawca nie pozostawia nam wskazówek jak należy definiować to pojęcie, 

nie wymienia – choćby przykładowo -  z jakimi sytuacjami mamy tu do czynienia. Próbę zdefiniowania 

pojęcia innych przypadków niecierpiących zwłoki podjął L. Kubicki, który wskazuje, że chodzi tu 

o sytuacje, gdy stan zdrowotny chorego ma tak oczywiste cechy, że pomoc lekarska jest bezzwłocznie 

potrzebna.
12

 E. Zielińska natomiast uważa, że za wypadek niecierpiący zwłoki należy uznać także taką 

sytuację, w której konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej wynika z pilnego 

wyjazdu pacjenta czy upływu terminu ubezpieczenia zdrowotnego.
13

 Problem w zdefiniowaniu tego 

pojęcia pociąga za sobą kolejną wątpliwość wskazywaną w doktrynie – czy ustawodawca rzeczywiście 

chciał ograniczyć wolność sumienia lekarza także w innych przypadkach niecierpiących zwłoki? Czy 

nie jest to z jego strony wyłącznie przeoczeniem legislacyjnym? Niewątpliwie mamy tu  do czynienia 

z konfliktem dóbr. Wolność sumienia zostaje przeciwstawiona innym przypadkom niecierpiącym 

zwłoki, jak np. pilny wyjazd pacjenta.  Trudno jest polemizować ze stanowiskiem, że literalnie 

brzmienie art. 39 u.z.l. wskazuje na prymat innych przypadków niecierpiących zwłoki – w końcu 

przepis art. 39 u.z.l. odwołuje się do całego art. 30 u.z.l., a nie wyłącznie do jego części.
14

  

 Z drugiej jednak strony godne uwagi jest stanowisko prezentowane przez A. Zolla, który 

powołuje się na – mające pierwszeństwo przed polskimi ustawami – normy prawa międzynarodowego. 

Art. 18 ust. 2 ratyfikowanego przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 

i Politycznych stanowi, że nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego 

wolność posiadania lub przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru. Co za tym 

idzie przepis art. 39 i 30 u.z.l. musi zostać uzgodniony z art. 18 MPPOiP. Patrząc przez pryzmat tej 

normy prawa międzynarodowego trzeba uznać, że wartość, jaką jest wolność lekarza od przymusu 

podjęcia działań sprzecznych z jego sumieniem musi ustąpić przed wartością, jaką jest życie ludzkie, 

natomiast będzie miała pierwszeństwo przed przypadkami niecierpiącymi zwłoki, które nie są związane 

z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego.
15

  

 Bez wątpienia klauzula sumienia nie jest wyłącznie prawem przysługującym lekarzowi. 

Ustawodawca łączy to uprawnienie z trzema obowiązkami: 

                                                           
11 Por.: M. Żelichowski, Przypadek niecierpiący zwłoki a klauzula sumienia, [w:] „Medycyna Praktyczna” 2007/04  

12 L. Kubicki, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej, [w:] „Prawo i Medycyna” 2003, nr 5, s. 9; za: A. Bagińska, Obowiązek 

udzielenia pomocy lekarskiej oraz prawne dopuszczalne możliwości od jego odstąpienia, [w:] Lege Artis - Problemy Prawa 
Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, s. 74 

13 E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001,  s. 352, za: 

A. Bagińska, op.cit., s. 74 
14 E. Zielińska, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, s. 555 – 556;  red. E. Zielińska, za: R. Kubiak, Prawo medyczne, 

s. 224 

15 A. Zoll, Prawo lekarza do odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych u jego granice, [w:] „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, 
s. 19 
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1. lekarz ma obowiązek wskazać pacjentowi realne możliwości uzyskania świadczenia u innego 

lekarza lub w podmiocie leczniczym 

2. ma obowiązek uzasadnić i odnotować fakt  odmowy w dokumentacji medycznej 

3. jeżeli lekarz wykonuje swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby, ma 

ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego.  

 Przed analizą poszczególnych obowiązków należy odpowiedzieć na pytanie jaki jest ich 

charakter prawny. W tym zakresie zdania doktryny są podzielone. Niektórzy twierdzą, że mają one 

charakter bezwzględny i warunkują możliwość powołania się na klauzulę sumienia
16

. Moim zdaniem, 

właściwszy jest pogląd M. Żelichowskiego. Wskazuje on, że są to pewne dodatkowe obowiązki 

nałożone na lekarza, które jednak nie mają charakteru bezwzględnie warunkującego możliwości 

skorzystania z klauzuli sumienia.
17

 Warto tu zauważyć, że skorzystanie z uprawnienia ma charakter 

uprzedni w stosunku do wymienionych obowiązków (za wyjątkiem trzeciego, gdzie ustawodawca 

wyraźnie wskazał, że lekarz powinien uprzednio powiadomić na piśmie przełożonego). Skorzystanie 

z klauzuli sumienia implikuje obowiązek wskazania innego lekarza oraz uzasadnienia i odnotowania 

faktu odmowy w dokumentacji medycznej. Gdyby lekarz nie powołał się najpierw na klauzulę 

sumienia, to nie powstałyby te obowiązki. Trudno więc mówić tu o ich warunkowym charakterze.  

 Zdaje się, że najbardziej kontrowersyjnym spośród tych obowiązków jest obowiązek wskazania 

pacjentowi realnych możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza lub w innym 

podmiocie leczniczym. Samo pojęcie realnych możliwości oznacza, że lekarz posiada pewną informację 

na temat tego, gdzie pacjent konkretne świadczenie uzyska.
18

 W praktyce budzi to dwojakiego typu 

wątpliwości. Po pierwsze, pojawia się wątpliwość praktyczna. Wskazuje się bowiem, że taki obowiązek 

stawiany lekarzowi jest często nierealistyczny, gdyż np. lekarz praktykujący prywatnie może nie mieć 

dostępu do tego typu danych.
19

 Po drugie, poddaje się w wątpliwość etyczny aspekt udzielania tego typu 

informacji. Lekarz, który własnym działaniem nie chce dokonać aktu uważanego przez siebie za 

moralnie naganny, ma pomóc pacjentowi znaleźć osobę, która tej czynności dokona. Słusznie podnosi 

się zatem w doktrynie, że jest to forma pomocnictwa, ta zaś wymaga od lekarza, aby postąpił wbrew 

wyznawanym przez siebie wartościom. J. Pawlikowski wskazuje, że obowiązek taki powoduje 

„złamanie” sprzeciwu sumienia lekarskiego, gdyż zmusza lekarza do pośredniego uczestniczenia 

w działaniu przez niego nieaprobowanym, którego chce on uniknąć.
20

  

 Postuluje się, że dobrym rozwiązaniem obu zarysowanych wyżej problemów byłoby 

zobligowanie zakładów opieki zdrowotnej oraz oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia do 

                                                           
16 A. Bagińska, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz prawnie dopuszczalne możliwości od jego odstąpienia,w: Lege 

Artis - Problemy Prawa Medycznego, Praca zbiorowa red. J. Haberko, R. Kocyłowski, B. Pawelczyk, Poznań 2008, , s.82 

17 M. Żelichowski, Klauzula sumienia-aspekt prawny,  [w:]„Medycyna Praktyczna Ginekologia i Położnictwo” 2007/04 
18 L. Kubicki op.cit. s. 6 

19 E. Zielińska, Klauzula sumienia, [w:] „Prawo i Medycyna”, 2003, nr 13, s. 30; 

20 J. Pawlikowski, Prawo do wyrażania sprzeciwu sumienia przez personel medyczny – problemy etyczno – prawne, „Prawo 
i Medycyna” 3/2009, s. 37 
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udzielania informacji na temat tego, gdzie pacjent może dane świadczenie otrzymać.
21

 Z całą 

pewnością, jest to rozwiązanie lepsze od funkcjonującego obecnie. E. Zielińska wskazuje na praktykę 

innych państw: w niektórych z nich przewiduje się, że wszyscy lekarze, którzy zamierzają z klauzuli 

sumienia skorzystać, powinni złożyć odpowiednie deklaracje, np. przed organem, który decyduje 

o prawie wykonywania zawodu lub o wpisie na listę lekarzy praktykujących na danym obszarze.
22

  

 Zarówno w pierwszym, jak i drugim zaproponowanym powyżej rozwiązaniu konieczne jest 

uprzednie informowanie określonych organów o zamiarze skorzystania w pewnych przypadkach 

z klauzuli sumienia. Wskazuje się, że posiadanie takich danych ułatwiłoby prowadzenie racjonalnej 

polityki zatrudnienia, która z kolei umożliwiłaby pacjentowi uzyskanie oczekiwanego świadczenia. 

Z punktu widzenia pacjenta, który domaga się wykonania zgodnych z prawem działań medycznych jest 

to uzasadnione. Z punktu widzenia lekarza może jednak pojawić się zasadna obawa przed 

dyskryminacją ze względu na wyznawane wartości. E. Pellegrino – amerykański lekarz i bioetyk, 

wskazuje, że niekiedy „zmusza się lekarzy katolickich, aby dokonali wyraźnego wyboru – albo będą 

spełniać warunki społecznego kontraktu i wykonywać wszystko co prawnie i społecznie  

zalegalizowane, albo muszą porzucić swoje specjalizacje medyczne, w których wymagane są usługi, co 

do których mają moralne obiekcie”.
23

  

 W mojej ocenie można uznać za uzasadnione składanie uprzednich deklaracji 

światopoglądowych przez lekarzy, pod warunkiem jednak, że byłby one przedstawiane organom, które 

nie mają bezpośredniego wpływu na nadanie lekarzowi prawa do wykonywania zawodu, na jego 

zatrudnienie czy awans. Wówczas pacjent miałby możliwość uzyskania informacji na temat tego, gdzie 

dane świadczenie może otrzymać, a lekarz nie musiałby obawiać się dyskryminacji.  

 Drugim obowiązkiem lekarza, związanym z odmową wykonania świadczenia, jest konieczność 

uzasadnienia i odnotowania faktu odmowy w dokumentacji medycznej. W tym zakresie pojawia się 

wątpliwość, jakie elementy powinny znaleźć się w owym uzasadnieniu. Zasadniczo doktryna zgodnie 

przyjmuje, że kategoria sumienia ma charakter subiektywny i suwerenny, lekarz nie ma więc obowiązku 

uzasadniania, jaka norma moralna zabrania mu określonego działania oraz dlaczego przyjmuje 

bezwzględny charakter tej normy. W uzasadnieniu zatem lekarz powinien skupić się na wykazaniu, że 

nie zachodziły przesłanki wskazane w art. 30 u.z.l., które uniemożliwiałyby mu powołanie się na 

klauzulę sumienia.
24

 Odmienne stanowisko w tej kwestii zdają się zajmować wyłącznie M. Boratyńska 

                                                           
21 M. Balicki, [w:] A. Wojciechowska-Nowak, Etyczno-prawne aspekty korzystania przez lekarza z klauzuli sumienia. 

Sprawozdanie z Seminarium zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji UW w lutym 2002r. „Państwo i  Prawo” 

2002, nr 7, str.. 98;  za E. Zielińska, op.cit., s. 30 
22 E. Zielińska, Klauzula sumienia,  w: „Prawo i Medycyna”, 2003, nr 13, s. 32 

23 Za: T. Biesaga, Klauzula sumienia w etyce medycznej, [w:] „Medycyna Praktyczna” 2008/12. T. Biesaga, przywołując dalej 

spostrzeżenia E. Pellegrino pisze: „komisje rekrutacyjne niektórych szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych przed 
przyjęciem na studia sprawdzają aksjologię studentów, sondują pośrednio ich przynależność religijną w pytaniach o ich stosunek 

do aborcji, eutanazji, różnych technik prokreacji, klonowania itp. Jeśli komisja wyznaje kontraktalistyczno-legalistyczną 

koncepcję medycyny, to wiadomo, że studenci, którzy mają inne zdanie w tej sprawie, których poglądy etyczne są zgodne z etyką 
katolicką, nie będą się według komisji nadawać na studia medyczne. Oprócz owej dyskryminacji za katolickość prezentowanej 

etyki zdarza się i tak, że po przyjęciu na studia medyczne zmusza się studentów, bez względu na ich obiekcje sumienia, do 

uczestniczenia w aborcji jako w obowiązkowych „ćwiczeniach” z ginekologii”.  
24 Tak m.in.: L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna, [w:] „Prawo i Medycyna”, 1999, nr 5, s. 8 
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i P. Konieczniak, którzy twierdzą, że uzasadnienie powinno zawierać powołanie się na określony system 

aksjologiczny, którego obowiązywanie lekarz uznaje oraz podawać treść jakiejś normy szczegółowej, 

która jego zdaniem zostałaby naruszona
25

. Jest to jednak stanowisko odosobnione i jak się zdaje – 

niesłuszne. Konieczność każdorazowego aksjologicznego uzasadniania swojej decyzji pociągałaby za 

sobą niebezpieczeństwo zewnętrznego osądu w kwestiach, które temu osądowi – ze względu na swoją 

subiektywność i suwerenność - nie powinny podlegać.  

 Ostatni obowiązek, który ustawodawca nakłada na lekarza powołującego się na klauzulę 

sumienia, dotyczy wyłącznie lekarzy wykonujących swój zawód na podstawie stosunku pracy lub 

w ramach służby. Są oni zobowiązani do uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego. Nie 

wskazuje się, kiedy lekarz ma złożyć stosowną deklarację, ani też czy ma ona mieć charakter 

jednorazowy i abstrakcyjny, czy ma odnosić się każdorazowo do konkretnej sytuacji.
26

 W doktrynie 

dominuje raczej to pierwsze stanowisko. Warto wskazać, że wymóg uprzedniego powiadomienia 

przełożonego może spełniać kilka funkcji: po pierwsze, daje pracodawcy możliwość zakontraktowania 

w NFZ tylko takich świadczeń zdrowotnych, których realizację (ze względu na kadrę) ma szansę 

zapewnić; po drugie, daje możliwość prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia; po trzecie 

umożliwia takie rozplanowanie pracy lekarza, aby z jednej strony zapewnić sprawiedliwe i pełne 

obciążenie personelu, a z drugiej zagwarantować pacjentom dostęp do wszystkich świadczeń 

zdrowotnych oferowanych przez dany szpital.
27

 

 Po dokładnym omówieniu treści przepisu art. 39 u.z.l. wypada wskazać, w jakich sytuacjach 

klauzula sumienia będzie miała praktyczne zastosowanie. Wymienić tu należy przede wszystkim:  

1. wykonanie zabiegu aborcji, czy też wydanie zaświadczenia o spełnieniu przesłanek do aborcji; 

2. wypisanie recepty na hormonalne środki antykoncepcyjne (w tym antykoncepcja postkoitalna);  

3. zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro); 

4. sztuczna inseminacja (zapłodnienie in vivo); 

5. diagnostyka prenatalna (w celach ewentualnej eliminacji dziecka chorego; diagnostyka 

z zastosowaniem metod inwazyjnych bez uzasadnionych przyczyn); 

6. sterylizacja i kastracja w celach antykoncepcyjnych; 

7. transfuzja krwi (z punktu widzenia Świadków Jehowy). 

Najwięcej wątpliwości i sporów budzi kwestia wypisywania recept na hormonalne środki 

antykoncepcyjne oraz wystawiania zaświadczeń o istnieniu okoliczności uzasadniających legalne 

przeprowadzenie aborcji. Podnoszono w doktrynie, że są to czynności o charakterze „diagnostyczno – 

administracyjnym”, które nie powinny być objęte klauzulą sumienia.
28

 W zakresie wypisywania recept 

na antykoncepcję hormonalną trzeba uznać, że na tle obowiązujących przepisów czynność ta mieści się 

w zakresie przedmiotowym świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do wystawiania zaświadczeń 

                                                           
25 M. Boratyńska, P. Konieczniak, [w:] Prawo medyczne, red. L. Kubicki, Wrocław 2003, s. 48 

26 R. Kubik, op.cit., s. 225-226 

27 E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 559 – 560 
28 Tak m.in. E. Zatyka, Lekarski obowiązek udzielania pomocy, 2010, s. 114 
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o istnieniu okoliczności uzasadniających legalne przeprowadzenie aborcji ogromne znaczenie ma 

orzeczenie TK z 15 stycznia 1991 roku (sygn. U 8/90). Skład orzekający stwierdził, na bazie 

ówczesnego stanu prawnego, że orzeczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających przeprowadzenie 

aborcji zawiera w sobie element wiedzy medycznej, oceny społecznej i deklaracji etycznej 

i że przesądza o dopuszczalności zabiegu, a więc musi być w kategoriach etycznych traktowane tak 

samo jak przeprowadzenie zabiegu. Pomimo późniejszej zmiany przesłanek umożliwiających dokonanie 

aborcji i zaostrzenia prawa aborcyjnego, stwierdzenie to należy uznać za aktualne. Duże znaczenie w tej 

materii ma również rezolucja Rady Europy nr 1763 z 2010 roku, w której stwierdza się, że żaden szpital, 

placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej 

odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania 

poronienia, dokonania eutanazji bądź jakiegokolwiek zabiegu, który mógłby spowodować śmierć 

embrionu lub płodu ludzkiego, bez względu na przyczynę takiego działania.  

 Na zakończenie warto poruszyć dwa zagadnienia o charakterze technicznym, które mogą 

budzić wątpliwości: po pierwsze, jak należy ocenić praktykę szpitali, które informują, że w danej 

placówce wskazanych świadczeń (głównie dotyczy to aborcji) się nie wykonuje; po drugie, kto ma 

ponieść koszt wizyty lekarskiej w przypadku, gdy lekarz korzysta z klauzuli sumienia. 

 Odnosząc się do pierwszej kwestii trzeba uznać, że na tle obowiązujących przepisów trudno 

jest uznać to postępowanie za zgodne z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. E. Zielińska 

podnosi, że takie działanie zakłada istnienie zbiorowego sumienia, a o takim mowy być nie może, gdyż 

każde sumienie cechuje się pewnym subiektywizmem i suwerennością. Autorka wskazuje także – i to 

należy uznać za argument przeważający – że działanie takie uniemożliwia weryfikację czy nie zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 30 u.z.l., które wyłączają możliwość zastosowania klauzuli sumienia
29

. Co 

do kwestii ponoszenia kosztów wizyty, trzeba odróżnić dwie sytuacje: gdy pacjent korzysta z publicznej 

służby zdrowia oraz gdy zgłasza się do lekarza praktykującego prywatnie. W pierwszej sytuacji, jeśli 

lekarz zgłosił uprzednio, że określonych świadczeń wykonywać nie będzie, w gestii przełożonego jest 

zadbanie o to, aby pacjent nie skorzystał z usług tego lekarza
30

 (poprzez odpowiednią organizację pracy 

czy też poinformowanie pacjenta, że dany lekarz pewnych świadczeń nie wykonuje). Jeśli przełożony 

zaniedba wykonania tego obowiązku, koszty powinny obciążyć podmiot leczniczy, bez możliwości ich 

                                                           
29 E. Zielińska, Klauzula sumienia, w: „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 30 
30 Warto tu wskazać na § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym świadczeniodawca zapewnia udzielenie świadczeń w sposób 

kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, 
innych badań i procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń. „W związku z tym, gdy lekarz powołuje się na 

klauzulę sumienia, świadczeniodawca jest zobowiązany do posiadania umowy z podwykonawcą zapewniającym wykonanie tego 

świadczenia. W świetle wyjaśnienia z dnia 14 sierpnia 2008 roku przedstawionego Federacji na rzecz kobiet i Planowania 
Rodziny przez Ministerstwo Zdrowia świadczeniodawca, który nie spełnił obowiązku podwykonawstwa, może być oskarżony 

o naruszenie praw pacjenta i ukarany karą pieniężną. Niedopełnienie tych warunków może stanowić również przyczynę 

rozwiązania przez NFZ umowy z takim świadczeniodawcą”. Całość za: E. Zielińska (red.) Ustawa o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Komentarz, Warszawa 2008, s. 560 
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pokrycia z Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku lekarza praktykującego prywatnie, wydaje się 

zasadne, żeby nie pobierał opłat za wizytę.
31

 

 Jak wynika z powyższych rozważań, aktualne sformułowanie klauzuli sumienia budzi liczne 

wątpliwości. Tworzone są różne propozycje zmian polegające na zawężeniu  lub poszerzeniu tego prawa 

– w zależności od tego czy akcentowany jest punkt widzenia pacjenta, który ma prawo do określonych 

świadczeń, czy też lekarza, który słusznie domaga się poszanowania własnej integralności moralnej. 

Z całą pewnością dla lekarza, który staje przed etycznym dylematem podjęcia lub zaniechania 

określonego świadczenia zdrowotnego bardzo ważna jest jasna i niebudząca wątpliwości regulacja 

prawna. Tej jednak brakuje. Przedstawiane są różne interpretacje istniejących przepisów, które 

niejednokrotnie dla lekarzy są po prostu niezrozumiałe. Moim zdaniem należałoby przede wszystkim 

odmiennie uregulować obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania świadczenia w innym 

podmiocie leczniczym „przerzucając” go na oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Postulowałabym 

także zawężenie ograniczenia wynikającego z art. 30 u.z.l. do przypadków bezpośrednio zagrażających 

życiu lub zdrowiu pacjenta, z pominięciem innych przypadków niecierpiących zwłoki.  

 

Summary 

In the following article there are presented current regulations concerning conscience clause in 

practical medicine. The author points to laws being the source of conscience clause and analyze their 

subject; points and discuss restrictions of possibility to apply the conscience clause and resulting duties. 

In this paper there are also presented circumstances where conscience clause can have practical 

applications. Selected, the most controversial problems were discussed from the current law point of 

view. In the last part of this study author showed important technical problems following effective law – 

question of information from the hospital as it will not provide specific services and also question of 

payment for medical advice, which resulted in use of conscience clause. The goal of this article was also 

to get most wide sight upon analyzed subject, thus it contain many references to outlooks presented by 

doctrine. 

 

Key words 

Conscience clause, medicine, law, ethics, physician, medical services, freedom of conscience, 

health services, to refuse to provide health services, abortion, sterilization. 

 

                                                           
31 E. Zielińska, Klauzula sumienia, w: „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 31 
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Wstęp. 

Legalizacja związków partnerskich wzbudza w społeczeństwie skrajne emocje, poparte 

indywidualnym pojmowaniem moralności i subiektywną oceną sytuacji. Środowiska prawnicze również 

nie są wolne od podejścia wyłącznie moralno-etycznego. Jednak biorąc pod uwagę skalę zjawiska, 

konieczne może się okazać określenie realnych zmian i kosztów, jakie pociągnie za sobą to wejście 

w nieznane, zanim do niego dojdzie. Na poziomie wyznawanego kanonu wartości nie uda się 

wypracować jednolitego stanowiska. Fryderyk Nietzsche stwierdził, że „nie ma żadnych zjawisk 

moralnych - istnieje tylko moralna ich interpretacja” - a ta będzie zawsze bardzo różnorodna w sferze 

związków międzyludzkich i budowania relacji. 

 W Polsce projekt ustawy o związkach partnerskich przedstawiła jako pierwsza senator Maria 

Szyszkowska w 2004 roku. Następnie w 2011 roku zaprezentowano w Sejmie projekt Grupy 

Inicjatywnej ds. związków partnerskich oraz w 2013 roku projekty poselskie wraz z przepisami 

wprowadzającymi przygotowanymi przez posłów SLD, RP oraz PO. Najważniejszym i najczęstszym 

oficjalnym argumentem osób będących przeciw legalizacji tej formy związku cywilnego była 

niezgodność między założeniami przyjmowanymi w ustawie, a artykułem 18 Konstytucji, stanowiącym 

o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Związkowi dwóch osób w takiej dokładnie formie 

Ustawa Zasadnicza gwarantuje ochronę i opiekę zapewnianą przez Państwo Polskie, a co za tym idzie 

szereg przywilejów, o których wymienione wcześniej ustawy również wspominają w kontekście 

związku partnerskiego. Związek ten mogą tworzyć dwie osoby dowolnej płci. Dla par homoseksualnych 

stanowiłoby to pierwsze umiejscowienie związków tego typu w polskim systemie prawnym, nadanie 

przywilejów dotąd im nieprzysługujących oraz fundament do dalszych regulacji prawnych. Dla par 

heteroseksualnych byłaby to alternatywna forma zawarcia związku regulowanego przez prawo, jednak 

o charakterze znacznie luźniejszym w kwestii jego zawarcia i rozwiązania. Mimo iż propozycje 

legalizacji związków partnerskich są często intuicyjnie rozumiane jak próba uregulowania prawnego 

związków homoseksualnych, w krajach gdzie związki partnerskie mają już swoje miejsce w systemie 

prawnym, z tej formy korzystają głównie pary heteroseksualne. We Francji w 2010 roku 96% umów 

związku partnerskiego (PACS, Pacte civil de solidarité – Obywatelska umowa solidarności) zostało 

zawartych  przez osoby odmiennej płci.
1
 Wśród zalegalizowanych związków par heteroseksualnych 

umowy PACS stanowiły aż 44%, małżeństwa resztę.  

 W większości krajów dopuszczających zawieranie związków partnerskich odsetek 

                                                           
1 „Amour Rules in France but Weddings Don't”, CBS News, 27 stycznia 2006. 
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rozwiązywanych umów partnerstwa cywilnego jest bardzo zbliżony do odsetka rozwodów, z niewielką 

przewagą dla tych pierwszych. Przykład Francji może stanowić odniesienie do prognoz konsekwencji 

zalegalizowania związków partnerskich w Polsce oraz trendu w tym zakresie, ponieważ możliwość 

zawierania umów PACS istnieje od 1999 roku.  Świadczy to również o możliwej skali zjawiska 

i procentowym rozkładzie tej formy związków wg rodzaju zróżnicowania płciowego par oraz ilości 

zawieranych związków partnerskich w stosunku do  ilości zawieranych małżeństw. Różnice kulturowe 

mogą odegrać tutaj pewną rolę, jednak nie na tyle istotną, by spodziewać się znaczących rozbieżności 

od wspomnianego przypadku lub przykładów innych krajów akceptujących zawieranie umów związków 

partnerstwa cywilnego. 

 

Ekonomiczna analiza – założenia. 

Najbardziej fundamentalnym założeniem z punktu widzenia ekonomicznej analizy instytucji 

związków partnerskich w skali mikro i makro będzie utożsamienie osoby pretendującej do wstąpienia 

w związek partnerski
I
 jak i będącej  już w nim z człowiekiem racjonalnym. Paradygmat homo 

œconomicus jest niezbędny w celu wymodelowania zjawiska wstępowania w związki partnerskie 

wg ekonomicznej analizy, ale nie wyklucza ujęcia korzyści lub strat niematerialnych, które odgrywają 

tutaj rolę równie ważną. Możemy je zmierzyć, choć trafniejszym słowem może się okazać słowo 

„oszacować”, poprzez analizę preferencji i użyteczności. 

Kolejnymi założeniami będą wszelkie własności charakterystyczne dla preferencji 

w ekonomicznym ujęciu. To oznacza, że muszą być one:
2
 

 zupełne (kompletne) – co sprawia, że partner potrafi porównać każde dwie możliwości wyboru 

i ocenić, która z nich ma dla niego wartość wyższą lub jest ważniejsza lub stwierdzić ich 

jednakową wartość, 

 przechodnie – czyli spójne w zależnościach między ich wartościami, tzn.: mając minimum 

3 możliwości – A, B, C – partner może na podstawie ich cech i własności stwierdzić, że skoro 

preferuje A nad B oraz B nad C, to preferuje także A nad C. 

Dość istotny czynnik, który należy przyjąć za obowiązujący jest też subiektywizm preferencji. 

Preferencje wyrażają ludzkie gusta i wynikają z potrzeb – materialnych i emocjonalnych. To oznacza, 

że nie można stwierdzić np., że partnerzy tworzą związek partnerski wyłącznie dla korzyści, wyłącznie 

z powodu łączącej ich więzi lub kombinacji tych dwóch czynników. Nawet jeśli pewne powody są 

wiadome, nikt trzeci nie może określić, co te osoby preferują bardziej: uczucie, czy korzyści materialne, 

których niewątpliwie będzie można doświadczyć wstępując w związek partnerski. Posłużenie się 

preferencjami umożliwi uszeregowanie wyborów dokonywanych przez partnerów i przypisanie im 

odpowiednich użyteczności. Do tego posłuży funkcja użyteczności i pojęcie użyteczności krańcowej. 

                                                           
I Partnerem będzie dalej zwana osoba tworząca związek partnerski jak i mająca to dopiero w zamiarze. Wszelkie rozważania nad 

osobą zwaną partnerem będą się odnosiły do wszystkich wspomnianych podmiotów. 
2 David Kreps, „A Course in Microeconomic Theory”, Princeton University Press, New Jersey 1990 
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Koszty i korzyści. 

Najbardziej oczywistą, dającą się zmierzyć, konsekwencją legalizacji związków partnerskich 

będą zmiany wielkości wpływów do budżetu państwowego, spowodowane przywilejem wspólnego 

rozliczania się przez partnerów z podatku dochodowego, od darowizn i spadków. Ekonomiczną analizę 

tego zjawiska umożliwia teoria Arthura Laffera. Krzywa Laffera obrazuje zależność między wysokością 

stopy podatkowej, a wpływami do budżetu państwowego. Jest to mechanizm istotny ze względu 

na ujęcie w nim bardzo ważnego instrumentu polityki makroekonomicznej – stopy podatku, który może 

również mieć znaczący wpływ na podejmowane decyzje przez osoby rozważające wstąpienie w związek 

partnerski. Pozwala wyciągnąć logiczne wnioski, jednak empirycznie bardzo trudno potwierdzić 

wszystkie postulaty jednocześnie, jakie niesie ze sobą teoria A. Laffera.
II
 

Krzywa Laffera  może podsunąć tu co najmniej dwa wnioski. Pierwszy dotyczy naturalnie 

wpływów do budżetu. Ze względu na stawki podatku – 18% do progu rocznych dochodów równego 

85528 złotych rocznie i 32% powyżej tego progu dla podatku dochodowego obowiązującego partnerów 

– należy się spodziewać nominalnego spadku wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków 

płaconych przez partnerów posiadających wspólność majątkową (tak jak małżeństwa, związki 

partnerskie powinny spełnić wg polskich projektów ustaw dwa warunki niezbędne do wspólnego 

rozliczenia: co najmniej od roku być w zarejestrowanym związku i posiadać wspólność majątkową 

przez cały ten czas). Wysokość podatku
III

 od dochodów (t2 – obowiązująca dla partnerów rozliczających 

się osobno) znajduje się w Polsce raczej przed punktem nasycenia – t
*
, który zapewniałby maximum 

wpływów z podatków do skarbu, a wysokość przychodów (T2) poniżej poziomu Tmax, bowiem stopa 

podatkowa nie jest tak wysoka, by powszechnie nakłaniać do unikania płacenia podatków. To oznacza 

stratę dla państwa z tytułu wspólnego rozliczenia się partnerów, czyli zmniejszenie stawki od t2 do t1 

(w skutek możliwego wejścia w niższy próg podatkowy przy rozliczaniu wspólnym) i obniżenie 

przychodu od poziomu T2 do T1 (zielona krzywa). Z punktu widzenia polityki makroekonomicznej 

rzeczywiście można uzyskać taki rezultat. Jednak dość istotnym czynnikiem, pozwalającym wyciągnąć 

drugi wniosek, jest fakt, że punkt nasycenia przychodów z tytułu podatków stosowny dla państwa nie 

musi być      (i raczej nigdy nie jest) jednocześnie punktem optymalnym z punktu widzenia osób 

płacących podatki. Racjonalny płacący podatki woli stopę jak najmniejszą, mniejszą (t
#
) niż 

preferowałby rząd (t*). Biorąc pod uwagę wysokość przychodów oraz różnicę w rocznych dochodach 

partnerów, o czym nieco później, niższa wysokość podatku może się okazać bodźcem do chętniejszego 

ich płacenia i nie utajniania dochodów. Działa tu bowiem pochodna idei  A. Laffera, czyli obniżenie 

stawki podatku powodujące zwiększenie skłonności do rozliczania się z niego. Krzywa Laffera dla 

racjonalnego partnera jest oznaczona na czerwono na wykresie, a punktem optymalnym – punkt t
#
.  

 

                                                           
II Do tej pory na dużą skalę udało się empirycznie dowieść słuszność teorii A. Laffera w USA i Wielkiej Brytanii. W Polsce jej 

słuszności dowiodło zwiększenie wpływów z akcyzy na alkohole spirytusowe przy jednoczesnym zmniejszeniu jej stawki. 
III  Założenia: Stawki t1 i t2 nie są sobie równe. Partnerom opłaca się rozliczać razem. Mimo iż w tekście wspomniane jest o 
podatku dochodowym ,  to analizę można odnieść do ulg dotyczących innych podatków.  
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Wykres 1 

  

 

Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Laffera; modyfikacje własne. 

T → dochód; t → stawka opodatkowania; 

t* → stawka opodatkowania maksymalizująca wpływy do budżetu; punkt (t*,Tmax) – „punkt 

nasycenia”   t
#
- punkt optymalny dla podatnika 

Stawka podatku t1, w porównaniu do stawki t2, będzie korzystniejsza i skłoni większą liczbę osób do 

rzetelnego rozliczenia się z podatku, przez co zwiększy wpływy do budżetu o podatki osób, które będą 

skłonne je zapłacić przy tej stopie, a nie zapłaciłyby ich rozliczając się osobno przy stopie t2.  

 

 Efekt końcowy będzie więc wypadkową nałożenia się na siebie dwu wyżej wspomnianych 

zjawisk: nominalnego spadku wpływów do budżetu państwa spowodowanego  wspólnym rozliczeniem 

się partnerów według korzystniejszej stopy oraz efektu zachęcenia podatników do rzetelnego rozliczenia 

się przez nowe realia podatkowe. Skala zjawiska pierwszego będzie zależała od liczby osób, które zawrą 

związki partnerskie i jednocześnie ustanowią między sobą wspólność majątkową. Będzie ona 

zdecydowanie większa od skali zjawiska drugiego, na którą wpłynie liczba osób, które oszukałyby skarb 

państwa przy rozliczaniu indywidualnym, a nie zrobią tego rozliczając się razem ze swoim partnerem. 

Dwie wspomniane zbiorowości osób będą się z pewnością znacznie różniły liczebnie. Można więc 

wysnuć wniosek, że ulgi podatkowe zagwarantowane związkom partnerskim spowodują  obniżenie 

wpływów do budżetu z tytułu podatków, co będzie jedynie nieznacznie łagodzone przez przyrost liczby 

osób, które rozliczą się uczciwie. Gdyby efekt spadku podatków zaistniał razem ze wzrostem deficytu 

budżetowego, konsekwencje negatywne mogłyby zdominować pozytywne. Z drugiej strony niższe 

podatki oznaczają wzrost aktywności gospodarczej. Dla wspomnianego już wcześniej przykładu Francji, 

średnia wieku osób zawierających związki partnerskie wynosiła ok. 32 lata. W Polsce należy się 

spodziewać  przybliżonej średniej, co oznacza, że z nowego uregulowania związku cywilnego 

skorzystają w większości ludzie należący do grupy wiekowej, która szczególnie dużą część dochodów 

przeznacza na konsumpcję.
3.
 Korzyści makroekonomiczne z przeznaczenia przez partnerów zyskanej 

                                                           
3 J.Z. Holzer, M. Doszyń, „Ekonometria skłonności, PWE, Warszawa 2004. 

         t#
      t2 

 

  

T2 
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sumy - z tytułu wspólnego rozliczenia - na konsumpcję, mogą być dużo większe, niż strata możliwości 

redystrybuowania tej kwoty  przez rząd. Część utraconej przez skarb państwa kwoty i tak do niego 

wróci, chociażby z tytułu podatków pośrednich od zakupionych za nią dóbr. Zatem ostateczny efekt 

zmian w opodatkowaniu będzie również zależny, poza wcześniej wspomnianymi czynnikami, 

od sytuacji finansowej kraju i płatników, a co za tym idzie, odsetka korzyści fiskalnych przeznaczonych 

na konsumpcję. 

 

Nadużycia. 

 Możliwe nadużycia popełniane przez partnerów zawierających związki partnerskie dla pozoru, 

sygnalizują jako pierwsze wniesione już projekty ustaw. Projekt wniesiony
4
 przez PO, SLD i RP zawiera 

zapis w artykule 5, ustępie 3 o kompetencji prokuratora do żądania unieważnienia związku 

partnerskiego zawartego dla pozoru. Jedyną sankcją jest tu unieważnienie. Naruszenie normy 

wynikającej z tego ustępu nie będzie jednak ścigane ex officio, co byłoby bardzo problematyczne 

zważywszy na to, jak trudno udowodnić zawarcie takiego związku dla pozoru. Przeciwdziałać 

nadużyciom w tej dziedzinie najskuteczniej można by było przez stopniowanie korzyści wynikających z 

faktu zawarcia związku partnerskiego, co z pewnością napotkałoby sprzeciw osób zainteresowanych. 

Byłaby to jednak pewna konsekwencja tego, że umowa związku partnerskiego stanowiłaby 

„uproszczoną” i osłabioną formę legalizacji związku w stosunku do instytucji małżeństwa. Można by 

wprowadzić system ulg narastających z tytułu na przykład wspólnego rozliczania się partnerów 

z podatku, w postaci progresywnych progów podatkowych, skutkujących w każdym kolejnym roku 

rozliczeniowym. Mogłoby to w pewnym stopniu zniechęcać osoby mające zamiar zawrzeć związek 

partnerski dla korzyści wyłącznie materialnych, przez mniejsze natychmiastowe korzyści pieniężne, jak 

i koszty osobiste niemierzalne w ten sposób.  

 Korzyści, koszty, preferencje i użyteczność partnera podejmującego decyzje można w dużym 

uproszczeniu również wymodelować ekonomicznie, co pokaże nam pewne mechanizmy. Poniższe 

rozważania będą znów dotyczyły  podatków. Można je również odnieść do innych korzyści 

materialnych, zyskiwanych z tytułu bycia w związku partnerskim. Osoba będąca w związku partnerskim 

pozorowanym mogłaby odnosić korzyści fiskalne z tytułu wspólnego rozliczania. Kosztem byłaby utrata 

możliwości zawarcia związku z kimś innym, co mogłoby mieć wymiar niemierzalny - jeśli bierzemy 

pod uwagę sferę uczuć - jak i mierzalny w postaci innych, w tym wypadku logicznie rzecz biorąc,  

mniejszych korzyści finansowych. Istnieją zatem dwa najbardziej oczywiste aspekty, które każdy 

partner uporządkuje według własnych preferencji i nada im odpowiednią użyteczność. 

 

                                                                                                                                                                        
 
4  Druk sejmowy nr 552 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Wraz z przesuwaniem się w górę po krzywych obojętności, obrazujących tu różne kombinacje (punkty 

znajdujące się na danej krzywej) korzyści wynikających z bycia wolnym i korzyści majątkowych – 

dających jednakowe zadowolenie -  napotykamy na coraz większą stromiznę. To oznacza, że wraz 

z ograniczaniem korzyści majątkowych, oczekuje się coraz większych korzyści ze stanu wolnego. 

Odwrotnie rzecz biorąc: ktoś, kogo dochody są na tyle duże, że niekorzystnie jest mu rozliczać się 

samemu, a znalazł sobie partnera, którego dochody są na tyle niższe, że dzięki wspólnemu rozliczaniu 

zejdzie pod niższy próg podatkowy, będzie skłonny odmawiać sobie coraz większej łącznej ilości 

potencjalnych korzyści z bycia w stanie wolnym.  

 Każda kolejna korzyść majątkowa w postaci następnej zyskiwanej złotówki, będzie coraz mniej 

ceniona, bowiem partner bardziej będzie cenił pierwszą złotówkę zapłaconą mniej ( nie mając jeszcze 

żadnej zaoszczędzonej z tego tytułu) niż ostatnią (gdy zaoszczędził już np. 1000). Oznacza to malejącą 

krańcową użyteczność (u – na wykresie) korzyści majątkowych (q). 

Oznacza to, że będzie istniała jakaś kombinacja korzyści finansowych i korzyści z wolności, 

która sprawi, że potencjalny partner rozmyśli się z zawarcia pozornego związku partnerskiego, bowiem 

jakieś korzyści majątkowe uzyska również rozliczając się sam lub z innym partnerem, z którym 

otrzymałby mniejszą korzyść i zawarł związek nie w złej wierze. Istnieje tu więc cienka granica i dwie 

rzeczywiste możliwości: albo pozorny związek i większe korzyści z tytułu wspólnego opodatkowania, 

albo stan wolny lub związek niepozorowany i mniejsze korzyści. Stan wolny lub związek w dobrej 

wierze to dobro, którego konsumpcja wyklucza się z konsumpcją dobra w postaci związku 

pozorowanego. Trudno będzie więc państwu wychwycić ten punkt, który zoptymalizuje ilość związków 

zawieranych szczerze, a przez to ograniczy nadużycia podatkowe. Jakimś rozwiązaniem mogą się tu 

okazać wspomniane wyżej progi progresywne wspólnego rozliczenia, bowiem kombinacja korzyści 

znajdujących się w danym punkcie na krzywej obojętności obrazującej preferencje danego partnera, 

          Korzyści majątkowe,   PLN 
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napotka mniejsze, niżby wynikało z wykresu, korzyści podatkowe, więc punkt obrazujący nową 

kombinację, po takiej ingerencji państwa, znajdzie się poniżej krzywej obojętności. To oznacza, 

że konsumpcja stanie się nieopłacalna i nieracjonalna (przez lata, w których partnerzy znajdą się poniżej 

progu najkorzystniejszego). 

 

 

Źródło: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Erstes_gossensches_gesetz.png 

 

Wszelkie działania prewencyjne państwa, w postaci modyfikacji sposobu rozliczania się przez pary 

tworzące związki partnerskie, miałyby również swoje koszty. Pierwszymi byłyby większe koszty 

administracyjne (administrative costs),
5
 czyli dodatkowe wydatki rządowe i samorządowe z powodu 

przeprojektowania sposobu rozliczania się przez tę grupę osób oraz wszelkie inne spowodowane 

mniejszą przejrzystością podatkową. Kolejne, to koszty po stronie podatników (compliance costs), przez 

które można rozumieć m.in. utracone korzyści z powodu surowszej formy rozliczenia na początku 

związku partnerskiego również przez pary niepozorujące związku (pewne koszty alternatywne) oraz 

czas poświęcony na zapoznanie się z nowym systemem podatkowym. Po przeprowadzeniu już 

wcześniejszych rozważań nasuwa się wniosek, że mniejsze ulgi podatkowe na początku będą oznaczały 

również mniejsze kwoty przeznaczane na konsumpcję i mniejszą stymulację aktywności gospodarczej.  

Kto będzie podatny na „pokusę nadużycia”? Będą to dwie  podgrupy osób mogących stworzyć 

związki partnerskie:
IV

 

1. Najbardziej zyskają osoby, których roczne dochody przekraczają próg 85528 złotych, 

a drugiego partnera zawierają się w przedziale od 0 do 3091zł (dochód nie wymagający 

opodatkowania) lub ich dochody mieszczą się w innych progach podatkowych. W pierwszym 

przypadku ich korzyść będzie równa 14% od dochodu partnera zarabiającego więcej, 

pomniejszonym o 11417,90 zł. W tym drugim przypadku ich korzyść wyniesie 14% od 

                                                           
5  D. Friedman,  J. Waldfogel, “The Administrative and Compliance Costs of Manual Highway Collection: Evidence from 
Massachusetts and New Jersey”, National Tax Journal 1995, Vol. 48, No. 2, pp. 217-228. 
IV Założenie: Partnerzy posiadają wspólność majątkową, wyłączamy sytuacje, w których dodatkowe opłaty podatkowe co najmniej 

jednego z partnerów pozbawiają ich możliwości rozliczenia wspólnego. Wszelkie kwoty podane w tej części oraz wnioski oparte 
na przepisach podatkowych, obowiązujących w 2012 roku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Erstes_gossensches_gesetz.png
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dochodu partnera zarabiającego więcej, pomniejszonym o kwotę 11973,92 złotych,
V
  

2. Druga grupa to pary, których jeden partner osiągnął roczny dochód poniżej 85528 złotych 

a drugi wykazuje zerowe dochody lub te niepodlegające opodatkowaniu. Zysk takich par 

wyniesie jednak tylko 556,02 zł, czyli kwotę, która ustawowo zmniejsza podatek. Nie należy 

się więc spodziewać wspomnianych nadużyć ze strony tej grupy. 

Wniosek stanowi fakt, że te osoby, których dochód przekracza znacznie próg 85528,02 złotych 

będą najbardziej podatne pokusie nadużycia i to z ich strony należy spodziewać się największych 

nadużyć. Osoba niewykazująca dochodów również może być podatna na stworzenie takiego związku 

prawnego  i otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu. 

Oprócz podatku od dochodów, warto się również przyjrzeć zniesieniu podatku od darowizn. 

Jest on szczególnie dotkliwy, gdy darowana zostaje nieruchomość. W polskich realiach zostało 

empirycznie dowiedzione, że ktoś, kto nieruchomość otrzymuje, musi ją najczęściej sprzedać, żeby móc 

się z niej rozliczyć. To kolejna alarmująca strefa, gdzie można się spodziewać sporych nadużyć, bowiem 

partnerzy będą powinowatymi, co zwolni ich całkowicie z opodatkowania darowizn w obrębie związku.  

 

Związek partnerski jako mikroprzedsiębiorstwo. 

 Noblista w dziedzinie ekonomii (1992) – Gary Becker opracował teorię rodziny, jako 

mikroprzedsiębiorstwa, w którym każdy jej członek ma do odegrania swoją rolę.
6
 Każdy  specjalizuje 

się w jakiejś dziedzinie, w której pozyskuje największy przychód, minimalizując koszty. Szczególnie 

widać to było w czasach, gdy zarobki kobiet były na tyle mniejsze od zarobków mężczyzn, że niemal 

nie opłacało im się zatrudniać. Znacznie wyższą korzyść rodzina osiągała w sytuacji, gdy kobieta 

zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Była to sytuacja typowa dla małżeństw 

heteroseksualnych i jest tak też obecnie, jednak nie z tak wyraźną i jednoznaczną różnicą pomiędzy 

płciami. Zakładamy więc, że teoria ta zadziała również w gospodarstwach domowych tworzonych przez 

heteroseksualnych partnerów będących w zalegalizowanych związkach partnerskich. 

 Zakładając prawdziwość teorii G. Beckera, można próbować przełożyć ją na forum związków 

homoseksualnych. Związki gejów i lesbijek z natury będą się charakteryzowały mniejszą 

różnorodnością kapitału ludzkiego, w związku z reprezentowaniem tej samej płci.
7
 To automatycznie 

sprawi, że ich zdolność do specjalizacji będzie uboższa i nie będzie determinowana przez preferencje 

rynku w takim stopniu, jak związków heteroseksualnych. Ze względu na płeć, partnerzy homoseksualni 

będą albo odpowiedni dla rynku pracy, albo nie, w danym momencie. Zupełnie inaczej będzie ze 

wszystkimi innymi atrybutami, jak wykształcenie, czy umiejętności. Te nie będą przeszkadzały 

w osiągnięciu specjalizacji, będą ją determinowały w specyficznym dla każdego związku kierunku. Tu 

nie należy się spodziewać niekorzystnego wyniku w porównaniu do związków heteroseksualnych, 

                                                           
V Geneza wszelkich wyliczeń tu podanych znajduje się w Dodatku na końcu artykułu.  
6  G.S. Becker, „ A Treatise on the Family”, Harvard University Press 1993 
7  D.A. Black, S.G. Sanders, L.T. Taylor, „The Economics of Lesbian and Gay Families”, The Journal of Economic Perspectives, 
Spring 2007, Vol. 21, nr 2, str. 53-70 
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ponieważ jak donosi wiele badań strukturalno-demograficznych, odsetek osób homoseksualnych 

będących w związkach partnerskich jest często wyższy, niż taki odsetek w związkach lub małżeństwach 

heteroseksualnych.
8
 

 Można się również doszukiwać różnic w motywacji do zajmowania określonych ról 

w związkach partnerskich oraz skłonności do troszczenia się o sferę materialną. Partnerzy 

homoseksualni płci męskiej mogą odczuwać mniejszą presję osobistą bycia tym, który zarabia na 

utrzymanie siebie jak i partnera. Być może, zgodnie z nazwą owych związków, w większości 

przypadków będzie można się spodziewać podejścia i umowy stricte partnerskiej i dzielenia się 

ryzykiem finansowym po połowie. Oznaczać to będzie spadek motywacji do odnoszenia zawodowego 

sukcesu wyłącznie z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego. To nie oznacza, że będzie to 

podejście dominujące dla większości związków homoseksualnych mężczyzn. Chęć odniesienia 

zawodowego  sukcesu jest bowiem równie mocno determinowana przez osobiste aspiracje, 

wychowanie, czy cechy charakteru. Podobne mechanizmy i determinanty mogą dotyczyć kobiet 

w związkach homoseksualnych, jednak tu nielogiczny byłby wniosek, że wspomniana presja zmaleje. 

Jest to prognoza jednak czysto teoretyczna.  

 

Podsumowanie. 

 Związki partnerskie będą podlegały bardzo wielu wpływom gospodarczym, same też będą 

tworzyć nowe trendy. Błędem byłoby wyciąganie na podstawie powyższej  analizy wniosków 

jednoznacznych, które miałyby bezwzględne zastosowanie. W kontekście ekonomicznej analizy prawa 

nie należy się spodziewać zbyt wielu rozbieżności pomiędzy związkami tworzonymi przez partnerów 

homo- lub heteroseksualnych. Różnice mogą dotyczyć jedynie ich sytuacji indywidualnej, 

spowodowanej różnorodnością płci lub jej brakiem, a także motywów działania w sferze gospodarczej. 

Możliwe nadużycia będą zależały od poziomu osiąganych dochodów, potencjalnych korzyści 

i osobistych skłonności do dopuszczania się tego typu zachowań.  

 Tworzenie się nieformalnych związków partnerskich jest zjawiskiem narastającym i na pewno 

pojawią się mechanizmy i tendencje trudne do przewidzenia obecnie. Analiza ta nie rości sobie pretensji 

do pełnej charakterystyki zjawiska. Stanowi jedynie zarys ogólnych tendencji, które będą wymagały 

bardziej wyczerpującego opisu w przyszłości. Związki partnerskie bez wątpienia są zjawiskiem 

intrygującym, stymulującym sferę prawną do większej elastyczności i kodyfikowania odpowiednich 

przepisów. Zmuszają ponadto do zajęcia stanowiska wobec stanu faktycznego i prowokują do krytyki 

i ferowania osobistych ocen. 

 

 

                                                           
8  Ibidem, str. 11 
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Dodatek
*
 

 

Adnotacja do wyliczeń z punktu 1. na stronie 189: 

„Najbardziej zyskają osoby, których roczne dochody przekraczają próg 85528 złotych, a drugiego 

partnera zawierają się w przedziale od 0 do 3091zł (dochód nie wymagający opodatkowania) lub ich 

dochody mieszczą się w innych progach podatkowych. W tym drugim przypadku ich korzyść wyniesie 

14% od dochodu partnera zarabiającego więcej, pomniejszona o kwotę 11.973,92 złotych” 

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno,  o rocznym dochodzie > 85528 zł, 

oznaczonym jako d1 : 

WP1 = 14839,02 + (d1 – 85528)×32%  [w zł]  

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno, o mniejszym rocznym dochodzie 

oznaczonym jako d2 : 

WP2 = d2 ×18% - 556,02  [w zł] 

Wysokość podatku dla partnerów rozliczających się razem: (gdy wspólne opodatkowanie skutkuje 

wejściem partnerów do przedziału z 18% progiem, podatkowym) 

WPrazem =  1/2(d1 + d2)×18%×2 - 2×556,02 

Korzyść z opodatkownia wspólnego:   Dla partnera drugiego zarabiającego od [3092zł, +∞] 

K = WP1 + WP2 – WPrazem = 0,32×d1 – 12529,94 + 0,18×d2 - 556,02 – [0,18×d1 + 0,18×d2 – 1112,04] = 

0,14×d1 – 11973,92   [w zł] 

Korzyść z opodatkowania wspólnego:   Dla partnera drugiego zarabiającego od [0zł , 3091zł] 

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno,  o rocznym dochodzie > 85528 zł, 

oznaczonym jako d1 : 

WP1 = 14839,02 + (d1 – 85528)×32%  [w zł] 

Wysokość podatku dla partnera rozliczającego się osobno, o mniejszym rocznym dochodzie 

oznaczonym jako d2 : 

WP2 = 0  

WPrazem = (1/2×d1×18% - 556,02)×2   [w zł] 

K = WP1 - WPrazem = 0,14d1 – 11417,9   [w zł] 

 

Adnotacja do wyliczeń z punktu 2. na stronie 190: 

„Druga grupa to pary, których jeden partner osiągnął roczny dochód poniżej 85528 złotych  

a drugi wykazuje zerowe dochody lub te niepodlegające opodatkowaniu. Zysk takich par wyniesie 

jednak tylko 556,02 zł, czyli kwotę, która ustawowo zmniejsza podatek. Nie należy się więc spodziewać 

wspomnianych nadużyć ze strony tej grupy.” 

WP1 = d1 ×18% - 556,02    

                                                           
* Wszelkie obliczenia są autorstwa własnego, a stawki, na które się powołano pochodzą z Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012, nr 0, poz. 361). 
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WP2 = 0  

WPrazem = 0,18×d1 – 1112,04 

K = WP1 - WPrazem = d1 ×18% - 556,02 - 0,18×d1 + 1112,04 = 556,02 

 

Summary 

Civil partnerships legalization requires an opinion based on ethics as well as based on analysis 

which makes possible to describe the results and measure costs of the introduction of civil union to 

Polish law-system. Economic analysis seems to be a proper way to achieve that. Civil partners possess 

attributes typical for homo œconomicus - rational man/consumer. They owe individual preferences 

which enable them to impute specific usabilities to benefits (material, fiscal) and costs of living in civil 

union or being a single. They make a decision based on this analysis if they should contract a civil union 

or not. They can do it because of real need and emotional relationship or because of premeditated fiscal 

abuse. Some groups of potential civil partners are specially receptive to "moral hazard". Collective 

taxation of domestic partners can mean for the National Treasury a principal loss of some part of tax 

revenues. On the other hand, the amount of tax which has been saved can be reserved for consumption 

and stimulate the national economy. The scale of this phenomenon will depend on the number of people 

who want to be partners in civil union, on their incomes and on the national economic condition. 

Domestic union formed by civil partners will be characterized by some attributes which were described 

by Gary Becker - an economist and Nobel Prize winner in 1992. Homosexual partnerships will be 

distinguished in economic specialization from heterosexual couples. Prepared analysis has got a basic 

goal to signal and describe some mechanisms and results of civil unions legalization. For sure it will be 

urgent to complete it in the future. 

 

Key words 

Civil union, civil partnership, domestic partners, same-sex couples, economic analysis, 

legalization of civil partnerships, taxation. 

 

 

 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 193 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Mateusz Pach  

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytet Wrocławski 

 

Zasady ochrony podatnika w prawie podatkowym. 

 

Zagadnienia wstępne. 

Prawo podatkowe reguluje stosunki prawne łączące podatnika i państwo reprezentowane 

przez właściwe organy podatkowe. Kształt tych stosunków jest taki, że na podatniku ciążą obowiązki, 

np. obowiązek zapłaty podatku, a z tymi obowiązkami ściśle łączą się uprawnienia organów 

podatkowych. Te relacje należy jednak równoważyć. Osiągnięcie i utrzymanie takiej równowagi może 

mieć miejsce w drodze nadania podatnikowi określonych praw czy uprawnień, które zniwelują różnice 

w możliwościach działania obu stron tego stosunku prawnego.
1
 

Należy mieć także na uwadze, że prawo do nakładania podatków jest jednym z powszechnie 

akceptowanych elementów suwerenności państwowej. W związku z tym jednostka podlegająca 

jurysdykcji podatkowej danego państwa zobowiązana jest ponosić ciężary publiczne ustanowione przez 

nie, mimo że ingeruję to w jej prawo własności. Niemniej jednak ingerencja w prawa i wolności nie 

może być dokonywana w sposób dowolny. We wszystkich demokratycznych systemach prawnych 

funkcjonują normy chroniące podatnika przed dowolnością działań organów administracji publicznej.
2
 

Koncepcja ochrony praw podatnika nie jest powszechnie jednakowo rozumiana. W piśmiennictwie 

wskazuje się, że składają się na nią przede wszystkim zagadnienia dotyczące rodzajów środków 

prawnych przeciwko decyzjom administracji podatkowej oraz dostępności tych środków, zagadnienia 

kar finansowych stosowanych przez podatników oraz zagadnienia szeroko rozumianej pomocy prawnej 

dla podatników. 

Ochronę praw podatnika powinno się ponadto rozpatrywać w jej indywidualnym i 

społecznym aspekcie. W aspekcie indywidualnym chodzi o to, aby podatnik był wyposażony 

w odpowiednie środki prawne umożliwiające mu precyzyjne określenie zakresu swoich obowiązków 

oraz umożliwiające weryfikację prawidłowości działania organów podatkowych, a także eliminację 

zaistniałych ewentualnie nieprawidłowości oraz usunięcie ich skutków. Natomiast w aspekcie 

społecznym chodzi o to, aby instrumenty prawne i możliwości jakimi dysponuje podatnik przyczyniały 

się do utrwalenia przekonania, że opodatkowanie przebiega według społecznie akceptowanych reguł i z 

poszanowaniem praw jednostki.
3
 Prawa podatnika powinny wspomagać również realizację zasady 

                                                           
1 B. Brzeziński, Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, Kwartalnik Prawa Podatkowego 

2005, nr 1, s. 9. 
2 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Warszawa 2011, s. 26. 
3 B. Brzeziński, op. cit.,  s. 12. 
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sprawiedliwości opodatkowania. System podatkowy spełnia kryterium sprawiedliwości, jeżeli jednostki, 

które są identyczne pod wszystkimi istotnymi względami, są traktowane tak samo.
4
 

Istotne jest także to, że sytuacja prawna podatnika różni się w poszczególnych systemach 

prawa krajowego. Różnice widoczne są m.in. w poszczególnych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. Mimo, że katalog uprawnień podatników w każdym z tych krajów jest podobny, to można 

miejscami dostrzec istotne różnice. Jako przykład może posłużyć prawo do wniesienia odwołania od 

decyzji podatkowej. W niektórych państwach administracja państwowa nie ma nawet obowiązku 

informowania podatnika o możliwości wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. W innych nie ma 

takiego obowiązku, ale robi to z własnej inicjatywy. Z kolei w części państw istnieje prawny obowiązek 

informowania o prawie wniesienia odwołania. W Grecji i Portugalii administracja podatkowa z własnej 

inicjatywy pomaga w przygotowywaniu odwołań, natomiast w Szwecji ma taki prawny obowiązek.
5
 

 

Klasyfikacja źródeł praw podatnika. 

Klasyfikacji źródeł praw ochrony praw obywateli przed nadmiernym, nieuzasadnionym czy 

dowolnym opodatkowaniem można dokonać na kilka sposobów.  

Biorąc pod uwagę kryterium rodzaju aktu prawnego zawierającego prawa podatników, należy 

wskazać, że instrumenty chroniące prawa tych podmiotów można znaleźć w aktach prawa 

międzynarodowego, na konstytucyjnym poziomie systemu prawa, na poziomie ustawodawstwa 

zwykłego, w przepisach prawa materialnego, przepisach procedury podatkowej, a także w przepisach 

ustrojowego prawa podatkowego. 

Można także wyróżnić środki które przysługują bezpośrednio zainteresowanemu 

podatnikowi, oraz takie, które mogą w celu ochrony podatnika mogą podejmować inne podmioty jak np. 

rzecznik praw podatnika. Jego rolą jest wspieranie podatników w sporach z administracja podatkową 

oraz identyfikowanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemu podatkowego. W Polsce 

rzecznikiem praw podatnika jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Obecnie trwa jednak debata nad 

projektem ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika, którego funkcjonowanie mogłoby usprawnić 

funkcjonowanie krajowego systemu podatkowego. 

Część znawców tematyki ochrony praw podatnika wyróżnia także kategorię praw 

pierwotnych i wtórnych. Za pierwotne prawa uznano te, które proklamują przepisy konstytucyjne oraz 

przepisy umów międzynarodowych. Można wskazać tu przede wszystkim takie prawa jak: prawo do 

własności, do sprawiedliwego traktowania, dostępu do informacji, prawo do prywatności, prawo do 

zaskarżania rozstrzygnięć itp. Z kolei za wtórne prawa uznano te, które przysługują podatnikowi na 

podstawie ustawodawstwa zwykłego. Są to rozmaite przepisy prawa materialnego bądź proceduralne.
6
 

 

                                                           
4 J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 574. 
5 B. Brzeziński, op. cit., s. 20. 
6 D. Bentley, Classyfying Taxpayers` Rights, [w:] Taxpayers` Rights: An International Perspective, Bond University, Gold Coast 
1988, s.16. 
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W wielu krajach funkcjonuje także zbiór praw natury administracyjnej, chroniących 

podatników, a znajdujących wyraz w rozpowszechnionych w krajowym systemie prawnym regulacjach 

tworzonych przez administrację państwową. Najczęściej przybierają one postać Karty Praw Podatnika, 

która inwentaryzuje rozmaite prawa podatników, zarówno te, które mają umocowanie w przepisach 

natury konstytucyjnej  i ustawowej, jak i te które nie znajdują żadnej podstawy prawnej, jak np. prawo 

do godnego traktowania podatnika przez administrację podatkową.
7
 

 

Prawa podatnika w prawie międzynarodowym. 

Problematyka ochrony praw podatnika jest między innymi przedmiotem zainteresowania 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organizacja, której zadaniem jest stwarzanie 

warunków rozwoju gospodarczego, dostrzegła w tym właśnie kontekście walor praw podatnika. W 1980 

roku w Paryżu sporządzony został raport dotyczący praw podatników (Taxpayers` Rights and 

Obligations). Wymienia on takie prawa podatnika jak: 

a) prawo do uzyskania informacji, 

b) prawo do ochrony informacji dotyczących podatnika,  

c) prawo do oprocentowania nadpłaty, 

d) prawo do zapłaty podatku w drodze potrącenia, 

e) prawo do przywrócenia terminu na dokonanie czynności przewidzianej w prawie, 

f) prawo do zwrotu kosztów postępowania podatkowego w wypadku uznania racji, 

g) prawo do występowania o pisemną interpretację przepisów podatkowych, 

h) prawo do ochrony interesów przez instytucję przedawnienia roszczeń o zapłatę podatku.
8
 

Ponadto podkreślono także potrzebę funkcjonowania instytucji ombudsmana podatkowego, 

stosowanie amnestii podatkowych oraz obowiązek organów podatkowych co do stosowania z urzędu 

najkorzystniejszego dla podatnika reżimu opodatkowania oraz przysługujących podatnikowi ulg 

podatkowych. Wyróżniono także kategorię uprawnień związanych z tokiem procedury podatkowej oraz 

prawem do zaskarżania decyzji podatkowych.
9
 

Jedno z praw podatnika zostało zawarte także w Modelu Konwencji OECD dotyczącej 

zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, chodzi o prawo do bycia niedyskryminowanym. Model 

Konwencji OECD jest powszechnie respektowanym wzorcem umowy bilateralnej w sprawie 

zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i unikaniu podatków. Problemu dyskryminacji dotyczy 

art. 24. Przepis ten zawiera dwie klauzule antydyskryminacyjne. Pierwsza z nich przewiduje zakaz 

dyskryminacji ze względu na obywatelstwo, natomiast druga przewiduje zakaz dyskryminacji 

podmiotów niemających w danym państwie siedziby bądź miejsca zamieszkania. Model konwencji 

                                                           
7 A. Brzezińska, Karta Praw Podatnika w Australii, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2003, nr 2-3, s. 109-111. 
8 Taxpayers` Rights and Obligations, OECD. 
9 Ibidem. 
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przewiduje także zakaz dyskryminacji w sytuacji, gdy w spółce mającej status rezydenta w danym 

państwie wszystkie bądź większość udziałów mają podmioty będące rezydentami w innym państwie.
10

 

Ochrona uprawnień podatnika wynikających z umów międzynarodowych w sprawie 

zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu oraz unikaniu podatków, w wypadku ich naruszenia, 

realizuje się w drodze skargi na decyzję ostateczną organu podatkowego do sądu administracyjnego.
11

 

Kolejnym aktem międzynarodowym zawierającym normy prawne dotyczące ochrony praw podatników 

jest Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności, która weszła 

w życie 8 września 1953r., uzupełniona o szereg protokołów dodatkowych. Problematyka podatkowa 

zawarta w Konwencji wiąże się zaledwie z kilkoma jej przepisami.  

Konwencja gwarantuje prawo do słusznego procesu (art. 6 Konwencji), prawo do 

poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji), zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji), prawo do 

poszanowania własności prywatnej (art. 1 Pierwszego Protokołu Dodatkowego). Konwencja nie 

gwarantuje jakichkolwiek szczególnych praw i wolności podatnika. Jednakże podatnik jako obywatel 

może korzystać w sprawach podatkowych z ochrony przewidzianej w Konwencji. Zakres tej ochrony 

nie jest jednak kompleksowy, ponieważ nie wszystkie postanowienia Konwencji znajdują bezpośrednie 

odniesienie do spraw podatkowych.
12

 Ochrona praw podatnika w oparciu o przepisy Konwencji może 

mieć miejsce zarówno przed sądami krajowymi, jak i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 

rozpatrującym skargi obywateli na naruszenia praw przez państwa-strony Konwencji.
13

 

Przepisy na podstawie których podatnicy mogą dochodzić swoich praw zawiera także Traktat 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), chodzi tu przede wszystkim o zakaz dyskryminacji 

ze względu na przynależność państwową zawarty w art. 18 TFUE. W przypadku Unii Europejskiej 

problematyka niedyskryminacji wiąże się przede wszystkim z kwestią eliminacji fundamentalnych 

wolności przepływu towarów, zakładania przedsiębiorstw, podejmowania zatrudnienia, świadczenia 

usług i przepływu kapitału. 

Zabronione jest dyskryminacyjne opodatkowanie, które należy rozumieć jako 

nieuzasadnione, nieprzychylne traktowanie jednego podatnika w porównaniu z innym podatnikiem lub 

kategorią podatników, w odniesieniu do takiego samego przedmiotu opodatkowania w tych samych 

warunkach. Ochrona przed dyskryminacją na gruncie przepisów traktatowych oraz przed ograniczaniem 

swobód gospodarczych przewidzianych przez TFUE ma miejsce przede wszystkim w postępowaniu 

przed sądami krajowymi, rozpatrującymi spory w sprawach podatkowych.
14

 

 

 

                                                           
10 Model Konwencji OECD. Komentarz, pod. red. B. Brzezińskiego, Warszawa 2010, s.1149-1180. 
11 B. Brzeziński, op. cit., s.23. 
12 A. Mariański, op. cit., Warszawa 2011, s. 27-28. 
13 A. Leszczyńska, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony 

praw podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2004, nr 1-2, s.48-50. 
14 B. Brzeziński, M. Kalinowski, Europejskie prawo podatkowe w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, Gdańsk 2001, s.20-21. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 197 ~ Zeszyt 1/2013 

 

Prawa podatnika w konstytucji RP. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii prawa podatkowego dotyczy jego 

tworzenia, zasad kształtowania systemu opodatkowania oraz konstytucyjnych praw i obowiązków 

w zakresie danin publicznych. 

Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 

prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Z tym przepisem wiąże się 

standardy, których przestrzeganie przez legislatywę kształtuje korzystnie pozycję podatnika. Chodzi tu o 

zasady takie jak zasada zaufania obywateli do państwa, zasada pewności prawa, zasada nie działania 

prawa wstecz, zasada ochrony praw słusznie nabytych, zasada należytego zabezpieczenia interesów 

w toku czy też zasada niekumulowania sankcji podatkowych i karnych. 

Z artykułu 32 Konstytucji RP, stanowiącego że wszyscy są wobec prawa równi i nikt nie 

może być dyskryminowany w życiu społecznym, politycznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny, wywodzi się zasada równości obywateli, która obowiązuje także w aspekcie obowiązków 

daninowych. Konstytucja zapewnia także inne standardy dotyczące prawa podatkowego, jak 

m.in. zasadę proporcjonalności, zasadę określoności, zasadę ochrony prywatności, a także prawo do 

sądu. Podatnicy mogą dochodzić swoich konstytucyjnych praw poprzez składanie przez uprawnione 

podmioty wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności aktu 

normatywnego z Konstytucją, czy też w drodze wniesienia skargi konstytucyjnej.
15

 Prawa chronione 

konstytucyjnie mogą też znajdować swoje specyficzne ukształtowanie w przepisach prawa 

podatkowego, w sposób uwzględniający specyfikę jego instytucji, np. konstytucyjne prawo do ochrony 

prywatności znajduje swój wyraz m.in. w przepisach dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy 

skarbowej.
16

 

Niezwykle istotne znaczenie dla ochrony praw podatników mają także zasady podatkowe 

sformułowane przez Trybunał Konstytucyjny w jego orzecznictwie. Pierwszą z nich jest zasada 

wyłączności ustawy w kształtowaniu obowiązków podatkowych. W orzeczeniu Uw. 4/88 Trybunał 

uznał, że ustawa podatkowa nie może powierzać przepisom wykonawczym takich treści, które dotyczą 

istoty obowiązku podatkowego. Istotę obowiązku podatkowego, zdaniem Trybunału, określają cztery 

zasadnicze cechy: przedmiot, podmiot, podstawa opodatkowania i stawki podatkowe. Te cztery 

przesądzające o istocie obowiązku podatkowego elementy konstrukcji podatku, zdaniem trybunału, 

może regulować tylko ustawa podatkowa. Trybunał przyjmuje zasadę prymatu ustawy w kształtowaniu 

treści obowiązku podatkowego. Tylko ten sposób nakładania obowiązków podatkowych gwarantuje 

ochronę praw i wolności ekonomicznych, a przyjecie innego trybu nakładania obowiązków, 

oznaczałoby zgodę na arbitralne wkraczanie władzy wykonawczej w treść i zakres obowiązków 

podatkowych.
17

 

                                                           
15 B. Brzeziński, op. cit., s.21. 
16 Ibidem, s.12. 
17 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011, s. 94-95. 
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Kolejna zasada sformułowana przez Trybunał – zasada zakazu retroaktywności prawa 

podatkowego, oznacza że prawo podatkowe powinno regulować sytuacje przyszłe, a nie przeszłe. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada lex retro non agit wypływa z istoty samego prawa. Reguły 

prawa mają kształtować teraźniejsze bądź przyszłe zachowania podatnika. Ustawodawstwo podatkowe 

wprowadzane z mocą wsteczna przekreśla funkcje prawa jako regulatora zachowań podatnika.
18

 

 Zdaniem Trybunału zasada rex letro non agit oznacza, że prawo podatkowe nie może 

stawać się dla podatnika swoistą pułapką, ponieważ podatnik musi mieć gwarancję, że planując swoje 

postępowanie, nie naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w chwili podejmowania 

decyzji. Trybunał uznał również, że tylko wyjątkowo i z bardzo ważnych powodów można odstąpić od 

zasady nieretroakcji. Jednak odstępstwo takie musi zawsze wynikać z brzmienia przepisów ustawy. 

Zdaniem Trybunału możliwość odejścia od tej zasady istnienie wówczas gdy regulacja ustawowa ma na 

celu zniesienie skutków działań dokonanych w celu niegodziwym albo mających na celu obejście 

ustawy lub gdy regulacja ustawowa zmierza do przywrócenia sprawiedliwości przez uchylenie mocy 

obowiązującej takich norm, które przyznawały nieuzasadnione przywileje.
19

 

Trybunał Konstytucyjny poświęcił także wiele uwagi zasadzie zaufania do państwa 

i stanowionego przez nie prawa podatkowego. Zdaniem Trybunału jest to jedna z podstaw państwa 

prawnego, łączy ona w sobie aspekt jawności, jasności, pewności prawa, a także ochrony praw słusznie 

nabytych.  

Jawność prawa podatkowego wiąże się z obowiązkiem publikacji regulacji ustawodawstwa 

podatkowego we właściwym dzienniku promulgacyjnym. Podatnik nie ma bowiem obowiązku 

przestrzegania prawa podatkowego, którego z przyczyn obiektywnych, takich jak brak publikacji, nie 

mógł poznać. Obowiązek publikacji i możność poznania obowiązującego prawa podatkowego, a zatem 

i dostosowania się przez podatnika do jego wymogów, wiąże się z nakazem przestrzegania przez 

ustawodawcę zasady vacatio legis.
20

 Jasność prawa podatkowego wiąże się z kolei z językiem 

przepisów prawnych. Adresat normy prawnej musi wiedzieć, jakie jego zachowanie i z jakich przyczyn 

ma znaczenie prawne. Zasada jasności wymaga także, aby normy prawa podatkowego nie tylko nie 

używały pojęć wzajemnie sprzecznych, ale także, żeby ich konstrukcja zapobiegała dowolnej 

interpretacji. Ustawodawca nie może również poprzez niejasne formułowanie tekstu przepisów 

pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody. Pewność prawa podatkowego z kolei 

to stabilność i niezmienność regulacji podatkowej. Trybunał uważa, że pewność prawa podatkowego 

powinna być przede wszystkim wiązana z prowadzenia działalności gospodarczej i możliwością jej 

odpowiedniego planowania. Zasada ochrony praw niewadliwie nabytych wyraża się przede wszystkim 

w tym, że prawa podmiotowe uzyskane zgodnie z przepisami ustawy i zasadami słuszności, a także 

                                                           
18 Ibidem, s. 96. 
19 Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nr K. 27/03, P. 40/07, P. 43/07. 
20 J. Majchrowski, Co oznacza termin „vacatio legis”?, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 12, s.33. 
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uzasadnione oczekiwania prawne mają gwarancję pewności, co oznacza, że nie zostaną w sposób nagły 

i bez uzasadnionej racji zniesione bądź ograniczone przez ustawodawcę. 

 

Zasady ochrony interesów podatnika wynikające z zasad ogólnych postępowania 

podatkowego. 

Zasady ogólne postępowania podatkowego są normami prawnymi, które zostały uznane 

za szczególnie ważne dla procedur podatkowych i „wyciągnięte przed nawias” pozostałych przepisów 

o postępowaniu podatkowym. Unormowane są w art. 120-129 Ordynacji podatkowej (dalej OrdPU).
21

 

Pierwszą z nich jest zasada praworządności wyrażona w art. 120 OrdPU, który stanowi, 

że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Zasada ta wywodzi się z art. 7 

Konstytucji RP. Konsekwencją proceduralną tej zasady jest to, że każdy akt władczej ingerencji 

państwa w sferę prawną obywatela powinien być oparty na konkretnym przepisie prawa. Jedną 

z najważniejszych konsekwencji proceduralnych zasady praworządności jest to, że każdy akt władczej 

ingerencji państwa w sferę prawną obywatela powinien być oparty na konkretnym przepisie prawa. Nie 

jest możliwe rozstrzygnięcie, które nakłada na podatnika określony podatek, jeżeli podatek ten nie 

został uregulowany w przepisach ustawy.
22

 

Zasada działania na podstawie przepisów prawa oznacza także ograniczenie uprawnień 

organów podatkowych. Wyklucza ona stosowanie pozaprawnych kryteriów podejmowania decyzji, 

takich jak np. racjonalność ekonomiczna decyzji podatnika, choćby stanowiły one rzeczywiste 

uwarunkowania przesłanek wyborów podatnika. Ocenie organów podatkowych może podlegać fakt 

poniesienia przez podatnika wydatku, sposób jego udokumentowania i związek wydatku ze wskazanym 

przychodem. Organy podatkowe nie mają natomiast prawa do oceny - do celów podatkowych - czy 

działanie konkretnego podatnika jest racjonalne z punktu widzenia zasad ekonomii.
23

 

Wymaga jednak podkreślenia fakt, iż adresowanie zasady praworządności wyłącznie do 

organów podatkowych jest zbyt wąskie. Rozumiejąc przepis art. 120 szerzej należałoby zasadę 

praworządności skierować także do podatników. Podatnicy mają możliwość kształtowania swojej 

sytuacji prawnej, również stosując prawo, choćby przez dokonywanie samo wymiaru. Postulat 

rozszerzenia zasady praworządności także na działanie podatników jest uzasadniony postanowieniami 

art. 83 i 84 Konstytucji. Pierwszy z nich stanowi, że: "każdy ma obowiązek przestrzegania prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej", a drugi, że: "każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń 

publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie".
24

 

Kolejne dwie zasady prawa podatkowego wynikają z art. 121 OrdPU. W świetle tego 

przepisu postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób pogłębiający i budzący zaufanie 

do organów podatkowych, a także organy podatkowe w postępowaniu podatkowym obowiązane są 

                                                           
21 ustawa z 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 
22 Wyrok WSA z 23.1.2006 r., sygn. I SA/GL 1380/05. 
23 Wyrok NSA z dnia 3.11.1999 r., sygn. III SA 7817/98. 
24 Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2013 (dostęp: www.legalis.pl). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrwguytamrwgm4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrugaydknbsguza
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udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających 

w związku z przedmiotem tego postępowania.
25

 

Pierwsza z tych zasad, nie nakłada na organy podatkowe nowych obowiązków w toku 

postępowania podatkowego, ale nakazuje organom podatkowym takie wykonywanie obowiązków, aby 

budziły zaufanie obywateli. Zasada ta ma zastosowanie zarówno w zakresie stosowania przepisów 

prawa materialnego, jak i przepisów procesowych. Przy stosowaniu przepisów materialnoprawnych 

organ podatkowy nie może zatem m.in. rozstrzygać na niekorzyść podatnika wszelkich niejasności 

przepisów.
26

  

Z zasadą tą wiąże się ściśle zasada in dubio pro tributario, czyli rozstrzygania w razie 

wątpliwości na korzyść podatnika. Ma ona doniosłe znaczenie praktyczne. W procesie kontroli 

prawidłowości zadeklarowanego zobowiązania podatkowego zasada in dubio pro tributario ma doniosłe 

znaczenie gwarancyjne. W trakcie gromadzenia oraz oceny dowodów powstaje szereg wątpliwości 

faktycznych. Także z zasady in dubio pro tributario wynika obowiązek zebrania przez organy 

podatkowe całego materiału dowodowego niezbędnego dla rozstrzygnięcia sprawy, a następnie 

dokonania prawidłowej jego oceny. Tym samym ma ona być dyrektywą, w jaki sposób należy 

rozstrzygać wątpliwości powstające w postępowaniu podatkowym.
27

 

W art. 122 OrdPU wyrażona została zasada prawdy obiektywnej. Zgodnie z nią, w toku 

postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego 

wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Jest to dyrektywa 

skierowana do organów podatkowych, rozwinięta w przepisach dotyczących postępowania 

dowodowego. Realizacja tej zasady wiąże się ściśle z zasadą praworządności. Praworządne 

postępowanie dowodowe, zgodne z przepisami proceduralnymi i celem, jaki wyznacza prawo 

materialne, jest bowiem sposobem osiągnięcia prawdy obiektywnej. Prawidłową decyzję organ może 

wydać tylko wówczas, gdy rozporządza całokształtem materiału dowodowego, pozwalającym mu na 

dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego.
28

 

Zasada ta wymaga od organów podatkowych, by w toku postępowania podejmowały 

wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia 

sprawy. Chodzi tu przede wszystkim o etap zbierania dowodów, który ma podstawowe znaczenie dla 

uzyskania pełnego obrazu zaistniałego stanu faktycznego. Jak podkreślił NSA w wyroku z 12.04.2000 r. 

(I S.A./Lu 1608/98), „organ podatkowy narusza prawo nie tylko w wypadku wadliwej oceny prawnej 

stanu faktycznego, wadliwego zastosowania prawa, ale i w równym stopniu wtedy, gdy prawidłowo 

zastosuje prawo do wadliwie ustalonego stanu faktycznego. Niezgodne z prawdą ustalenie stanu 

faktycznego prowadzi w postępowaniu do naruszenia praw”. Należy podkreślić, że ciężar dowodu 

                                                           
25 Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2012, s.390. 
26 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2013, s. 593. 
27 A. Mariański, op. cit., s.7. 
28 Ibidem, s. 390-391. 
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spoczywa w postępowaniu podatkowym na organie podatkowym, podatnik nie ma zatem obowiązku 

wskazania dowodów potrzebnych do rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. 

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym, wyrażona w art. 123 Ordynacji 

podatkowej, polega na tym, że organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział 

w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co 

do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Można powiedzieć, że gospodarzem postępowania podatkowego jest organ administracji. 

Czynny udział strony w postępowaniu to wstępny i konieczny warunek zagwarantowania podatnikowi, 

jeżeli nie równorzędnej, to równoprawnej pozycji w postępowaniu podatkowym. Czynny udział stron 

nie oznacza obowiązku aktywności samego podatnika, lecz obowiązek organu podatkowego 

umożliwienia podatnikowi wykorzystania tych uprawnień. Jedną z takich możliwości jest skorzystanie 

z instytucji pełnomocnika. Pełnomocnictwa mogą być jednak wadliwe. W chwili przedłożenia przez 

stronę w postępowaniu celnym wadliwych pełnomocnictw - organ I instancji powinien pouczyć ją 

o niemożności reprezentowania przez wskazane podmioty.
29

  

Udział strony w postępowaniu powinien być zapewniony w taki sposób, aby podatnik mógł 

nie tylko formalnie wziąć udział w postępowaniu, ale i odpowiednio się do tego udziału przygotować. 

Ponadto, powinien być powiadomiony o każdej czynności postępowania odpowiednio wcześnie. 

Dlatego też zadość obowiązkowi wynikającemu z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu 

podatkowym nie czyni m.in. fakt wyznaczenia podatnikowi  7-dniowego terminu do wypowiedzenia się 

w sprawie zebranego materiału dowodowego, skoro podatnik nie dysponował dokumentacją 

zgromadzoną przez inspektora kontroli skarbowej pozwalającą skonfrontować prowadzoną przez siebie 

ewidencję księgową z ustaleniami poczynionymi w toku postępowania kontrolnego.
30

 

Szczególne znaczenie ma na gruncie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu 

art. 200 OrdPU. Przepis ten ustala prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału 

dowodowego w postępowaniu podatkowym, czyli prawo do "ostatniego słowa" podatnika przed 

wydaniem decyzji. Jest to akt dla strony ważny, ponieważ sygnalizuje, że organ podatkowy zakończył 

postępowanie dowodowe. Dlatego uznawano, że nie można pozbawiać strony prawa wypowiedzenia się 

w sprawie zebranych dowodów nawet w takich przypadkach, w których wynik rozstrzygnięcia wydaje 

się oczywisty.
31

 

Kolejną istotną dla prawa podatkowego i ochrony interesów podatnika zasadą jest zasada 

przekonywania stron. Polega ona na tym, że organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność 

przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić 

do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu. Uważa się, że zasada ta powinna 

mieć szersze zastosowanie niż tylko w fazie postępowania jurysdykcyjnego. Przekonywanie podatnika 

                                                           
29 Ordynacja podatkowa. Komentarz, pod red. H. Dzwonkowskiego, Warszawa 2013. 
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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rozpoczyna się bowiem już przez wydanie interpretacji urzędowych oraz indywidualnych informacji 

o zakresie stosowania prawa podatkowego. Za formę przekonywania należy uznać również instytucję 

korekty pod nadzorem organu przewidzianą w art. 274 § 1 pkt 2 OrdPU. Należy mieć jednak na uwadze, 

że przekonywanie podatnika nie może polegać na odwodzeniu go od odwoływania się od decyzji czy 

też nakłaniania do zapłaty podatku, jako jedynego sposobu uniknięcia dalszych niekorzystnych skutków 

postępowania. 

Zasada przekonywania ma szczególne znaczenie przy uzasadnianiu decyzji. Wynika to stąd, 

że uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji jest elementem decydującym o trafności rozstrzygnięcia. 

Artykuł 210 § 4 OrdPU wymaga wskazania, które dowody organ uznał za udowodnione, a którym nie 

dał wiary i uzasadnić dlaczego, a także wymaga objaśnienia wykładni stosowanych przepisów. 

Podstawową rolą uzasadnienia decyzji jest, aby skarżący na podstawie jego lektury mógł stwierdzić, 

jakie są w opinii organu okoliczności faktyczne jego sprawy i jakich ustaleń dokonał organ.
32

 

W myśl kolejnej zasady – szybkości i prostoty postępowania z art. 125 OrdPU, organy 

podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi 

środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy zaś, które nie wymagają zbierania dowodów, 

informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie. Realizacji tej zasady służą przepisy 

dotyczące terminów załatwienia sprawy, wezwań, doręczeń, postępowania dowodowego czy też 

środków obrony przed bezczynnością organu podatkowego. Wnikliwe i szybkie doprowadzenie do 

rozstrzygnięcia sprawy ma znaczenie zarówno dla samego podatnika, jak i dla realizacji celu fiskalnego 

Skarbu Państwa. Korzystanie przez podatnika z jego proceduralnych uprawnień nie może być jednak 

podawane przez organ podatkowy jako powód przewlekłości postępowania.
33

 NSA w Warszawie, 

w wyroku z 17 września 1999 r. stwierdził, że łożenie skargi na bezczynność przez stronę jest jej 

prawem, z którego może, lecz nie musi korzystać. Obowiązkiem organów państwa jest natomiast 

załatwianie spraw w terminach wynikających z ustaw. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy 

w terminie organy mają obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy 

termin załatwienia sprawy.
34

 

Przepis art. 127 ordynacji podatkowej określa jedną z zasad postępowania podatkowego, 

która brzmi „postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne”. Zasada ta ma ogromne znaczenie dla 

podatnika, którego sprawa rozstrzygana jest przez organy podatkowe. Dwuinstancyjność postępowania 

daje szansę podatnikowi na dwukrotne rozstrzygnięcie sprawy, w dwóch organach - pierwszej i drugiej 

instancji. Szczególnie istotny jest fakt, iż organy odwoławcze są zobowiązane do ponownego 

rozpatrzenia sprawy, rozstrzygniętej już przez organ niższego stopnia, czyli pierwszej instancji. Organ 

drugiej instancji nie może ograniczyć się w swoim działaniu, tylko do rozpatrzenia argumentów 

przedstawionych przez organ niższego stopnia. Organ odwoławczy jest zobowiązany do wydania 

                                                           
32 Ibidem 
33 Wyrok NSA w Łodzi z dnia 03.11.2000 r. I SA/Łd 2165/98. 
34 Wyrok III SA 7348/98. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsge2tkmzwgq2tkltqmfyc4mrqgq3denrygu


Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 203 ~ Zeszyt 1/2013 

 

merytorycznego rozstrzygnięcia, oznacza to, że musi dokładnie zbadać sprawę, wszystkie jej 

okoliczności, dowody w sprawie. Rozpatrując odwołanie organ ma obowiązek ponownego ustalenia 

stanu faktycznego i dokonania ponownej wykładni prawa. Jeżeli rozpatrując sprawę organ odwoławczy 

uzna, iż materiał dowodowy zebrany w sprawie jest niewystarczający, powinien wskazać dowody, 

których brakuje. Zgodnie z orzecznictwem sądowym organ odwoławczy ma obowiązek działać jak 

organ pierwszej instancji, czyli przeprowadzić postępowanie i wydać powtórnie decyzję 

w przedstawionej mu w odwołaniu sprawie.
35

 Należy podkreślić, że ograniczenie się organu 

odwoławczego do stwierdzenia, że ustalenie dokonane przez organ pierwszej instancji są prawidłowe 

narusza zasadę dwuinstancyjności.
36

 Dwuinstancyjne postępowanie podatkowego daje podatnikowi 

szansę na obronę, podatnik składając odwołanie oczekuje że rozstrzygnięcie będzie dla niego 

korzystniejsze, niż to już wydane. 

Niezwykle istotna z punktu widzenia praw podatnika jest zasada ograniczonej jawności 

postępowania podatkowego. Ma ona chronić ma stronę przed wglądem przez osoby trzecie w jej sprawy 

indywidualne, będące przedmiotem postępowania podatkowego. Oznacza to, że organ podatkowy nie 

może udostępnić akt sprawy, jak i dopuścić do udziału w czynnościach postępowania wyjaśniającego 

innych osób, ale tylko stronę, jej przedstawiciela ustawowego i pełnomocników.
37

  

Dodatkowym instrumentem chroniącym prawa podatnika jest niewątpliwie możliwość 

wystąpienia z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. Indywidualne interpretacje, 

wydawane przez dyrektorów izb skarbowych z upoważnienia ministra finansów, dają podatnikowi 

urzędowe potwierdzenie, że dana czynność prawna czy transakcja gospodarcza ma określony skutek 

podatkowy. Podstawowa korzyść i gwarancja, wynikająca z interpretacji indywidualnej, związana jest 

z tym, że jeśli podatnik zastosuje ją w rozliczeniu podatkowym, to nie może ponosić żadnych 

negatywnych skutków takiego zachowania, w szczególności nie zostanie pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej skarbowej ani nie zostaną mu naliczone odsetki za zwłokę.
38

 

 

Zakończenie. 

Współczesne standardy relacji między obywatelem a władzą publiczną, zakładające służebną 

rolę administracji wobec społeczeństwa oraz przyjmujące istnienie katalogu uznanych wartości, 

wymagają tego, aby obywatelowi w relacjach ze związkiem publicznoprawnym przysługiwał 

odpowiedni poziom ochrony.  

Katalog źródeł praw podatników jest rozbudowany i różnorodny. Instrumenty chroniące 

prawa tych podmiotów można znaleźć w aktach prawa międzynarodowego, na konstytucyjnym 

poziomie systemu prawa, na poziomie ustawodawstwa zwykłego, w przepisach prawa materialnego, 

przepisach procedury podatkowej, a także w przepisach ustrojowego prawa podatkowego. 

                                                           
35 wyrok WSA z 4 września 208 r., sygn. I SA/Ke 227/08 
36 wyrok WSA z 15 listopada 2006 r., sygn.  I SA/Po 509/06 
37 B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, op. cit.,, s. 593. 
38http://podatki.gazetaprawna.pl/porady/651973,jaka_ochrone_daje_podatnikowi_indywidualna_interpretacja.html 
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 Dlatego też należy zastanowić się, czy ideą która powinna obecnie leżeć u podstaw budowy 

modelu praw podatnika jest tworzenie nowych uprawnień, czy też zapewnienie ich przestrzegania 

w procesie wymiaru i poboru podatków. Celem, dla którego formułuje się rozmaite prawa, zasady, czy 

też uprawnienia jest realizacja ochrony podatnika przed nadużyciami i niekompetencją organów 

podatkowych. Zatem przysługujące podatnikowi uprawnienia powinny być wyrażone jasno i czytelnie, 

aby zarówno organy jak i podatnicy byli świadomi ciążących na nich obowiązków, ale jednocześnie 

potrafili dochodzić swoich praw. 

Zasady ochrony podatnika zawarte zarówno w aktach prawa międzynarodowego, jak 

i w prawie krajowym, uzupełniane o dodatkowe instrumenty i mechanizmy, tworzą kompleksowy 

system chroniący obywateli i przedsiębiorców przed nadużyciami organów podatkowych. Należy 

jednak pamiętać, że w celu zmniejszenia uciążliwości i niedogodności systemu podatkowego dla 

podatników, konieczne jest ich właściwe stosowanie przez obie strony relacji podatnik-związek 

publicznoprawny. 

 

Summary  

Taxpayers` rights protection is an issue that requires a lot of attention nowadays. It is a subject 

of many debates, researches and controversy. However, taxpayers` rights are commonly considered as 

one of the main foundation of every tax system. Instruments protecting the rights of taxpayers can be 

found in international law, at the constitutional level, in national legislation and mainly in substantive 

law and tax procedure. This paper examines sources and the extent of the rights available to tax payers 

in the Republic of Poland. 
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Zasady ochrony podatnika w prawie podatkowym. 

 

1. Wprowadzenie – znaczenie ochrony podatnika w prawie podatkowym. 

Prawo podatkowe jest gałęzią prawa, której normy szczególnie intensywnie ingerują w sferę 

wolności jednostki.
1
 Wynikające z suwerenności państwa władztwo podatkowe daje państwu 

kompetencję do nakładania podatków, dokonywania ich wymiaru oraz przeprowadzania egzekucji, 

co prowadzi do znaczącego braku równorzędności w stosunku pomiędzy państwem a podatnikiem. Tak 

daleko posunięta dysproporcja stwarza niebezpieczeństwo korzystania przez państwo ze znacznej 

dowolności w ustalaniu prawnopodatkowej pozycji jednostki, mogącej się przejawiać w swobodnym 

interpretowaniu norm prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz naruszaniu praw jednostki 

w związku z dokonywaniem wymiaru i egzekucji podatków. Nie ulega wątpliwości, że praktyki takie 

byłyby w państwie prawnym wysoce niepożądane – normy prawa podatkowego winny być bowiem 

realizowane nie tylko w sposób gwarantujący spełnienie celów prawa podatkowego, ale również 

zapewniający poszanowanie interesów i praw podatników.
2
 Stworzenie norm mających na celu objęcie 

podatnika ochroną prawną jest więc uznawane za podstawowy cel racjonalnego systemu prawa 

podatkowego.
3
  

Znaczenie prawnych mechanizmów ochrony jednostki wydaje się w prawie podatkowym 

szczególnie ważkie z uwagi na charakter tej gałęzi prawa, w której interes publiczny, realizowany przez 

przekształcanie części prywatnych majątków w zasoby publiczne, konkuruje z interesem prywatnym, 

a władztwo publiczne przejawia się zarówno w sferze prawa materialnego, jak i w płaszczyźnie 

proceduralnej.
4
 Według A. Mariańskiego na gruncie prawa podatkowego ochrona jednostki powinna 

zostać zarysowana szerzej niż w innych gałęziach prawa publicznego, dostrzegając ponadto 

podobieństwo ingerencyjnego w odniesieniu do sfery wolności jednostki charakteru prawa podatkowego 

i prawa karnego, autor ten wskazuje, że „w prawie podatkowym winny obowiązywać zasady będące 

swego rodzaju odpowiednikami zasad ogólnych prawa karnego”.
5
  

 

 

 

                                                           
1 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 28 
2 A. Leszczyńska, Prawa podatnika i ich ochrona [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. 
Funkcjonowanie, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2009, s. 515. 
3 W. Miemiec, Konstytucyjne zasady ochrony podatnika [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw 

podatnika, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice 2007, s. 59. 
4 R. Mastalski, Orzecznictwo podatkowe Trybunału Konstytucyjnego a polski system podatkowy, „Państwo i Prawo” 1993 nr 4, 

s. 7. 
5 A. Mariański, Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2009, s. 20. 
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2. Wokół pojęcia „zasad ochrony podatnika”. 

Mimo powszechności doceniania w polskiej literaturze znaczenia norm chroniących pozycję 

podatnika w systemie prawa podatkowego, nie sformułowano jak dotąd powszechnie uznawanej 

definicji pojęcia „ochrony podatnika” w odniesieniu do prawa polskiego. Wydaje się jednak, 

że, analizując to zagadnienie, można posłużyć się definicją stworzoną przez J. Kiszkę na potrzeby 

opracowania poświęconego ochronie podatnika we Wspólnotach Europejskich – zgodnie z tą definicją 

ochrona podatnika to: „ogół gwarancji, z jednej strony wykluczających nadmierną ingerencję państwa 

czy też ponadnarodowego związku, jakim jest Wspólnota – poprzez podatki w sferę praw 

podmiotowych, w tym własność jednostki, z drugiej zaś, zapobiegających nierównemu traktowaniu 

podmiotów podatkowych znajdujących się w takiej samej sytuacji oraz eliminujących nieprzewidywalne 

dla opodatkowanych, nagłe, destabilizujące ich działalność, niekorzystne zmiany przepisów 

podatkowych”.
6
  

Definicja ta rozróżnia dwa aspekty ochrony podatnika – w pierwszym z nich ochrona 

podatnika ma opierać się na gwarancjach poszanowania praw podmiotowych jednostki, przysługujących 

jej nie tylko na gruncie prawa podatkowego i nie na podstawie norm należących do tej gałęzi prawa, 

w drugim zaś aspekcie – ochrona podatnika ma być efektem przyjęcia określonych priorytetów, 

realizowania określonych wartości (stabilność prawa) przez ustawodawcę w odniesieniu do norm prawa 

podatkowego. W oparciu o podział ten w niniejszym opracowaniu zostaną wyodrębnione dwie grupy 

zasad ochrony podatnika zasad-praw podatnika oraz zasad ogólnych prawa podatkowego, realizujących 

postulat ochrony podatnika. 

Poddając analizie normy należące do grupy zasad-praw, należy zauważyć, iż prawa podatnika 

są grupą szeroką, a ich rozumienie nie jest obecnie jednolite i przejrzyste.
7
 Wypada podzielić 

stanowisko, zgodnie z którym źródeł praw podatnika w pierwszej kolejności powinno się szukać 

w przepisach ustawy zasadniczej, a w dalszej kolejności w przepisach ustaw zwykłych.
8
 W oparciu 

o podział praw według kryterium źródła ich pochodzenia B. Brzeziński wyodrębnia prawa pierwotnie 

ustawowo chronione – które byłyby proklamowane przepisami konstytucji oraz umów 

międzynarodowych i adresowane do wszystkich jednostek, niezależnie od ich pozycji jako podatników, 

takie jak prawo do własności, prawo do prywatności czy prawo do zaskarżania rozstrzygnięć – oraz 

wtórnie ustawowo chronione, przysługujące jednostkom-podatnikom na podstawie zwykłego 

ustawodawstwa.
9
 Wydaje się, że podział ten powinien stać się podstawą rozróżnienia praw, którym 

należałoby przyznać rangę zasad, oraz praw nieposiadających takiego waloru.  

 

                                                           
6 J. Kiszka, Zasady ochrony podatnika w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, „Gdańskie Studia Prawnicze” 

2007 t. 16, s. 459. 
7 B. Brzeziński, Koncepcja ochrony praw podatnika jako przedmiot badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005 

nr 1, s. 10. 
8 B. Szczurek, Prawa podatnika i ich ochrona w państwach OECD, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, 2006 nr 3-4, s. 12. 
9 B. Brzeziński, Koncepcja…, s. 17. 
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Nie ulega wątpliwości, że nie wszystkie prawa podatnika powinny być uznawane za zasady. 

Pojęcie zasad zastrzega się w doktrynie dla norm o szczególnym znaczeniu w systemie prawa, a jako 

jedno z kryteriów wyodrębnienia zasad wskazuje się miejsce normy w hierarchii norm prawnych.
10

 

Stanowisko przydające prawom podatnika ustanowionym w konstytucji i umowach międzynarodowych 

rangę zasad wydaje się znajdować akceptację w doktrynie – B. Brzeziński zauważa, że normy-zasady są 

generalnie budowane przez akty wyższej rangi.
11

  

Uznanie za zasady norm mających źródło w aktach rangi ponadustawowej nie oznacza, 

że prawa podatnika ustanawiane przez te normy nie znajdują odzwierciedlenia na gruncie ustaw 

podatkowych. Z uwagi na swój ogólny charakter normy te wymagają rozwinięcia i uzupełnienia przez 

przepisy zwykłych ustaw, szczegółowo określających sytuację podatnika, do których należą nie tylko 

ustawy zawierające przepisy prawa materialnego, ale również ustawy dotyczące procedury podatkowej 

oraz prawa podatkowego ustrojowego.
12

 Dookreślanie praw podatnika o charakterze zasad w ustawach 

wymaga od ustawodawcy stworzenia modelu pozycji podatnika, godzącego dwa nierzadko 

przeciwstawne priorytety – z jednej strony gwarantującego wysoki poziom ochrony podatnika 

w odniesieniu do nakładanych na niego obowiązków, z drugiej strony uwzględniającego charakter i cele 

systemu podatkowego.
13

 

Poruszając problematykę związaną z drugą grupą zasad ochrony podatnika – zasad ogólnych 

prawa podatkowego realizujących postulat ochrony podatnika – należy odnieść się do zagadnień 

związanych z pojęciem zasad ogólnych prawa podatkowego. Wbrew postulatom doktryny ustawodawca 

nie stworzył bowiem jak dotąd przepisów poświęconych zasadom ogólnym prawa podatkowego, które – 

jak podnosi się w literaturze – powinny dotyczyć między innymi wymiaru i poboru podatków oraz 

stosowania i wykładni prawa podatkowego.
14

 Nie budzi jednak wątpliwości, że zasady prawa nie 

powinny być koniecznie wyraźnie sformułowane w tekście prawnym pod postacią przepisów prawnych 

(zasady wyrażone explicite), mogą być również wyprowadzane przez doktrynę i praktykę prawa 

z szeregu przepisów przy pomocy zabiegów argumentacyjnych (zasady sformułowane implicite).
15

 Na 

gruncie polskiej nauki powszechnie akceptowany katalog zasad ogólnych prawa podatkowego stworzyli 

w 2002 roku B. Brzeziński i W. Nykiel, którzy do zasad tych zaliczyli: 

1) zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario); 

2) zasadę ograniczonego stosowania analogii przy interpretacji prawa podatkowego; 

3) zasadę trwałości uprawnień podatnika do korzystania z ulg i zwolnień podatkowych; 

4) zasadę respektowania pojęć przejętych z innych dziedzin prawa; 

                                                           
10 Z. Pulka, Zasady prawa [w:] Bator A. (red.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wydawnictwo Prawnicze 
LexisNexis, Warszawa 2008, s. 150-151. 
11 B. Brzeziński, Koncepcja…, s. 15. 
12 B. Szczurek, Prawa…, s. 13; B. Brzeziński, Koncepcja…, s. 11. 
13 B. Szczurek, Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 

155. 
14 A. Mariański, op. cit., s. 64. 
15 Z. Pulka, op. cit., s. 151. 
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5) zasadę stosowania przepisów, które w momencie orzekania są już uchylone, dla oceny 

zdarzeń, które miały miejsce pod ich rządami; 

6) zasadę stosowania przepisów dotychczasowych dla prowadzenia spraw wszczętych pod 

ich rządami, jeśli przepisy te uległy zmianie, a ustawa nie zawiera przepisów przejściowych; 

7) zasadę nieretroaktywności.
16

 

Pomijając w tym miejscu szczegółowe rozważania i odsyłając do rozdziału czwartego 

niniejszego opracowania, autor pozwala sobie wyrazić pogląd, według którego uzasadnione byłoby 

uzupełnienie wskazanego wyżej katalogu o zasadę pewności prawa podatkowego (w aspekcie 

czasowego obowiązywania norm podatkowych), spajającą część wymienionych powyżej zasad.  

 Analizując przytoczony powyżej katalog zasad, należy zgodzić się ze stanowiskiem 

Ł. Karczyńskiego, który zauważa, że „zasady typowe dla prawa podatkowego służą w zasadzie jednemu 

nadrzędnemu celowi – ochronie interesów podatnika”.
17

 Zdaniem tego autora podniesienie gwarancji 

prawnych ochrony jednostki do rangi zasad ogólnych prawa podatkowego wynika ze specyfiki prawa 

podatkowego, w obrębie którego stosunki cechują się znaczną nierównorzędnością stron oraz dominacją 

interesu publicznego wobec interesu prywatnego
18

. Zasady ogólne prawa podatkowego w ujęciu 

przedstawionym powyżej wydają się więc realizować dwa cele – zapewniają ochronę podatnika, 

wskazując jednocześnie kierunki stosowania norm prawa podatkowego i rozstrzygania wątpliwości 

interpretacyjnych na jego tle. O ile więc można byłoby wyobrazić sobie realizowanie norm prawa 

podatkowego bez zasad-praw podatnika, tworzących pierwszą grupę zasad ochrony podatnika, o tyle 

bez zasad ogólnych, realizujących równocześnie postulat ochrony podatnika, stosowanie przepisów 

podatkowych mogłoby napotykać znaczące trudności. Normy należące do pierwszej grupy wydają się 

więc zewnętrzną, choć niezbędną z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony podatnika w państwie 

prawnym, ingerencją w system prawa podatkowego, normy tworzące drugą grupę można zaś uznać za 

wynik wewnętrznej potrzeby zapewnienia jednoznaczności i stabilności stosowania przepisów prawa 

podatkowego.  

 

3. Zasady-prawa podatnika. 

W literaturze katalog praw podatnika mających swe źródło w konstytucji i umowach 

międzynarodowych sformułowała B. Szczurek. Prawa te zostały określone jako „zasadnicze prawa 

podatnika”, w odróżnieniu od „specyficznych praw podatnika”.
19

 Z uwagi na tożsame z przyjętym 

w niniejszym opracowaniu kryterium wyodrębnienia „zasadnicze prawa podatnika” można uznać za 

generalnie odpowiadające zasadom-prawom podatnika. B. Szczurek zalicza do nich: 

                                                           
16 B. Brzeziński, W. Nykiel, Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2002 nr 3, s. 9-11. 
17 Ł. Karczyński, Podstawowe zasady materialnego prawa podatkowego [w:] „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-

Ekonomicznej w Gdańsku” 2007 nr 6, s. 2, 
http://www.prawo.ug.gda.pl/pdf/katedra1/Zasady%20prawa%20podatkowego%20%C5%81ukasz%20Karczy%C5%84ski.pdf, 

data dostępu: 2013-04-14. 
18 Ł. Karczyński, op. cit., s. 2. 
19 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 159. 
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1) prawo do sądu i do dwuinstancyjnego postępowania sądowego i podatkowego,
20

 

2) prawo do ochrony prywatności, 

3) prawo do ochrony własności, 

4) prawo do bycia niedyskryminowanym, 

5) prawo do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie 

organów władzy publicznej.
21

  

Przed przystąpieniem do omówienia wymienionych praw na gruncie prawa podatkowego 

warto wskazać na ich odmienne funkcje dla ochrony podatnika, co ilustruje sformułowane przez 

B. Brzezińskiego ujmowanie ochrony praw podatnika w dwóch aspektach – indywidualnym 

i społecznym. W aspekcie indywidualnym ochrona praw podatnika opiera się na środkach prawnych 

„umożliwiających precyzyjne ustalenie zakresu jego obowiązków oraz umożliwiających weryfikację 

prawidłowości działania organów podatkowych, a także eliminację zaistniałych ewentualnie 

nieprawidłowości oraz usunięcie ich skutków”, zaś w aspekcie społecznym – „chodzi o to, aby zespół 

[…] instrumentów prawnych oraz warunki i możliwości korzystania z nich przez podatników 

przyczyniał się do utrwalenia przekonania, że opodatkowanie przebiega według społecznie 

akceptowalnych reguł i z poszanowaniem praw jednostki”.
22

 Na tle tego podziału nie ulega wątpliwości, 

że prawo do sądu i do dwuinstancyjnego postępowania sądowego i podatkowego oraz prawo do 

naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej 

realizują indywidualny aspekt ochrony podatnika, pozostałe zaś prawa – jej aspekt społeczny. 

Zagwarantowane przepisami konstytucji i umów międzynarodowych prawa jednostki, 

w niniejszym opracowaniu zakwalifikowane w sferze prawa podatkowego jako zasady ochrony 

podatnika, co oczywiste, znajdują odzwierciedlenie na poziomie ustawowym nie tylko w sferze norm 

prawa podatkowego, ale również w innych gałęziach prawa. Nie budzi wątpliwości, że treść i zakres 

tych praw w różnych dziedzinach prawa są dookreślone w inny sposób, odpowiadający celom 

i charakterowi konkretnej dziedziny, wobec czego poziom ochrony podmiotów chronionych na gruncie 

poszczególnych dziedzin prawa nie jest identyczny.
23

 W obrębie prawa podatkowego, jak wspomniano 

– gałęzi szczególnie intensywnie ingerującej w sferę wolności jednostki i cechującej się znaczącą 

nierównorzędnością pozycji stron stosunków prawnych – uzasadnione wydawałoby się 

zagwarantowanie jednostce (podatnikowi) poziomu ochrony szczególnie wysokiego na tle innych 

dziedzin prawa, tak by dążyć do równoważenia relacji pomiędzy podatnikiem a władzą publiczną.
24

 

Analiza sposobu rozwinięcia norm zawartych w konstytucji i umowach międzynarodowych, uznanych 

za zasady-prawa podatnika, wskazuje jednak, że wbrew sformułowanemu powyżej stanowisku na 

                                                           
20 W niniejszym opracowaniu, poświęconym ochronie podatnika na gruncie prawa podatkowego, scharakteryzowane zostanie 

jedynie prawo do dwuinstancyjnego postępowania podatkowego. Nie będą zaś poddawane analizie przepisy o postępowaniu 

sądowoadministracyjnym. 
21 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 159. 
22 B. Brzeziński, Koncepcja…, s. 12. 
23 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 158. 
24 B. Brzeziński, Koncepcja…, s. 9. 
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gruncie prawa podatkowego jednostce zagwarantowano co do zasady niższy niż w innych dziedzinach 

prawa poziom ochrony.  

Prawo do zaskarżania decyzji wydanych w pierwszej instancji zostało zawarte w art. 78 

Konstytucji, w prawie podatkowym jest zaś regulowane przepisami Ordynacji podatkowej (o.p.). 

Dotyczące postępowania podatkowego normy działu IV tej ustawy, w kontekście których należy 

analizować zagadnienie prawa do dwuinstancyjności postępowania, są w przeważającej mierze 

inspirowane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), z czego wynika znaczne 

podobieństwo ogólnego postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, uznawanego 

za administracyjne postępowanie szczególne.
25

 Jakkolwiek istotną zbieżność wykazują również przepisy 

regulujące zagadnienia związane z możliwością złożenia przez stronę odwołania od decyzji wydanej 

w pierwszej instancji, tak odrębności postępowania podatkowego kształtują pozycję podatnika-strony 

w sposób bardziej niekorzystny niż przedstawia się pozycja strony ogólnego postępowania 

administracyjnego. 

Istotne różnice zarysowują się na tle wymagań formalnych odwołania – o ile w postępowaniu 

ogólnym przepis art. 128 k.p.a. nie formułuje wymogu uzasadnienia odwołania, za wystarczające 

uznając danie wyrazu niezadowoleniu strony z wydanej decyzji, co w literaturze interpretowane jest 

„w kierunku pełnego odformalizowania odwołania”,
26

 o tyle art. 222 o.p. nakazuje zamieścić 

w odwołaniu zarzuty przeciw decyzji, określenie istoty i zakresu żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazanie dowodów uzasadniających żądanie. Znacznie surowsze określenie wymogów 

formalnych odwołania w postępowaniu podatkowym może niewątpliwie pełnić funkcję ograniczającą 

realizowanie prawa do dwuinstancyjnego postępowania. 

Kolejna odrębność dotyczy terminów zastrzeżonych na podejmowanie przez organy 

podatkowe czynności związanych z odwołaniem. W postępowaniu ogólnym, zgodnie z art. 133 i art. 35 

§ 3 k.p.a., organ, który wydał decyzję, przesyła odwołanie organowi odwoławczemu w terminie siedmiu 

dni od dnia jego otrzymania, załatwienie sprawy przez organ odwoławczy powinno zaś nastąpić w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania odwołania. W postępowaniu podatkowym terminy na dokonanie 

wskazanych czynności są dwukrotnie dłuższe – wynoszą odpowiednio czternaście dni i dwa miesiące 

(art. 227 § 1 i art. 139 § 3 o.p.). B. Szczurek zauważa, że różnice te nie są korzystne dla podatnika, 

podkreślając, iż rola ram czasowych w postępowaniu podatkowym jest szczególnie duża z uwagi na 

możliwość zdezaktualizowania się zastosowania prawa wobec częstych zmian przepisów podatkowych 

oraz sytuacji faktycznych.
27

 

Istotne kontrowersje wywołuje sposób dookreślenia w prawie podatkowym gwarantowanego 

przez art. 47 i art. 49-51 Konstytucji oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 17 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych prawa do ochrony prywatności, podobnie 

                                                           
25 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 

2011, s. 69, 100. 
26 Ibidem, s. 277. 
27 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 170. 
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jak w przypadku prawa do dwuinstancyjnego postępowania gwarantujący podatnikowi niższy poziom 

ochrony niż przysługujący podmiotom chronionym na gruncie innych gałęzi prawa. Nie budzi 

wątpliwości, że organom podatkowym należy zapewnić możliwość gromadzenia informacji o podatniku 

i jego majątku w celu stworzenia możliwości efektywnego bieżącego kontrolowania przez nie 

prawidłowości rozliczeń podatkowych, kształt regulacji obowiązujących w prawie podatkowym 

wskazuje jednak, że równowaga pomiędzy prawami podatnika a dążeniem do realizacji fiskalnych 

celów prawa podatkowego została poważnie zaburzona.
28

 

By uzasadnić tezę o słabszych gwarancjach prawa do ochrony prywatności podatnika w 

prawie podatkowym, należy odnieść się zarówno do kontroli podatkowej, jak i do kontroli skarbowej – 

instytucji związanych ze szczególnie intensywną ingerencją w sferę wolności podatnika. 

W płaszczyźnie kontroli podatkowej poważne zagrożenia dla ochrony życia prywatnego podatnika 

wynikają z nieprecyzyjnego określenia czasu trwania kontroli w art. 284b o.p. – zgodnie z § 1 tego 

artykułu „kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 

wskazanym w upoważnieniu”, zaś według § 2 do przedłużenia terminu zakończenia niezbędne jest 

zawiadomienie na piśmie kontrolowanego z podaniem przyczyn przedłużenia i wskazaniem nowego 

terminu zakończenia kontroli. Tak elastyczne określenie ram czasowych kontroli oraz brak nałożenia na 

kontrolującego obowiązku wyczerpującego uzasadniania okoliczności przesądzających o konieczności 

przedłużania kontroli mogą prowadzić do znacznego przeciągania w czasie kontroli.
29

 Daleko idąca 

swoboda kontrolującego w określaniu terminu zakończenia kontroli została odzwierciedlona 

w orzecznictwie sądów administracyjnych na tle art. 284b o.p. – według konsekwentnej linii 

orzeczniczej dopuszczalna jest możliwość wielokrotnego przedłużania terminu zakończenia kontroli 

podatkowej,
30

 WSA w Białymstoku uznał zaś, że „kontrolowany nie ma możliwości kwestionowania 

zasadności podanych przyczyn przedłużenia oraz nowego terminu zakończenia kontroli, chyba 

że kontrolujący nie poda takich przyczyn lub wskaże na nie w sposób nie związany z istotą kontroli”.
31

 

Elastyczna regulacja dotycząca czasu prowadzenia kontroli zawarta w art. 284b o.p. znacząco 

różni się od przepisu art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który ustanawia 

sztywne (z wyjątkami) limity czasowe trwania wszystkich kontroli u poszczególnych kategorii 

przedsiębiorców, co podmiotom chronionym normami publicznego prawa gospodarczego gwarantuje 

skuteczniejszą niż w prawie podatkowym ochronę prawa do prywatności. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej znajdują zastosowanie w stosunku do 

podatników-przedsiębiorców, wobec czego ograniczenie co do czasu trwania wszystkich kontroli będzie 

w ich przypadku dotyczyć również kontroli podatkowej. 

                                                           
28 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 172. 
29 Ibidem, s. 179. 
30 M.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 października 2007 roku,  III SA/Wa 1221/07, wyrok NSA z dnia 14 stycznia 

2011 roku, I FSK 33/10. 
31 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29 września 2010 roku, I SA/Bk 306/10. 
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W płaszczyźnie kontroli skarbowej, do której celów – zgodnie z art. 1 ustawy o kontroli 

skarbowej – należy zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych, istotne 

odrębności dotyczące prawa do ochrony prywatności w prawie podatkowym koncentrują się wokół 

zagadnienia dopuszczalności stosowania wobec podatnika (będącego zobowiązanym do świadczeń 

pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kontroli skarbowej) środków 

operacyjnych, na tle przepisów o postępowaniu karnym. O ile normy Kodeksu postępowania karnego 

(k.p.k.) pozwalają na prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych – z ograniczonymi czasowo 

wyjątkami uregulowanymi w art. 307 i 308 k.p.k. – dopiero po wszczęciu postępowania 

przygotowawczego, to jest gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa (art. 303 

k.p.k.), o tyle w przypadku kontroli skarbowej prowadzenie mocno ingerujących w sferę życia 

prywatnego kontrolowanego (podatnika) czynności wywiadu skarbowego nie jest obwarowane tak 

surowymi wymogami jak w postępowaniu karnym. Według B. Szczurek stanowi to ominięcie rygorów 

sformułowanych w Kodeksie postępowania karnego.
32

 Wydaje się, że, uzależniając co do zasady 

dopuszczalność podejmowania czynności ingerujących w sferę prywatności od wszczęcia postępowania 

przygotowawczego, związanego z zaistnieniem uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 

ustawodawca dążył do ograniczenia możliwości podejmowania takich czynności tylko do sytuacji, gdy 

wymaga tego toczące się postępowanie karne – przepisy o kontroli skarbowej zdają się zaś stanowić 

wyłom w tej konstrukcji. 

Odrębność ukształtowania prawa do ochrony własności – gwarantowanego przez art. 21 ust. 

1, art. 64 Konstytucji oraz art. 1 Pierwszego Protokołu Fakultatywnego do Europejskiej Konwencji 

Praw Człowieka – w prawie podatkowym wyraża się w odmiennej konstrukcji instytucji ograniczającej 

prawo własności (ograniczonego prawa rzeczowego) – hipoteki. Wydaje się, że skarbowa hipoteka 

przymusowa, regulowana przepisami Ordynacji podatkowej i przysługująca Skarbowi Państwa oraz 

jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań i zaległości podatkowych, stanowi 

w stosunku do hipoteki regulowanej należącą do prawa cywilnego ustawą o księgach wieczystych 

i hipotece dalej posunięte ograniczenie prawa własności, wyrażające się w aspekcie przedmiotowym 

i proceduralnym. Aspekt przedmiotowy przejawia się w szerszym sformułowaniu katalogu 

nieruchomości, które mogą stać się przedmiotem hipoteki. Skarbowa hipoteka przymusowa – 

w przeciwieństwie do „zwykłej” hipoteki przymusowej – może bowiem obciążać również 

nieruchomości będące przedmiotem współwłasności łącznej podatnika i innego podmiotu – małżonka 

podatnika lub wspólnika w spółce cywilnej (art. 34 § 3 pkt. 2 i 3 o.p.).  

Słabsza ochrona własności podatnika przed ograniczeniami związanymi z ustanowieniem 

skarbowej hipoteki przymusowej w sferze proceduralnej zasadza się na możliwości samodzielnego 

wydania aktu stanowiącego podstawę wpisu tej hipoteki przez wierzyciela w stosunku 

zobowiązaniowym. Wpisu skarbowej hipoteki przymusowej sąd dokonuje bowiem wyłącznie w oparciu 

o decyzję, tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia – akty wydane lub wystawione przez 

                                                           
32 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 182. 
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organ podatkowy, będący wierzycielem w konkretnym stosunku zobowiązania podatkowego (art. 35 § 2 

o.p., art. 26 § 2 i art. 155a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
33

 podczas gdy 

„zwykłą” hipotekę przymusową wierzyciel w cywilnoprawnym stosunku zobowiązaniowym może 

uzyskać na podstawie aktu sporządzonego przez inny podmiot – sąd, prokuratora lub organ 

administracji (art. 109 i art. 110 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).  

Warto zaznaczyć, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 roku za 

niezgodny z art. 32 Konstytucji uznany został art. 36 § 1 o.p., przyznający pierwszeństwo zaspokojenia 

hipotekom przymusowym Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczającym 

zobowiązania podatkowe, zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę przed hipotekami ustanowionymi 

dla zabezpieczenia innych należności – przepis ten stanowił niewątpliwie znaczące, lecz 

nieusprawiedliwione, uprzywilejowanie skarbowej hipoteki przymusowej względem innych hipotek.
34

 

Uprzywilejowanie to sprawiało, że odmienne ukształtowanie przez ustawodawcę skarbowej hipoteki 

przymusowej nie znajdowało powszechnej akceptacji w doktrynie, dostrzegano w nim ograniczenie 

pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego.
35

 Mimo iż najistotniejszy przywilej przysługujący 

skarbowej hipotece przymusowej w obecnym stanie prawnym nie obowiązuje, wydaje się, że pogląd ten 

można uznać za aktualny, z uwagi na fakt utrzymania omówionych powyżej różnic w zakresie 

przedmiotowym i proceduralnym odnoszących się do skarbowej hipoteki przymusowej.  

Analiza dookreślenia w przepisach prawa podatkowego oraz innych gałęzi prawa treści 

dwóch ostatnich zasad-praw podatnika – prawa do bycia niedyskryminowanym (gwarantowanego przez 

art. 32 Konstytucji, art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 2 ust. 1 i art. 26 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych) oraz prawa do naprawienia szkody 

wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej (gwarantowanego przez 

art. 77 Konstytucji) – pozwala stwierdzić, że standard ich ochrony na gruncie norm prawa podatkowego 

nie różni się znacząco od standardów obowiązujących w innych gałęziach prawa. Prawo do bycia 

niedyskryminowanym w prawie podatkowym jest rekonstruowane przez doktrynę i orzecznictwo 

z zasad ogólnych postępowania podatkowego, w szczególności z zasady prowadzenia postępowania w 

sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Analogiczne sformułowanie tej zasady w art. 121 

§ 1 o.p. oraz w art. 8 k.p.a. pozwala wyrazić stanowisko, że prawo do bycia niedyskryminowanym 

zostało zagwarantowane w tożsamy sposób w ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz 

w postępowaniu podatkowym.
36

 Prawa do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem 

działanie organów władzy publicznej dotyczy w prawie podatkowym art. 260 o.p., wprost odsyłający do 

przepisów prawa cywilnego.  

 

 

                                                           
33 R. Mastalski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1995, s. 26. 
34 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2007 roku, P 24/06. 
35 R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2002, s. 65. 
36 B. Szczurek, Koncepcja…, s. 199. 
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4. Zasady ogólne prawa podatkowego, realizujące postulat ochrony podatnika. 

Nie budzi wątpliwości, że do głównych cech polskiego prawa podatkowego należą wysoka 

częstotliwość dokonywania zmian ustaw podatkowych oraz znaczne skomplikowanie przepisów 

podatkowych. Wielce wymowny i ilustrujący skalę zmian jest przykład wskazany przez 

A. Mariańskiego, który zauważa, iż Kodeks cywilny był w ciągu czterdziestu lat obowiązywania 

nowelizowany sześćdziesiąt razy, zaś obowiązującą aktualnie ustawę o podatku dochodowym od osób 

fizycznych w prawie trzykrotnie krótszym okresie obowiązywania (czternaście lat) nowelizowano 

ponad czterokrotnie częściej (162 razy – do 1 września 2008 roku).
37

 Skomplikowanie przepisów 

podatkowych wyraża się natomiast zarówno w złożonej budowie poszczególnych norm prawnych, jak 

i nieprzejrzystej budowie aktów prawnych.
38

 Uwarunkowania te sprawiają niewątpliwie, że obcowanie 

podatnika niezajmującego się profesjonalnie prawem podatkowym z normami należącymi do tej gałęzi 

prawa może być znacząco utrudnione. Dlatego też uzasadnione wydaje się, że wskazane  w doktrynie 

i przytoczone w rozdziale drugim niniejszego opracowania zasady ogólne prawa podatkowego, 

realizujące postulat ochrony podatnika, tworzą gwarancje prawne chroniące podatnika w dwóch 

najbardziej newralgicznych aspektach prawa podatkowego – związanych z czasowym obowiązywaniem 

norm oraz ich wykładnią. Zasady wskazane przez B. Brzezińskiego i W.Nykiela, zostaną przedstawione 

jako konkretyzujące zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario), 

odnoszącą się do sfery wykładni prawa podatkowego, oraz zasadę pewności prawa podatkowego, 

związaną w analizowanym aspekcie z czasowym obowiązywaniem norm należących do tej gałęzi 

prawa. 

Zasada in dubio pro tributario należy do zasad sformułowanych implicite, niewyrażonych 

wprost w tekście prawnym pod postacią przepisów prawnych. Jest ona wyprowadzana przez doktrynę i 

orzecznictwo z konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego i ustawowej regulacji 

podatkowej, a na gruncie prawa podatkowego – z ustanowionej przez art. 21 § 2 o.p. zasady 

domniemania prawdziwości wykazanego przez podatnika podatku od zapłaty, postrzega się ją także 

jako „odpowiednik zasady domniemania niewinności w procedurze karnej”, co wydaje się słuszne z 

uwagi na podobieństwo prawa karnego i prawa podatkowego w zakresie ingerencji w sferę wolności 

jednostki.
39

 

W orzecznictwie zasadę in dubio pro tributario interpretuje się przede wszystkim jako zakaz 

interpretowania wątpliwości dotyczących wykładni przepisów podatkowych na niekorzyść podatnika,
40

 

w doktrynie bywa zaś ona postrzegana szerzej – według A. Mariańskiego jej konsekwencją jest 

wskazana przez B. Brzezińskiego i W. Nykiela zasada ograniczonego stosowania analogii przy 

interpretacji prawa podatkowego. Próby objęcia obowiązkiem opodatkowania stanu faktycznego, który 

                                                           
37 A. Mariański, op. cit., s. 69. 
38 A. Mariański, op. cit.,, s. 70. 
39 Ibidem, s. 89, 95, 97. 
40 Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 1997 roku, III RN 14/97; uchwała NSA (7 sędziów) z dnia 20 kwietnia 1998 roku, FPS 4/98. 
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w ustawie takim obowiązkiem objęty nie został, z całą pewnością naruszałyby bowiem zakaz 

interpretowania wątpliwości na niekorzyść podatnika.
41

 

Wydaje się, że zasadę respektowania pojęć przejętych z innych dziedzin prawa można 

rozpatrywać w sferze tworzenia i stosowania prawa. W zakresie tworzenia prawa powinna ona polegać 

na przypisywaniu w tekście aktów prawnych określonym desygnatom tych samych terminów, które 

zostały użyte dla ich oznaczenia w aktach należących do innych dziedzin prawa. W sferze stosowania 

prawa można przypuszczać, że zasada ta powinna być rozumiana jako nakaz interpretowania w prawie 

podatkowym pojęć, dla których nie sformułowano odrębnych definicji w ustawach podatkowych, w ten 

sam sposób co na gruncie wykorzystujących te same pojęcia aktów prawnych należących do innych 

dziedzin prawa. W tym drugim ujęciu zasada respektowania pojęć przejętych z innych dziedzin prawa 

powinna ona bowiem chronić uzasadnione przekonanie podatnika, że to samo pojęcie w całym systemie 

prawnym powinno być interpretowane w tożsamy sposób. Dlatego też wydaje się, że zasadę tę można 

uznać za wynikającą z zasady in dubio pro tributario, jako że wątpliwości związane z interpretowaniem 

pojęć używanych w ustawach podatkowych i w aktach z innych dziedzin prawa powinny być 

rozstrzygane na korzyść podatnika żywiącego przekonanie o tożsamym interpretowaniu tego samego 

pojęcia w systemie prawa. 

Pozostałe zasady wskazane przez B. Brzezińskiego i W. Nykiela należy uznać za ilustrujące 

zasadę pewności prawa podatkowego, wyprowadzoną na gruncie polskiego prawa podatkowego przez 

R. Mastalskiego z konstytucyjnej zasady państwa prawnego. Autor ten wskazuje ponadto związki tej 

zasady z uregulowaną obecnie na gruncie prawa podatkowego w art. 122 o.p. zasadą zaufania obywateli 

do organów władzy  i administracji.
42

 Należy zauważyć, że zasadę trwałości uprawnień podatnika do 

korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, zasadę stosowania przepisów, które w momencie orzekania 

są już uchylone, dla oceny zdarzeń, które miały miejsce pod ich rządami, zasadę stosowania przepisów 

dotychczasowych dla prowadzenia spraw wszczętych pod ich rządami, jeśli przepisy te uległy zmianie, 

a ustawa nie zawiera przepisów przejściowych oraz zasadę nieretroaktywności można postrzegać jako 

skonkretyzowane gwarancje realizowania ważkiej funkcji zasady pewności prawa podatkowego, za jaką 

należy uznać zapewnienie podatnikowi rzeczywistej możliwości planowania gospodarczego, 

warunkowanego między innymi przez możliwość planowania przez podatnika wysokości podatku.
43

 

Wskazane zasady, konkretyzujące zasadę pewności, gwarantują podatnikowi bezpieczeństwo prawne, 

polegające na pewności, że prawa podatkowe nabyte na podstawie ustawy podatkowej nie zostaną 

zniesione bądź ograniczone przez ustawodawcę, przyczyniają się także do racjonalizacji zachowań 

podatnika, zaś w aspekcie społecznym – wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo obrotu 

gospodarczego.
44

 

                                                           
41 A. Mariański, op .cit., s. 59. 
42 R. Mastalski, Orzecznictwo…, s. 6. 
43 Ibidem, s. 6. 
44 A. Gomułowicz, Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 30, 32. 
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Warto zaznaczyć, że zasada pewności opodatkowania została sformułowana już w XVIII 

wieku przez Adama Smitha jako jedna z zasad techniki podatkowej – zdaniem myśliciela tego podatek 

w dobrym systemie podatkowym powinien być z góry określony.
45

 Do dorobku A. Smitha odwołał się 

w jednym z orzeczeń dotyczących zagadnienia czasowego obowiązywania norm podatkowych 

w kontekście ochrony podatnika Trybunał Konstytucyjny.
46

 W orzeczeniu tym Trybunał zaznaczył, że 

rola zasad pewności i zaufania obywateli do państwa jest szczególnie istotna w prawie daninowym, 

koncentruje się ono bowiem wokół ustanawiania obowiązku podatkowego, w którego zakresie 

władztwo państwa rysuje się wyjątkowo ostro. Na tym tle Trybunał podkreślił doniosłość stworzenia 

prawnych gwarancji „możliwości rozporządzania przez obywateli swoimi interesami przy 

uwzględnianiu obowiązku podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego”.
47

 

Wypada nadmienić, że zasada pewności w prawie podatkowym jest ujmowana nie tylko 

w aspekcie czasowego obowiązywania norm, ale również w aspekcie źródeł prawa dotyczących 

zagadnień podatkowych oraz ich promulgacji. Według A. Gomułowicza zasadę pewności 

opodatkowania realizuje zasada wyłączności regulacji ustawowej podatku, ustanowiona w art. 217 

Konstytucji, oraz obowiązek publikacji aktów z prawa podatkowego w odpowiednim dzienniku 

promulgacyjnym, co jest normowane – w odniesieniu do aktów prawnych należących do wszystkich 

dziedzin prawa – przez ustawę o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych.
48

 Zagadnienia te nie dotyczą jednak ochrony podatnika na gruncie przepisów prawa 

podatkowego, wobec czego nie będą analizowane w niniejszym opracowaniu. 

Mimo że konstrukcja prawna wskazanych w doktrynie zasad ogólnych prawa podatkowego, 

realizujących postulat ochrony podatnika, wyodrębnia liczne gwarancje mające na celu wzmocnienie 

pozycji podatnika w najbardziej newralgicznych dla niego sferach prawa podatkowego, praktyka 

funkcjonowania polskiego systemu podatkowego wskazuje, iż w rzeczywistości postulat ochrony 

podatnika nie jest realizowany. A. Mariański, przytaczając poglądy doktryny i wyniki badania 

przeprowadzonego w 2008 roku wśród doradców podatkowych, wskazuje, że polskie organy podatkowe 

stosują zasadę in dubio pro fisco zamiast in dubio pro tributario, nie jest w praktyce realizowana 

(zdaniem 72,54% uczestników badania) również zasada budzenia zaufania do organów podatkowych, 

jak wskazano w poprzednim rozdziale – mocno powiązana z zasady pewności prawa podatkowego.
49

  

 

5. Podsumowanie. 

Analiza zagadnień związanych z ochroną podatnika w polskim prawie podatkowym nie 

prowadzi do optymistycznych wniosków. O ile w przypadku zasad-praw podatnika sama ich 

konstrukcja prawna w znaczący sposób odbiega na niekorzyść podatnika od modeli przyjętych 

                                                           
45 A. Gomułowicz, op. cit., s. 17. 
46 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 1995 roku, K 1/95. 
47 Ibidem. 
48 A. Gomułowicz, op. cit., s. 28 
49 A. Mariański, op. cit., s. 83-84. 
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w oparciu o te same normy konstytucyjne w innych gałęziach prawa, o tyle w przypadku zasad 

ogólnych prawa podatkowego, realizujących postulat ochrony podatnika, mimo sformułowania 

bogatego katalogu gwarancji prawnych chroniących podatnika, ich praktyczne zastosowanie jest mocno 

ograniczone. 

Mając na względzie rozwiązania przyjęte w innych państwach, warto zauważyć, że instytucją 

często wykorzystywaną w celu zapewnienia podatnikowi ochrony w sferze stosowania prawa 

podatkowego jest karta praw podatnika. W krajach europejskich funkcjonują dwa modele kart praw 

podatnika – karty o charakterze deklaracji, informujące podatnika o jego prawach i standardach 

traktowania ze strony organów podatkowych, oraz karty o charakterze normatywnym (rozwiązanie to 

zostało zastosowane jak dotąd tylko w Hiszpanii), mające formę ustawy i zawierające dotychczas 

istniejące przepisy ochronne oraz nowe gwarancje ochrony interesów podatnika.
50

 Wypada wyrazić 

przekonanie, że uchwalenie karty praw podatnika należałoby rozważyć również w Polsce. Nie powinno 

bowiem budzić wątpliwości, że z uwagi na ingerencyjny charakter prawa podatkowego i dominację 

interesu publicznego nad prywatnym w tej dziedzinie prawa władze publiczne w państwie prawnym 

powinny dążyć do stworzenia systemu, w którym podatnik byłby chroniony jak najskuteczniej. 

 

Summary  

The role of taxpayer protection in the tax law seems to be particularly important due to 

the nature of this branch of the law, which significantly interferes with the individual freedom. 

Establishment of the legal safeguards aimed at balancing the taxpayer's position against the state is 

considered one of the main purposes of the tax law. 

In the Polish tax law two groups of the principles of taxpayer protection should be 

distinguished – the principles-taxpayers' rights and the general principles of the tax law, implementing 

the demand of taxpayer protection. The rights of the individual guaranteed by the Constitution and the 

international conventions, further specified in the tax law, should be considered the principles-taxpayers' 

rights. The way of clarification of these rights in the tax law on the background of their clarification in 

other branches of law indicates that the tax law provides less protection of the constitutional rights to 

individuals than those belonging to other branches of law. Specified in the literature, the general 

principles of the tax law, implementing the demand of taxpayer protection, should be recognized as 

a concretization of a principle in dubio pro tributario and a principle of certainty of the tax law, both of 

which protect the taxpayer in the plane of the two most sensitive areas of the tax law – the interpretation 

of provisions of law and their temporal validity. It seems that extensive safeguards in this area do not, 

however, determine practical implementation of taxpayer protection by the tax authorities. 

 

 

                                                           
50 B. Szczurek, Prawa…, s. 11. 
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Doradca podatkowy – zawód dla prawnika. 

 

Studenci prawa stoją przed wyborem drogi zawodowej zdając sobie sprawę, że pomimo 

otwarcia zawodu radcy prawnego czy adwokata ta ścieżka kariery nie zawsze gwarantuje pracę. Zwykle 

student prawa na słowo „podatki” reaguje z dystansem wychodząc z założenia, że nie jest to zajęcie dla 

humanisty.  

Tymczasem podatki to ciekawy temat – taka dziedzina prawa, w której można dokonać 

przełomowych interpretacji przepisów, choćby z tego względu, że ustawodawca często nowelizuje 

ustawy podatkowe. Prawo podatkowe w dzisiejszym kształcie zaczęło powstawać na początku lat 

dziewięćdziesiątych. W prawie podatkowym nie ma wypracowanej od wielu dziesiątek lat doktryny jak 

to ma miejsce w prawie cywilnym. Są oczywiście autorytety wśród sędziów sądów administracyjnych, 

kadry naukowej lub praktyków, które mają przeważający wkład w rozwój prawa podatkowego, 

jednakże z racji tego, że jest to stosunkowo młoda dziedzina prawa, a przepisy są często zmieniane 

przez ustawodawcę, możliwość nowatorskich interpretacji jest niezwykle szeroka. Komentarz do ustawy 

podatkowej wydany w latach dziewięćdziesiątych jest obecnie w przeważającej części nieaktualny, 

a artykuł dotyczący zmian w prawie podatkowym zachowuje aktualność czasami tylko do następnej 

nowelizacji przepisów.  

Podatki są także interesujące z tego powodu, że każdy musi je płacić, a niewiele osób wie jak je 

prawidłowo obliczyć lub jak, zgodnie z prawem, zapłacić ich mniej. Podatek jest realnym kosztem dla 

przedsiębiorcy takim samym jak pensje pracowników, opłaty za media czy ceny półproduktów, a firmy 

są zainteresowane obniżaniem wszelkiego rodzaju kosztów.     

Praca doradcy podatkowego jest także wyzwaniem z tego powodu, że ustawodawca tworzy 

często nieprecyzyjne lub wzajemnie sprzeczne przepisy, które dla większości podatników są zbyt 

skomplikowane, aby je zrozumieć. Wzajemne odwołania, nieczytelna konstrukcja ustaw podatkowych, 

nieprecyzyjne przepisy przejściowe powodują, że dla statystycznego studenta prawa, podatki są 

dziedziną, o której najchętniej zapomniałby po egzaminie.  

Właśnie z tego względu, że tak niewielu radców prawnych lub adwokatów zna prawo 

podatkowe, zawód doradcy podatkowego jest istotny dla przedsiębiorców. Stosunkowo często radcy 

prawni czy adwokaci przyznają się do braku znajomości przepisów podatkowych. Z kolei dla działów 

księgowych przedsiębiorstw wiele przepisów podatkowych jest zbyt trudnych w interpretacji, gdyż 
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mimo wszystko znajomość interpretacji przepisów prawnych jest najbardziej istotna, aby znaleźć 

prawidłową wykładnię regulacji podatkowych.    

Poniżej wskazane zostaną zasady dotyczące doradztwa podatkowego dla osób, które rozważają 

wybór tego zawodu.   

 

Doradztwo podatkowe. 

Warunki i zasady wykonywania doradztwa podatkowego, organizację samorządu doradców 

podatkowych oraz zasady jego działania reguluje ustawa z 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym.
1
  

Czynności doradztwa podatkowego obejmują przede wszystkim udzielanie porad, opinii 

i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 

administracyjnej związanej z obowiązkami podatkowymi lub celnymi. Doradca podatkowy  

reprezentuje również podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami 

administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów 

administracyjnych w sprawach podatkowych, celnych i z zakresu egzekucji administracyjnej. Doradca 

podatkowy może występować w ww. sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi 

i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej. Te dwa rodzaje działalności są najbardziej popularne wśród doradców z wykształceniem 

prawniczym. Ale doradztwo podatkowe to również  prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, 

płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie 

im pomocy w tym zakresie oraz  sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników 

i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.   

Wielu doradców podatkowych specjalizuje się w wybranej dziedzinie: przykładowo, podatku 

VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych, w prowadzeniu sporów 

podatkowych, w prawie karnoskarbowym. Doradca podatkowy nie musi podejmować się prowadzenia 

spraw, które wykraczają poza jego specjalizację, jeżeli uważa, że mogłoby to przynieść szkodę jego 

klientowi. Powinien jednak uprzedzić o tym klienta niezwłocznie, tak aby ten mógł znaleźć innego 

doradcę, która będzie w stanie poprowadzić jego sprawę.  

Zawodowe wykonywanie powyższych czynności jest zastrzeżone wyłącznie dla podmiotów 

uprawnionych w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym czyli dla:  

(1) osób fizycznych, wpisanych na listę doradców podatkowych,  

(2) adwokatów i radców prawnych, 

(3) biegłych rewidentów, z wyłączeniem prawa reprezentowania podatnika w postępowaniu 

podatkowym lub sądowym, 

                                                           
1 T. j. Dz.U.2011.41.213. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 221 ~ Zeszyt 1/2013 

 

(4) organizacji zawodowych posiadających osobowość prawną, spółdzielni, stowarzyszeń lub izb 

gospodarczych, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo 

podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, 

(5) podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań 

finansowych, 

(6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, które spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie 

więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym, 

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru 

przysługuje doradcom podatkowym, 

c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne, 

d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia 

udzielonego przez zarząd spółki. 

Organizacje zawodowe i spółki kapitałowe mogą wykonywać doradztwo podatkowe wyłącznie 

przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych 

podmiotach. 

 

Doradca podatkowy - praktyka zawodowa i egzamin.  

Kto zatem może zostać wpisany na listę doradców podatkowych? Doradcą podatkowym może 

zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: ma pełną zdolność do czynności 

prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym 

postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego, posiada 

wyższe wykształcenie, odbyła w Polsce dwuletnią praktykę zawodową, złożyła z wynikiem 

pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego i wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż 

w okresie 3 lat od zdania egzaminu. 

W odniesieniu do wyższego wykształcenia nie ma dodatkowych wymogów co do jego rodzaju. 

W praktyce wśród doradców podatkowych najwięcej jest prawników i ekonomistów, ale zdarzają się też 

inżynierowie lub specjaliści z innych dziedzin, którzy zdali wymagane egzaminy. Odbycie praktyki 

zawodowej w Polsce jest istotne ze względu na specyfikę przepisów – doradca podatkowy doradza w 

zakresie polskich przepisów podatkowych. Praktyka zawodowa obejmuje zapoznanie się 

z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa podatkowego. Praktykę 

odbywa się w urzędach i w izbach skarbowych, w urzędach kontroli skarbowej, u doradców 

podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. 

Szczegółowe warunki odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców 

podatkowych oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką określa rozporządzenie z 
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 17 listopada 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych.
2
 

Kandydaci na doradców podatkowych odbywają dwuletnią praktykę zawodową w następującej 

kolejności: po 2 miesiące w urzędzie skarbowym, w izbie skarbowej, w urzędzie kontroli skarbowej 

oraz u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego przez okres 18 miesięcy. 

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej dwóch lat w urzędzie 

skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym, izbie celnej, Ministerstwie 

Finansów, samorządowych służbach finansowych, samorządowym kolegium odwoławczym jeżeli do 

zakresu obowiązków kandydata na doradcę podatkowego należało stosowanie przepisów prawa 

podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.  

Na równi ze wskazaną wyżej praktyką zawodową jest również uznawane zatrudnienie przez 

okres co najmniej dwóch lat: 

1) w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, jeżeli do zakresu 

obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz 

klienta, 

2) jako prokurator lub sędzia, 

3) na stanowisku, na którym wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg 

rachunkowych wiąże się z koniecznością posiadania certyfikatu księgowego, lub na stanowisku 

uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, 

4) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów 

o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Wykonywanie przez okres co najmniej dwóch lat zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego 

rewidenta jest również uznawane za odbycie praktyki zawodowej.  

Za praktyki uznaje się również zatrudnienie przez okres co najmniej czterech lat na stanowisku 

skarbnika gminy lub przez okres co najmniej pięciu lat w charakterze pracownika naukowego, 

dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 

zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe. 

Egzamin jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na doradców 

podatkowych z następujących dziedzin: 

1) źródła prawa i wykładnia prawa; 

2) analiza podatkowa; 

3) podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego; 

4) materialne prawo podatkowe; 

5) postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi 

oraz postępowanie egzekucyjne w administracji; 

6) międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne; 

7) prawo dewizowe; 

                                                           
2 Dz.U.2010.230.1514. 
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8) prawo karne skarbowe; 

9) organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa; 

10) rachunkowość; 

11) ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych; 

12) przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa. 

Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które zajmowały stanowiska sędziów, 

prokuratorów oraz inspektorów kontroli skarbowej lub wykonywały zawód adwokata, radcy prawnego, 

notariusza, biegłego rewidenta, nie obejmuje zakresu egzaminu wymaganego do uzyskania takiego 

stanowiska lub zawodu. 

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest 

zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.  W przypadku negatywnego wyniku części 

pisemnej egzaminu może on być powtarzany. Termin ponownego egzaminu może być wyznaczony nie 

wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu, którego wynik był negatywny. W przypadku 

pozytywnego wyniku części pisemnej egzaminu, kandydat może w okresie roku przystępować do części 

ustnej egzaminu, nie częściej jednak niż co 3 miesiące. 

Część pisemna polega na rozwiązaniu testu oraz rozwiązaniu zadania będącego sporządzeniem 

wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu. Pytań w teście może być maksymalnie 

100. Czas trwania testu jest równy liczbie minut odpowiadającej liczbie pytań w teście. Na rozwiązanie 

zadania polegającego na sporządzeniu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu 

przystępujący do egzaminu ma 180 minut. Przy przygotowaniu wystąpienia można korzystać ze zbioru 

przepisów podatkowych bez komentarzy. Każde pytanie w teście jest oceniane w następujący sposób: 

odpowiedź prawidłowa - dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt,  brak odpowiedzi 

- zero punktów. Przygotowanie wystąpienia jest oceniane w skali od 0 do 20 punktów. Warunkiem 

zaliczenia części pisemnej jest uzyskanie co najmniej: 80 % maksymalnej liczby punktów za 

rozwiązanie testu oraz 10 punktów za przygotowanie wystąpienia do organu podatkowego lub sądu. 

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone 

w wylosowanym zestawie 10 pytań. W części ustnej komisja egzaminacyjna ocenia odrębnie odpowiedź 

na każde pytanie, przyznając punkty w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź, a następnie sumuje 

punkty przyznane za każdą odpowiedź. Warunkiem zaliczenia części ustnej jest uzyskanie co najmniej 

70 % maksymalnej liczby punktów. 

Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby, które są członkami Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub posiadają stopień naukowy doktora 

habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów, a 

także osoby, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli spełniają dodatkowe 

warunki. 
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Lista doradców podatkowych prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych, 

która podejmuje decyzje w sprawach wpisu na listę lub skreślenia z niej. Wpisu na listę dokonuje się na 

wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać: nazwisko, imię oraz datę urodzenia, 

oznaczenie miejsca zamieszkania, oznaczenie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego 

(siedziby), rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzaje zatrudnienia, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP) oraz informacje o zmianach danych wymienionych w punktach powyżej, dokonanych 

w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis. 

Do wniosku dołącza się: oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących pełnej zdolności do 

czynności prawnych i prawa do korzystania z pełni praw publicznych, aktualne zaświadczenie 

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu 

i odbycie praktyki. W szczególnych przypadkach konieczne są dodatkowe dokumenty. Wpis doradcy 

podatkowego na listę obejmuje numer i datę wpisu oraz podstawowe dane doradcy podatkowego. 

Doradca podatkowy powinien zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o zmianach danych 

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Wpis na listę doradców podatkowych następuje po 

złożeniu ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Rota 

ślubowania ma następujące brzmienie: "Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten 

zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, 

wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje 

zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich". Z dniem dokonania wpisu na listę nabywa się prawo 

wykonywania zawodu doradcy podatkowego oraz używania tytułu "doradca podatkowy", przy czym 

tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej. Ustawa przewiduje bowiem przepisy karne, 

zgodnie z którymi kto, nie będąc do tego uprawniony, wykonuje czynności doradztwa podatkowego, 

podlega grzywnie do 50.000 zł. Tej samej karze podlega członek zarządu osoby prawnej, która 

wykonuje czynności doradztwa podatkowego nie będąc podmiotem uprawnionym.Krajowa Rada 

Doradców Podatkowych nie tylko dokonuje wpisu na listę doradców podatkowych, ale również może 

skreślić doradcę podatkowego z listy. Skreślenie z listy może nastąpić na wniosek doradcy podatkowego 

albo z urzędu lub na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku utraty 

prawa do wykonywania zawodu albo śmierci doradcy. Utrata prawa wykonywania zawodu następuje 

w wyniku prawomocnego orzeczenia: środka karnego zakazu wykonywania zawodu, środka karnego 

pozbawienia praw publicznych, o całkowitym lub o częściowym ubezwłasnowolnieniu, sądu 

dyscyplinarnego o pozbawieniu prawa wykonywania zawodu lub utraty prawa do wykonywania zawodu 

w państwie pochodzenia. 

W przypadku uchylenia orzeczenia powodującego utratę prawa do wykonywania zawodu 

następuje przywrócenie wpisu na listę na wniosek doradcy podatkowego, chyba że doradca podatkowy 

nie spełnia innych warunków dla uzyskania wpisu. 
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Doradcy podatkowi tworzą samorząd doradców podatkowych zwany Krajową Izbą Doradców 

Podatkowych, do którego przynależność jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Organami 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych są: Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, Krajowa Rada 

Doradców Podatkowych, Krajowa Komisja Rewizyjna,  Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Sąd 

Dyscyplinarny i Rzecznik Dyscyplinarny. Krajowa Izba Doradców Podatkowych, której pracami kieruje 

Przewodniczący tworzy regionalne oddziały Izby i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego. 

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych odbywa się co 4 lata i jest zwoływany przez Krajową Radę 

Doradców Podatkowych. Kadencja Krajowej Rady Doradców Podatkowych trwa 4 lata. 

 

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego. 

Doradca podatkowy może wykonywać zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej 

osobowości prawnej lub też w ramach stosunku pracy. 

Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód, uczestnicząc w spółce osobowej pod 

warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz 

wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, 

biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej 

w Rzeczypospolitej Polskiej.
3
  

Doradca podatkowy może prowadzić także inną działalność gospodarczą lub być zatrudniony 

w innym charakterze niż doradca podatkowy, jeżeli jej wykonywanie lub to zatrudnienie: 

1) nie powoduje konfliktu interesów i niezgodności między poszczególnymi rodzajami 

działalności lub zatrudnienia; 

2) nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego; 

3) nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej doradcy podatkowego. 

Doradca podatkowy powinien zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych 

o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia wykraczających poza zakres 

czynności doradztwa podatkowego, z podaniem rodzajów prowadzonej działalności lub rodzajów 

zatrudnienia, oraz o wszelkich zmianach dotyczących zakresu tej działalności lub tego zatrudnienia, 

w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia, rozpoczęcia zatrudnienia lub zaistnienia zmian.  

Doradca podatkowy, w ciągu 2 lat od dnia wpisu na listę, nie może wykonywać doradztwa 

podatkowego na rzecz osób, których sprawy rozstrzygał w ciągu ostatnich 3 lat przed ustaniem 

zatrudnienia lub pełnienia funkcji. Przez rozstrzyganie spraw rozumie się przeprowadzanie kontroli 

skarbowej lub podatkowej, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach podatkowych oraz 

uznawanie złożonych zeznań i deklaracji za prawidłowe. 

                                                           
3  Dz. U. Nr 126, poz. 1069, z późn. zm. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.197309&full=1
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Doradca podatkowy nie może prowadzić spraw podatnika, płatnika i inkasenta, jeżeli małżonek 

tego doradcy jest zatrudniony w organie podatkowym, organie celnym, organie kontroli skarbowej lub 

w Ministerstwie Finansów na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania 

rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub 

celnych lub poborem podatków lub ceł od tego podatnika, płatnika i inkasenta. 

Doradca podatkowy zobowiązany jest w szczególności postępować zgodnie z przepisami 

prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej, stale podnosić swoje kwalifikacje oraz 

regularnie opłacać składkę członkowską. Ponadto jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty 

i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu – obowiązek ten nie może 

być ograniczony w czasie. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do 

faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został zwolniony 

od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami. Obowiązek zachowania tajemnicy nie 

dotyczy informacji udostępnianych na podstawie ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
4
 w zakresie określonym tymi przepisami. Przy 

wykonywaniu czynności zawodowych doradca korzysta z wolności słowa i pisma w granicach 

określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. 

Doradca podatkowy jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat kopie sporządzanych na 

piśmie opinii, wystąpień w imieniu podatników, płatników, inkasentów w sprawach obowiązków 

podatkowych, a także udzielonych im porad. Po upływie 5 lat należy zniszczyć dokumenty.  

Na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego 

powinna widnieć firma (nazwa), pod jaką doradztwo jest wykonywane, oraz miejsce jego 

wykonywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych. Dotyczy to również zeznań 

i deklaracji podatkowych sporządzonych przez doradcę podatkowego w imieniu i na rzecz podatnika. 

Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem w postępowaniach przed organami 

administracji publicznej w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 

administracyjnej związanej z tymi obowiązkami pełnomocnikiem podatnika, płatnika czy inkasenta. 

Doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa oraz ma prawo do 

sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem. Możliwe też jest 

udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji) innemu doradcy podatkowemu, adwokatowi lub 

radcy prawnemu. 

Wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego ustala co do zasady umowa z klientem. 

Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu określa wynagrodzenie za czynności doradcy podatkowego 

w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych 

w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej 

z tymi obowiązkami, stanowiące podstawę do zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego, 

                                                           
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 i Nr 182, poz. 1228 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.830821&full=1
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mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy doradcy podatkowego. 

Koszty pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu ponosi Skarb Państwa. 

 

Odpowiedzialność doradcy podatkowego. 

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 

Artykuł 43 ustawy o doradztwie podatkowym określa podstawę odpowiedzialności zawodowej 

doradcy podatkowego oraz osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, 

tj. odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego 

czyli czynności: 

 udzielania podatnikom, płatnikom i inkasentom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii 

i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 

administracyjnej związanej z tym obowiązkami, 

 prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych 

ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, 

 sporządzania w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów zeznań i deklaracji 

podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie, 

 reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji 

publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych 

w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej 

związanej z tym obowiązkami. 

Przed ostatnią nowelizacją art. 43 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, tj. przed dniem 

7 sierpnia 2010 r. zakres odpowiedzialności doradcy podatkowego z tytułu wykonywania zawodu 

obejmował również szkody wyrządzone przy prowadzeniu działalności: 

 naukowo-dydaktycznej i szkoleniowej, 

 wydawniczej, 

 polegającej na świadczeniu usług informatycznych oraz organizacji i zarządzania w zakresie 

doradztwa podatkowego i rachunkowości oraz 

 w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

 świadczenia usług doradztwa lub prowadzenia rozliczeń w zakresie innych zobowiązań 

publicznoprawnych, 

 wykonywania doradztwa prawnego, ekonomicznego, finansowego oraz świadczenia usług 

w zakresie rzeczoznawstwa (jeżeli doradca podatkowy posiadał uprawnienia lub kwalifikacje 

określone w odrębnych przepisach). 

Aktualnie odpowiedzialność doradcy podatkowego z tytułu wykonywania tego zawodu została 

ograniczona do czynności wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym. W zakresie 

odpowiedzialności zawodowej doradcy podatkowego ustawa odsyła do zasad odpowiedzialności za 
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szkodę unormowanych w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność doradcy podatkowego kształtowana 

jest więc poprzez zasady odpowiedzialności wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania. 

Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody 

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. 

Podstawową przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w art. 471 kodeksu cywilnego jest więc 

szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez dłużnika. W tym 

celu konieczne jest istnienie związku przyczynowego, w znaczeniu art. 361 § 1 kodeksu cywilnego, 

pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika a szkodą 

poniesioną przez wierzyciela. Doradca podatkowy jest więc zobowiązany do naprawienia doznanej 

przez klienta szkody będącej normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania.  

W przypadku odpowiedzialności kontraktowej z art. 471 kodeksu cywilnego, klient doradcy 

podatkowego nie jest zobowiązany do udowodnienia winy doradcy w niewykonaniu bądź nienależytym 

wykonaniu zobowiązania. Klient powinien jedynie wykazać sam fakt niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania. Konstrukcja odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej oparta jest 

bowiem na zasadzie winy domniemanej. Odwrotnie, to doradcę podatkowego obciąża ciężar 

udowodnienia, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem 

okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Zgodnie z art. 472 kodeksu cywilnego, jeżeli ze 

szczególnego przepisu albo z umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego nie wynika nic 

innego, doradca podatkowy odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. 

Odpowiedzialność doradcy podatkowego wynika z obowiązku zachowania należytej 

staranności, przy czym należytą staranność ustala się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

wykonywania tych czynności. Doradca podatkowy powinien postępować zgodnie z przepisami prawa, 

ze złożonym ślubowaniem, a także zasadami etyki zawodowej, ma obowiązek zachować w tajemnicy 

fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu, a także stale podnosić 

swoje kwalifikacje. Od doradcy podatkowego oczekuje się znajomości przepisów prawa podatkowego 

oraz ich poprawnej interpretacji. Niezbędna jest też znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych 

i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz interpretacji przepisów podatkowych wydawanych 

przez Ministra Finansów. Doradca podatkowy powinien wskazywać konsekwencje podatkowe 

opiniowanych zdarzeń oraz oceniać ryzyko sporu z organami podatkowymi. 

W kontekście wspomnianej wyżej zmienności przepisów prawa podatkowego oraz 

wydawanych interpretacji podatkowych, pojawia się pytanie, na ile doradca podatkowy odpowiada za 

skutki podatkowe powstałe dla podatnika w wyniku zastosowania się do opinii doradcy. Jeżeli opinia 

zawiera prawidłowe wskazanie przepisów oraz skutki podatkowe wynikające z ich zastosowania na 

bazie aktualnej interpretacji przepisów, a następnie ta interpretacja przepisów ulega zmianie w okresie 
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po wydaniu opinii, to wydaje się że doradca podatkowy nie odpowiada za zmianę podejścia organów 

podatkowych w przyszłości. Również w sytuacji, gdy doradca podatkowy przygotował opinię w oparciu 

o zaprezentowany mu przez podatnika stan faktyczny, a w rzeczywistości ów stan faktyczny był inny – 

o czym podatnik nie poinformował doradcy - wówczas doradca podatkowy nie może odpowiadać za 

skutki swojej opinii. W praktyce wykonywania zawodu bardzo często jest tak, że dany przepis 

podatkowy można interpretować na kilka sposobów. Zadaniem doradcy podatkowego jest wskazanie 

możliwych interpretacji, przywołanie różnych poglądów orzecznictwa czy doktryny prawa 

podatkowego oraz wskazanie, jakie zdaniem doradcy rozwiązanie jest rekomendowane. Rekomendacja 

jest najbardziej oczekiwanym przez klienta elementem opinii, co wynika z „doradczego” charakteru 

działalności. Jeżeli doradca wskaże prawidłowo kilka możliwych rozwiązań oceniając ich skutki 

podatkowe, to należy uznać, że doradca dochował należytej staranności w przygotowaniu opinii. 

Natomiast fakt, że przepisy podatkowe są nieprecyzyjne i w przyszłości może przeważyć jedna 

z możliwych linii interpretacji nie może obciążać doradcy, lecz raczej ustawodawcę.  

  Inaczej ma się sytuacja w przypadku wyliczenia podatku. Matematyczne błędy mogą obciążać 

doradcę podatkowego. Podobnie w przypadku naruszenia terminów do złożenia deklaracji podatkowych 

lub pism procesowych. W tych przypadkach trudno jest polemizować z zastrzeżeniami podatnika. 

Powstaje pytanie jaka jest szkoda podatnika i w którym momencie powstaje.    

Pojęcie szkody nie zostało zdefiniowane ustawowo. Uznaje się, że szkodą jest każdy 

uszczerbek w prawnie chronionych dobrach, z którym ustawa wiąże powstanie odpowiedzialności 

odszkodowawczej. W zakresie odpowiedzialności kontraktowej szkodą jest uszczerbek w dobrach 

o charakterze majątkowym; z tego względu w doktrynie szkoda wynikła z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań definiowana jest jako różnica między aktualnym stanem 

majątkowym wierzyciela a stanem hipotetycznym, który by istniał gdyby zobowiązanie zostało 

prawidłowo wykonane. Uszczerbek, jaki dotknął poszkodowanego, może wystąpić w postaciach strat, 

które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, których nie uzyskał. Od szkody w postaci nieuzyskanych 

korzyści, gdy utrata korzyści jest pewna odróżnić należy pojęcie szkody ewentualnej, gdzie utrata jest 

prawdopodobna. Szkoda ewentualna nie podlega naprawieniu. Zdarzają się sytuacje, gdy podatnik 

twierdzi, że gdyby nie musiał zapłacić odsetek od zaległości podatkowych, które powstały na skutek 

działań doradcy podatkowego, mógłby te środki przeznaczyć przykładowo na lokatę – wówczas 

podatnik powinien wykazać, że rzeczywiście miał taką możliwość.  

Uznaje się, że szkodą - co do zasady - nie będzie niezapłacony podatek, gdyż obowiązek jego 

zapłaty wynika z przepisów podatkowych.
5
 Szkodą będą natomiast odsetki pozostające w związku 

z niezapłaconym w terminie podatkiem. W niektórych, specyficznych sytuacjach zapłacony podatek 

będzie natomiast utraconą korzyścią. Może tak być wtedy, gdy w przykładowo na skutek działań lub 

zaniechań doradcy podatkowego podatnik nie nabył uprawnienia do ograniczenia wysokości podatku 

lub też takie uprawnienie utracił, albo też utracił prawo do ulgi podatkowej. 

                                                           
5 Zob. Ustawa o doradztwie podatkowym pod redakcją H. Dzwonkowskiego, C.H. Beck, Warszawa 2002. 
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Natomiast w sytuacji, gdyby podatnik zaciągnął pożyczkę na spłatę zaległości podatkowych 

powstałych na skutek działań doradcy podatkowego, to odsetki od pożyczki powiększałyby szkodę. 

Wydaje się, że o szkodzie można mówić, gdy zapada prawomocne orzeczenie w sprawie zaległości 

podatkowej. W ocenie autora, powinno to być prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego, gdyż 

dopiero na etapie sądowym mamy do czynienia z obiektywną oceną sprawy i przepisów podatkowych. 

Podczas etapu postępowania administracyjnego można powiedzieć, że organy podatkowe są 

jednocześnie stroną i sędzią we własnej sprawie, zatem nawet rozstrzygając ostateczną decyzję 

w drugiej instancji, organy podatkowe rzadko kierują się zasadą in dubio pro tributario (w razie 

wątpliwości na korzyść podatnika). Jeżeli natomiast podatnik dobrowolnie zapłaci podatek lub podda 

się karze mając podstawy do wygrania sporu, trudno mówić o odpowiedzialności doradcy podatkowego 

w tej sytuacji.  

Sąd Najwyższy wypowiadał się w kwestii szkód wyrządzonych mocodawcy przez 

pełnomocnika procesowego, uznając, że odpowiada on za szkody wyrządzone wskutek własnych 

zaniedbań i błędów prowadzących do przegrania sprawy, której wynik byłby korzystny dla strony, 

gdyby pełnomocnik zachował należytą staranność. W ocenie Sądu Najwyższego klient może żądać 

odszkodowania, a sąd orzekający w sprawie powinien ocenić należytą staranność wymaganą przez 

pełnomocnika, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru jego działania. Taka linia orzecznicza 

może mieć zastosowanie do sytuacji, gdy doradca podatkowy bez uzasadnienia nie skorzystał ze środka 

procesowego przysługującego mocodawcy lub gdy pismo procesowe np. skarga kasacyjna sporządzona 

przez doradcę podatkowego zostanie odrzucona przez Naczelny Sąd Administracyjny jako 

niespełniająca warunków formalnych. Wynika to z faktu, że strona, ustanawiając profesjonalnego 

pełnomocnika, ma prawo nie tylko spodziewać się, ale i wymagać, by czynności te wykonane zostały 

z pełną znajomością obowiązujących przepisów.  

W niektórych orzeczeniach można znaleźć wskazówkę, że należyta staranność pełnomocnika 

powinna odpowiadać przeciętnej staranności oczekiwanej od pełnomocników profesjonalnych. Sąd 

Najwyższy w wyroku z 15 marca 2012 r. (sygn. I CSK 330/11) stwierdził: „Wzorzec należytej 

staranności zawodowej adwokata (art. 355 § 2 k.c.) obejmuje jego profesjonalizm w sprawach, których 

prowadzenia się podejmuje. Staranność zawodowa adwokata może być uznana za niemieszczącą się w 

tym wzorcu tylko wtedy, gdy sporządzona przez niego opinia lub sposób postępowania w sprawie są 

oczywiście sprzeczne z przepisami mającymi zastosowanie albo z powszechnie aprobowanymi 

poglądami doktryny lub ustalonym orzecznictwem, znanym przed podjęciem czynności. Art. 355 § 2 k.c. 

nie wymaga wyższej staranności wobec przeciętnej (ogólnej) wymaganej w obrocie powszechnym, lecz 

o staranność zawodową, a więc inną niż powszechna, mającą wzorce konstruowane od razu 

z uwzględnieniem profesjonalności podmiotów, której dotyczy. Należyta staranność osoby zawodowo 

wykonującej zobowiązanie - poza sytuacjami, w których umówiono się inaczej - jest rozumiana jako 

przeciętnie wymagana, a więc zachowująca ustaloną wzorcem średnią na wystarczającym poziomie, na 

tyle dobrym, aby prawidłowo wykonać czynności zawodowe. Co do zasady, adwokat nie musi 
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legitymować się wiedzą (umiejętnościami) ponad średni poziom wśród adwokatów, nie ma zatem 

wykazywać dla zachowania należytej staranności, że ma wiedzę i umiejętności wybitne, ale jest 

nieodzowne, aby wykazał posiadanie kompetencji zawodowych w sprawach, których prowadzenia się 

podejmuje. W żadnym wolnym zawodzie, zwłaszcza o bardzo szerokim zakresie przedmiotowym (jak np. 

lekarz i prawnik) nie ma się kompetencji w pełnym zakresie, lecz powszechnie występują specjalizacje. 

Dotyczy to również adwokata, który powinien się podejmować sporządzania opinii i reprezentowania 

strony w zakresie takich dziedzin prawa, które dobrze zna od strony normatywnej, teoretycznej 

i zastosowania w praktyce, zwłaszcza poprzez orzecznictwo, a także uwzględniając wystarczające 

doświadczenie zawodowe i życiowe. Z kolei mocodawca wybierając pełnomocnika, który się godzi 

podjąć prowadzenia określonej sprawy w wiadomej mu dziedzinie prawa, liczy na jego wiedzę 

i umiejętności w takim stopniu, jaki jest potrzebny do właściwej, czyli obiektywnie należytej 

reprezentacji. Wszystkie te elementy składają się na wzorzec staranności zawodowej adwokata 

(podobnie radcy prawnego) w rozumieniu art. 355 § 2 k.c. Znajdują również potwierdzenie 

w tzw. kodeksach (zasadach) etyki tych zawodów prawniczych”. Wyrok ten może mieć analogiczne 

zastosowanie do doradców podatkowych. 

W granicach zakreślonych ramami swobody umów doradca podatkowy i klient mają 

możliwość zaostrzenia odpowiedzialności lub jej złagodzenia, z wyjątkiem zwolnienia dłużnika od 

odpowiedzialności za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie (art. 473 kodeks 

cywilnego). Zatem za szkodę wyrządzoną klientowi umyślnie doradca podatkowy zawsze ponosi 

odpowiedzialność. 

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Oprócz odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego doradcy podatkowi 

ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 

zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej. Ponadto 

odpowiedzialność dyscyplinarna może powstać między innymi za  nieprzestrzeganie obowiązków 

wskazanych w ustawie za wykonywanie czynności doradztwa podatkowego z naruszeniem właściwych 

zasad czy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Karami dyscyplinarnymi są 

upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 6 miesięcy do lat 3 oraz 

pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Wymierzenie kary pozbawienia prawa wykonywania 

zawodu wiąże się ze skreśleniem z listy doradców podatkowych. 

Sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych rozpatrują w pierwszej instancji - Sąd 

Dyscyplinarny, a w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Oskarżycielem w postępowaniu 

przed sądem jest Rzecznik Dyscyplinarny lub jeden z jego zastępców. 

Od orzeczenia wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny przysługuje stronom odwołanie do 

sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Orzeczenie, od którego służy odwołanie, nie podlega wykonaniu do 
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czasu upływu terminu do jego wniesienia; nie podlega również wykonaniu orzeczenie, od którego 

wniesiono odwołanie, do czasu jego rozpoznania. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy 

kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje. 

 

Doradca podatkowy a przedsiębiorcy. 

Jak wspomniano wyżej w działalności przedsiębiorstwa niezbędny jest doradca podatkowy, aby 

efektywnie zarządzać sprawami podatkowymi.  

 Jego rola jest szeroka i często wykracza poza zakres czynności doradztwa podatkowego 

wskazany w art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym. Doradca podatkowy, który chce być partnerem 

przedsiębiorcy powinien umieć opracowywać strategię podatkową i określać jej miejsce w strategii 

firmy. Do jego zadań należy też opracowanie i wdrożenie procedur podatkowych (stworzenie procedur 

sporządzania sprawozdań podatkowych, określenie zakresu i formy danych wymaganych od innych 

działów firmy, określenie metodologii weryfikacji dokumentacji finansowej wykorzystywanej dla celów 

podatkowych, określenie metodologii weryfikacji dokumentacji źródłowej). Doradca podatkowy bierze 

udział w formułowaniu zadań dla doradców zewnętrznych, kontaktuje się z audytorem, doradcami 

prawnymi oraz z organami podatkowymi. Przede wszystkim doradca podatkowy pomaga klientom 

podejmować decyzje podatkowe.  
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