
acta  IurIs  stetInensIs  8

szczecin 2014

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Prokuratura Apelacyjna w Szczecinie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 835



Komitet Redakcyjny
dr hab. Zbigniew Kuniewicz prof. US – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Ryszard Iwankiewicz – Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Grzegorz Jankowski – Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Józef Skoczeń – Prokurator Apelacyjny
Maciej Żelazowski – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Arkadiusz Windak – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Przewodniczący II Wydziału 
Tadeusz Kulikowski – Zastępca Prokuratora Apelacyjnego
dr hab. Marek Andrzejewski prof. US – Redaktor naukowy 

Szymon Słotwiński – Sekretarz redakcji

Rada Naukowa
prof. dr hab. Roman Hauser – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | prof. dr hab. Andrzej 
Jakubecki – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | prof. dr hab. Andrzej Marciniak – 
Uniwersytet Łódzki | prof. dr hab. Mirosław Nazar – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |  
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Uniwersytet Szczeciński | dr hab. Adam Olejniczak prof. UAM – 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | dr hab. Lech Paprzycki – Akademia Leona Koźmińskiego 
w Warszawie | prof. dr hab. Władysław Rozwadowski – Uniwersytet Szczeciński | prof. dr hab. Tadeusz 
Smyczyński – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk | prof. dr hab. 
Roman Wieruszewski – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk | prof. dr hab. Bronisław Ziemianin 
– Uniwersytet Szczeciński | Rosario Sapienza, Full Professor of International and European Law – 
The University of Catania School of Law | Ashok R. Patil, Prof. dr L.L.M., Ph.D. – National Law School of India 
University, Bangalore, Karnataka State (India) | Fursa Svetlana Yaroslavovna, prof. dr hab. honoured lawyer  
of Ukraine | Svitlana Yaroslavivna Fursa, prof. dr hab. honoured lawyer of Ukraine | Henry Zhuhao Wang, 
Assistant Professor – China University of Political Science and Law | Prof. habil. dr. Vytautas Nekrosius – 
Uniwersytet Wileński | Dr John Sorabji – University College, London | José García-Añón, Ph.D.  in Law, Full 
Professor, School of Law – University of València (Spain) | Terekhova Lydia, Professor, Doctor of Law, Omsk state 
University, Faculty of Law | Masahiko Omura,  Doctor of Law, Professor at Chuo University Law School (Tokyo, 
Japan) | Elena Kudryavtseva, Professor, Law Faculty of Moscow State University | Alexandre Freitas Câmara, 
Professor Emeritus and Head of Civil Procedure Department at Rio de Janeiro Judicial School | Jayesh Rathod, 
Associate Professor of Law – American University Washington College of Law | Rett R. Ludwikowski, Ph.D., 
Professor of Law, Columbus School of Law – The Catholic University of America | Lilia Abramchyk, Candidate 
of Juridical Sciences, Assosiate Professor – Yanka Kupala State University of Grodno (Belarus) | Prof. dr. Frieder 
Dünkel, Universität Greifswald | Prof. Emilio Castorina, University of Catania

Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej zeszytu naukowego | http://wpiaus.pl/actaiuris
Redaktor naukowy | dr hab. Marek Andrzejewski prof. US

Redaktor tematyczny | Szymon Słotwiński
Redaktor językowy | Joanna Dżaman

Korektor | Joanna Grzybowska
Skład komputerowy | Iwona Mazurkiewicz

Publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu  
Sądu Apelacyjnego, Prokuratury Apelacyjnej, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wersja papierowa jest wersją pierwotną
Pełna wersja publikacji http://wpiaus.pl/actaiuris

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych  
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, http://cejsh.icm.edu.pl

© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014

ISSN 1640-6818  |  ISSN 2083-4373

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Wydanie I. Ark. wyd. 10,0. Ark. druk 13,3. Format B5. Nakład 196 egz.



SPiS tReści

ORZECZNICTWO SąDóW SZCZECIŃSKICH

Orzeczenie nr 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w szczecinie z dnia 14 sierpnia 
2013 r., sygn. akt I ACa 358/13 ................................................................ 7

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Anna Barczak, Ewa Kowalewska – Opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi .....................................................................................  27

Monika Szewczyk – Podmiotowość. Samodzielność. Aktywność. Status 
prawny podmiotów agencyjnych w świetle rozważań teoretyczno-
-prawnych ...............................................................................................  47

Andrzej Gola – Dylematy związane z wyróżnianiem prawa kolejowego 
jako kompleksowej gałęzi prawa ............................................................  65

Małgorzata W. Greβler – Uwagi o wolności podejmowania i wykonywa-
nia działalności gospodarczej w prawie Republiki Białorusi ...............  79

Marzena Aftyka – Glosa do Wyroku Sądu w sprawie Deutsche Bahn 
v. Komisja z dnia 6 września 2013 r. (sprawy połączone T-289/11, 
T-290/11 i T-521/11) .................................................................................  105

PRAWO CYWILNE MATERIALNE I PROCESOWE

Michał Wojdała – Pomoc prawna z urzędu w procesie cywilnym. Prze-
słanki wyznaczenia pełnomocnika procesowego. Komentarz do po-
stanowienia Sądu Apelacyjnego w szczecinie z dnia 30 grudnia 2013 
roku, III AUz 485/13 ...............................................................................  121



4    

Monika Futrzyńska-Mielcarzewicz, Szymon Słotwiński – Węzłowe 
zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym. Analiza dogmatyczno-
-prawna. Część II – zagadnienia szczegółowe .......................................  133

PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWE

Michał Peno – O odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komuni-
kacyjnej kary. Uwagi krytyczne .............................................................  155

Remigiusz Rabiega – Związek przyczynowy jako podstawowy warunek 
pozwalający na przypisanie odpowiedzialności sprawcy przestępstwa 
skutkowego. Próba uporządkowania pojęć .............................................  175

Paweł Brzozowski – Podstawa prawna odmowy wszczęcia (umorzenia) 
postępowania karnego w sytuacji wystąpienia pozaustawowego kon-
tratypu .....................................................................................................  197



ORZECZNICTWO SąDóW SZCZECIŃSKICH





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 835 2014acta IurIs stetInensIs 8

Orzeczenie nr 2

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt 
I Aca 358/13*

Sprzeczność uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z umową spółki stanowi samoistną przesłankę oceny skuteczności powódz-
twa o jej uchylenie.

Przewodniczący: Sędzia SA Artur Kowalewski (sprawozdawca), Sędziowie: SA 
– Edyta Buczkowska-Żuk, SO del. do SA – Tomasz Żelazowski 

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2013 r. na rozprawie spra-
wy z powództwa A.T. przeciwko „A” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
w K.M. o uchylenie uchwały na skutek apelacji pozwanej od Wyroku Sądu Okrę-
gowego w Sz. z dn. 8 lutego 2013 r., sygn. akt VIII GC 220/12, oddalił apelację 
i orzekł o kosztach postępowania odwoławczego.

Uzasadnienie

W pozwie z dnia 13 lipca 2013 r. powód A.T. wniósł o ustalenie nieistnie-
nia uchwał nr 1 i 2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników pozwanej „A” 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.M. z dnia 15 czerwca 
2012 r., ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia żądania – o stwierdzenie 
ich nieważności bądź uchylenie. Wniósł też o zasądzenie od pozwanej zwrotu 
kosztów procesu. Powództwo wniósł jako jeden z dwóch wspólników pozwanej 
spółki. Podniósł, że obie uchwały wymagały jednomyślności, pierwsza z nich 
bowiem znacznie uszczupliła prawa udziałowe każdego wspólnika, a druga była 

* Skorowidz artykułowy: art. 249 §1 k.s.h.
Skorowidz przedmiotowy: uchwały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uchylenie uchwały.
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sprzeczna z wymogiem jednomyślności wynikającym z dotychczasowej umowy 
spółki, jej zmiana nie została bowiem zarejestrowana, a więc nie weszła jeszcze 
w życie. Według powoda, uchwała, za przyjęciem której oddano mniej głosów 
niż wymaga tego umowa spółki, jest uchwałą nieistniejącą, gdyby natomiast 
stwierdzono, że nie ma podstaw do stwierdzenia nieistnienia, jest uchwałą nie-
ważną. 

Podczas rozprawy w dniu 8 lutego 2013 r. pozwana wniosła o oddalenie 
powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. 

Wyrokiem z dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Sz. uchylił uchwałę 
nr 2 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników „A” spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w K.M. z dnia 15 czerwca 2012 r.; oddalił powódz-
two w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 
2017 zł tytułem kosztów procesu, wspierając rozstrzygnięcie następującą ar-
gumentacją:

Pozwana spółka została zawiązana umową spółki z dnia 25 kwietnia 2003 r.
W dniu 15 czerwca 2012 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspól-

ników pozwanej spółki, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy, 
w którym udziały ma powód oraz drugi wspólnik. Powód jest wspólnikiem 
mniejszościowym. Podczas tego zgromadzenia podjęto uchwałę nr 1 o zmianie 
umowy spółki polegającej na uchyleniu w całości paragrafów 17 i 18 umowy 
spółki. Paragraf 17 wymagał dla skuteczności przeniesienia udziału lub jego 
części pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Paragraf 18 przewi-
dywał, że w razie sprzedaży udziału lub jego części przez wspólnika pozostali 
wspólnicy mają prawo pierwokupu oraz że sprzedający winien ich niezwłocznie 
poinformować pisemnie o treści zawartej z kupującym umowy, a prawo pierwo-
kupu może być wykonane w terminie trzech miesięcy od chwili zawiadomienia 
uprawnionego o sprzedaży udziału, a gdy następuje nabycie udziału w wyniku 
wykonania prawa pierwokupu, to wspólnicy zobowiązani są do udzielenia wy-
maganej zgody na zbycie udziału. 

Podczas tego zgromadzenia podjęto też uchwałę nr 2, w której wyrażona 
została zgoda na zbycie udziałów przez wspólnika K.M. na rzecz S.P.K. w celu 
zwolnienia się względem niego z długu. Powód zgłosił sprzeciw wobec powzię-
cia tych uchwał, a sprzeciw ten został wpisany do protokołu. W dniu 6 lutego 
2013 r. Sąd Rejestrowy wpisał do danych rejestrowych pozwanej spółki wzmian-
kę o zmianie umowy spółki dokonanej uchwałą nr 1 nadzwyczajnego zgroma-
dzenia wspólników z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz danej wspólnika S.P.K. 
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Sąd Okręgowy, oceniając materiał dowodowy, wskazał, że ustalenia fak-
tyczne zostały dokonane wyłącznie w oparciu o dowody z dokumentów. Ich prze-
prowadzenie miało przy tym służyć przede wszystkim weryfikacji twierdzeń 
powoda w sprawie treści kwestionowanych uchwał oraz treści umowy spółki, 
zwłaszcza że pierwsza z uchwał dotyczyła jej zmiany. Z protokołu zgromadzenia 
wspólników z dnia 15 czerwca 2012 r. można było też wnioskować o stanowisku 
powoda w głosowaniu nad tymi uchwałami i o jego zgłoszeniu sprzeciwu prze-
ciwko powzięciu ich. Było to niezbędne, by ocenić legitymację czynną powoda, 
zwłaszcza w sprawie żądania o stwierdzenie nieważności uchwał lub ich uchy-
lenie. Dowód w postaci odpisu z rejestru, aktualnego na dzień rozprawy, po któ-
rej nastąpiło wydanie wyroku, służył ustaleniu danych rejestrowych pozwanej 
spółki, w tym tych, które zostały wprowadzone do rejestru na skutek podjęcia 
uchwał kwestionowanych przez powoda, oraz daty wydania postanowienia przez 
sąd rejestrowy w tym przedmiocie. Zaznaczył Sąd, że treść powołanych doku-
mentów nie była sporna pomiędzy stronami. 

Przechodząc do rozważań prawnych, wskazał Sąd pierwszej instancji, że 
podstawowym żądaniem pozwu było żądanie stwierdzenia nieistnienia uchwał 
wskazanych w treści pozwu. Wyrażone zostało zapatrywanie, że uchwały po-
wzięte w sytuacji, gdy nie uzyskano zgody wszystkich wspólników w warun-
kach, o których mowa w art. 246 § 3 k.s.h., albo gdy wymagała tego umowa 
spółki, należy uznać za nieistniejące. Sąd rozpoznający sprawę nie podzielił po-
glądu o możliwości zaskarżania uchwał w spółkach kapitałowych powództwem 
o stwierdzenie ich nieistnienia. Dopuszczalność żądania stwierdzenia nieist-
nienia uchwał, które przyjęte zostały jako akty organów właścicielskich spółek 
kapitałowych, narusza kodeksowe rozróżnienie kwalifikacji wadliwych uchwał 
zgromadzeń tych spółek jako nieważnych i wzruszalnych i zasadę wyłączności 
ich usuwania powództwem o uchylenie uchwały lub powództwem o stwierdze-
nie jej nieważności. 

Uznał Sąd, że powodowi przysługiwała legitymacja czynna do wystąpie-
nia z powództwem o stwierdzenie nieważności kwestionowanych uchwał lub ich 
uchylenie. Powód jest wspólnikiem pozwanej spółki, a przy tym głosował prze-
ciw nim i jego sprzeciw został zaprotokołowany. Pozew został wniesiony przed 
upływem miesiąca od powzięcia kwestionowanych uchwał. Tym samym powód 
spełnił wymogi legitymacji formalnej (art. 250 pkt 2 i art. 252 § 1 k.s.h.).

Według powoda uszczuplenie praw udziałowych uchwałą nr 1 polega na 
tym, że wspólnicy pozbawieni zostali prawa pierwokupu udziałów w razie ich 
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sprzedaży przez któregokolwiek z nich oraz prawa współdecydowania o skła-
dzie osobowym spółki. W tym kontekście Sąd Okręgowy stwierdził, że o prawie 
udziałowym, którego uszczuplenie ma być rozumiane, zgodnie z przywołanym 
przepisem, jako wymagające zgody wspólników, których ono dotyczy, można 
mówić w zasadzie tylko wówczas, gdy przysługuje ono indywidualnie wspól-
nikowi (niektórym wspólnikom) w związku z posiadanym udziałem. Powód 
powołał się na prawo udziałowe, odnosząc je do uprawnienia przysługującego 
wszystkim wspólnikom w świetle przepisów umowy spółki, których uchylenie 
jest przedmiotem zaskarżonej uchwały, a nie przepisów ustawy. 

W art. 246 § 3 k.s.h. nie ma mowy o wymogu jednomyślności, tylko o wy-
mogu zgody wszystkich wspólników, których dotyczy zwiększenie świadczeń 
lub uszczuplenie praw udziałowych bądź przyznanych osobiście, toteż sprzeczne 
z naturą spółki byłoby przyjęcie, że przepis ten, mający przecież charakter re-
gulacji szczególnej, obejmuje sytuacje uszczuplenia praw udziałowych dotyczą-
cych wszystkich wspólników i wszystkim wspólnikom. Nawet zwolennicy sze-
rokiej interpretacji przywołanego przepisu przyznają, że do uszczuplenia praw 
udziałowych prowadzą wszelkie zmiany umowy spółki niekorzystnie oddziały-
wające na pozycję wspólnika w spółce i skutkujące ograniczeniem zakresu (pro-
porcji) przysługujących mu uprawnień w relacji do ogółu uprawnień istniejących 
w spółce. Inkryminowana uchwała o zmianie umowy spółki nie miała takiego 
charakteru. Usunięto ograniczenie zbywania udziałów przez każdego ze wspól-
ników polegające na wymogu uzyskania pisemnej zgody pozostałych wspólni-
ków oraz na obowiązku respektowania przez sprzedającego prawa pierwokupu 
przysługującego wszystkich wspólnikom. Nie można więc mówić o skutku na-
ruszenia dotychczasowych proporcji uprawnień poszczególnych wspólników. 

Pozostając przy treści omawianej uchwały, sąd pierwszej instancji wskazał, 
że przeciwko stwierdzeniu, że wynikające z niej usunięcie z umowy spółki prze-
pisów prowadzących do ograniczenia zbywalności udziałów przez wspólników 
stanowi uszczuplenie praw udziałowych przemawia i to, że może być ono trakto-
wane jako zwiększenie praw udziałowych wspólników polegające na uzyskaniu 
swobody zbywania posiadanych udziałów, będącej przecież założeniem uczest-
nictwa, jako wspólnika, w spółce kapitałowej (art. 182 § 1 k.s.h.). Nie można 
stwierdzić, że prawo współdecydowania o składzie udziałowców i prawo pierwo-
kupu w razie sprzedaży udziałów przez innych wspólników są korzystniejsze dla 
pozycji wspólnika niż prawo do swobodnego zbywania posiadanych udziałów, 
którego wzmocnienie jest niewątpliwym skutkiem zaskarżonej uchwały nr 1.
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W związku z powyższym sąd pierwszej instancji uznał, że podjęcie uchwa-
ły nr 1 w dniu 15 czerwca 2012 r. nie wymagało jednomyślności na podsta-
wie art. 246 § 3 k.s.h., a jedynie większości dwóch trzecich głosów (art. 246 
§ 1 k.s.h.) przy obecności co najmniej 75% kapitału zakładowego (§ 14 umowy 
spółki). Warunki te zostały zachowane.

Sąd, odnosząc się do ewentualnego żądania uchylenia uchwały nr 1, zauwa-
żył, że powód podniósł jej niezgodność z § 17 umowy spółki oraz to, że godzi 
ona w interes spółki oraz ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Zarzut niezgod-
ności uchwały nr 1 z § 17 umowy spółki jest bezzasadny, przepis ten nie zawierał 
bowiem procedury podejmowania uchwał podczas zgromadzenia wspólników. 
Z kolei zarzuty godzenia uchwały w interes spółki lub pokrzywdzenia wspólni-
ka nie mogą, zgodnie z art. 249 § 1 k.s.h., powodować uchylenia uchwały, choćby 
występowały łącznie. Mogą skutkować uchyleniem uchwały tylko wówczas, gdy 
uchwała również narusza umowę spółki bądź narusza dobre obyczaje. Braku 
naruszenia umowy spółki Sąd nie stwierdził, natomiast naruszenia dobrych oby-
czajów powód nie zarzucił.

Przechodząc do oceny uchwały nr 2, tylko w aspekcie badania przesłanek 
jej uchylenia (powołując się na przedstawiony wyżej pogląd przeciwko przy-
jęciu, że można uznać za nieistniejącą uchwałę, która nie uzyskała wymaga-
nej większości głosów lub wymaganej zgody, oraz powołując się na – o czym 
również już była mowa – brak jej sprzeczności z ustawą, a przez to podstaw 
do stwierdzenia jej nieważności), Sąd Okręgowy pierwszoplanowo skonstato-
wał, że uchwała ta została podjęta z pominięciem regulacji § 17 umowy spółki. 
Wprawdzie ten przepis umowy spółki został uchylony, jednak zgodnie z art. 255 
§ 1 k.s.h. zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do reje-
stru. To oznacza, że wpis ten ma charakter konstytutywny – dopiero w chwili 
jego dokonania powstaje skutek zmiany umowy spółki. 

Powzięcie uchwały nr 2 przed wpisem do rejestru zmiany umowy spółki 
uchwalonej uchwałą nr 1 spowodowało sprzeczność uchwały nr 2 z umową spół-
ki, a w szczególności z obowiązującym jeszcze § 17, wymagającym pisemnej 
zgody wszystkich wspólników na zbycie udziałów. Uchwała nr 2 nie jest wyra-
żeniem zgody zgodnie z tym przepisem, a przy tym została przyjęta niejedno-
myślnie. 

Powód podniósł zarzut sprzeczności uchwały nr 2 z umową spółki. Zarzut 
okazał się trafny. Oprócz tego powód zarzucił, że uchwała nr 2 godzi w interes 
spółki i ma na celu pokrzywdzenie powoda jako wspólnika. Jak wyjaśnił Sąd 
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Okręgowy, powód nie wskazał żadnych okoliczności świadczących o tym, że 
zmieniła się sytuacja spółki na skutek uchwały nr 2, a więc jej określona reno-
ma lub pozycja na rynku. Z pozwu nie wynikają konkretne zagrożenia utraty 
dobrego imienia spółki, nie wiadomo nawet, czy dotychczas można było mó-
wić o dobrym imieniu pozwanej spółki i w czym ono się wyrażało. Nie można 
stwierdzić, czy istnieje zagrożenie zerwania więzi pozwanej spółki z kontra-
hentami, a nawet tego, czy takie więzi istniały w chwili podjęcia uchwały. Nie 
ma też podstaw do przyjęcia, że uchwała nr 2 chroni interesy wspólników, albo 
osób trzecich, kosztem spółki. Do uznania, że uchwała godzi w interes spółki nie 
wystarczy obawa, że nabywca udziałów, o których mowa w uchwale, nie poradzi 
sobie w zarządzaniu spółką, a przez to spółka nie będzie należycie funkcjonowa-
ła na rynku. Nie sposób weryfikować twierdzeń wyrażających tę obawę, powód 
nie podał bowiem żadnych danych dotyczących funkcjonowania pozwanej spół-
ki na rynku, ani co do sposobu jej zarządzania. Treść aktualnego odpisu z Krs 
dotyczącego pozwanej spółki nie wskazuje na prawidłowe zarządzanie nią przed 
powzięciem zaskarżonej uchwały, skoro zarząd pozwanej spółki nie składa spra-
wozdań finansowych ani sprawozdań z działalności począwszy od 2006 r.

Nie ma też podstaw do przyjęcia, że uchwała nr 2 miała na celu pokrzyw-
dzenie powoda jako wspólnika. Nie można mówić o zmniejszeniu jego pozycji 
udziałowej w sytuacji, gdy nie ulega zmianie ilość i wartość udziałów wspól-
ników, a brak jest innych danych ilustrujących jego sytuację jako wspólnika. 
Brak też jest danych pozwalających na stwierdzenie, że uległa zmianie pozycja 
osobista powoda. Wreszcie nie ma podstaw, by przyjąć, że uchwała miała na celu 
pokrzywdzenie powoda jako wspólnika, wszak dotyczyła zgody na sprzedaż 
udziałów należących wyłącznie do drugiego wspólnika.

Uznał Sąd Okręgowy, że mimo braku uzasadnienia zarzutu godzenia 
uchwałą nr 2 w interesy spółki oraz jej celu pokrzywdzenia powoda jako wspól-
nika, istnieje podstawa do uchylenia tej uchwały. Wystarczający jest trafny za-
rzut naruszenia umowy spółki. Zgodnie z art. 249 § 1 k.s.h. zaskarżona powódz-
twem o uchylenie może być uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki 
bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu po-
krzywdzenie wspólników. Zauważył Sąd, że w piśmiennictwie reprezentowany 
jest pogląd, że przywołany przepis wskazuje dwa zestawienia przesłanek uchyle-
nia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i dla skutecz-
ności powództwa wymaga współwystępowania co najmniej jednej z przesłanek 
z każdego zestawienia. To znaczy, że zaskarżyć można powództwem o uchylenie 



13Orzeczenie nr 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r...

uchwałę, która co najmniej: narusza umowę spółki i godzi w interesy spółki, 
albo narusza umowę spółki i ma na celu pokrzywdzenie wspólnika, albo jest 
sprzeczna z dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki, albo jest sprzeczna 
z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Jak wyjaśnił Sąd, 
to zapatrywanie zostało wyrażone również w orzecznictwie (np. Uzasadnienie 
wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 16 stycznia 2007 r., Uzasadnie-
nie wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 lutego 2004 r., II CK 438/02). 

Sąd Okręgowy, powołując się na wykładnię językową, zauważył, że o zna-
czeniu omawianego przepisu, a w szczególności w ocenie, czy sprzeczność 
z umową spółki stanowi wystarczającą przesłankę uchylenia uchwały, nie de-
cyduje użycie spójnika „i” poprzedzającego zwrot „godząca w interesy spół-
ki”. Istotne jest to, jakie znaczenie ma użycie spójnika „bądź” następującego 
po zwrocie „sprzeczna z umową spółki”. Rozumienie znaczenia tego spójnika 
pozwoli ustalić, czy spójnik „i” łączy tylko wyrażenie „dobrymi obyczajami” 
z wyrażeniami następującymi po spójniku „i”, czy też łączy te następujące wyra-
żenia również z wyrażeniem „sprzeczna z umową spółki”. Innymi słowy, użycie 
w redakcji przepisu art. 249 § 1 k.s.h. spójnika „i” ma istotne znaczenie dla jego 
wykładni językowej, jednak nie decyduje o tym, czy spójnik ten łączy z na-
stępującymi po nim zwrotami wyrażenie „sprzeczna z umową spółki”. O tym 
decyduje znaczenie spójnika „bądź”. 

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że spójnik „bądź” jest traktowany w opracowa-
niach słownikowych języka polskiego jako wyrażający możliwą wymienność 
części zdań lub zdań równorzędnych. Przytaczany jest jako zamienny wobec 
zwrotów: „albo”, „czy to” (zob. np. E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskie-
go, Warszawa 2003, s. 42). To oznacza, że oddziela zwroty dotyczące zachowań 
czy zdarzeń alternatywnych, ma więc inne znaczenie niż występujący również 
w redakcji przepisu art. 249 § 1 k.s.h. spójnik „lub”. Gdyby ustawodawca zmie-
rzał do nadania zwrotom poprzedzającym użycie spójnika „i” takiego samego 
wzajemnego odniesienia, jakie zostało nadane zwrotom następującym po spój-
niku „i”, to użyłby pomiędzy nimi spójnika „lub”.

Zauważył Sąd, że przyjęcie jako podstawy do uchylenia uchwały wspól-
ników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczności współistnienia 
z przesłanką naruszenia umowy spółki przesłanki godzenia uchwały w intere-
sy spółki lub celu pokrzywdzenia wspólnika jest nie do pogodzenia ze znacze-
niem, jakie ustawodawca przypisuje umowie spółki. Jest to umowa założyciel-
ska, nazywana często „konstytucją” spółki. Celem więc omawianego przepisu 



14 Orzecznictwo sądów szczecińskich

jest między innymi ochrona stosunków w spółce ukształtowanych w konstytucji 
spółki – umowie lub statucie. Uznanie, że sama sprzeczność z umową spółki nie 
może decydować o uchyleniu uchwały, podważyłoby znaczenie umowy (statutu) 
spółki, a także przepisów regulujących procedurę jej zmiany, a zakładających, że 
do jej przeprowadzenia nie jest na przykład konieczne osiągnięcie określonego 
kworum.

Kodeks spółek handlowych przypisał umowie (statutowi) spółki takie samo 
znaczenie, jakie było jej nadawane w Kodeksie handlowym, a w niektórych roz-
wiązaniach to znaczenie wzmocnił (przede wszystkim jeśli chodzi o założyciel-
ski charakter tej umowy). Trzeba tedy przypomnieć, że w art. 240 k.h. wymie-
niono sprzeczność z umową spółki jako wystarczającą przesłankę pozwalającą 
zaskarżyć uchwałę. Dostrzegając odmienność przyjętego w Kodeksie spółek 
handlowych systemu wzruszania uchwał organów właścicielskich spółek, pole-
gającego na rozróżnieniu powództwa o uchylenie uchwały i powództwa o stwier-
dzenie jej nieważności (w Kodeksie handlowym tego rozróżnienia nie było), nie 
ma podstaw do uznania, że ustawodawca uchylił uchwaloną w polskim prawie 
handlowym zasadę, zgodnie z którą skuteczne zaskarżenie uchwały (obecnie 
powództwem o jej uchylenie) może być uzasadnione samą tylko sprzecznością 
uchwały z umową spółki, a gdy tej sprzeczności nie ma, to przy łącznym wypeł-
nieniu innych przesłanek wskazanych w art. 249 § 1 k.s.h. po spójniku „bądź”, 
a w Kodeksie handlowym – w art. 240 § 2, przy czym wystarczy jedna z prze-
słanek przedzielonych spójnikiem „lub”. Redakcja art. 249 § 1 k.s.h. powiela 
w jednym przepisie zasadę wyrażoną w art. 240 § 1 i 2 k.h. 

Sąd Okręgowy podsumowując, uznał, że przepis art. 249 § 1 k.s.h. nale-
ży rozumieć w ten sposób, że zaskarżona powództwem o uchylenie może być 
uchwała, która co najmniej: jest sprzeczna z umową spółki, albo jest sprzeczna 
z dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki, albo jest sprzeczna z dobrymi 
obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie wspólnika. Powyższe rozważania odno-
szą się nie tylko do uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Analogicznie należy postrzegać przesłanki powództwa o uchylenie uchwały 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy (spółki akcyjnej i spółki komandytowo-
-akcyjnej). Zauważył Sąd Okręgowy, że przedstawiony wyżej pogląd nie jest 
odosobniony, podobne bowiem stanowisko zajęli między innymi: K. Strzelczyk, 
w: J.P. Naworski, K. Strzelczyk, T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Komentarz do 
kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o., Warszawa 2001, s. 489–490; A. Ra-
chwał, w: System prawa handlowego, Warszawa 2007, t. 2A, s. 1002; M. Spyra, 



15Orzeczenie nr 2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r...

w: System prawa handlowego, Warszawa 2007, t. 2B, s. 496; M. Rodzynkiewicz, 
Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 424. 

Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, skonstatował Sąd, że nie 
było podstaw do uwzględnienia powództwa co do zaskarżenia uchwały nr 1 
w zakresie żadnego z przedstawionych żądań (głównego i ewentualnych). Zasad-
ne natomiast okazało się żądanie uchylenia uchwały nr 2, zgłoszone jako ewen-
tualne wobec żądania stwierdzenia nieistnienia tej uchwały albo stwierdzenia jej 
nieważności.

Sąd rozliczył koszty poprzez ich stosunkowe rozdzielenie zgodnie z art. 100 
k.p.c. 

Powyższy wyrok zaskarżyła apelacją pozwana, w części co do pkt I i III, 
zarzucając:

1.  Błąd w ustaleniach faktycznych, wyrażający się w uznaniu, iż w dniu 
6 lutego 2013 r. Sąd Rejestrowy, w oparciu o wydane przez siebie postanowie-
nie, wpisał do danych rejestrowych pozwanej wzmiankę o zmianie umowy spół-
ki dokonanej uchwałą nr 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników z dnia 
15 czerwca 2012 r. oraz danych wspólnika S.P.K., podczas gdy okazywany 
w trakcie rozprawy i stanowiący dowód na powyższą okoliczność odpis aktualny 
z KRS pozwanej według stanu na dzień 8 lutego 2013 r. zawierał wzmiankę o do-
konaniu wpisu jedynie danych wspólnika – S.P.K. – a nie danych dotyczących 
zmiany umowy spółki (te bowiem dokonane były wcześniej).

2. Błędną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego, wyrażającą się 
w uznaniu, iż na gruncie niniejszej sprawy doszło do podjęcia uchwały nr 2 z na-
ruszeniem umowy spółki w jej brzmieniu na chwilę podjęcia uchwały, a w szcze-
gólności z naruszeniem § 17 wówczas obowiązującej umowy spółki, podczas 
gdy zaskarżona uchwała w żaden sposób umowy spółki nie naruszała, a tym 
bardziej nie pozostawała w sprzeczności – w rozumieniu art. 249 § 1 k.s.h. – 
z umową spółki.

3. Naruszenie przepisu art. 249 § 1 k.s.h. poprzez jego niewłaściwe za-
stosowanie wyrażające się w uznaniu, iż dla skutecznego dochodzenia roszcze-
nia w postaci uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników wystarczające jest 
stwierdzenie sprzeczności uchwały z treścią umowy spółki, bez konieczności 
wystąpienia jakiejkolwiek innej, z wymienionych w tym przepisie, przesłanek.

Mając na uwadze powyższe zarzuty, pozwana wniosła o zmianę zaskarżo-
nego wyroku poprzez oddalenie powództwa w całości, zasądzenie od powódki 
na rzecz pozwanej kosztów postępowania, w tym również kosztów zastępstwa 
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procesowego za postępowanie przed Sądem pierwszej i drugiej instancji według 
norm przepisanych; wobec treści zarzutu nr 1 powyżej – o przeprowadzenie do-
wodów z dokumentów w postaci:

– odpisu Postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Sz. XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 29 czerwca 
2012 r., sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/008243/12/264;

–  zaświadczenia tegoż Sądu o dokonaniu wpisu w sprawie SZ.XIII  
NS-REJ.KRS/008243/12/264;

–  kopii umowy zbycia udziałów z dnia 5 października 2012 r.;
– odpisu Postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Sz. XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dn. 29 czerwca 
2012 r., sygn. sprawy: SZ.XIII NS-REJ.KRS/001341/13/069;

– zaświadczenia tegoż Sądu o dokonaniu wpisu w sprawie SZ.XIII  
NS-REJ.KRS/001341/13/069

na okoliczność momentu dokonania wpisu w KRS danych podlegających ujaw-
nieniu, treści tych danych, a także ujawnianych w odpisach z KRS numerów 
wpisów w pozycji rejestru.

W odpowiedzi na apelację powód postulował jej oddalenie oraz zasądzenie 
kosztów postępowania apelacyjnego. 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanej nie zasługiwała na uwzględnienie. Rozstrzygnięcie 
Sądu Okręgowego w zaskarżonej części jest prawidłowe, a argumentacja przed-
stawiona w apelacji nie stanowiła dostatecznych podstaw do weryfikacji zaskar-
żonego wyroku. 

Co do zasady, sąd drugiej instancji rozpoznający sprawę na skutek apelacji 
nie jest związany przedstawionymi w niej zarzutami dotyczącymi naruszenia 
prawa materialnego, wiążą go natomiast zarzuty dotyczące naruszenia prawa 
procesowego; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nie-
ważność postępowania – art. 378 § 1 k.p.c. Apelująca nie zgłaszała w tej sprawie 
nieważności postępowania, a Sąd Odwoławczy z urzędu też jej nie stwierdził. 
Sąd drugiej instancji, jako instancja nie tylko kontrolna, lecz także merytorycz-
na, jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany, niezależnie od zarzutów apela-
cji, do rozważenia na nowo całego zebranego w sprawie materiału i do dokonania 
jego własnej oceny prawnej. W razie dostrzeżenia błędów powinien naprawić 
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wszystkie stwierdzone naruszenia prawa materialnego popełnione przez sąd 
pierwszej instancji, bez względu na to, czy zostały one wytknięte w apelacji, 
pod warunkiem że rozpoznanie ich mieści się w granicach zaskarżenia. Błędów 
takich Sąd Apelacyjny nie dostrzega.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że zakres kognicji sądu pierwszej 
instancji w niniejszej sprawie ograniczał się do zbadania wyłącznie zgodności 
z prawem zaskarżonego wyroku w części uwzględniającej powództwo o uchy-
lenie uchwały, tj. w zakresie uchwały nr 2 podjętej w dniu 15 czerwca 2012 r. 
podczas nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Poza sferą zainteresowa-
nia tego sądu pozostawała zatem kwestia motywów, którymi Sąd Okręgowy kie-
rował się, oddalając powództwo co do uchwały nr 1, w tym zagadnienie dopusz-
czalności wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały. Niezależnie 
bowiem od jego rozstrzygnięcia (Sąd Apelacyjny prezentuje w tym zakresie 
przeciwstawne do Sądu Okręgowego stanowisko, któremu wielokrotnie dawał 
wyraz w swoich orzeczeniach, także wyroku przywołanym w uzasadnieniu za-
skarżonego orzeczenia), nie może ulegać wątpliwości to, że dla kierunkowego 
rozstrzygnięcia apelacji posiada ono znaczenie indyferentne. Powoływany przez 
powoda zakres sprzeczności uchwały nr 2 z zapisami umownymi, w szczegól-
ności obowiązującym w dacie jej podjęcia § 17, w żaden sposób nie może być 
bowiem uznany za tego rodzaju, który poddawałby się pozytywnej kwalifikacji 
w ramach instytucji tzw. uchwały nieistniejącej.

Syntetycznie ujmując stanowisko skarżącej wyrażone w apelacji, podstawy 
do kwestionowania zaskarżonego przez siebie wyroku wywodziła ona, po pierw-
sze, z pominięcia przez Sąd Okręgowy faktu przeniesienia własności udziałów 
w dniu 5 października 2012 r., kiedy to zmiana paragrafów 17 i 18 umowy spółki 
została wpisana do rejestru – co nastąpiło z dniem 29 czerwca 2012 r., po drugie, 
z wadliwej interpretacji treści uchwały nr 2, której treść jest jedynie wyrażeniem 
zgody na zbycie udziałów przez wspólnika K.M. na rzecz S.P.K. w celu zwolnie-
nia się względem niego z długu i w żaden sposób umowy spółki nie narusza, po 
trzecie zaś – z wadliwej wykładni art. 249 § 1 k.s.h., co przejawiło się w przyję-
ciu, że sama sprzeczność uchwały z umową spółki jest wystarczającą przesłanką 
do uchylenia takiej uchwały. Zarzutów tych Sąd Apelacyjny nie podziela. 

Pierwszorzędnie zatem, odnosząc się do wywodów pozwanej odnośnie 
tego, że uchwała nr 2 nie jest sprzeczna z umową spółki, zaakcentować nale-
ży, że zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do reje-
stru, co wprost wynika z art. 255 § 1 k.s.h. Zmiana umowy spółki jest zatem 
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skuteczna – zarówno wobec wspólników, jak i osób trzecich – z chwilą wpisu 
do rejestru. Wpis ten ma charakter konstytutywny. Wprost oznacza to, że do 
tego czasu nie jest możliwe w stosunkach wewnętrznych podejmowanie działań 
w oparciu o spełnienie warunku (na przykład zawieszającego) wpisu czy też fik-
cję dokonania wpisu. Co więcej, w doktrynie słusznie podnosi się, że uzależnie-
nie skutku zmiany umowy spółki od innych okoliczności niż wpis do KRS jest 
sprzeczne z prawem. Nie można więc przyjąć, że uchwała w przedmiocie zmiany 
umowy spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia (jak wskazano w uchwale 
nr 1 – k. 14v.) czy też np. z upływem siedmiu dni. Determinujące znaczenie 
dla określenia materialnej skuteczności uchwały ma wyłącznie dokonanie wpi-
su do KRS, a nie żadne inne regulacje, choćby objęte były one zgodną wolą 
wspólników. 

Z tej też przyczyny niemożliwe było podjęcie skutecznie uchwały nr 2 
o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów (niejednomyślnie), skoro na dzień jej po-
wzięcia, tj. 15 czerwca 2012 r., uchwałą nr 1 zmieniono dopiero umowę spółki 
w § 17, który, jak już wskazano, wymagał dla skuteczności przeniesienia udziału 
lub jego części pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. W takiej 
zatem sytuacji, skoro w dniu 15 czerwca 2012 r. bezspornie nie był ujawnio-
ny w KRS wpis dotyczący zmiany § 17 umowy spółki, a zatem nie powstał 
konstytutywny skutek przewidziany w art. 255 § 1 k.s.h., zaistniała oczywista 
sprzeczność analizowanej uchwały z obowiązującą w dacie jej podjęcia umową 
spółki. Stąd zarzut skarżącej dokonania błędnej oceny zgromadzonego materia-
łu dowodowego, wyrażającej się w wadliwym uznaniu, iż na gruncie niniejszej 
sprawy doszło do podjęcia uchwały nr 2 z naruszeniem § 17 umowy spółki w jej 
brzmieniu na chwilę podjęcia uchwały, okazał się wadliwy. 

Należy zwrócić uwagę pozwanej, że przedmiotem niniejszej sprawy nie jest 
ustalenie, czy wspólnik skutecznie zbył udziały w spółce (okoliczność ta nie była 
przecież przedmiotem badania z uwagi na określone w pozwie przedmiotowe 
granice powództwa), lecz to, czy uchwała nr 2 została podjęta prawidłowo, co jak 
wyjaśniono nie nastąpiło. Powód w pozwie zaskarżył uchwałę nr 2 jako podjętą 
przedwcześnie, a nie dokonany na jej podstawie wpis, czy też zawartej umowę 
o przeniesieniu udziałów. Dlatego też rozważania skarżącej co do tego, że zawar-
cie umowy o zbyciu udziałów nastąpiło w dniu 5 października 2012 r., a wpis 
zmian umowy spółki w jej paragrafach 17 i 18, odnoszących się do konieczno-
ści uzyskania zgody wszystkich wspólników na przeniesienie udziałów, w dniu 
29 czerwca 2012 r., jawią się jako pozostające całkowicie poza sferą okoliczności 
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istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie ma żadnego znaczenia w sprawie rów-
nież to, czy i kiedy dane dotyczące nowego wspólnika zostały ujawnione w do-
kumentach rejestrowych. Dlatego też dopuszczenie dowodów w postępowaniu 
odwoławczym, o co postulowała pozwana w apelacji – abstrahując od oceny ich 
dopuszczalności w świetle dyspozycji art. 381 k.p.c. – było przede wszystkim 
niezasadne z uwagi na treść art. 227 k.p.c., zgodnie z którym przedmiotem do-
wodu są wyłącznie fakty mające dla sprawy istotne znaczenie. 

Pominięciu na zasadzie art. 381 k.p.c., podlegało twierdzenie skarżącej, ja-
koby treść uchwały nr 2 nie pozostawała w sprzeczności z zapisem § 17 umo-
wy spółki. Niezależnie od powyższego, przedstawiony w tym zakresie wywód 
apelującej, zakwalifikować należało jako oczywiste, semantyczne nadużycie. 
Zakres znaczeniowy § 17 umowy, oceniany na płaszczyźnie elementarnych za-
sad logiki, odnosił się bowiem nie do – jak chce tego skarżąca – samej czynno-
ści przeniesienia udziału, lecz dotyczył wyłącznie określenia przesłanki, jaka 
winna być uprzednio spełniona, aby do takiego przeniesienia mogło następczo 
skutecznie dojść. Przesłanką tą była zaś pisemna zgoda wszystkich pozostałych 
wspólników, skutkiem czego zawarte w uchwale nr 2 oświadczenie nie mogło 
być uznane za zgodne z nią. 

Istotą sprawy było ustalenie, czy na dzień podjęcia uchwały o wyrażeniu 
zgody na przeniesienie udziałów taka uchwała – wobec treści umowy spółki 
w § 17 – mogła być podjęta skutecznie. To zaś w sprawie nie miało miejsca, 
z uwagi na sprzeczność uchwały z umową obowiązującą na dzień jej podjęcia, 
wystarczającą do jej uchylenia na podstawie art. 249 § 1 k.s.h., a co kierunkowo 
kwestionuje pozwana. Mianowicie, w jej ocenie, Sąd Okręgowy wadliwie uznał, 
że samoistną przesłanką uchylenia uchwały jest stwierdzenie jej sprzeczności 
z § 17 umowy spółki. Sąd Okręgowy wskazał przy tym, że uchwała nr 2 ani nie 
godzi w interesy spółki, ani nie ma na celu pokrzywdzenia wspólnika. Zaprezen-
towana w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku argumentacja prawna na poparcie 
tego rodzaju poglądu zasługuje na aprobatę Sądu Apelacyjnego w składzie roz-
poznającym niniejszą sprawę. 

Podejmując, jedynie celem wzbogacenia stanowiska sądu pierwszej in-
stancji (bowiem merytoryczna polemika z samą apelacją jest niemożliwa, a to 
z uwagi na poprzestanie przez skarżącego na ogólnym odwołaniu się do przeciw-
stawnego poglądu), zagadnienie wykładni art. 249 § 1 k.s.h., rozpocząć należy 
od przypomnienia, że przepis ten – w znaczeniu normatywnym – określa prze-
słanki oceny powództwa o uchylenie uchwały wspólników. Zgodnie zatem z jego 
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treścią uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obycza-
jami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólni-
ka może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa 
o uchylenie uchwały. W judykaturze (bo już nie w doktrynie) niewątpliwie do-
minuje pogląd, że istnienie tych przesłanek należy rozpatrywać w dwóch płasz-
czyznach: uchwała winna być powzięta z naruszeniem postanowień umowy 
spółki lub pozostawać w sprzeczności z dobrymi obyczajami, a jednocześnie co 
najmniej godzić w interesy spółki lub co najmniej mieć na celu pokrzywdzenie 
wspólnika. Innymi słowy, skuteczność powództwa o uchylenie uchwały uwarun-
kowana jest wykazaniem istnienia jednej z czterech par przesłanek: po pierwsze, 
sprzeczności uchwały z umową spółki i jej godzenia w interesy spółki; po dru-
gie, sprzeczności uchwały z umową spółki i w celu pokrzywdzenia wspólnika; 
po trzecie, sprzeczności uchwały z dobrymi obyczajami i jej godzenia w interesy 
spółki; po czwarte zaś, sprzeczności uchwały z dobrymi obyczajami i w celu 
pokrzywdzenia wspólnika. W nauce prawa stanowisko to jest w sposób zauwa-
żalny kontestowane. Pozostawiając na boku odosobnioną koncepcję, wedle któ-
rej do skuteczności tego powództwa konieczne jest spełnienie więcej niż dwóch 
przesłanek z art. 249 k.s.h. (tak m.in. Andrzej Kidyba w Komentarzu do Kodeksu 
spółek handlowych), której Sąd Apelacyjny nie podziela, na plan pierwszy wysu-
wa się grupa poglądów, powołanych przez sąd pierwszej instancji, wedle których 
sprzeczność z umową spółki stanowi samoistną podstawę do uchylenia uchwały. 

W tym miejscu zauważenia wymaga, że według utrwalonych w orzecznic-
twie zasad dekodowania treści przepisów prawa, podstawowe znaczenie ma wy-
kładnia językowa, a dopiero gdy ta zawodzi, prowadząc do wyników niedających 
się pogodzić z racjonalnym działaniem ustawodawcy i celem, jaki ma realizować 
dana norma, należy sięgać do dyrektyw wykładni systemowej i funkcjonalnej. 
Odstępstwo od jasnego i oczywistego sensu przepisu wyznaczonego jego jed-
noznacznym brzmieniem mogą uzasadniać tylko szczególnie istotne i doniosłe 
racje prawne, społeczne lub ekonomiczne.

Słusznie zatem, pierwszoplanowo, Sąd Okręgowy, dokonując ustalenia tre-
ści art. 249 § 1 k.s.h., poddał tę normę drobiazgowej analizie wedle zasad wy-
kładni językowej, ze szczególnym uwzględnieniem spójników zawartych w tre-
ści ww. regulacji. Prawidłowo zauważył, że o znaczeniu omawianego przepisu, 
w szczególności w kontekście oceny, czy sprzeczność z umową spółki stanowi 
wystarczającą przesłankę uchylenia uchwały, nie decyduje użycie spójnika „i”, 
poprzedzającego zwrot „godząca w interesy spółki”, lecz to, jakie znaczenie 
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ma użycie w omawianej regulacji spójnika „bądź” następującego po zwrocie 
„sprzeczna z umową spółki”. On bowiem kwantyfikuje charakter związku prze-
słanki sprzeczności umowy spółki z jego dalszą treścią. Ustalenie, w jaki sposób 
należy odczytywać znaczenie tego spójnika, pozwala w dalszej kolejności usta-
lić, czy z kolei spójnik „i” łączy tylko wyrażenie „dobrymi obyczajami” z wyra-
żeniami następującymi po spójniku „i”, czy też łączy te następujące wyrażenia 
również z wyrażeniem „sprzeczna z umową spółki”. Użycie w redakcji przepisu 
art. 249 § 1 k.s.h. spójnika „bądź” oraz „i” ma zatem fundamentalne znaczenie 
dla jego wykładni językowej. 

Prawidłowo Sąd Okręgowy wyjaśnił, że spójnik „bądź” jest traktowany 
w opracowaniach słownikowych języka polskiego jako wyrażający możliwą wy-
mienność części zdań lub zdań równorzędnych. Przytaczany jest jako zamien-
ny, wobec choćby zwrotu „albo”. To oznacza, że oddziela zwroty dotyczące za-
chowań czy zdarzeń alternatywnych i ma odmienne znaczenie niż występujący 
również w redakcji przepisu art. 249 § 1 k.s.h. spójnik „lub”. Racjonalny zaś 
ustawodawca nie użył w redakcji ww. normy pomiędzy zwrotami „z umową 
spółki”, „dobrymi obyczajami” spójnika „lub”, czym wyraźnie dał wyraz od-
mienności sytuacji zaprezentowanych w ww. normie. Słusznie więc dostrzegł 
Sąd, że gdyby ustawodawca zmierzał do nadania zwrotom poprzedzającym uży-
cie spójnika „i” takiego samego wzajemnego odniesienia, jakie zostało nadane 
zwrotom następującym po spójniku „i”, to użyłby – pamiętając o racjonalno-
ści ustawodawcy, który nie zamieszcza zbędnych treści w akcie normatywnym 
– pomiędzy nimi spójnika „lub”, o odmiennym znaczeniu od spójnika „bądź”. 
Można dodać, że – jak wskazuje się w doktrynie – z zasady komunikatywności 
przepisów prawa wynika, iż skuteczność prawa, zakładana w modelu racjonal-
nego tworzenia prawa, zależy m.in. od jego odbioru przez adresatów (tak: Grze-
gorz Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, 
opubl. Lex). Niekomunikatywne przepisy prawne byłyby mało skuteczne, ra-
cjonalny model tworzenia prawa oznacza więc komunikatywne posługiwanie 
się językiem prawnym. Zasada komunikatywności oznacza, że tekst przepisu 
ustawy powinien być tak zredagowany, by dla jego przeciętnego adresata był 
on zrozumiały, tj. by przeciętny adresat danego przepisu prawnego odczytywał 
z danego przepisu tę treść, którą zawarł w niej prawodawca. Dlatego też nie na-
leży przypisywać odmiennego znaczenia poszczególnym spójnikom od ich rze-
czywistej, językowej treści. Spójnika „bądź” nie można zatem odczytywać tak, 
jak spójnika „lub”. 
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Nie ograniczając rozważań do wykładni językowej, choć już ta w spo-
sób przekonujący pozwala na podzielenie stanowiska sądu pierwszej instancji 
co do rozumienia analizowanej normy, posiłkując się wykładnią celowościową 
Sąd Okręgowy celnie również zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ustawodawca 
przypisuje umowie spółki, zwanej „konstytucją” spółki. Celem więc omawiane-
go przepisu jest między innymi ochrona stosunków ukształtowanych w spółce, 
w istotnym akcie prawnym spółki – umowie lub statucie. Uwzględniając zatem 
funkcję, jaką pełni statut spółki, zwany też konstytucją spółki, aktem zasadni-
czym i podstawowym, przyjęcie odmienne, a mianowicie, że sama sprzeczność 
z umową spółki jest niewystarczająca i nie może decydować o uchyleniu uchwa-
ły, podważyłoby w istocie znaczenie samej umowy (statutu) spółki. Zresztą, 
obowiązujący Kodeks spółek handlowych przypisał umowie spółki co najmniej 
takie samo znaczenie, jakie było jej już nadawane w poprzednio obowiązującym 
Kodeksie handlowym, w niektórych rozwiązaniach znacznie je wzmacniając 
(przede wszystkim jeśli chodzi o założycielski charakter tej umowy). Dlatego też 
uznanie, że dla możności uchylenia uchwały wspólników spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z uwagi na naruszenie umowy spółki jest niewystraczające 
i konieczne jest jednoczesne istnienie przesłanki godzenia uchwały w interesy 
spółki lub celu pokrzywdzenia wspólnika, jest nie do pogodzenia z istotnością 
umowy spółki.

Argumentem odwołującym się również do zasady racjonalnego ustawo-
dawcy oraz – opisanego wyżej – szczególnego charakteru umowy spółki, któ-
rego znaczenia dla prawidłowości takiej wykładni art. 249 k.s.h. nie sposób 
przecenić, jest wskazanie, że nie ma jurydycznych podstaw do tak istotnego 
różnicowania przesłanek, jakie winny być spełnione w przypadku sprzeczno-
ści uchwały z przepisami ustawy o charakterze dyspozytywnym oraz jej nie-
zgodności z umową (abstrahując od samego rodzaju powództwa oraz skutków, 
jakie wywołuje wyrok uwzględniający to powództwo). Nie ulega bowiem wąt-
pliwości, że w sytuacji każdej sprzeczności uchwały z normą rangi ustawowej, 
mającej wpływ na skuteczność formalną i materialną tej uchwały, w tym także 
względnie obowiązującą (o ile jej stosowanie nie zostało wyłączone odmien-
ną regulacją umowną), podmiotowi, o którym mowa w art. 250 k.s.h. w zw. 
z art. 252 § 1 k.s.h., przysługuje legitymacja do skutecznego wytoczenia po-
wództwa o stwierdzenie nieważności tej uchwały. Sprzeciwiałoby się zatem nie 
tylko opisanym wyżej zasadom, ale także – zdaniem Sądu Apelacyjnego – zasa-
dom wykładni funkcjonalnej i systemowej przyjęcie, że w sytuacji dozwolonego 
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podstawienia, w miejsce przepisu dyspozytywnego, odmiennego znaczeniowo 
zapisu umownego, skuteczne zaskarżenie uchwały pozostającej z takim zapi-
sem w sprzeczności podlegać winno ocenie jeszcze w oparciu o inne przesłanki, 
o których mowa w art. 249 § 1 k.s.h. po spójniku „lub”. Pozostając już tylko 
na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga pogłębionych 
analiz wniosek, wynikający już choćby z pobieżnej lektury tego aktu prawne-
go, że przeważająca część pomieszczonych w nim przepisów posiada charakter 
względny, pozostawiając woli wspólników uprawnienie do szerokiej modyfikacji 
modelu ustawowego spółki handlowej. Przyjęcie zatem przeciwstawnej prezen-
towanej w niniejszych wywodach koncepcji prawnej oznaczałoby w praktyce, 
że realizacja ustawowego uprawnienia w zakresie opisanego wyżej podstawie-
nia samoistnie ogranicza (bowiem niewątpliwie utrudnia) wykonywanie jednego 
z podstawowych praw wspólnika o charakterze niemajątkowym, jakim jest pra-
wo do zaskarżania uchwał. 

Wreszcie, odwołując się do wykładni historycznej, należy przypomnieć, że 
w art. 240 Kodeksu handlowego, obowiązującym przed wejściem w życie Ko-
deksu spółek handlowych, wymieniono sprzeczność z umową spółki jako wy-
starczającą przesłankę pozwalającą zaskarżyć uchwałę. Wedle art. 240 § 1 k.h. 
uchwała wspólników, powzięta wbrew przepisom prawa lub postanowieniom 
umowy spółki, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spół-
ce powództwa o unieważnienie uchwały. Zgodnie z § 2, uchwała wspólników 
może być zaskarżona nawet w przypadku zgodności uchwały z przepisami pra-
wa i postanowieniami umowy spółki, jeżeli uchwała ta – wbrew dobrym obycza-
jom kupieckim – godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspól-
nika. Sąd Okręgowy, celnie dostrzegając odmienność przyjętego w Kodeksie 
spółek handlowych systemu wzruszania uchwał organów właścicielskich spółek, 
polegającego na rozróżnieniu powództwa o uchylenie uchwały i powództwa 
o stwierdzenie jej nieważności – w Kodeksie handlowym tego rozróżnienia nie 
było – słusznie uznał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż ustawodawca uchy-
lił uchwaloną w polskim prawie handlowym zasadę, zgodnie z którą skuteczne 
zaskarżenie uchwały może być uzasadnione samą tylko sprzecznością uchwały 
z umową spółki. Analiza obu tych aktów prawnych prowadzi do wniosku, że 
zasadnicza różnica poddanej ich regulacji materii polegała właśnie na wyod-
rębnieniu dwóch rodzajów powództw. Brakuje zaś wystarczających podstaw do 
przyjęcia, wywodzonych jedynie na tej podstawie, że w przypadku sprzeczności 
uchwały z umową służy stronie prawo do żądania jej uchylenia, iżby zaskarżenie 
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takiej uchwały podlegać miało ocenie według dodatkowych kryteriów. W istocie 
redakcja art. 249 § 1 k.s.h., poza zagadnieniem sprzeczności uchwały z ustawą, 
nieznacznie jedynie modyfikuje regulację poprzednio obowiązującego art. 240 
§ 1 i 2 k.h. 

Mając na uwadze powyższe wywody, w ocenie Sądu Apelacyjnego pra-
widłowa jest konkluzja Sądu Okręgowego, że przepis art. 249 § 1 k.s.h. należy 
rozumieć w ten sposób, że zaskarżona powództwem o uchylenie może być sku-
tecznie uchwała, która jest sprzeczna z umową spółki. Oczywiście, w ocenie 
Sądu Apelacyjnego, analogicznie jak w przypadku uchwał sprzecznych z usta-
wą, powództwo tego rodzaju może być uwzględnione jedynie wówczas, gdy na-
ruszenie umowy miało wpływ na treść uchwały. Zagadnienie to dotyczy wszak-
że uchybień formalnych, a nie jak w niniejszym przypadku materialnoprawnej 
sprzeczności uchwały z umową, stąd też jego pogłębiona analiza teoretyczna 
była – na użytek przedmiotowej sprawy – niecelowa. 

Z tych wszystkich względów apelacja pozwanej podlegała oddaleniu na 
podstawie art. 385 k.p.c., o czym orzeczono w punkcie pierwszym sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego należnych od pozwanej jako prze-
grywającej sprawę na rzecz powoda orzeczono w punkcie II sentencji, zgodnie 
z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy, na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. 
w zw. z art. 98 i 99 k.p.c., przy uwzględnieniu dyspozycji § 10 ust. 1 pkt 21 w zw. 
z § 12 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 
2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego usta-
nowionego z urzędu (Dz.U. 2002, nr 163, poz. 1349 ze zm.).



PRAWO ADMINISTRACYJNE





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 835 2014acta IurIs stetInensIs 8

Anna Barczak, ewa Kowalewska
Uniwersytet Szczeciński

OPłAty zA GOSPOdAROWAnie  
OdPAdAMi KOMunALnyMi

Streszczenie

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 wprowadza w sprawie go-
spodarowania odpadami komunalnymi trzy kategorie opłat. Są to opłaty ustalane w dro-
dze umowy, decyzji i uchwały. Celem opracowania jest charakterystyka opłaty ustalanej 
w formie uchwały, gdyż budzi ona wiele kontrowersji. Regulacje dotyczące tej opłaty 
były przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, opłata

zagadnienia wprowadzające

Opłata ustalana w drodze uchwały w języku prawnym określana jest jako 
„opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (art. 6h u.c.p.g.). Opła-
ta ta jest charakterystyczna dla systemu gminnego2. Ponoszą ją właściciele 

1 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. 
Dz.U. 2012, poz. 391 ze zm. (dalej: u.c.p.g.). 

2 Szerzej: M. Górski, Nowe systemy postępowania z odpadami komunalnymi, w: Zada-
nia i obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Materiały z konferencji na 
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nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 u.c.p.g.), a tak-
że wyjątkowo właściciele nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). 

W tym pierwszym przypadku opłata (art. 6c ust. 1 u.c.p.g.) ma charakter 
obligatoryjny i bezsprzecznie publicznoprawny, albowiem jest związana z zada-
niem publicznym nałożonym na gminę przez ustawodawcę jako własne zadanie 
obowiązkowe. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opłata 
ta, choć ma cechę ekwiwalentności za wykonane czynności, nie stanowi ceny 
za świadczenie usługi. Wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach obowiązek stosowania w sprawach dotyczących przedmiotowej 
opłaty ustawy Ordynacja podatkowa przesądza, że jest to należność publiczno-
prawna3.

W tej drugiej sytuacji (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.) opłata będzie uiszczana wów-
czas, gdy gmina podejmie stosowną uchwałę, mocą której postanowi o odbiera-
niu odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszku-
ją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.). Jeżeli taka 
uchwała nie zostanie podjęta, wówczas właściciele ci będą ponosili opłaty na 
dotychczasowych zasadach, czyli będzie miał zastosowanie art. 6 u.c.p.g.

Regulacje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zawierają liczne legislacyjne uchybienia4.

Nie ulega wątpliwości, co wielokrotnie podkreślił Trybunał Konstytucyjny, 
że opłata jest daniną publiczną, do której odnoszą się bezpośrednio postano-
wienia art. 87 i 217 Konstytucji RP. Stanowi dochód publiczny i jest pobierana 
w związku z wyraźnie wskazanymi usługami lub czynnościami publicznymi5. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest taką daniną.

Uniwersytecie Wrocławskim, 16–17 października 2012 r., red. M. Górski i K. Nowacki, Wrocław 
2013, s. 37–45; A. Barczak, Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niem-
czech. Analiza prawnoporównawcza, Szczecin 2013.

3 Stanowisko RIO w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r., WA.023. 33.2013, „Nowe Zeszyty 
Samorządowe“ 2013, nr 5, s. 94–96.

4 Na podobnym stanowisku stanął A. Krzywoń. Por. A. Krzywoń, Opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi – niekonstytucyjna danina publiczna?, „Przegląd Legislacyjny” 
2011, nr 2–4, s. 11–23. 

5 Wprawdzie te orzeczenia zapadły w odniesieniu do innych opłat, niemniej jednak są one 
jak najbardziej właściwe dla przedmiotowej opłaty. Por. wyroki dotyczące: opłaty eksploatacyjnej 
(Wyrok z dn. 9.02.1999 r., sygn. U 4/98, OTK ZU 1999, nr 1, poz. 4); opłaty za wykonywanie 
transportu drogowego (Wyrok z dn. 25.03.2010 r., P 9/08, P 44/09, OTK ZU 2010, seria A, nr 7, 
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charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
jako daniny publicznej

W doktrynie prawa finansowego ugruntowany został pogląd, że opłata na-
leży do konstytucyjnej kategorii danin publicznych6. Zdaniem Z. Ofiarskiego, 
„opłata jest formą daniny publicznej, pod warunkiem jednak, że obowiązek jej 
ponoszenia na rzecz państwa, j.s.t. (jednostek samorządu terytorialnego), fundu-
szy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z od-
rębnych ustaw, niż ustawa budżetowa”7. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi spełnia powyższe kryterium. Jak zaznaczono wyżej, wynika z od-
rębnej ustawy, jaką jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest daniną odpłatną. 
Wnoszący opłatę, w tym przypadku właściciel nieruchomości, otrzymują od 
gminy, jako podmiotu publicznego, świadczenie wzajemne w formie usługi, 
jaką jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jak podkreślono 
w literaturze przedmiotu, podmiot wnoszący opłatę może z tego tytułu wystąpić 
z roszczeniem o wzajemne świadczenie podmiotu prawa publicznego na swoją 
rzecz8. 

W tym miejscu należy wskazać, że w praktyce powstają coraz większe 
kontrowersje i wątpliwości dotyczące klasyfikacji opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi z punktu widzenia podatku od towarów i usług (VAT)9. 
Problem ten w orzecznictwie sądowo-administracyjnym został rozstrzygnięty 
w ten sposób, że gmina, organizując system gospodarowania odpadami komu-

poz. 68); opłaty za wydanie karty pojazdu (Wyrok z dn. 17.01.2006 r., K 6/04, OTK ZU 2006, 
seria A, nr 1, poz. 3).

6 Por. T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią 
ogólną, Warszawa 2010, s. 138–139; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, 
Warszawa 2008, s. 137; A. Krzywoń, Opłata za gospodarowanie..., s. 15; Z. Ofiarski, Prawo 
podatkowe, Warszawa 2008, s. 25; tegoż, Ogólne prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 25; P. Sar-
necki, Uwaga 2 do art. 168, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlic-
ki, Warszawa 2005, t. 4, s. 1.

7 Z. Ofiarski, Ogólne prawo..., s. 25.
8 J. Gliniecka, Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–

Gdańsk 2007, s. 13.
9 Por. interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 

13.06.2012 r., nr IBPP1/443-293/12/LSz, oraz z dn. 23.04.2012 r., nr IBPP2/443/1378/11Cz. Zob. 
także K. Maćkowska, Status gmin jako podatników VAT, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 11, 
s. 36–39; E. Lis, Opłata za gospodarowanie odpadami a opodatkowanie VAT, „Przegląd Komu-
nalny” 2012, nr 10, s. 24–25. 
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nalnymi, nie działa jako podatnik VAT, a pobierana przez nią opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi stanowi należność o charakterze publiczno-
prawnym (quasi-podatkowym), znajdującą się poza sferą regulacji Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawy VAT)10. Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie zgodził się tym samym ze stanowiskiem 
prezentowanym przez niektóre organa podatkowe, które uznawały gminę orga-
nizującą system gospodarowania odpadami komunalnymi za podatnika VAT, 
a pobieraną przez nie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za 
wynagrodzenie za usługę11.

Ponadto sposób uregulowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi stanowi płaszczyznę konfliktu z art. 168 Konstytucji RP. 
Z przepisu tego wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do 
ustalania wysokości opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie. Analizu-
jąc ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy stwierdzić, 
że ustawodawca nie spełnił wymogu stawianego przez Konstytucję RP co do 
zakresu, w którym rada gminy uzyskuje kompetencję do precyzowania staw-
ki opłaty. Jak zostanie wskazane poniżej, ustawodawca ograniczył się tylko do 
bardzo lakonicznych, a zarazem enigmatycznych określeń (por. art. 6r ust. 2 
u.c.p.g.). W piśmiennictwie wskazuje się, że takie rozwiązanie normatywne, za-
wierające tylko swoiste wytyczne, które musi wziąć pod uwagę organ gminy, nie 
pozwala jednostce – na podstawie samego tekstu ustawy – na uzyskanie choćby 
minimalnej wiedzy na temat zakresu (wielkości, rozmiaru) nałożonego na nią 
przez ustawę obowiązku daninowego12.

Moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi został zróżnicowany w zależności od rodzaju nieruchomo-
ści. Jeżeli chodzi o nieruchomości z art. 6c ust. 1 u.c.p.g., to powyższy obowią-
zek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje 
mieszkaniec (art. 6i pkt 1 u.c.p.g.). W przypadku nieruchomości z art. 6c ust. 2 
u.c.p.g. obowiązek taki powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nierucho-
mości powstały odpady komunalne (art. 6i pkt 2 u.c.p.g.). 

10 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dn. 13.11.2012 r., I SA/
Rz 968/12.

11 Por. interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 13.06. 
2012 r., nr IBPP1/443-293/12/LSz, oraz z dn. 23.04.2012 r., nr IBPP2/443/1378/11Cz.

12 Szerzej zob. A. Krzywoń, Opłata za gospodarowanie..., s. 17–18.
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Z powyższego wynika, że w wypadku nieruchomości zamieszkanych przez 
mieszkańców obowiązek ponoszenia opłaty tworzy już zamieszkiwanie na danej 
nieruchomości co najmniej jednego mieszkańca. Wymiar zamieszkiwania nie 
jest uzależniony od liczby dni w miesiącu rzeczywistego zamieszkiwania, lecz 
odnosi się do każdego pełnego miesiąca13. To oznacza, że „za każdy miesiąc” na-
leży uznawać zamieszkiwanie na danej nieruchomości nawet tylko jeden dzień 
w miesiącu i ten jeden dzień będzie podstawą do wymierzenia jej właścicielowi 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto należy zauważyć, 
że obowiązek ponoszenia opłaty nie jest wprost związany z jej przedmiotem, 
czyli odpadami komunalnymi, ale ze zdarzeniem pośrednim, to znaczy zamiesz-
kiwaniem na danej nieruchomości co najmniej jednej osoby traktowanej jako 
potencjalny wytwórca odpadów komunalnych14. 

Jeżeli natomiast chodzi o nieruchomości, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne, obowiązek ponoszenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami związany jest z jej przedmiotem, czyli odpadami komu-
nalnymi, i trwa przez cały miesiąc, w którym w danej nieruchomości powstały 
odpady komunalne. 

Ustawodawca wprowadził regulacje, na mocy których ma być ustalona rze-
czywista wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. I w tym wypadku do-
konano zróżnicowania w zależności od rodzaju nieruchomości. 

W odniesieniu do nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców, opła-
ta stanowi iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub 
2)  ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 
3)  powierzchni lokalu mieszkalnego 

– oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 (art. 6j ust. 1 u.c.p.g.).
Pomimo że powyższe rozwiązanie jest poprawne, to jednak na jego tle rodzą 

się wątpliwości, a to przez użycie zwrotów niedookreślonych15. Ustawa określa 
w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, 

13 Z. Ofiarski, M. Ofiarska, Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, w: Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalny-
mi, red. M. Górski, K. Nowacki, Wrocław 2012, s. 193. 

14 Tamże. 
15 Szerzej: E. Górnicki, Dwa światy – dwa modele – jedna opłata, „Przegląd Komunalny” 

2012, nr 10, s. 58. 
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trzy metody obliczania takiej opłaty, czwarta natomiast wynika z kolejnego ustę-
pu, to jest z art. 6j ust. 2 u.c.p.g. 

Wypada podkreślić, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach w 2013 r.16 doprecyzowała art. 6j ust. 1 u.c.p.g. poprzez wpro-
wadzenie spójnika „lub” po pkt 2 i 3 cytowanego przepisu. 

Ustawa nowelizująca z 2013 r. przyznała także radzie gminy możliwość 
zróżnicowania stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalne-
go lub liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość lub odbierania od-
padów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy (por. 
art. 6j ust. 2a u.c.p.g.). Zastosowanie zróżnicowania jest fakultatywne, zależy od 
uznania rady gminy. Przepis art. 6j ust. 2a u.c.p.g. zawiera zamknięty katalog 
kryteriów różnicowania stawek opłat17. 

Zdaniem E. Górnickiego warto przemyśleć wybór sposobu naliczania opła-
ty, która stanowi jądro ekonomiczne „rewolucji śmieciowej”. Autor ten słusz-
nie zauważa, że konsekwencje podjętych decyzji budżety gmin odczują dopiero 
w 2015 r.18

W doktrynie wskazano, że każda z możliwych metod obliczania stawki 
opłaty ma swoje wady i każdą można zakwestionować19. Stąd też w tym zakre-
sie mogą się pojawić spory, a co za tym idzie – możliwość zaskarżania uchwały 
rady gminy. W obowiązującym systemie nie można przyjąć jednej sprawiedli-
wej i rzetelnej metody, która wszystkich będzie satysfakcjonować20. Brakuje 
zatem jednej uniwersalnej, a zarazem najwłaściwszej, takiej, która pozwala na 
proporcjonalne finansowanie przez wytwórców odpadów (właścicieli nierucho-
mości) kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego też należy 

16 Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Dz.U. poz. 228 (dalej: ustawa nowelizująca z 2013 r.). 

17 Szerzej: M. Paczocha, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a zasada 
przyzwoitej legislacji, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7–8, s. 12–13.

18 E. Górnicki, Dwa światy..., s. 56.
19 A. Ciechelska, Opłata odpadowa – interpretacja zapisów ustawy, „Przegląd Komunal-

ny” 2012, nr 4, s. 38–41; E. Górnicki, Dwa światy..., s. 58; tegoż, Twarde lądowanie, „Przegląd 
Komunalny” 2012, nr 11, s. 48–51; A. Kiepas-Kokot, Ile odpadów w zamian za opłatę?, „Przegląd 
Komunalny” 2012, nr 11, s. 46–47; K. Terek, P. Strzyżyński, Wiele niewiadomych, mało czasu, 
„Przegląd Komunalny” 2012, nr 4, s. 27–36; K. Terek, Szukając właściwej metody, „Przegląd 
Komunalny” 2012, nr 11, s. 42–45.

20 A. Brzezińska, Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz 
praktyczny, Warszawa 2012, s. 2.
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postulować, aby wybór pomiędzy odpowiednimi możliwościami był dokonywa-
ny z dużą rozwagą oraz uwzględniał warunki miejscowe danej wspólnoty.

Pierwsza metoda – w zależności od liczby mieszkańców (wydaje się, że 
bardzo trudna do wyliczenia, zważywszy, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniony 
zostanie obowiązek meldunkowy21). Druga – od ilości zużytej wody, to metoda 
kuriozalna, bo niby dlaczego ten, kto częściej zażywa kąpieli, ma wytwarzać 
więcej odpadów22. Trzecia – od powierzchni lokalu mieszkalnego, gdzie usta-
wodawca nie określił, czy ma to być powierzchnia mieszkalna całkowita czy 
użytkowa, nie jest również metodą precyzyjną, gdyż na przykład małżeństwo 
bezdzietne może mieszkać w dużym domu jednorodzinnym. 

Rada gminy może też wybrać inny sposób ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych przez miesz-
kańców (czwarty sposób). W przypadku tych nieruchomości rada gminy może 
uchwalić bowiem jedną stawkę opłaty za gospodarowanie tymi odpadami od 
gospodarstwa domowego (art. 6j ust. 2 u.c.p.g.). Wprowadzony sposób ustalenia 
opłaty na podstawie art. 6j ust. 2 u.c.p.g. spotkał się z krytyką ze strony dok-
tryny23. Wskazano bowiem, że użyto zwrotu niedookreślonego („gospodarstwo 
domowe”), przy czym nie zdefiniowano tego terminu, ani nie odesłano w tym 
zakresie do odrębnych przepisów. 

W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, ale 
powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na 
danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 (art. 6j ust. 3 u.c.p.g.). Analizu-
jąc konstrukcję przepisu, można stwierdzić, że przyjęto tę samą zasadę co przy 
wyznaczaniu momentu powstania obowiązku ponoszenia opłaty. Oznacza to, że 
opłata realnie jest związana z ilością powstających odpadów komunalnych. 

Ustawodawca, wprowadzając metody ustalenia rzeczywistej wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalił dwa sposoby także 
dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkaną, a w części 

21 Por. art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Dz.U. nr 217, 
poz. 1427 z późn. zm.

22 Na temat tego sposobu obliczania opłaty zob. E. Górnicki, Opłata „wodno-śmieciowa”, 
„Przegląd Komunalny” 2011, nr 12, s. 51–59. 

23 Z. Ofiarski, M. Ofiarska, Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi..., s. 195. 
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nieruchomość niezamieszkaną. Pierwszym rozwiązaniem jest sposób, w którym 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczo-
ną odrębnie dla części zamieszkanej i części niezamieszkanej. Drugą metodą 
z kolei jest to, że rada gminy może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miej-
scowego, na mocy której ustali sposób obliczania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi na terenie takiej nieruchomości. Wybór tego sposobu obli-
czania opłaty oznacza natomiast możliwość zastosowania alternatywnego jednej 
z opcji (jednego spośród trzech iloczynów określonego w art. 6j ust. 1 u.c.p.g. 
albo przejęcie jednej stawki opłaty od gospodarstwa domowego zgodnie z art. 6j 
ust. 2 u.c.p.g., albo ustalenie opłaty za pojemnik o określonej pojemności według 
art. 6j ust. 3 u.c.p.g.). 

W niektórych miastach przeprowadzono konsultacje społeczne, których 
przedmiotem był wybór właściwej metody w zakresie obliczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. Niezależnie od wielkości miasta (Gdańsk, 
Koszalin, Szczecin, Zawiercie) wynik był identyczny. Największą popularnością 
wśród osób biorących udział w tych konsultacjach społecznych cieszyła się me-
toda naliczania opłaty od liczby mieszkańców. Kolejną była metoda „wodna” 
(to jest od ilości zużytej wody), a następnie „podymna” (od powierzchni lokalu 
mieszkalnego)24. 

Rodzi się w tym miejscu pytanie, dlaczego ustalenie metody obliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest tak istotne. Odpowiedź 
nie jest prosta. Brak uchwały o wyborze metody ustalania tej opłaty uniemoż-
liwia bowiem złożenie poprawnej deklaracji o wysokości opłaty, którą, z kolei, 
składa właściciel nieruchomości. Dlatego też uchwała ta winna być podjęta przed 
uchwałą w sprawie wzorów deklaracji25. 

Na radę gminy nałożono też obowiązek ustalenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyda-
jąc w tym zakresie uchwałę, stanowiącą akt prawa miejscowego26, rada gminy 
winna brać pod uwagę warunki miejscowe (art. 6l u.c.p.g.). Wydaje się, że rada 
gminy musi się kierować możliwościami danej gminy w tym zakresie. Jeżeli 
chodzi o „termin”, rada gminy powinna w uchwale wskazać konkretny dzień, 

24 E. Górnicki, Twarde lądowanie..., s. 50. Zob. także Koncepcje odpadowe metropolii, 
www.portalsamorzadowy.pl (dostęp: 15.10.2012).

25 Uchwała RIO w Lublinie z dn. 24.09.2012 r., Dz. Urz. Lubel. nr 88/2012, poz. 2864.
26 Zostało to także potwierdzone w orzecznictwie administracyjnym. Por. Rozstrzygnięcie 

nadzorcze wojewody lubelskiego z dn. 27.10.2011 r., Dz. Urz. Lubel. nr 175, poz. 2756.
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do którego najpóźniej taka opłata ma być uiszczona przez podmiot zobowiązany 
do jej wniesienia. W przypadku natomiast „częstotliwości” winno być wskaza-
ne, w jakich okresach opłata ma być wnoszona (na przykład miesięcznych czy 
kwartalnych). Z kolei określając „tryb uiszczania opłaty”, rada gminy w uchwale 
powinna wskazać, na podstawie jakiego trybu podmiot zobowiązany winien ją 
uiszczać (na przykład przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy, 
gotówką w kasie urzędu gminy, pocztą, za pośrednictwem banku). 

Nowością, wprowadzoną ustawą nowelizującą z 2013 r., jest art. 6l ust. 2 
u.c.p.g. Regulacja ta ustala dla gospodarki odpadami komunalnymi instytucję 
inkasenta. Z przywołanego przepisu wynika, że rada gminy może zarządzić po-
bór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa27. Usta-
wodawca wskazuje formę, w jakiej jest to możliwe, wyznaczając zarazem jej 
elementy essentialia negotii. Jest to uchwała rady gminy, w której winno się wy-
znaczyć inkasentów28 i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. W uchwale 
inkasent musi być wskazany jednoznacznie, aby nie było żadnych wątpliwości 
co do jego osoby29. Według Z. Ofiarskiego, „tylko imiennie wskazany przez radę 
gminy, a więc możliwy do zidentyfikowania, podmiot nabywa status inkasenta 
i tym samym wchodzi w określone Ordynacją podatkową obowiązki i upraw-
nienia”30. W orzecznictwie administracyjnym wskazano, że inkasent nie może 
być abstrakcyjnym, niedookreślonym jednoznacznie podmiotem ani dla orga-
nu podatkowego, ani dla osoby zobowiązanej do uiszczenia określonej daniny 

27 B. Draniewicz, Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Prawo 
i Środowisko” 2013, nr 1, s. 53–54.

28 Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej obowiązana do pobrania od podatnika i wpłacenia wynagrodzenia w drodze 
inkasa we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 9 Ordynacji podatkowej). Podkreślić 
wypada, że opłaty wraz z podatkami zostały zaliczone do wspólnej kategorii danin publicznych, 
wchodzących w skład dochodów publicznych stanowiących środki publiczne (por. art. 5 ustawy 
o finansach publicznych). Zob. Z. Ofiarski, Ogólne prawo..., s. 25; T. Sowiński, Inkasent, w: Lek-
sykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiło, D. Maśniak, Warszawa 
2009, s. 151–154. Zgodnie z art. 6q u.c.p.g. w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.

29 W przypadku osób fizycznych można określić inkasenta z imienia i nazwiska, a w przy-
padku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej należy 
wskazać ich nazwy. Zob. Uchwałę RIO w Poznaniu z dn. 28.09.2005 r., nr 22/594/05, OSS 2006, 
nr 1, poz. 28; odmiennie Uchwała RIO w szczecinie z dn. 25.06.2008 r., XIII/64/S/08, OSS 2009, 
nr 1, poz. 25, w której przyjęto, że można się ograniczyć do wskazania funkcji pełnionej przez 
daną osobę (inkasenta), np. funkcji sołtysa.

30 Z. Ofiarski, Ogólne prawo..., s. 248.
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publicznej31 (czyli w tym przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi). W literaturze przedmiotu wyraźnie podkreślono, że konkretne okre-
ślenie inkasenta uchwałą rady gminy powinno spełniać warunki pozwalające 
przypisać inkasentowi odpowiedzialność związaną z poborem danin publicz-
nych, a w szczególności odpowiedzialność za daniny pobrane, lecz niewpłacone 
na rachunek budżetu gminy32. 

Jeżeli zostanie wskazany inkasent, w trybie art. 6l ust. 2 u.c.p.g., to do za-
kresu jego obowiązków będzie należało pobranie od właścicieli nieruchomości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpłacenie jej we właści-
wym terminie organowi podatkowemu (czyli wójtowi, burmistrzowi, prezyden-
towi miasta). Inkasent, który nie wykona swoich obowiązków, odpowiada za 
pobraną opłatę, lecz niewpłaconą. Odpowiada on za wyżej wymienione należ-
ności całym swoim majątkiem. Inkasent może pobierać jedynie opłaty bieżące, 
natomiast nie ma podstaw prawnych do pobierania opłat zaległych czy odsetek33.

Wynagrodzenie za inkaso odnosi się natomiast wyłącznie do czynności 
związanych z pobraniem i wpłaceniem pobranych opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi do budżetu gminy i nie powinno być uzależniane od reali-
zacji przez inkasenta innych czynności34. 

W przypadku, gdy inkasent pobierze wynagrodzenie nienależne lub w wy-
sokości wyższej od należnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ po-
datkowy, jest obowiązany wydać decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodze-
nia35. 

31 Uchwała RIO w Krakowie z dn. 22.12.2010 r., KI-411/42810, Dz. Urz. Województwa 
Małopolskiego 2011, nr 19, poz. 152.

32 A. Sędkowska, A. Talik, Przedmiot inkasa opłaty skarbowej w uchwałach jednostek 
samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2007, nr 3, s. 38. Odmienny pogląd zob. 
T. Brzezicki, W. Morawski, Wyznaczenie inkasentów w podatku od nieruchomości, „Finanse Ko-
munalne” 2010, nr 4, s. 21. Zdaniem tych ostatnich „wyznaczenie inkasenta powinno następować 
w sposób generalny i abstrakcyjny, a ponadto brak jest uzasadnienia dla uzyskiwania zgody danej 
osoby na nałożenie na nią obowiązków inkasenta czy też zawierania z nią umowy“. W konkluzji 
Autorzy stwierdzają, że nie można w takiej umowie modyfikować zakresu odpowiedzialności 
podatkowej inkasenta. 

33 Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 21.05.2013 r., 
nr 12/644/2013, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 4, s. 112–114.

34 Por. Uchwała RIO w Warszawie z dn. 10.05.2011 r., 164/K/11, Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego 2011, nr 121, poz. 3875; Uchwała RIO w Łodzi z dn. 26.03.2004 r., 9/24/04, Lex 
nr 144708. Zob. także Z. Ofiarski, Ogólne prawo..., s. 249.

35 Wyrok WSA w Warszawie z dn. 1.02.2011 r., III SA/Wa 1317/10, LexPolonica nr 2562440.
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Zgodnie z art. 6k ust. 1 u.c.p.g. rada gminy, w drodze uchwały36, została 
zobligowana do:

a)  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz usta-
lenia stawki takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej 
metody ustalenia opłat na obszarze gminy;

b)  ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada 

gminy winna się kierować określonymi przesłankami, które ustawodawca sfor-
mułował w art. 6k ust. 2 u.c.p.g. Są to:

a)  liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 
b)  ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 
c)  koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalny-

mi, o których mowa w art. 6r ust. 2;
d)  przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady 

nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach 
odpady komunalne powstają sezonowo.

Przesłanki powyższe ujęte zostały w katalogu zamkniętym. Oznacza to, że 
rada gminy powinna uwzględnić wszystkie, wskazane w art. 6k ust. 2 u.c.p.g. 
warunki.

Rada gminy została zobowiązana do zastosowania stawek preferencyjnych 
(niższych) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady ko-
munalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3 u.c.p.g.).

Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przepis art. 6k 
ust. 2 i 3 u.c.p.g. nie daje organowi stanowiącemu gminy możliwości obniże-
nia stawki w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, lecz nakazuje obniżenie 
stawki. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje 
ponadto żadnych innych warunków dotyczących segregacji odpadów, od któ-
rych spełnienia byłoby uzależnione zastosowanie niższej stawki opłaty. Przepisy 
prawa nie wskazują również na minimum dotyczące ilości odpadów zebranych 
selektywnie, które oznaczałoby, iż odpady są zbierane w sposób selektywny37. 

36 M. Błachut, Wybrane problemy stanowienia aktów prawa miejscowego dotyczących 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2013, nr 1, 
s. 10–19.

37 Uchwała RIO w Bydgoszczy z dn. 3.04.2013 r., IX/23/13, Lex 1311020.
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Ponadto rada gminy, określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której 
mowa w art. 6j ust. 1 i 2 u.c.p.g., może różnicować stawki opłat, wprowadzać 
zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości za-
mieszkanych, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo 
zasady ustalania tych opłat (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.). Uprawnienie to zależy od 
uznania rady gminy, czyli ma charakter fakultatywny, co oznacza, że każda rada 
gminy może różnie postąpić. 

Podkreślenia wymaga fakt, że art. 6k ust. 1 i 2 u.c.p.g. w zakresie, w jakim 
nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP38. Za niezgodny 
z Konstytucją RP został uznany także art. 6k ust. 4 u.c.p.g. w zakresie, w jakim 
upoważnia radę gminy do wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego. Trybunał 
Konstytucyjny wyznaczył Sejmowi RP 18 miesięcy, by dostosować ten przepis 
do wymogów konstytucyjnych. 

Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego ob-
liczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ułatwienia sposobu składania deklaracji, zobowiązana jest określić uchwałą, 
stanowiącą akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomo-
ści, obejmującej objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz poucze-
nie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego39. 
Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji 
(art. 6n ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.). Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdań-
sku przepis art. 6n ust. 1 pkt u.c.p.g. nie daje możliwości nakładania przez organ 
stanowiący gminy na podmiot składający deklarację obowiązku potwierdzenia 
danych pod groźbą odpowiedzialności karnej40. 

Wskazana uchwała winna także zawierać warunki i tryb składania dekla-
racji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Elementy te wyliczono 
w sposób przykładowy (por. art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.). W uchwale takiej rada 
gminy może określić także wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte 

38 Wyrok TK z dn. 28.11.2013 r., K 17/12. 
39 K. Grobicka-Madej, Właściwy organ nadzoru dla uchwały w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za odpady komunalne, „Finanse Komunalne” 2013, nr 7–8, s. 115–118; 
M. Popławski, Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – wybrane kwestie, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów 
Samorządowych” 2013, nr 2, s. 12–18.

40 Uchwała RIO w Gdańsku z dn. 18.04.2013 r., 095/g243/P/13, Lex nr 1311016. 
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w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(art. 6n ust. 2 u.c.p.g)

Ustawa nowelizująca z 2011 r.41 wprowadziła do ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach obowiązek wydania decyzji administracyjnych 
w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest art. 6o 
u.c.p.g i art. 6p u.c.p.g. 42. Ustawa nowelizująca z 2013 r. natomiast utrzymała 
w mocy tylko obowiązek wydania decyzji, wymienionej w art. 6o u.c.p.g. Zgod-
nie z cytowanym przepisem, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) określa, 
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komu-
nalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Decyzja 
administracyjna, wydana na podstawie powyższego przepisu, ma charakter de-
klaratywny, co oznacza, że zobowiązanie powstało już wcześniej (w związku 
z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie)43. 

Od powyższej decyzji administracyjnej przysługuje właścicielowi nieru-
chomości prawo odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego, 
a następnie skarga do sądu administracyjnego. 

Zgodnie z art. 6q u.c.p.g. w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, 
z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi (burmistrzo-
wi, prezydentowi miasta)44. 

41 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 152, poz. 897 (dalej: ustawa nowelizująca z 2011 r.).

42 Zgodnie z art. 6p u.c.p.g. wójt (burmistrz, prezydent miasta) był zobowiązany do wy-
dania decyzji, gdy stwierdził, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej. W takiej decyzji organ 
wykonawczy gminy określał wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

43 Zob. Uchwała RIO w Lublinie z dn. 18.10.2012 r., 94/12, OwSS 2012, nr 4, s. 114–115.
44 Zob. R. Dowgier, Czy za naruszenie obowiązków związanych z opłatą za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi grozi odpowiedzialność karna skarbowa?, „Przegląd Podatków 
Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 10, s. 6–9; tegoż, Czy do opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi stosuje się zasady dotyczące zaokrąglania, o których mowa 
w art. 63 § 1 ordynacji podatkowej? Uwagi na tle wyroku WSA w Lublinie z 28.12.2012 r., I SA/
Lu 932/13, „Finanse Komunalne” 2013, nr 9, s. 41–45; M. Popławski, Konstrukcja uchwały doty-
czącej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane kwestie, „Przegląd 
Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 1, s. 11–16.
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Ustawa nowelizująca z 2013 r. wprowadziła do ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach art. 6qa i art. 6r ust. 1b, usuwając w ten sposób 
wątpliwości, jakie powstawały w doktrynie i praktyce. Według cytowanego po-
wyżej przepisu, wójt, burmistrz, prezydent miasta (zarząd związku międzyg-
minnego) jest organem egzekucyjnym, uprawnionym do stosowania wszystkich 
środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi45. Wskazany organ gminy lub zarząd związku międzyg-
minnego46 zaliczane są do podmiotów czynnych, czyli tych, które są uprawnione 
do stosowania środków egzekucyjnych. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako 
organ egzekucyjny, wydając akty procesowe, w sposób władczy będzie rozstrzy-
gał o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości w trakcie postępowania, 
dokonywał czynności faktycznych (egzekucyjnych) oraz kontrolował czynności 
egzekucyjne podejmowane przez poborcę skarbowego i egzekutora47. 

Jak słusznie zauważono w piśmiennictwie, ustanowienie wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) organem egzekucyjnym będzie się wiązać z dodatkowymi 
obowiązkami w gminach oraz kosztami wynikającymi z obsługi czynności 
windykacyjnych48. Zdaniem A. Krukowskiego szczególnie dotkliwie takie roz-
wiązanie odczują małe gminy, niemające dotychczas doświadczenia w zakresie 
egzekucji administracyjnej49.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gmi-
ny50 (art. 6r ust.1 u.c.p.g) lub dochód związku międzygminnego51 w całości 
lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań (art. 6r ust. 1a u.c.p.g.). 

45 A. Krukowski, Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, „Przegląd 
Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 6, s. 20–24.

46 Według art. 6r ust. 1b u.c.p.g, w przypadku przejęcia przez związek międzygminny 
zadań gminy, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.c.p.g., w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków eg-
zekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należno-
ści pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zarząd związku 
międzygminnego. 

47 Zob. M. Ofiarska, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Szczecin 2000, s. 31–32.
48 A. Krukowski, Egzekucja opłat..., s. 24. 
49 Tamże. 
50 E. Górnicki, Wpływ stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych na budżet 

gminy, Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska 7–8 października 2013 r., Poznań, s. 57 i n. 
51 Na temat statusu prawnego związku międzygminnego zob. M. Ofiarska, Formy publicz-

noprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, s. 441 i n.



41Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy uzyskane z tej opłaty mają pokrywać koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawodawca w sposób enumeratyw-
ny wskazał katalog wydatków, które są pokrywane z opłaty. Oznacza to, że rada 
gminy z kwoty wpływów uzyskanych z tytułu opłat nie może finansować in-
nych zadań. Zgodnie z art. 6r ust. 2 u.c.p.g. wydatki obejmują koszty: a) odbiera-
nia, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych; c) obsługi administracyjnej tego systemu. Z pobranych opłat gmina może 
pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 
odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a u.c.p.g.).

W tym miejscu należy wspomnieć o jeszcze jednym problemie związa-
nym z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a mianowicie, kto 
ją nadzoruje, wojewoda czy regionalne izby obrachunkowe? W praktyce doszło 
bowiem na tym tle do sporów. Wydaje się, że bez wątpienia jest to ten drugi or-
gan nadzoru. Na takim stanowisku stanęła też Krajowa Rada Regionalnych Izb 
Obrachunkowych52.

Podsumowanie

Obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi wynika z art. 6k u.c.p.g. Podmiotem ustanawiającym taką opłatę jest rada 
gminy. Opłata stanowi dochód gminy. Uiszczają ją właściciele nieruchomości, 
w których zamieszkują mieszkańcy oraz wyjątkowo właściciele nieruchomości, 
w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mimo charakteru 
ekwiwalentności za wykonane czynności, nie stanowi ceny za świadczenie usłu-
gi. Jest to należność publicznoprawna.

Sposób konstruowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
może spowodować duże problemy związane z jej pobieraniem i egzekwowaniem, 

52 Uchwała nr10/2012 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 27 wrze-
śnia 2012 r. w sprawie objęcia nadzorem uchwał jednostek samorządu terytorialnego wydawa-
nych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zob. także J. Wilk, 
O właściwości nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami organów jednostek 
samorządu terytorialnego w sprawie podatków i opłat lokalnych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 
2012, nr 1, s. 9–23.
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gdyż wiele przepisów jej dotyczących stanowiło podłoże konfliktu z zasadami 
wynikającymi z Konstytucji RP, zwłaszcza z art. 84, art. 168, art. 217. Trybunał 
Konstytucyjny uznał art. 6k u.c.p.g. w części za niezgodny z Konstytucją RP, 
z uwagi na brak maksymalnej stawki opłaty oraz na stosowanie zwolnień przed-
miotowych. 
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FeeS FOR MuniciPAL WASte MAnAGeMent

Summary

The act on maintaining cleanliness and order in municipalities introduces three 
categories of fees regarding the management of waste. These are the fees established 
by way of contract, decision, and resolution. The purpose of this paper is description of 
fees based on the form of the resolution because of its controversy. In fact, regulations 
concerning the fees were the subject of proceedings before the Constitutional Court.

Translated by Ewa Kowalewska 

Keywords: municipal waste, fees
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POdMiOtOWOść. SAMOdzieLnOść. AKtyWnOść. 
StAtuS PRAWny POdMiOtóW AGencyjnych  

W śWietLe ROzWAżAń teORetycznO-PRAWnych

Streszczenie

Artykuł poświęcony został – stosunkowo rzadko poruszanej w nauce prawa – pro-
blematyce dotyczącej zagadnienia podmiotowości prawnej podmiotów agencyjnych. 
W opracowaniu omówione zostały podstawowe założenia tego zagadnienia. Naświetlo-
no także praktyczny aspekt funkcjonowania tych jednostek, ze szczególnym uwzględ-
nieniem działalności gospodarczej prowadzonej przez te podmioty. Ponadto odniesiono 
się do zakresu i rodzaju wykonywanych przez agencje zadań. Artykuł stanowi próbę 
odpowiedzi na pytanie, czy podmioty agencyjne traktować należy jako podmioty prawa 
administracyjnego, czy też podmioty właściwe prawu cywilnemu. Z uwagi na postawio-
ne pytanie konieczne było odniesienie się do kwestii podmiotowości administracyjnej 
i cywilno prawnej. Szczegółowej analizie poddano również zagadnienie utożsamiania 
agencji z zakładem budżetowym czy też administracyjnym.

Status prawny podmiotów agencyjnych rozpatrywany był również w kontekście 
podmiotowości prawa cywilnego przez pryzmat prowadzenia przez te podmioty dzia-
łalności gospodarczej. Przeprowadzona analiza w tym zakresie wykazała, że pomimo 
posiadania przez agencje podwójnej osobowości prawnej trudno uznać je za przedsię-
biorcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego czy też innych aktów zawierających 
legalną definicję tego pojęcia.
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Artykuł kończy się sformułowaniem wniosku, że agencje zajęły trwałe miejsce 
w systematyce podmiotów prawa administracyjnego. Pogląd taki został wyrażony 
w oparciu o analizę zadań, które te podmioty realizują. Ponadto podkreślono, że agencje 
obecne są w każdej dziedzinie rozwoju. Ich aktywność obserwuje się zarówno w skali 
całego kraju (agencje państwowe), jak i regionu (agencje regionalne). 

Słowa kluczowe: agencja, podmiot agencyjny, podmiotowość, działalność gospodarcza 

Niniejszy artykuł poświęcony został – stosunkowo rzadko poruszanej 
w nauce prawa – problematyce dotyczącej zagadnienia podmiotowości prawnej 
podmiotów agencyjnych. W opracowaniu omówiono podstawowe założenia tego 
zagadnienia. Naświetlono także praktyczny aspekt funkcjonowania tych jedno-
stek, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej prowadzonej 
przez te podmioty. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy podmioty 
agencyjne traktować należy jako podmioty prawa administracyjnego, czy też 
podmioty właściwe prawu cywilnemu. W rozważaniach nad umiejscowieniem 
wskazanych wyżej jednostek w określonej systematyce prawa nasuwają się py-
tania natury ogólnej o przesłanki zaliczenia agencji do określonej gałęzi prawa, 
a także wiele pytań szczegółowych dotyczących chociażby zakresu i celowości 
działania omawianych podmiotów. Z uwagi na wielowątkowość prezentowanego 
zagadnienia, konieczne wydaje się przybliżenie pojęcia „podmiotowość praw-
na”, którą rozważać należy w dwóch zasadniczych aspektach: podmiotowości 
administracyjnej (publicznej) oraz cywilnej.

Pomimo że w nauce prawa wielokrotnie podejmowano wskazany powyżej 
problem, trzeba zaznaczyć, że zagadnienie podmiotowości administracyjnej nie 
jest tożsame z podmiotowością cywilnoprawną ustaloną na gruncie przepisów 
prawa cywilnego, aczkolwiek było ono również przedmiotem dociekań doktry-
ny cywilistycznej. Ponadto brak odpowiednich regulacji prawnych skłania do 
poszukiwania właściwych dróg dla określenia miejsca agencji w systemie pod-
miotów prawa. Rozważania nad podmiotowością administracyjnoprawną należy 
rozpocząć od krótkiej charakterystyki samego pojęcia. Podmiotowość w sferze 
stosunków administracyjnych jest wynikiem regulacji wyrażonej za pośrednic-
twem norm prawa administracyjnego – jest to zdolność organizacyjnoprawna, 
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która przysługuje podmiotom wyodrębnionym organizacyjnie i posiadającym 
własne interesy chronione przez państwo1.

W nauce prawa istnieje pogląd prezentowany przez W. Klonowieckiego, 
który uważa, że cechą przesądzającą o podmiotowości administracyjnoprawnej 
jest określony stopień samodzielności danej jednostki, której przyświeca pewien 
cel. Trudno odmówić słuszności temu założeniu. Agencje są podmiotami o du-
żym stopniu samodzielności, pomimo sprawowanego nad nimi trybu nadzoru 
i kontroli. Każdy jednak podmiot administracji podlega okresowym kontrolom. 
Wyrazem samodzielności agencji są kompetencje prezesów i decyzyjność w za-
kresie określonych spraw jako organu agencji, a także samodzielność finansowa, 
która przejawia się w ustanowionym budżecie. Z powyższego można zatem wy-
prowadzić wniosek, że owa samodzielność finansowa stanowi istotny element 
podmiotowości publicznoprawnej, przy czym należy zaznaczyć, że samodziel-
ność nie oznacza w tym przypadku samowoli.

Definicje podmiotowości administracyjnoprawnej prezentowane przez 
doktrynę pozwalają jednoznacznie przyznać podmiotom agencyjnym odrębną 
od państwa podmiotowość. Problemem zasadniczym staje się odpowiedź na 
pytanie, czy przyznanie odrębnej od państwa osobowości dotyczy wszystkich 
agencji, czy tylko tych, które nie mają statutu organów państwowych. W przy-
padku agencji będących organami centralnymi doszłoby bowiem do absurdalnej 
sytuacji, w której państwo same sobie przyznawałoby osobowość, którą już de 
facto z mocy prawa ma. Nieco zliberalizowany pogląd w tej kwestii wyraził 
J. Filipek, który za podmiotowość administracyjnoprawną uznał zdolność do 
występowania w obrocie prawa administracyjnego w charakterze odmienne-
go podmiotu – podmiotu odrębnych obowiązków i uprawnień administracyj-
noprawnych2. Zgodnie z przyjętym założeniem tak pojmowaną podmiotowość 
administracyjnoprawną przypisać można każdemu wyodrębnionemu podmioto-
wi, w tym również agencjom, z zastrzeżeniem jednak, że podmiot ten musi być 
adresatem określonych powyżej sytuacji. Za podmiot prawa przyjęło się więc 

1 A. Klorek, Stosunek administracyjnoprawny. Konwersatorium prawo administracyjne 
2010/2011, s. 5, www.rewi.europa-uni.de (dostęp: 2.12.2010).

2 J. Filipek, O podmiotowości administracyjnoprawnej, „Państwo i Prawo” 1960, nr 2, 
s. 199–213.
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uważać podmiot, któremu normy prawne wyznaczają obowiązki lub przyznają 
określone prawa3.

W nauce prawa zagadnieniem, które nie jest wolne od kontrowersji, jest 
kwestia dotycząca wyodrębnienia dwóch niezależnych od siebie podmiotowo-
ści: publicznoprawnej (administracyjnej) oraz cywilnoprawnej. Odwołanie się 
w tym zakresie do prawa cywilnego jest nieuniknione z uwagi na to, że podmio-
towość cywilnoprawna jest instytucją właściwą tej dziedzinie prawa, a ponadto 
na gruncie Kodeksu cywilnego ma już dawno unormowane znaczenie, zarówno 
w postaci zdolności prawnej, jak i zdolności do czynności prawnej. Niemniej 
jednak słusznie zauważono, że przeniesienie konstrukcji prawnej właściwej pra-
wu cywilnemu na grunt prawa administracyjnego niekoniecznie może przynieść 
pożądany skutek4. W ocenie powyższego można dojść do przekonania, że pod-
stawy uzasadniające funkcjonowanie konstrukcji podmiotowości administracyj-
nej niewiele zaczerpnęły z prawa cywilnego i stanowią odrębne zagadnienie. 
Stąd też osobowość publicznoprawną wywodzić należy z atrybutów władzy 
publicznej, a nie z konstrukcji cywilistycznych, takich jak zdolność do bycia 
stroną w stosunkach cywilnoprawnych5. W takim przypadku podmioty agen-
cyjne, oprócz posiadanej podmiotowości cywilnoprawnej, mają także upraw-
nienia władcze. Na tle tej konstatacji wyłania się pewna prawidłowość – pod-
mioty administracyjne z urzędu mają podmiotowość cywilnoprawną, natomiast 
o podmiotowości publicznoprawnej decyduje zakres posiadanych kompetencji, 
z ukierunkowaniem na władcze rozstrzygnięcia w określonych sferach działania. 
Przyjmując taki tok myślenia, należy stwierdzić, że podmioty agencyjne dyspo-
nują podwójną osobowością prawną, przy czym owa możliwość dokonywania 
władczych rozstrzygnięć przemawia za ich zaliczeniem do podmiotów prawa 
administracyjnego. Rozpatrując problem posiadania przez agencje podwójnej 
osobowości prawnej, to jest osobowości prawa prywatnego i osobowości pra-
wa administracyjnego, należy wskazać, że takie ujęcie tematu może świadczyć 

3 S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I: Część ogólna, red. W. Czachórski, Wro-
cław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 293–294.

4 M. Grążawski, Podmiotowość i osobowość prawna w prawie administracyjnym, w: In-
stytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. 
Józefa Filipka, Kraków 2001, s. 223–232.

5 Podobnie T. Rabska, Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1995, nr 2, s. 42–46.
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o przynależności agencji do podmiotów typu fundacyjnego6. Z fundacyjną osobą 
prawną mamy do czynienia w sytuacji, gdy w akcie założycielskim co najmniej 
zostały określone cel, rodzaj, sposób działania i pierwotny majątek7. Sytuacja ta 
może dotyczyć niewielkiej grupy agencji powołanych na podstawie aktu nota-
rialnego. Podkreślić jednak należy, że zdecydowana większość podmiotów agen-
cyjnych powoływana jest w drodze ustawy. Według J. Niczyporuka fundacyjna 
osoba prawna może używać osobowości prawa prywatnego, osobowości prawa 
publicznego, a nawet dwóch równoległych osobowości prawnych. Dla wyodręb-
nienia tego typu podmiotu ma znaczenie przede wszystkim czynnik majątkowy, 
który pomaga odróżnić ją od korporacyjnej osoby prawnej. Najczęściej funda-
cyjna osoba prawna odpowiada samodzielnie za zobowiązania. System organów 
obejmuje organy zarządzająco-wykonawcze i organy nadzorczo-kontrolne. Taki 
podział można również odnaleźć w systemie organów agencji. W charakterze or-
ganu wykonawczo-zarządzającego występuje prezes, który kieruje działalnością 
agencji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jej 
zadań. Natomiast w charakterze organu nadzorczo-kontrolnego została umoco-
wana rada nadzorcza, która sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziadzinami 
działalności agencji. Działalność fundacyjnych osób prawnych podlega nadzo-
rowi administracyjnemu oraz kontroli rejestrowej sądu powszechnego. W przy-
padku agencji uprawnienie nadzorcze przyznano prezesowi Rady Ministrów lub 
ministrowi kierującemu odpowiednim działem administracji rządowej. Pominię-
to natomiast kontrolę sądową. Wskazane powyżej cechy nie pozwalają jednak na 
jednoznaczne zaliczenie wszystkich agencji do podmiotów typu fundacyjnego. 

Innym zagadnieniem jest utożsamienie agencji z zakładem administracyj-
nym lub budżetowym. Pomimo wielu prób podjętych w doktrynie, dotyczących 
łączenia agencji z zakładem administracyjnym, nie należy porównywać tych 
podmiotów ze wskazaną wyżej jednostką organizacyjną. Podobieństwo agencji 
do tego typu zakładów polega jedynie na wykonywaniu przez nie zadań o szcze-
gólnej użyteczności publicznej8. Niektórzy autorzy uznają więc agencję za szcze-
gólną formę zakładu administracyjnego. Od typowego zakładu agencję odróżnia 
przede wszystkim brak kręgu użytkowników, a w konsekwencji – brak typo-
wego władztwa administracyjnego. Zamiast użytkowników mamy do czynienia 

6 J. Niczyporuk, Agencje rządowe, w: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty admini-
stracji publicznej, red. J. Stelmasiak, J. Szreniawska, Bydgoszcz–Lublin 2002, s. 169.

7 Tamże, s. 167–168.
8 M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2007, s. 112.



52 Monika Szewczyk

z wydzielonymi zadaniami publicznymi, a władztwo administracyjne zastępuje 
zespół instrumentów prawno-ekonomicznych, za pomocą których agencje wy-
konują określone zadania. Analizując definicję zakładu administracyjnego, nale-
ży stwierdzić, że tylko częściowo odpowiada ona charakterowi prawnemu agen-
cji. M. Wierzbowski za zakład uważa samodzielną jednostkę administracyjną, 
wyposażoną w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, przy czym jej 
podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usług socjalno-kul-
turalnych o szczególnym znaczeniu społecznym9. Należy więc przyjąć – zgod-
nie z powszechnie akceptowaną definicją zakładu administracyjnego, że jest 
to jednostka wyodrębniona rzeczowo i osobowo, przy czym jej podstawowym 
celem nie jest cel gospodarczy, a bezpośrednie świadczenie usług socjalno-kul-
turalnych na rzecz ludności10. O ile pierwszy człon tej definicji można odnieść 
do agencji państwowych, z uwagi chociażby na to, że agencje są rzeczywiście 
samodzielną, wyodrębnioną jednostką zarówno pod względem majątkowym, jak 
i osobowym, o tyle trudno doszukać się w ich działalności usług o wskazanym 
charakterze. Podmioty te nie świadczą usług o szczególnym znaczeniu społecz-
nym. Podkreślić należy, że w rzeczywistości nie funkcjonują takie instytucje, 
jak szkoły, przedszkola i biblioteki, których forma organizacyjna odpowiadałaby 
agencjom. Pewne podobieństwo między zakładem administracyjnym a agencją 
jest widoczne w zakresie ich organów wewnętrznych. Zarówno w zakładach tego 
typu, jak i w agencjach występuje organ kolegialny w osobie dyrektora czy też 
rektora, natomiast w przypadku agencji – prezesa11. Jednak i na tym tle uwidacz-
niają się pewne różnice. W przypadku zakładów administracyjnych wskazane 
organa nie są organami administracji państwowej, w odniesieniu natomiast do 
– wyodrębnionej na podstawie kryterium formy organizacyjno-prawnej – grupy 
agencji, prezesi niektórych z nich występują jako centralne organa administra-
cji rządowej. Cechą zakładu administracyjnego jest również charakter stosunku 
łączącego zakład z użytkownikiem korzystającym z jego usług. W przypadku 
agencji nie występuje natomiast taki podmiot jak użytkownik, ponadto stosunek 
łączący agencje z osobami korzystającymi z jej usług nie jest stosunkiem admi-
nistracyjnoprawnym. 

9 M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 106.
10 Tamże.
11 Tamże, s. 106–107.
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W doktrynie pojawiają się również głosy utożsamiające agencje z zakładem 
budżetowym. K. Strzyczkowski podkreśla, że najszerzej stosowaną formą dla 
agencji są zakłady budżetowe o szczególnej organizacji12. Cechą, która przema-
wia za funkcjonowaniem agencji w tego typu formie, jest na pewno prowadzenie 
gospodarki finansowej na zasadach określonych w przepisach prawa budżeto-
wego (zakład budżetowy, podobnie jak agencja, jest jednostką sektora finansów 
publicznych), sposób finansowania w formie dotacji oraz wykonywanie wyod-
rębnionych zadań. Argumentem odmawiającym przyznania agencjom statusu 
zakładu budżetowego jest to, że jednostka ta – w przeciwieństwie do agencji 
– nie ma osobowości prawnej.

Niestety, żaden z przytoczonych poglądów w zakresie utożsamiania agen-
cji z zakładem administracyjnym lub budżetowym nie został poddany głębszej 
analizie, stąd też trudno poznać motywy, jakie legły u podstaw każdego z nich. 
Pomimo więc aprobaty ze strony niektórych przedstawicieli doktryny, co do 
uznania agencji za podmiot występujący w formie zakładu administracyjnego 
czy też budżetowego, istnieje wiele argumentów przemawiających za brakiem 
możliwości utożsamiania tych podmiotów ze wskazanymi wyżej jednostkami 
organizacyjnymi. 

Rozważając podmiotowość agencji, nie sposób nie spojrzeć na nie przez 
pryzmat zadań, które realizują. Aktywność agencji na tym polu jest znacząca. 
Na podkreślenie zasługuje więc fakt, że autorem określenia celów i zadań dla 
poszczególnych agencji jest państwo. To państwo wyznacza cele, do jakich mają 
dążyć, i nakłada na nie obowiązek wykonywania poszczególnych zadań. Zada-
nia i cele wyznaczane są bezpośrednio przez rząd. Stąd też często w doktry-
nie określa się je jako „agencje rządowe”, co podkreśla, że gwarantem realizacji 
ustawowych zadań tych jednostek jest państwo. Nie oznacza to jednak, że w każ-
dym przypadku agencje realizują wyłącznie zadania o takim charakterze. Za-
dania publiczne wynikają z przyjętej przez państwo polityki w zakresie gospo-
darki, rynków rolnych, restrukturyzacji, prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, 
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego, a więc 
zadań, do których podmioty agencyjne zostały powołane. Takie ujęcie problemu 
pozwala zaliczyć agencje do podmiotów administracji rządowej. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że w przypadku stosunków cywilnych nie ma takiej sytuacji, 
w której to państwo określałoby zadania dla podmiotów działających w tej sferze.

12 K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010, s. 135.
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Odrębną kwestię stanowi zagadnienie podmiotowości cywilnoprawnej. 
Z uwagi jednak na obszerność prezentowanego zagadnienia, problem ten zo-
stanie przybliżony tylko w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej 
przez podmioty agencyjne. To właśnie ten aspekt spośród wielu kwestii dotyczą-
cych agencji wzbudza najwięcej wątpliwości. Zasadnicza kwestia sprowadza się 
więc do odpowiedzi na pytanie, czy agencje prowadzą działalność gospodarczą 
i czy wobec tego mają status przedsiębiorcy. Przeglądając wypowiedzi zawar-
te w orzecznictwie i doktrynie, można się spotkać z wieloma interpretacjami. 
Za dominujący należy jednak uznać pogląd, zgodnie z którym agencje nie mają 
statusu przedsiębiorcy, a prowadzona przez nie działalność nie jest działalnością 
gospodarczą. Na potrzeby uzasadnienia prezentowanej tezy należy się odnieść 
nie tylko do definicji działalności gospodarczej i przedsiębiorcy w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego, ale i wykorzystać dyrektywy płynące z treści innych prze-
pisów posługujących się tymi pojęciami, a zawierającymi ich definicję. Odwo-
łując się do art. 43 (1) k.c., należy stwierdzić, że przedsiębiorcą jest osoba fi-
zyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 (1) 
k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 
Nieco szerszą definicję przedsiębiorcy zawiera art. 479 k.p.c., który definiuje 
przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową13. W rozumieniu 
natomiast Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – 
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 4 ust. 1)14. O do-
puszczalności podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby 
prawne przesądza z reguły ustawa, która dotyczy tych osób, a w przypadku mil-
czenia ustawy – decyduje ich status prawny. Osoba prawna może podjąć i wyko-
nywać działalność gospodarczą – co do zasady – po uzyskaniu wpisu do rejestru 
przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis 
do rejestru przedsiębiorców, jako przesłanka dopuszczalności podjęcia i wyko-
nywania działalności gospodarczej, nie ma jednak charakteru bezwzględnego. 

13 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. nr 43, 
poz. 296 z późn. zm.

14 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, 
poz. 1807.
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Niektóre osoby prawne nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców (na 
przykład publiczne i niepubliczne szkoły wyższe), a mogą podejmować i wy-
konywać działalność gospodarczą, jeśli statut tych osób prawnych wyraźnie 
tak stanowi. Należy też wskazać, że w orzecznictwie został przyjęty pogląd, 
zgodnie z którym działalność gospodarcza jest faktem, kategorią o charakterze 
obiektywnym, nie konstytuuje jej wpis bądź jego brak do odpowiedniego reje-
stru15. Z pojęciem „przedsiębiorca” spotykamy się również w Ustawie z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 2 cyt. ustawy 
wskazuje, że przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednost-
ki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które, prowadząc – chociażby 
ubocznie – działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczą w działalności 
gospodarczej16. W przypadku agencji trudno mówić o jakiejkolwiek działalności 
ubocznej, ponieważ działalność, którą wykonują, stanowi rację ich bytu. Ponadto 
wykonywane zadania wynikają z ustawy bądź z posiadanego statusu. Natomiast 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konsumentów i konkurencji oraz 
Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach17 odsyłają do definicji przedsiębiorcy za-
wartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej18:

Z bardziej dookreśloną definicją mamy do czynienia w przypadku poję-
cia „działalność gospodarcza”. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa w art. 3 pkt 9 stanowi, że przez działalność gospodarczą rozumie 
się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działal-
ności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną 
działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy 
rachunek nawet, gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności 
gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców. Po-
dobne ujęcie działalności gospodarczej prezentuje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 5a pkt 6 cyt. ustawy 
przez działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową: wytwór-
czą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpozna-
waniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy 

15 Wyrok WSA w Gdańsku z dn. 16.12.2010 r., sygn. akt III SA/Gd 556/10.
16 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 47, 

poz. 211 z późn. zm.
17 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz.U. 2001, nr 97, poz. 1050.
18 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, 

poz. 1807.
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oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz prowadzoną we własnym imieniu 
bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyska-
ne przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych 
w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 cyt. ustawy. Z kolei ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych nie definiuje pojęcia „działalność gospodarcza”, pomimo że 
pojawia się w niej ten termin. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług w art. 15 ust. 2 określa działalność gospodarczą jako wszelką działal-
ność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozysku-
jących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących 
wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo 
w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób 
częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na 
wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób 
ciągły dla celów zarobkowych19.

Przeglądając wypowiedzi judykatury, nie sposób nie zauważyć, że orzecz-
nictwo nie do końca jest konsekwentne, co do zasygnalizowanego powyżej pro-
blemu. W zakresie interpretacji pojęcia „prowadzenie działalności gospodarczej” 
wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Szczecinie. W postanowieniu z 7 sierpnia 
2006 r. podkreślił, że stwierdzenie „prowadzenie działalności” zakłada określo-
ny ciąg działań, a nie tylko pojedyncze czynności. Zdaniem sądu przedsiębiorcą 
będzie tylko ten, kto wykonuje czynności powtarzalne i w taki sposób, że tworzą 
one pewną całość, a nie stanowią oderwanego świadczenia czy świadczeń okre-
ślonych rzeczy czy usług20. Taka interpretacja skłania do sformułowania wnio-
sku, że agencje wykonują swoje zadania w sposób ciągły i powtarzalny, a tym 
samym można im przypisać przymiot przedsiębiorcy. Podobne stanowisko zajął 
NSA w Warszawie w wyroku z 24 listopada 2011 r. Sąd podkreślił, że dla oceny, 
że dany podmiot wykonuje działalność gospodarczą konieczne jest stwierdzenie 
zarobkowego charakteru jego działalności21. Mając to na uwadze, można stwier-
dzić, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą koniecz-
ne jest łączne zaistnienie trzech przesłanek: zarobkowości, zorganizowania for-
malnego (czyli wyboru formy prawnej prowadzonej działalności) oraz ciągłości. 

19 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535.
20 Postanowienie SA w szczecinie z dn. 7.08.2006 r., sygn. akt. I Acz 441/06.
21 Wyrok NSA z dn. 24.11.2011 r., sygn. akt II GSK 1219/10.
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Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być 
zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej22.

W kontekście poczynionych uwag wskazać należy na ugruntowany 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, zgodnie z którym określenie „dzia-
łalność gospodarcza” powinno być wykładane w sposób odpowiadający celowi 
przepisu, bez odwoływania się do jego definicji używanej w przepisach regulują-
cych działalność gospodarczą (poprzednio art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 23 grudnia 
1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm., obecnie: Pra-
wo działalności gospodarczej)23. W szczególności, jak wielokrotnie podkreślał 
Sąd Najwyższy, działalność gospodarcza powinna być ujmowana w kategoriach 
przedmiotu tej działalności, a nie jej zarobkowego bądź niezarobkowego charak-
teru. W literaturze przedmiotu wymienia się natomiast jako podstawowe cechy 
tak pojętej działalności gospodarczej jej profesjonalny charakter, podporządko-
wanie regułom zysku lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, działanie na 
własny rachunek, powtarzalność działań oraz uczestnictwo w obrocie gospodar-
czym24. Orzecznictwo sądu w zakresie wykonywania przez agencje działalno-
ści gospodarczej jest podzielone. Na wagę problemu wskazuje przeprowadzona 
poniżej analiza konkretnych przypadków.

Sąd Najwyższy w uchwale z 3 października 2003 r. wyraził pogląd, w myśl 
którego działalność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, wykonywana jako go-
spodarowanie zasobami mieszkaniowymi (w ramach gospodarowania mieniem 
Skarbu Państwa powierzonym Agencji – art. 16 ust. 1 pkt 1 u.z.S.Z.), w formach 
przewidzianych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, stanowi działalność 
gospodarczą. Sąd podkreślił, że zadania wykonywane przez agencję w zakresie 
gospodarowania zasobami mieszkaniowymi mają stały, profesjonalny charak-
ter, są również powtarzalne i podporządkowane zasadzie racjonalnego gospo-
darowania, ponadto stanowią działanie na własny rachunek (art. 19 ust. 1 usta-
wy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych) oraz polegają na uczestnictwie w obrocie 

22 Wyrok WSA Poznań z dn. 28.04.2009 r., sygn. akt III SA/Po 374/08, zob. m.in. Komen-
tarz do art. 2, w: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, red. A. Powałowski, 
Warszawa 2007.

23 Stanowisko takie zajął SN (Uchwała SN z dn. 30.11.1992 r., III CZP 134/92, OSNC 1993, 
nr 5, poz. 79; Uchwała SN z dn. 11.10.1996 r., III CZP 110/96, OSNC 1997, nr 2, poz. 17; Postano-
wienie SN z dn. 30.04.1998 r., III CKN 454/97).

24 Uchwała SN z dn. 3.10.2003 r., sygn. akt III CZP 59/03.
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gospodarczym. Z tego względu agencja – zdaniem sądu – jest zaliczana do pod-
miotów, które mogą mieć status przedsiębiorcy25. 

Powyższe stanowisko nie znalazło aprobaty wśród przedstawicieli doktry-
ny. W piśmiennictwie można spotkać opinię, że pogląd wyrażony przez SN nie 
jest oczywisty i trudno znaleźć dla niego uzasadnienie w treści obowiązujących 
przepisów. Agencja Mienia Wojskowego nie wykonuje działalności gospodar-
czej, tylko gospodaruje mieniem Skarbu Państwa. Regulacja prawna zawarta 
w art. 23 ust. 4 ustawy z 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami 
mienia Skarbu Państwa jest niewystarczająca, aby można było na tej podstawie 
wywieść pogląd, że Agencja Mienia Wojskowego wykonuje działalność gospo-
darczą26. W odniesieniu do działalności innej agencji – Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa – Sąd Najwyższy jednoznacznie orzekł, że działalność 
prowadzona przez ten podmiot nie jest działalnością gospodarczą. Tymczasem 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podobnie jak Agencja Mie-
nia Wojskowego, wykonuje zadania ustawowe, a prowadzona przez nią działal-
ność na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa ma stały, profesjonalny 
i powtarzalny charakter. Sąd uznał jednak, że agencja realizuje zadania ustawo-
we w oparciu między innymi o dotacje budżetowe i z tego względu jej dochody 
są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Sąd stwierdził także, że 
nie można jej działalności zakwalifikować jako działalności podporządkowa-
nej regułom działalności rynkowej. Działalność Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa nie jest zatem działalnością gospodarczą w rozumieniu 
art. 118 k.c.27 Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w przypadku Agencji 
Nieruchomości Rolnych. W jego ocenie agencja realizuje zadania wynikające 
z polityki państwa i nie działa jako podmiot gospodarczy28, nie prowadzi działal-
ności gos podarczej. W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie prezentowa-
ne agencje realizują zadania wynikające z polityki państwa. Mając to na uwadze, 
można wysnuć wniosek, że głównym kryterium uznania działalności agencji 
za działalność gospodarczą jest kryterium źródeł finansowania. Agencje, któ-
rych jednym ze źródeł finansowania są wpływy z budżetu państwa, nie prowa-
dzą działalności gospodarczej, a tym samym nie są przedsiębiorcami, natomiast 

25 Uchwała SN z dn. 3.10.2003 r., sygn. akt III CZP 59/03.
26 K. Kiczka, Działalność gospodarcza a gospodarowanie na przykładzie państwowej oso-

by prawnej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2009, nr 79, s. 91.
27 Wyrok SN z dn. 2.12.2004 r., sygn. akt V CK 308/04.
28  Wyrok SN z dn. 20.05.2009 r., sygn. akt I CSK 503/08.
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agencje, które nie otrzymują tego typu wsparcia, uznaje się za podmioty posia-
dające status przedsiębiorcy.

W judykaturze wyjaśniono, że działalność gospodarczą wyróżnia kilka 
cech charakterystycznych, a mianowicie: fachowość, podporządkowanie regu-
łom opłacalności lub zasadzie racjonalnego gospodarowania, działanie na wła-
sny rachunek, powtarzalność działań, uczestnictwo w obrocie gospodarczym, 
podporządkowanie zasadom gospodarki rynkowej (por. na przykład uzasadnie-
nia uchwał siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1991 r., III CZP 
117/91, OSNCP 1992, nr 5, poz. 65 i z 14 marca 1995 r., III CZP 6/95, OSNC 
1995, nr 5, poz. 72). Jednocześnie podkreślono, że ocena, czy danej działalności 
można przypisać cechy działalności gospodarczej, zależy od okoliczności kon-
kretnej sprawy. Roszczenie może bowiem nie pozostawać w związku z działal-
nością gospodarczą, choć osoba, której przysługuje, prowadzi taką działalność 
(por. Uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dn. 14 maja 1998 r., III CZP 
12/98, OSNCP 1998, nr 10, poz. 151)29.

Żaden z aktów prawnych powołujących agencje nie zawiera legalnej defini-
cji podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarówno 
zadań własnych, jak i zleconych agencji, co oznacza konieczność odwołania się 
w tym aspekcie do art. 2 ustawy o swobodzie wykonywania działalności gospo-
darczej. Przepis ten stanowi, że przez działalność gospodarczą należy rozumieć 
wskazaną w tym przepisie zarobkową działalność, między innymi usługową, 
przy czym uznaje, że działalność ta jest wykonywana wtedy, gdy ma charakter 
zorganizowany i ciągły. Zgodnie z wypracowanym w doktrynie i orzecznictwie 
stanowiskiem, dla oceny, że dany podmiot wykonuje działalność gospodarczą, 
konieczne jest stwierdzenie jej zarobkowego charakteru. Stwierdzenie, że wy-
konywanie danej działalności jest prowadzeniem działalności gospodarczej po-
winno być związane ze spełnieniem wymogów administracyjnoprawnych, ta-
kich jak: wpis przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru, rejestracja w Urzędzie 
Skarbowym, uzyskanie numeru REGON czy zgłoszenie do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Ich niespełnienie nie powoduje uznania danej aktywności za 
nieprowadzenie działalności gospodarczej, a obarczone jest sankcjami prawny-
mi. Tak więc, jeżeli dana działalność jest zarobkowa, zorganizowana i ciągła, na-
leży – zgodnie z prawem – ją zarejestrować. Działalność gospodarcza to prawnie 
określona sytuacja, którą trzeba oceniać na podstawie konkretnych okoliczności 

29 Wyrok SN z dn. 2.12.2004 r., sygn. akt V CK 308/04.
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faktycznych, wypełniających lub niewypełniających znamiona tej działalności. 
Prowadzenie działalności gospodarczej jest bowiem kategorią obiektywną, nie-
zależnie od tego, jak tę działalność ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak 
ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą 
związanych, czy też nie30. Konkludując, należy przywołać stanowisko Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym dla oceny, że dany podmiot 
wykonuje działalność gospodarczą, konieczne jest stwierdzenie zarobkowego 
charakteru jej działalności. Z powyższego należy wywieść wniosek, w myśl któ-
rego agencje nie prowadzą działalności gospodarczej, ponieważ celem ich dzia-
łania nie jest działalność zarobkowa czy też generowanie zysku, ale osiągnięcie 
określonych celów publicznych, które mogą mieć jednak charakter gospodarczy, 
ale nie zarobkowy.

Zagadnienia będące przedmiotem analizy niniejszego artykułu są szcze-
gólnie trudne do syntetycznego omówienia z uwagi na liczne, powiązane ze sobą 
wątki. Dokonując podsumowania rozważań, należy stwierdzić, że agencje są 
ważnym elementem struktury administracji publicznej, a posiadanie przez nie 
osobowości prawa publicznego stanowi potwierdzenie prezentowanej powyżej 
tezy. Z przedstawionych w niniejszym artykule zagadnień wyodrębnić można 
kilka wniosków. Pierwszym z nich jest stwierdzenie, że agencje są podmiota-
mi prawa administracyjnego, pomimo że nie można ich uznać za zakład bu-
dżetowy czy też administracyjny. Argumentację w tym zakresie odnieść należy 
przede wszystkim do podstaw prawnych funkcjonowania wskazanych jedno-
stek, a także wyodrębnienia agencji jako podmiotu funkcjonującego w aparacie 
administracyjnym, działania w imieniu i na rachunek państwa, upoważnienia 
do posługiwania się przewidzianymi przez prawo środkami władczymi, wyko-
nywania zadań publicznych z zakresu administracji państwowej oraz działa-
nia w ramach przyznanych przez prawo kompetencji. Po drugie, za uznaniem 
agencji za podmioty administrujące przemawia również gospodarka finansowa, 
którą prowadzą. Jak słusznie zauważono w doktrynie, samodzielność finanso-
wa stanowi istotny element podmiotowości publicznoprawnej, a podmioty wy-
konujące zadania publiczne mają z tego powodu przymiot tej podmiotowości31. 
Ponadto w literaturze przedmiotu podkreśla się, że działalność agencji oparta 

30 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dn. 16.05.2007 r., sygn. akt I SA/Bd 262/07.
31 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1998, 

s. 123.
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jest na środkach publicznych32. Potwierdzeniem tej tezy jest utworzenie z dniem 
1 stycznia 2013 r. agencji wykonawczej.

Status prawny podmiotów agencyjnych rozpatrywany był również w kon-
tekście podmiotowości prawa cywilnego przez pryzmat prowadzenia przez nie 
działalności gospodarczej. Pomimo że omawiane jednostki mają podwójną oso-
bowość prawną, to trudno je uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego czy też innych aktów zawierających legalną definicję tego 
pojęcia. W powyższym przypadku nie można też mówić o prowadzeniu przez 
te podmioty działalności gospodarczej. W kontekście postawionego na wstępie 
pytania i na tle przeprowadzonych rozważań nietrudno odpowiedzieć na pytanie 
natury ogólnej o przesłanki zaliczenia agencji do podmiotów prawa administra-
cyjnego. Zagadnienie statusu prawnego agencji, a co za tym idzie – podmiotowo-
ści prawnej podmiotów agencyjnych, ma istotne znaczenie teoretyczne, a z uwa-
gi na pełnienie przez te podmioty także funkcji czy też zadań o charakterze 
publicznym, związanych chociażby z wdrażaniem niektórych programów unij-
nych, również walor praktyczny. Tendencje rozwojowe tych jednostek pozwala-
ją na sformułowanie wniosku, że agencje zajęły trwałe miejsce w systematyce 
podmiotów prawa administracyjnego. Pogląd taki został sformułowany w opar-
ciu o analizę zadań, które te podmioty realizują. Agencje obecne są w każdej 
dziedzinie rozwoju. Ich aktywność obserwuje się zarówno w skali kraju (agen-
cje państwowe), jak i regionu (agencje regionalne). Należy jednak zaznaczyć, 
że szczegółowość wyznaczanych celów jest zróżnicowana – od strategicznych 
decyzji w zakresie administrowania gospodarką rolną, aż do szczegółowego za-
rządzania dotyczącego obronności kraju i rezerw.
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SuBjectivity. indePendence. Activity.  
the LeGAL StAtuS OF the AGencieS in the LiGht OF theORy 

And LeGAL cOnSideRAtiOnS

Summary

This article is focused on a topic that is relatively rarely raised in law science and 
which concerns the issue of legal capacity of agencies. In the study there are discussed 
the basic assumptions of this issue. Also, the practical aspect of functioning of those 
units, in particular business activity run by those entities, is presented. Moreover, the 
author referred to the scope and type of tasks performed by those agencies. The article 
constitutes an attempt to answer whether the agency entities should be treated as entities 
subject to administrative or civil law. Taking into account the above mentioned question, 
it was necessary to refer to the issue of administrative and civil-law capacity. A special 
analysis was devoted to the issue of identifying agencies with budget or administrative 
plants.

Legal status of agency entities is also analyzed in respect of civil law through the 
prism of running business activity by those entities. The analysis in this scope showed 
that in despite their double legal personality it it difficult to recognize agencies as en-
trepreneurs as stipulated in the civil code regulations or other acts including definition 
of this term. 

The article ends with a conclusion that agencies took lasting place in the classifica-
tion of administrative law entities. Such an opinion was expressed based on the analysis 
of tasks that are realized by those entities. Additionally, it was underlined that current 
agencies are present in all development areas. Their activeness is observed in the scale of 
the entire country (state agencies) as well as region (regional agencies), too. 

Translated by Katarzyna Ziemkiewicz
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dyLeMAty zWiązAne z WyRóżniAnieM  
PRAWA KOLejOWeGO 

jAKO KOMPLeKSOWej GAłęzi PRAWA

Streszczenie

Prawo kolejowe do dzisiaj nie zostało wyodrębnione jako samodzielna, komplek-
sowa gałąź prawa. Najczęściej klasyfikowane jest jako dział prawa komunikacyjnego lub 
transportowego, a także prawa gospodarczego publicznego. Jednak z uwagi na znaczną 
liczbę regulacji prawnych oraz ciągłe wprowadzanie do systemu prawnego nowych ko-
lejowych przepisów, konieczne się staje przeprowadzenie dyferencjacji kompleksowej 
gałęzi prawa kolejowego. Wykorzystanie do tego celu trzech podstawowych metod regu-
lacji stosunków społecznych: prawnocywilnej, prawnoadministracyjnej i prawnokarnej, 
pozwoli usystematyzować rozproszone po różnych działach systemu prawa kolejowe 
normy prawne w jednym zbiorze kompleksowej gałęzi prawa kolejowego. Tak uporząd-
kowane i sklasyfikowane prawo kolejowe będzie miało wartość praktyczną i dydaktycz-
ną, umożliwiającą pogłębianie wiedzy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania 
transportu kolejowego w Polsce.

Słowa kluczowe: prawo kolejowe, gałąź prawa, kompleksowa gałąź prawa

Obszar regulacji prawnych ustalających zasady funkcjonowania kolei 
w Polsce jest przejawem ograniczonego zainteresowania doktryny i nauki prawa, 
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mimo że kolej na tle innych rodzajów transportu wyróżnia się znaczną liczbą 
regulacji oraz różnorodnością treściową normowanej materii. Prawo kolejowe 
nie zostało wyodrębnione w polskiej literaturze prawniczej ani jako samodziel-
na gałąź prawa, ani też jako kompleksowa gałąź prawa. Najczęściej klasyfiko-
wane jest jako dział prawa komunikacyjnego lub transportowego, jak również 
prawa gospodarczego publicznego. Potocznie terminem prawo kolejowe określa 
się przepisy prawne występujące w tzw. ustawach kolejowych, aktach wyko-
nawczych do nich, innych ustawach i rozporządzeniach, umowach międzyna-
rodowych i prawie Unii Europejskiej oraz w całym kompleksie aktów prawa 
wewnętrznego podmiotów kolejowych (wchodzących w skład grupy kapitałowej 
PKP), a także przedsiębiorców posiadających licencję przewoźnika i w kolejo-
wym zbiorze norm technicznych. W tym znaczeniu termin prawo kolejowe ma 
jedynie znaczenie poglądowe, z którego wynika, że występują określone regula-
cje, których przedmiotem normowania jest kolej.

Ogół obowiązujących kolejowych norm prawnych, zawartych w wielu ak-
tach prawnych, jest na tyle obszerny, iż nadszedł moment ich koherentnego usys-
tematyzowania oraz ustalenia dla nich miejsca w polskim systemie prawnym. 
Postulat ten jest na tyle doniosły, że powinien być rozważony przez doktrynę 
i nauki prawne oraz stanowić przedmiot szerszych badań nad prawodawstwem 
kolejowym z uwagi na permanentne wprowadzanie do systemu prawnego znacz-
nej liczby nowych kolejowych przepisów prawnych (w wyniku transpozycji 
przepisów prawa Unii Europejskiej), co powoduje znaczną jego niestabilność 
i rozbudowę.

Normowanie kolei w Polsce sięga początków państwowości polskiej – mo-
mentu odzyskania niepodległości w 1918 r. Pierwsze próby klasyfikowania kole-
jowych przepisów prawnych, ze względu na przedmiot i rodzaj regulacji, podjęto 
w 1928 r., w dziele pt. Prawo kolejowe i taryfy Józefa Gieysztora. Autor w sposób 
obszerny i szczegółowy sklasyfikował akty prawne regulujące funkcjonowanie 
kolei w Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzając, że prawo kolejowe nie stanowi 
odrębnej dziedziny prawoznawstwa ogólnego, jak na przykład prawo cywilne 
albo prawo karne, a jest nazwą zbiorową dla wielu ustaw oraz rozporządzeń rzą-
dowych, dotyczących dziedzin najrozmaitszych, posiadających jednak tę cechę 
wspólną, iż wszystkie one regulują stosunki uwarunkowane istnieniem i czynno-
ścią kolei żelaznych. Według podstawowego podziału norm na prawo publiczne 
i prywatne, do prawa publicznego zaliczył on normy regulujące stosunki między 
koleją a państwem, natomiast do prawa prywatnego – normy regulujące stosunki 
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między koleją a osobami prywatnymi. W ramach prawa kolejowego publicznego 
autor ten ujął normy regulujące funkcjonowanie administracji kolejowej (mini-
stra komunikacji – kolei, urzędów kolejowych), normy określające stosunek kolei 
żelaznych do wojskowości, poczty i telegrafu, celnictwa, policji, zdrowotności 
publicznej, spraw kotłowych, pracowników kolejowych, związków zawodowych 
oraz normy wyznaczające odpowiedzialność kolei za wypadki z ludźmi. Nato-
miast w dziale prawa prywatnego, określanego mianem prywatnego prawa ko-
lejowego, ujął ustawy i rozporządzenia rządowe regulujące stosunek kolei do 
interesantów, korzystających z usług kolei w zakresie przewozu1.

W roku 1930 prawo kolejowe zaliczono jako oddzielny dział do prawa 
komunikacyjnego. Jego istotę stanowiła całość urządzeń, skierowanych ku po-
konaniu odległości przestrzennych, służących do transportu ludzi, dóbr i wia-
domości. Przez pojęcie „polskie prawo komunikacyjne” rozumiano całokształt 
przepisów regulujących przewóz osób, rzeczy i wiadomości oraz tworzenie, 
prowadzenie i utrzymywanie możliwych środków komunikacyjnych w pań-
stwie. Pojęcie „środki komunikacyjne” było zaś rozumiane jako specjalne drogi 
i specjalne siły wytwarzające na nich ruch konieczny do pokonania odległości. 
W ramach specjalnych dróg wyróżniano między innymi komunikację kolejo-
wą. Powyższe kryterium podziału stanowiło podstawę do kwalifikowania działu 
prawa kolejowego do prawa komunikacyjnego2. Przez pojęcie „kolej” rozumiano 
zakłady komunikacyjne przeznaczone do przewożenia osób i rzeczy za pomocą 
siły mechanicznej i specjalnych dróg, służących w całości lub w części określo-
nym środkom lokomocji. Prawo normujące stosunki związane z ruchem kolei 
żelaznych oparto na stosunku kolei do państwa (publiczne prawo kolejowe) i sto-
sunku kolei do osób prywatnych (prywatne prawo kolejowe)3.

Po drugiej wojnie światowej próby sklasyfikowania prawa kolejowego w ra-
mach prawa komunikacyjnego podjął się Władysław Namysłowski. Jego zdaniem 
kolejowe prawo komunikacyjne wyodrębnia się dzięki powstaniu urządzeń tech-
niczno-organizacyjnych umożliwiających przemieszczanie osób i klasyfikuje się 
je jako prawo publiczne z niewielką częścią prawnocywilną. Do prawa kolejowe-
go, jako części prawa komunikacyjnego, zaliczył normy prawne regulujące ko-
munikację odbywającą się za pośrednictwem specjalnych urządzeń poruszanych 

1 J. Gieysztor, Prawo kolejowe i taryfy, Warszawa 1928, s. 25–37.
2 K.W. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo administracyjne w zarysie, 

Kraków 1930, s. 356–357.
3 Tamże, s. 370.
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siłą mechaniczną na wyłącznie dla nich zastrzeżonych drogach sztucznych. Jego 
zdaniem normy te miały zastosowanie do urządzeń kolei żelaznych oddanych do 
użytku publicznego. W ramach dokonanego podziału wyróżnił normy o charak-
terze ustrojowo-państwowym, regulujące stosunek państwa do kolei żelaznych, 
normy organizacyjne techniczno-osobowe, normy regulujące ruch techniczny 
i normy regulujące ruch eksploatacyjny kolei żelaznych4.

Problematyka związana z umiejscowieniem kolejowych norm prawnych 
w systemie prawa w okresie PRL i współcześnie była tematem prac Władysława 
Górskiego, w ramach badań nad wyodrębnieniem wspólnych norm prawnych dla 
wszystkich rodzajów transportu w zakresie przewozu. W okresie PRL prawo ko-
lejowe wyodrębniano w oparciu o przedmiot regulacji prawnej jako dział prawa 
transportowego. Biorąc pod uwagę kryterium regulacji stosunków społecznych, 
wyróżniano trzy kategorie transportowych norm prawnych. Ze względu na treść 
i metodę regulowania do prawa administracyjnego zaliczano normy regulujące 
stosunki pomiędzy organami władzy i administracji państwowej a przedsiębior-
stwami transportowymi, do dziedziny prawa cywilnego – normy regulujące sto-
sunki zachodzące między przedsiębiorstwami transportowymi a jego klientami 
(ujęte w przepisach regulujących umowę przewozu) oraz do dziedziny prawa 
międzynarodowego normy regulujące transport międzynarodowy5.

Współcześnie W. Górski również wyodrębnia normy prawa kolejowego 
w ramach szerokiego, skupiającego różne działy transportu, prawa transporto-
wego. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszego kryterium podziału, opar-
tego na przedmiocie regulacji, aktualnie rozgranicza poszczególne działy trans-
portu z uwagi na określony rodzaj środka transportu6. Jest to w pewnym sensie 
nawiązanie do przedwojennych założeń, według których prawo kolejowe wyod-
rębniano według kryterium środków komunikacyjnych.

Inny pogląd na temat prawa kolejowego przedstawił A. Powałowski w ra-
mach prawa gospodarczego publicznego. W swoim opracowaniu zaprezentował 
– w płaszczyźnie przedmiotowej – formy oddziaływania państwa na gospodar-
kę – przy wykorzystaniu instrumentów prawnych o charakterze reglamentacyj-
nym, regulacyjnym i porządkowym – w tym między innymi na funkcjonowanie 

4 W. Namysłowski, Polskie prawo komunikacyjne, Toruń 1948, s. 30.
5 L. Babiński, W. Górski, Prawo transportowe, część ogólna i część szczegółowa, Warsza-

wa 1966, s. 15.
6 W. Górski, E. Mendyk, Prawo transportu lądowego, Warszawa 2005, s. 12.



69Dylematy związane z wyróżnianiem prawa kolejowego...

transportu kolejowego7. Nie podjął jednak próby wyodrębnienia prawa kolejowe-
go jako odrębnej, kompleksowej gałęzi prawa. Analizie poddał jedynie skrótowo 
przepisy ustawy o transporcie kolejowym8, skupiając się na prezentacji zasad 
regulujących licencjonowanie podmiotów wykonujących przewozy kolejowe.

Omówione pokrótce tezy z przedstawionej – ubogiej, szczególnie współ-
cześnie – literatury wskazują na złożoność problematyki i niejednoznaczne kwa-
lifikowanie norm prawa kolejowego w systemie prawa. Z jednej strony kwalifi-
kuje się je w obszarze norm regulujących transport w aspekcie cywilistycznym, 
a z drugiej – w obrębie publicznego prawa gospodarczego, w ramach prawa 
transportowego. Niezależnie od tego, podstawowym czynnikiem przemawiają-
cym za przeprowadzeniem systematyki prawa kolejowego w ramach polskiego 
systemu prawa powinna być niewątpliwie wola kontynuowania badań z okresu 
międzywojennego i powojennego, zakończona wyodrębnieniem norm prawa ko-
lejowego w jedną, samodzielną kompleksową gałąź prawa, niezależnie od wyż-
szych pięter jego klasyfikacji.

Obecnie w polskim ustawodawstwie pojęcie „kolej” nie jest zdefiniowane. 
Źródłosłów wyrazu „kolej” pochodzi od słowa „koleja” oznaczającego pieczeń, 
łódź, kieszeń, pościel. Od końca XVII w. „koleja” zastępowane jest „koleją”, 
wyrazem pochodzącym od słowa „koło”, a w dosłownym znaczeniu „ślad koła”. 
Następnie jego znaczenie przenoszono na „ślad”, „obrót”, by ostatecznie określić 
nim drogę w znaczeniu „kolej konna” czy „kolej żelazna”. Pochodnymi wyrazu 
kolej są „kolejowy”, „kolejowiec”, „kolejarz”, „kolejnik”9. Współcześnie termin 
„kolej” przez Słownik języka polskiego jest definiowany jako „lądowe środki 
komunikacyjno-transportowe składające się z pociągów posuwających się po 
torach szynowych”, „linia i urządzenia tego rodzaju komunikacji i transportu” 
oraz jako „przedsiębiorstwo zarządzające tą komunikacją”10. Zgodnie z definicją 
ujętą w Encyklopedii PWN, „kolej” to system transportu osób i ładunków za 
pośrednictwem pojazdów poruszających się po wyznaczonym szynowym torze 
kolejowym11. Wcześniej pojęcie „kolej” określono w ustawie o kolejach12 jako 

7 A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2012, s. 5, 98–100.
8 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zm.
9 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 245.

10 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, t. 1, s. 955.
11 Nowa encyklopedia powszechna PWN, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1995, 

t. 3, s. 403.
12 Dz.U. 1960, nr 54, poz. 311.
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drogi szynowe wraz z przeznaczonymi do ich eksploatacji i utrzymania budow-
lami, urządzeniami oraz poruszającym się po tych drogach taborem, służące do 
przewozu osób, przesyłek i ładunków. 

Uwzględniając przedstawione definicje, można przyjąć na potrzeby dal-
szych badań, iż termin „prawo kolejowe” może być rozumiany jako zbiór norm 
generalnych i abstrakcyjnych, ustanawianych przez kompetentne organy pań-
stwowe, regulujących stosunki prawne podmiotów nadzorujących kolej, uczest-
niczących w zarządzaniu koleją oraz podmiotów prawnych i fizycznych korzy-
stających z dróg szynowych zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym.

Przy wyodrębnianiu prawa kolejowego jako kompleksowej gałęzi prawa 
należy zwrócić uwagę na to, że aktualnie nie ma jednolitego stanowiska w kwe-
stii wyróżniania w ogóle gałęzi prawa w polskim systemie prawa. Na przykład 
S. Wronkowska wyodrębniła siedem gałęzi prawa (prawo konstytucyjne, ad-
ministracyjne, cywilne, rodzinne, handlowe, pracy i finansowe)13, natomiast 
J. Nowacki i Z. Tobor wymieniają trzynaście działów prawa (prawo państwowe 
[konstytucyjne], administracyjne, finansowe, cywilne, rodzinne, handlowe, we-
kslowe, pracy, karne, procesowe cywilne, procesowe karne, rolne i międzyna-
rodowe prywatne)14. Według A. Jamroza przy charakteryzowaniu poszczegól-
nych gałęzi prawa przydatny jest podział na prawo publiczne i prawo prywatne. 
Do głównych gałęzi prawa publicznego zaliczył on prawo konstytucyjne, prawo 
administracyjne i prawo karne, natomiast za główną gałąź prawa prywatnego 
uznał prawo cywilne15. 

Występujące różnice dotyczące wyróżniania poszczególnych gałęzi prawa 
sprowadzają się do odmienności przedmiotu unormowania, odmienności meto-
dy normowania, jak również stosunku kryterium metody do kryterium przed-
miotowego, w której ta pierwsza ma odgrywać rolę posiłkową. Zdaniem J. No-
wackiego i Z. Tobora kryterium przedmiotowe niczego nie wyjaśnia, ponieważ 
każdy przepis prawa normuje czyjeś zachowanie i ono właśnie jest przedmiotem 
unormowania. Ich zdaniem nikt dotychczas nie wykazał i nikt nie wykaże, że 
innego rodzaju zachowania normuje prawo cywilne, innego rodzaju – prawo kar-
ne i jeszcze innego – prawo administracyjne. W przypadku kryterium metody 
regulowania stosunków społecznych twierdzą, że ono również, jak zaznaczają, 

13 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2002, s. 140–142.
14 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007, s. 97–98.
15 A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2008, s. 78–90.
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wyraźnie zawodzi w odróżnianiu gałęzi prawa, ponieważ zachowania normo-
wane z zastosowaniem kilku metod jednocześnie należałoby zaliczać do kilku 
działów prawa równocześnie. Według tych autorów w dotychczasowym pi-
śmiennictwie poprzestaje się na wymienianiu prawnokarnej, cywilnoprawnej 
i administracyjnoprawnej metody unormowania, natomiast nikt nie zapropono-
wał takich metod unormowania, które miałyby być kryteriami wyróżniania jesz-
cze innych gałęzi prawa, takich jak na przykład prawo pracy, prawo państwowe 
czy procesowe16.

Z kolei A. Bator uważa, że kryteria wyodrębniania gałęzi prawa są jed-
nym z najbardziej kontrowersyjnych tematów polskiej nauki prawa. Kryterium 
przedmiotowe, według autora, to w istocie wiele kryteriów odwołujących się do 
odmiennych cech, a w związku z tym zachowania przypisywane jednej gałęzi 
prawa mogą być uznawane za właściwe również dla innej (właściwe dla prawa 
cywilnego zachowania majątkowe będą także występować w obszarze prawa 
administracyjnego, na przykład przyznanie koncesji na określony rodzaj działal-
ności gospodarczej będzie niewątpliwie dyktowane korzyściami majątkowymi 
przedsiębiorcy). Jego zdaniem, kryterium metody regulacji dobrze charaktery-
zuje różnice między prawem administracyjnym (publicznym) a cywilnym (pry-
watnym). Nie daje ono jednak podstaw do adekwatnej charakterystyki innych 
gałęzi prawa, na przykład prawa karnego17.

Natomiast Z. Ziembiński, w przeciwieństwie do innych autorów, potwier-
dza doniosłość teoretyczną wyróżniania gałęzi prawa. Jego zdaniem służy ona 
łatwiejszemu ogarnianiu lub opisowi, za pomocą wydzielonych mniejszych 
części, wielkich zespołów zróżnicowanych i złożonych elementów. Może także 
sprzyjać, z praktycznego punktu widzenia, prakseologicznemu uporządkowa-
niu – według materii będącej przedmiotem unormowania, ujawnianiu lub eli-
minowaniu niezgodności formalnych lub prakseologicznych między normami 
w danej dziedzinie, opracowaniu jasno zarysowanych instytucji prawnych oraz 
określaniu trybu, w jakim mają być rozstrzygane sprawy przez organa państwa 
i jakie organa państwa są kompetentne do wydawania wiążących decyzji w danej 
dziedzinie18. Do głównych kryteriów wyróżniania gałęzi prawa zalicza przyjętą 

16 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa..., s. 101.
17 A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczak, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk 

prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2008, s. 157–158.
18 Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa 1983, 

s. 113.
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przez prawodawcę metodę normowania, materię będącą przedmiotem unormo-
wania oraz podmioty, do których adresowane są normy prawne. Czasami także 
stosuje się, jego zdaniem, kryterium zasad prawa, które ukierunkowują wykład-
nię i stosowanie pewnych zespołów przepisów oraz kryteria formalne – to czy 
dany podzbiór norm (gałąź prawa) jest ujęty w formie kodyfikacji19.

W przeciwieństwie do wyróżniania gałęzi prawa, wydzielanie komplekso-
wych gałęzi prawa nie budzi współcześnie większych kontrowersji. Jeżeli wy-
stępują spory, to w większości przypadków dotyczą one celowości i powodów 
wyodrębniania kolejnych działów prawa.

Nazwa „kompleksowa gałąź prawa”, według S. Włodyki, oznacza wyod-
rębnione obszary prawne, które nie mają charakteru jednorodzajowego, to zna-
czy że stosuje się tam metody regulacji właściwe dla różnych gałęzi klasycznego 
systemu prawa20. Autor wyróżnia dwa warunki wyodrębnienia kompleksowych 
gałęzi prawa. Pierwszym jest kompleksowy charakter przedmiotu regulacji 
prawnej rozumiany jako istnienie takiego zespołu stosunków społecznych, a za 
tym i prawnych, które ze względu na ich wspólną funkcję i wspólne założenia 
muszą być traktowane jako całość. Drugim kryterium koniecznym do poprawne-
go wyodrębnienia kompleksowej gałęzi prawa jest stosowanie do odpowiedniego 
zespołu stosunków społecznych kompleksowej metody regulacji prawnej oraz 
kompleksowej metody normowania prawnego. Powszechnie stosuje się istnienie 
dwóch metod, a mianowicie: administracyjnoprawnej, czyli władczej, i cywil-
noprawnej, opartej na stosunkach równorzędności; czasem jednak wyróżnia się 
metodę administracyjną, cywilną i karną, a to stosownie do trzech rodzajów 
sankcji21.

Według A. Batora wiele wydzielonych gałęzi prawa, uznawanych za au-
tonomiczne, łączy w sobie elementy metody administratywistycznej i cywili-
stycznej. Jako przykład podaje prawo gospodarcze, w obrębie którego wystę-
pują regulacje administratywistyczne (na przykład wpis do rejestru, udzielenie 
przedsiębiorstwu zezwolenia lub koncesji) i cywilistyczne (zawierania umów czy 
spór przed sądem gospodarczym). Jego zdaniem, zgodnie z doktryną prawniczą, 

19 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 193.
20 S. Włodyka, Problem prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systemie prawa, 

„Państwo i Prawo” 1972, nr 12, s. 41; L. Lisiakiewicz, A. Turska, W kwestii dyferencjacji i inte-
gracji prawa, „Państwo i Prawo” 1971, nr 5, s. 692; H. Rot, Jedność i podziały systemu prawa 
socjalistycznego, Wrocław 1971, s. 130 i n.

21 S. Włodyka, Problem prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systemie prawa, 
„Państwo i Prawo” 1972, nr 12, s. 44.
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„takie gałęzie prawa, które kumulują w sobie cechy przypisywane innym, kla-
sycznym dziedzinom prawa, na przykład łączą w sobie cechy każdej z wyróż-
nionych wyżej metod regulacji, uzasadniają uznanie takich gałęzi za tzw. gałęzie 
kompleksowe (obok prawa gospodarczego taki charakter mieć będzie także na 
przykład prawo pracy i prawo rolne)”22.

Zdaniem H. Rota gałęzie prawa mające charakter kompleksowy obejmu-
ją elementy (przepisy, instytucje prawne, zasady prawne) należące do różnych 
działów prawa. Wyróżnia się takie kompleksowe działy prawa, jak między inny-
mi gospodarcze, górnicze, łowieckie, spółdzielcze, komunikacyjne oraz prawo 
informatyczne. Wyliczenie owych nieklasycznych działów prawa nie jest zresztą 
łatwe, jeśli się weźmie pod uwagę, że niektóre z nich, prawie powszechnie za-
liczane do gałęzi klasycznych, jak prawo karne, pracy czy rodzinne, są przez 
niektórych prawników umieszczane w grupie działów kompleksowych23.

Z kolei S. Wronkowska uznaje za podstawę wyróżnienia kompleksowych 
gałęzi przedmiot regulacji. Na bazie tej metody wyróżniono między innymi pra-
wo rolne, regulujące stosunki prawne w rolnictwie i prawo morskie, regulujące 
stosunki powstające w związku z różnymi formami korzystania z wód morskich 
i dna morskiego, przy czym regulując te stosunki, prawodawca posługuje się 
różnymi metodami, stąd nazwa kompleksowa gałąź prawa. Przykładowo, normy 
prawa morskiego regulują klasyfikacje statków i porządek żeglugi, stosunki pra-
cy na statku, odpowiedzialność kapitana statku, wypadki i ubezpieczenia mor-
skie czy przewóz osób i ładunku24.

Według K. Płeszki i T. Gizberta-Studnickiego wyróżnianie poszczególnych 
kompleksowych gałęzi prawa ma charakter niezależnych od siebie podziałów 
dychotomicznych, w których na przykład wyodrębnienie prawa gospodarczego 
polega na odróżnieniu tych norm regulujących stosunki majątkowe pomiędzy 
jednostkami gospodarki uspołecznionej od wszystkich innych norm, a wyodręb-
nienie prawa rolnego polega na odróżnieniu tych norm, które regulują stosunki 
prawne w rolnictwie od wszystkich innych norm. Według autorów „wyróżnianie 
gałęzi prawa to rodzina podziałów logicznych (lub typologii), której elementa-
mi są: oparte na kryterium metody regulacji odróżnienie podstawowych gałęzi 

22 A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczak, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk 
prawnych..., s. 158–159.

23 H. Rot, Kształtowanie systemu prawa, t. III: Wieź pozioma systemu prawa, Wrocław 
1984, s. 22.

24 S. Wronowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2002, s. 143.
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prawa (prawo karne, cywilne i administracyjne) oraz różne podziały dychoto-
miczne, z których każdy prowadzi do wyróżnienia pewnej kompleksowej gałęzi 
prawa”25.

Między poszczególnymi, wyodrębnionymi już kompleksowymi gałęziami 
prawa istnieje tendencja integracyjna, która polega na tworzeniu wyższych pięter 
klasyfikacyjnych. Jako przykład przytacza się prawo transportowe, które sta-
nowi wyższe piętro klasyfikacyjne w stosunku do prawa kolejowego lub prawa 
morskiego26. Należy jednak zwrócić uwagę, że niezbędne jest, aby przed wy-
różnieniem wyższego piętra klasyfikacji dokonać dyferencjacji kompleksowej 
gałęzi prawa niższego szczebla. Przykładem może być prawo kolejowe, które 
wyróżnia się w ramach prawa transportowego lub publicznego prawa gospodar-
czego, skupiając się w przeważającej części na normach administracyjnych i cy-
wilistycznych, a pomijając materię karnoprawną oraz normy prawa pierwotnego 
i wtórnego Unii Europejskiej. 

Podsumowując, można stwierdzić, że kompleksowe gałęzie prawa mają 
ugruntowane miejsce w systemie prawa. Mimo toczących się sporów, związa-
nych z zasadnością czy metodami ich wyróżniania, są niezbędnym elementem 
systematyzowania i porządkowania prawa. Rosnąca w dużym tempie legisla-
cja wprowadzająca do polskiego systemu prawnego nowe regulacje, związane 
szczególnie z integracją Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, wymusza 
podejmowanie działań mających na celu usystematyzowanie norm prawnych 
w poszczególnych dziedzinach, między innymi w działalności kolei. Koniecz-
nością staje się zatem wyodrębnianie mniejszych działów prawa, złożonych 
z norm prawnych regulujących wąski zakres tematyczny. Takim działem jest nie-
wątpliwie prawo kolejowe, w ramach którego można wyróżnić normy prawne, 
usystematyzowane za pomocą trzech podstawowych metod regulacji stosunków 
społecznych: cywilnoprawnej, administracyjnoprawnej i prawnokarnej, wska-
zujące, że nie jest ono samodzielną gałęzią prawa, a można je zaliczyć do kom-
pleksowych działów prawa.

W celu ułatwienia poruszania się w gąszczu kolejowych norm prawnych, 
sklasyfikowanych w kompleksowej gałęzi prawa, można – w ramach metody 

25 Z. Płeszka, T. Gizbert-Studnicki, Obraz systemu prawa w dogmatyce prawniczej, 
w: S. Wronkowska, M. Zieliński, Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Poznań 
1990, s. 163.

26 S. Włodyka, Problemy prawa gospodarczego w świetle aktualnej nauki o systemie pra-
wa, „Państwo i Prawo” 1972, nr 12, s. 43.
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admistracyjnoprawnej – wyodrębnić normy, w których państwo między inny-
mi wyznacza organy nadzorujące kolej i powierza im określone zadania, ustala 
reguły zachowań kolejowych podmiotów gospodarczych, w tym określa zasady 
licencjonowania transportu kolejowego, porządkuje stosunki własnościowe pod-
miotów wchodzących w skład grupy kapitałowej PKP, wypełnia postanowienia 
publicznych umów międzynarodowych oraz źródeł prawa Unii Europejskiej, 
decyduje o finansowaniu ze środków publicznych infrastruktury i transportu 
kolejowego oraz upoważnia właściwe organa administracyjne do nakładania, 
w określonych sytuacjach, sankcji administracyjnych. W ramach metody cywil-
noprawnej powinno się wyróżnić między innymi normy regulujące zawieranie 
umów przewozowych oraz zasady przewozu osób, towarów i przesyłek kole-
jowych. Natomiast w ramach metody prawnokarnej wydzielić między innymi 
kodeksowe i pozakodeksowe normy prawne określające kary za naruszenie prze-
pisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym oraz w pociągach 
i pojazdach kolejowych.

Ponadto, z uwagi na znaczne rozproszenie kolejowych norm prawnych po 
różnych działach systemu prawa oraz wielopłaszczyznowość przedmiotu regu-
lowanej przez nie materii, należy również rozważyć, w odrębnym opracowaniu, 
przeprowadzenie badań nad zachodzącymi między nimi więziami treściowymi 
i hierarchicznymi, a także – w ramach systematyzacji wertykalnej – badań nad 
ich zależnością, z uwzględnieniem hierarchii aktów normatywnych.

Podsumowując, można stwierdzić, w myśl idei Z. Ziembińskiego, odno-
szącej się do gałęzi prawa, że uporządkowane i sklasyfikowane prawo kolejo-
we będzie miało wartość praktyczną. Przede wszystkim stworzy silną podstawę 
dydaktyczną, zachęcającą do podjęcia specjalizacji w zakresie prawa kolejo-
wego oraz umożliwi poznawanie i przyswajanie skomplikowanych prawnych 
aspektów kolejnictwa przez studentów i specjalistów kolejowych nauk ścisłych. 
Niewątpliwie ułatwi to także podejmowanie decyzji legislacyjnych w zakresie 
kolejnictwa przez organa państwowe, w tym prawników, którzy nie mają nie-
zbędnych wiadomości technicznych oraz doświadczenia praktycznego z zakresu 
kolejnictwa. Natomiast podmiotom gospodarczym działającym w sektorze ko-
lejnictwa pozwoli zgłębiać skomplikowane normy prawne, a tym samym ułatwi 
prowadzenie działalności gospodarczej w tym sektorze.
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diLeMMAS ASSOciAted With RAiLWAy LAW  
AS A cOMPLex BRAnch OF LAW 

Summary

Railroad law until today has not been distinguished in an independent comprehen-
sive branch of law. It is most often classified as a law department of communication or 
transport law as well as the public economic law. However, in view of the considerable 
amount of the continuous adjustment and introduction of the new provisions into the 
legal system, conducting a comprehensive differentation of railway law is becoming 
necessary. Using for this purpose the three basic methods of regulating social relations: 
legal-civil, legal-administrative and legal-disciplinary will let railroad legal norms, dis-
tributed across different departments of the law system, systemize in one set of the 
comprehensive branch of the rail law. So ordered and classified law will have practical 
and educational value enabling to broaden the knowledge in the field of legal aspects of 
the operation of the rail transport in Poland.

Translated by Małgorzata Koszutska-Szczot

Keywords: railroad law, branch of law, comprehensive branch of law
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uWAGi O WOLnOści POdejMOWAniA i WyKOnyWAniA 
dziAłALnOści GOSPOdARczej  

W PRAWie RePuBLiKi BiAłORuSi*

Streszczenie

Legislator białoruski dla realizowania wolności gospodarczej na terenie swoje-
go kraju ustanowił wiele zasad. Reguły te nie odbiegają od standardów państw demo-
kratycznych. Działalność gospodarczą podjąć mogą zarówno obywatele państwa, jak 
i podmioty zagraniczne. Przedsiębiorca (inwestor) ma możliwość wyboru formy praw-
nej, w której chciałby prowadzić działalność gospodarczą, natomiast suweren nie ma 
prawa bezgranicznej ingerencji w tę działalność. Deklarowane przez ustawodawcę za-
sady korzystania z pomocy publicznej czy obowiązki związane z kontrolą i nadzorem 
w gospodarce są jasne i klarowne. Analiza ustawodawstwa gospodarczego pozwala na 
wyprowadzenie wniosku, że od strony legislacyjnej Republika Białorusi spełnia wy-
mogi demokratyczne w dziedzinie tej konkretnej wolności (wolności podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej). Niemniej jednak wydaje się, że białoruska 
gospodarka rynkowa nie jest faktycznie silna, gdyż – jak do tej pory – podmiotem do-
minującym w zarządzaniu gospodarką nadal pozostaje państwo.

Słowa kluczowe: białoruskie prawo gospodarcze publiczne, wolność gospodarcza, 
działalność gospodarcza, formy prawne działalności gospodarczej, prywatyzacja, 
mały przedsiębiorca, pomoc państwa dla małych przedsiębiorców

* Autorka pragnie podziękować Vladimirowi Stratonovitschowi za pomoc w opracowaniu 
oryginalnych tekstów źródłowych oraz za Jego cenne uwagi.
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Wprowadzenie. demokratycznie socjalne państwo prawa

Problematyka przemian polityczno-społecznych oraz gospodarczych na 
Białorusi może być analizowana w różnych aspektach1. Podobnie jak w innych 
państwach postkomunistycznych, także i w przypadku tego kraju, okres trans-
formacji bywa określany jako bardzo – lub wręcz „ekstremalnie” – skompliko-
wany i problematyczny2. 

Ustrojodawca w Konstytucji Republiki Białorusi z dnia 15 marca 1994 r.3 
stanowi expressis verbis, że kraj ten jest „demokratycznie socjalnym państwem 
prawa” (демократическое социальное правовое государство). Zastanawiają-
ce jest w tym kontekście, czy w przywołanym systemie gospodarka rynkowa jest 
faktycznie silna? Na sformułowane w ten sposób pytanie odpowiedzieć należy 
raczej negatywnie4, gdyż podmiotem dominującym w zarządzaniu gospodarką 
nadal pozostaje państwo5. Czy oznacza to zatem, że w przywołanym porządku 
prawnym zakłada swoistego rodzaju niechęć do inwestycji prywatnych? W mo-
jej opinii – mimo wszystko – nie6. Wnikliwa bowiem analiza piśmiennictwa 
oraz aktów prawnych związanych z inwestowaniem (i przede wszystkim z tą 
jego formą, jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej) na terenie Repu-
bliki Białorusi pozwala wyprowadzić wnioski o istnieniu podstaw prawnych 
dla swobód gospodarczych7. Oczywiście, „regulacje prawne (…) mogą być 
mniej lub bardziej uciążliwe dla przedsiębiorców i czasami nawet zniechęcać do 

1 T. Frye, Building states and markets after communism: the perils of polarized democracy, 
New York 2010, s. 98 i n.

2 V. Rosmarov, Development of entrepreneurship and SMEs in countries in transition. The 
Belarusian experience, New York 2003, s. 5 i n.

3 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь ад 15 марта 1994 года.
4 D. Lane, The impact of economic crisis: Russia, Belarus and Ukraine in comparative 

perspective, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, no. 3–4, s. 590.
5 Ponad 50% własności w gospodarce stanowi własność państwowa, co więcej – w więk-

szości de iure prywatnych spółek akcyjnych udziały ma państwo (w 2009 r. ok. 75% udziałów 
w niemal 70% utworzonych spółek, przy czym jedynie ok. 10% nie miało wcale udziału kapita-
łu państwowego), E. Rakova, History and prospects of privatisation in Belarus, „BellarusInfo” 
2009, no. 2, s. 1.

6 Podobnego zdania jest J. Korosteleva, The global recession and the Belarusian economy. 
Revealing cracks in the model, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, 
no. 3–4, s. 635.

7 D. Lane, The impact of economic crisis..., s. 591 i n.
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podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, ale w swojej istocie, 
a zwłaszcza zamiarze, nie stanowią o woli ograniczania przedsiębiorczości”8.

Odnośnie do białoruskich procesów prywatyzacyjnych odnotować warto, 
że ich charakter opisać można jako stopniowy9, dlatego właśnie – pomimo od-
zyskania niepodległości w 1991 r. i zapoczątkowania przemian gospodarczych 
– nadal przeważająca część białoruskich przedsiębiorstw należy do państwa lub 
też jest przez nie częściowo kontrolowana10, co już wcześniej zasygnalizowa-
no. Nie ulega wątpliwości, iż przemiany społeczno-gospodarcze nie przebiegają 
w każdym kraju identycznie. Są one specyficzne dla każdego państwa i jego 
narodu – nie są przekładalne z jednego porządku prawno-gospodarczego na 
inny11. Trudno jest jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który sposób 
dokonywania się tych przemian (powodowania wzrostu efektywności gospodar-
ki przez udział inicjatywy prywatnej12) jest lepszy (skuteczniejszy13) i bardziej 
„przyjazny” społeczeństwu14. 

Wydaje się mimo wszystko, że zbyt szybkie wprowadzanie przemian go-
spodarczych nie implikuje w każdym przypadku natychmiastowych korzyści dla 
obywateli15, gdyż – być może – nie będą oni przygotowani na korzystanie z no-
wych dobrodziejstw legislacyjnych16, co zdaje się potwierdzać analiza piśmien-
nictwa z zakresu transformacji gospodarczej wschodnich Niemiec17. Co więcej, 

8 C. Kosikowski, Czy w Polsce może być więcej wolności gospodarczej?, w: Księga jubile-
uszowa Profesora Stanisława Jędrzejewskiego, red. H. Nowicki, W. Szwajder, Toruń 2009, s. 279.

9 A. Libman, E. Vinokurov, Holding-together regionalism. Twenty years of post-Soviet in-
tegration. Basingstoke, Hampshire–New York 2012, s. 56.

10 P. Šarcewic, Privatization in Central and Eastern Europe, London 2003, s. 7.
11 M.W. Greβler, Etyczne ograniczenia w podejmowaniu i wykonywaniu działalności 

gospodarczej w prawie polskim i niemieckim, Szczecin 2011, s. 14.
12 R. Kirchner, R. Giucci, A. Skriba, Privatisation in Belarus. Improving the implementa-

tion framework, Minsk 2010, s. 10.
13 A. Libman, E. Vinokurov, Holding-together regionalism..., s. 59 i n.
14 G. Hull, Small business tricking up in Central and Eastern Europe, New York 1999, s. 271 

i n.
15 S. Stroschein, Ethnic struggle, coexistence, and democratization in Eastern Europe, 

Cambridge 2012, s. 252.
16 G. Van der Loo, P. Van Elsuwege, Competing paths of regional economic integration in 

the post-Soviet space. Legal and political dilemmas for Ukraine, „Review of Central and East 
European Law” 2012, no. 37, s. 421.

17 I.J. Nordt, Small business development in post-communist East Germany and Russia, 
Washington DC 2003, s. 8 i n.



82 Małgorzata W. Greβler

sądzić można, iż niezwykle nietypowe dla krajów komunistycznych chińskie 
podejście – zakładające nie tyle błyskawiczne przejście do gospodarki rynkowej, 
ile stopniowe znoszenie barier i otwieranie się systemu na prywatną działalność 
gospodarczą – pozwoliło na w miarę szybkie osiągnięcie stabilizacji społecznej 
przy minimalnych zachwianiach gospodarczych18. Być może są to przyczyny, 
dla których białoruski prawodawca niechętnie prywatyzuje znaczące i przyno-
szące dochody przedsiębiorstwa państwowe19. 

W fachowej literaturze ekonomicznej żądanie przez administrację białoru-
ską „nierozsądnie wysokich cen” za prywatyzowane podmioty bywa krytyko-
wane20. Zwraca się również uwagę na inne warunki stawiane prywatnym inwe-
storom gotowym do przejęcia mienia państwowego, takie jak zagwarantowanie 
określonej liczby miejsc pracy, przedłużenie pracownikom prywatyzowanego 
przedsiębiorstwa umów o pracę z zachowaniem dotychczasowego systemu wy-
nagrodzeń, zobowiązanie do inwestycji w określonych wysokościach czy też za-
pewnienie pracownikom udziału w określonych programach socjalnych21, przy 
czym są one oceniane zarówno pozytywnie22, jak i negatywnie. Przedstawiciele 
tej ostatniej grupy upatrują się tutaj ograniczania wolności przedsiębiorczości 
poprzez narzucanie przez suwerena nowemu właścicielowi kierunku rozwoju 
prywatyzowanego przedsiębiorstwa23. Podobnie (pejoratywnie) kwalifikuje się 
„zadziwiającą liczbę różnych instytucji państwowych (…) odpowiedzialnych 
za prywatyzację i brak jasnego podziału właściwości i kompetencji pomiędzy 
nimi” 24 przy jednoczesnym braku kompetencji decyzyjnych finalizujących 
choćby mniejszej rangi akty prywatyzacyjne. W swoim edykcie z dnia 25 maja 

18 B. Naughton, The Chinese economy: transitions and growth, Cambridge 2007, s. 86 i n.
19 Tego zdania są np. T. Frye, Building states..., s. 43 oraz M.M. Balmaceda, The politics of 

energy dependency. Ukraine, Belarus, and Lithuania between domestic oligarchs and Russian 
pressure, Toronto 2012, s. 128.

20 M. Akulava, Foreign investments: not just attraction, but effectiveness, Minsk 2011,  
s. 7 i n.

21 Np. art 1 ust. 6 Edyktu Prezydenta Republiki Białorusi z dn. 25 lutego 2008 r. nr 113 
(pełna nazwa: Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 o порядке 
и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов 
убыточных государственных организаций, z późn. zm.) wymienia tu tzw. социальны 
программ по поддержке коллектива работников.

22 M. Akulava, Foreign investments..., s. 7 i n.
23 R. Kirchner, R. Giucci, A. Skriba, Privatisation in Belarus..., s. 6.
24 Tamże, s. 3.
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2010 r. nr 27325 o wprowadzeniu do porządku prawnego Państwowej Agencji 
do spraw Inwestycji i Prywatyzacji (Национальное агентство инвестиций и 
приватизации) prezydent optuje wprawdzie za wykreowaniem instytucji mającej 
na celu „podniesienie efektywności procesów prywatyzacyjnych” (повышения 
эффективности приватизационных процессов)26, niemniej jest ona odpowie-
dzialna przed rządem i kontrolowana przez ciało nadzorcze, w którego skład 
wchodzą członkowie administracji prezydenckiej i inni urzędnicy rządowi27, 
wątpić więc można, czy rzeczywiście owa efektywność zostanie podniesiona28. 

Jeśli idzie o wykładnię samego terminu „prywatyzacja” (приватизация) 
w białoruskim porządku prawnym, zauważyć wypada, że nie odbiega ona spe-
cjalnie od pojmowania tego pojęcia w innych systemach legislacyjnych i rozumie 
się przez nią przejęcie praw własności przez osoby fizyczne lub osoby prawne 
nad mieniem państwowym. W rezultacie prywatyzacji państwo traci prawa wła-
sności, prawa do zarządzania mieniem państwowym i jednocześnie urzędnicy 
państwowi zostają pozbawieni uprawnień do bezpośredniego administrowania 
tym mieniem29. Wydaje się jednak, iż w przypadku białoruskiego porządku le-
gislacyjnego nie jest to w całej rozciągłości prywatyzacja mająca na celu przede 
wszystkim kształtowanie gospodarki rynkowej30. Sądzić należy, że chodzi tu 
raczej o zasygnalizowane wyżej zachęcenie do inwestycji w przedsiębiorstwa 
państwowe, ale funkcjonujące w obrocie gospodarczym na nieco innych (wol-
norynkowych?) zasadach, przy czym ich zadaniem jest generowanie zysków na 
rzecz państwa31. 

25 Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 273 o создании 
государственного учреждения Национальное агентство инвестиций и приватизации, 
z późn. zm.

26 Art. 1 edyktu jw.
27 Art. 2 ust. 2 i n. edyktu jw.
28 S. Stroschein, Ethnic struggle..., s. 112.
29 Art. 1 Ustawy Republiki Białorusi z dnia 19 stycznia 1993 r. nr 2103-XII o przekształcaniu 

i prywatyzacji przedsiębiorstw radzieckich w Republice Białorusi – Закон Республики Беларусь 
от 19 января 1993 г. № 2103-XII О разгосударствлении и приватизации государственной 
собственности в Республике Беларусь, z późn. zm.

30 J.-H. Meyer-Sahling, T. Veen, Governing the post-communist state: government alter-
nation and senior civil service politicisation in Central and Eastern Europe, „East European 
Politics” 2012, no. 1, s. 12.

31 M. Myant, J. Drahokoupil, Integrated and corrupted: capitalism in transitional post-
communist Europe (Review of Transition economies: political economy in Russia, Eastern Eu-
rope and Central Asia), New York 2011, s. 142; M. Zaborowski, Westernizing the east: external 
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Prawo do udziału w prywatyzacji (do nabycia prywatyzowanego mienia) 
przysługuje co do zasady32 w ustawowo określonej kolejności: 1) pracowni-
kom (работникам) prywatyzowanego przedsiębiorstwa oraz 2) [pozostałym] 
obywatelom Białorusi (гражданам Республики Беларусь), 3) [innym] oso-
bom prawnym i fizycznym – tzw. podmiotom prywatyzacji (иным субъектам 
приватизации). Ta ostatnia grupa może nabywać akcje – w zależności od for-
muły prywatyzacji – albo na aukcjach, albo w drodze konkursów, przedstawiając 
swoje projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju nabywanej spółki33.

Wypada zgodzić się z uwagą podnoszoną w piśmiennictwie, że jeżeli za 
cztery główne wyznaczniki procesów przemian gospodarczych uznaje się uwol-
nienie cen, stabilizację makroekonomiczną, restrukturyzację i prywatyzację 
oraz reformy prawne i instytucjonalne34, to dwie pierwsze przesłanki mogą być 
zrealizowane stosunkowo szybko, natomiast pozostałe dla swego urzeczywist-
nienia wymagają intensywniejszego i dłuższego nakładu czasowego35. 

Jak już wspomniano, transformacja gospodarcza jest uznawana za pomyśl-
ną, jeżeli w jej wyniku wykreowane zostanie otoczenie (prawne) przyjazne 
dla przedsiębiorczości, bez względu na wielkość przedsiębiorców (podmiotów 
gospodarujących)36. Nie ulega jednak wątpliwości, że jest to niezwykle trudne 
zadanie, tym bardziej wtedy, gdy przeobrażenia będą dokonywane w czasie 
międzynarodowych kryzysów gospodarczych. Czy małe państwa – do których 

influences in the post-communist transformation of eastern and central Europe, „Communist 
Studies and Transition Politics” 2005, no. 1, s. 17.

32 Art. 4 przywołanej ustawy stanowi o nieco innym kręgu podmiotów uprawnionych 
do czynnego udziału w procesach prywatyzacyjnych. W tym akcie prawnym uwzględniono 
m.in. osoby fizyczne i prawne, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, obcokrajowców 
i bezpaństwowców, białoruskie osoby prawne, organizacje międzynarodowe, zagraniczne osoby 
prawne oraz zagraniczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na 
mocy przepisów prawnych mają zdolność prawną.

33 Art. 1. ust. 9 Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 20 marca 1998 r. nr 3 o pry-
watyzacji przedsiębiorstw radzieckich w Republice Białorusi – Декрет Президента Республики 
Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 o приватизации государственной собственности 
в Республике Беларусь, z późn. zm.

34 I. Pelipas, Money and prices in Belarus. Information content of different monetary ag-
gregate, w: The periphery of the euro. Monetary and exchange rate policy in CIS countries, red. 
L.W. de Souza, P. de Lombearde, Ashgate 2006, s. 235 i n.

35 V. Chakmarowa, Belarus in the word. Finding the ways to overcome economic difficul-
ties, Washington DC 2010, s. 2.

36 N. Bekus, Struggle over identity: the official and the alternative „Belarusianness”, Bu-
dapest 2010, s. 213.
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bez wątpienia można zaliczyć Białoruś – mają możliwość rzeczywistego oddzia-
ływania na gospodarkę światową? Sądzę, że na tak postawione pytanie należy 
odpowiedzieć negatywnie37. Czy zatem tak scharakteryzowane kraje nie mogą 
zrobić niczego, co mogłoby się przyczynić do ich postępu gospodarczego? Moim 
zdaniem także i tutaj należałoby definitywnie udzielić odpowiedzi przeczącej38. 
W ich gestii pozostaje przecież wiele środków instytucjonalnych i prawnych 
wspierających podejmowanie działalności gospodarczej, przykładowo, przez 
małych przedsiębiorców czy też angażowanie się w obrót ekonomiczny na okre-
ślonym terenie39.

Mikro- i mali przedsiębiorcy prawa białoruskiego

Podział przedsiębiorców ze względu na ich wielkość nie jest novum w dok-
trynie prawa gospodarczego publicznego40. Istnieją jednak różne kryteria, ze 
względu na które poszczególni przedsiębiorcy mogą być zaklasyfikowaniu do 
poszczególnych grup jako mikro-, mali- lub średni przedsiębiorcy41. Do najczę-
ściej spotykanych należą: liczba zatrudnianych osób przez danego przedsiębior-
cę, wysokość obrotu netto ze sprzedaży towarów i usług oraz operacji finanso-
wych, suma aktywów bilansu42 czy zależność od innych przedsiębiorców43.

Również legislator białoruski wprowadził do swojego systemu prawnego44 
pojęcia „mikro- i mały przedsiębiorca”, przy czym dla tych przedsiębiorców 

37 Tego zdania są również E. Korosteleva, M. Natorski, L. Simao, The eastern dimension 
of the European neighbourhood policy: practices, instruments and social structures, „East Euro-
pean Politics” 2013, no. 3, s. 259.

38 W tym duchu D. Rotman, N. Vererneeva, Belarus in the context of the neighbourhood 
policy. Between the EU and Russia, „Journal of Communist Studies and Transition Politics” 2011, 
no. 1, s. 75.

39 I. Pelipas, Struktural breaks and dynamic characteristics of inflation and growth rates 
of monetary aggregates, Minsk 2011, s. 4.

40 M. Pawełczyk, Prawo działalności gospodarczej – uwagi krytyczne, „Rejent” 2001, nr 3, 
s. 91.

41 S.M. Gates, K.J. Leuschner, In the name of entrepreneurship: the logic and effects of 
special regulatory treatment for small business, Santa Monica 2007, s. 285. 

42 A. Szafrański, Przedsiębiorca i działalność gospodarcza, w: Z. Snażyk, A. Szafrański, 
Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2010, s. 88.

43 S.M. Gates, K.J. Leuschner, In the name of entrepreneurship..., s. 285.
44 Hierarchia źródeł prawa w białoruskim porządku prawnym nie jest do końca przekładal-

na na polski system legislacyjny i materializuje się następująco: 1) aktem najwyższej rangi – co 
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przewidziano szczególne wsparcie przez państwo. W tamtejszym porządku 
prawnym znaczenie terminu „mały przedsiębiorca” ewaluowało. Pierwotnie – to 
jest w połowie lat 90. ubiegłego stulecia – pomimo użycia przez ustawodawcę 
sformułowania „mały przedsiębiorca”, mieliśmy do czynienia z instytucją bliź-
niaczą do funkcjonującego w rodzimym porządku ustawowym – „mikroprzed-
siębiorcy”. Nadmienić w tym miejscu należy, iż w owym początkowym okresie 
wprowadzania regulacji pomocowych dla określonego typu przedsiębiorców 
legislator białoruski podzielił ich ze względu na wielkość na małych, średnich 
i pozostałych. Uczynił tak przykładowo w Ustawie nr 685-XIII z dnia 16 paź-
dziernika 1996 r. o pomocy państwa dla małych przedsiębiorców45, których de-
finicja legalna odwoływała się wprawdzie do kryterium pracowników, niemniej 
ich liczba nie była taka sama dla wszystkich sektorów gospodarki. W przemy-
śle ciężkim i transporcie ustawodawca wyznaczył granicę 100 zatrudnionych 
osób, w rolnictwie i przemyśle technologicznym – 60, w budownictwie i handlu 
hurtowym – 50, w handlu detalicznym i usługach drobnych – 30 oraz 25 osób 
w innych sektorach nieprodukcyjnych46. W innym akcie prawnym, mianowicie 

zrozumiałe – jest Konstytucja Republiki Białoruskiej wraz ze zmianami z 1994 r. – Конституция 
Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.; 2) uchwalane przez parlament ustawy (mogące przy-
bierać także inne nazwy, jak statuty) i podpisane przez prezydenta (np. Ustawa z dnia 9 grudnia 
1992 r. nr 2020-XII o przedsiębiorstwach – Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
№ 2020-XІІ o хозяйственных обществах, z późn. zm.; Kodeks cywilny Republiki Białorusi 
z dnia 7 grudnia 1998 r. nr 218-3 – Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З, z późn. zm. – dalej: BKC); 3) prezydenckie akty prawne o mocy ustawy 
uchwalane na podstawie art. 101 Konstytucji (np. Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 
16 stycznia 2009 r. nr 1 o rejestracji i zgłoszeniu zakończenia prowadzenia działalności gospo-
darczej przez podmioty gospodarcze – Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 
2009 г. № 1 o государственной регистрации и ликвидации [прекращении деятельности] 
субъектов хозяйствования, z późn. zm. – dalej: DoR; Edykt Prezydenta Republiki Białoruskiej 
z dnia 18 czerwca 2005 r. nr 285 o wybranych środkach rejestracji działalności gospodarczej – 
Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 О некоторых мерах по 
регулированию предпринимательской деятельности, z późn. zm.; 4) decyzje rządu (np. Pań-
stwowy program wspierania małych przedsiębiorstw na lata 2010–2012 uchwalony 28 grudnia 
2009 r. – Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. 
№ 1721 О Государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Республике Беларусь на 2010–2012 годы); 5) akty prawne organów administracji państwowej 
(np. ministrów); 6) akty prawa miejscowego (państwo białoruskie podzielone jest administracyj-
nie na sześć okręgów (вобласць), którym to podporządkowane są rejony (раён). Przez pojęcie 
„akty prawa miejscowego” w doktrynie subsumuje się akty prawne wprowadzone do porządku 
legislacyjnego na poziomie okręgowym. Por. A. Birkner, S. Makarchuk, Doing business in Be-
larus, Minsk 2010, s. 4.

45 Закон Республики Беларусь от 16 октября 1996 г. № 685-XIII o государственной 
поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь, z późn. zm.

46 Art. 3 ustawy jw.
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w edykcie prezydenta z dnia 21 maja 2009 r. o niektórych środkach pomoco-
wych państwa dla małych przedsiębiorców47, pod pojęciem „mały przedsiębior-
ca” subsumowany jest przedsiębiorca zatrudniający do 100 osób, bez względu na 
przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej48. W Ustawie z dnia 1 czerw-
ca 2010 r. o wspieraniu małych i średnich przedsiębiorców49 definicja wydaje się 
zbliżona do tej, którą znamy z rodzimego systemu prawnego. Wyznacznikiem 
jest liczba zatrudnianych w roku kalendarzowym (календарный год) osób, któ-
rych – wprowadzony po raz pierwszy to tamtejszego systemu – mikroprzedsię-
biorca (микроорганизации) może zatrudnić do 15, mały przedsiębiorca (малые 
организации) od 16 do 100, natomiast średni (средные предпринимательствo) 
od 101 do 25050. Pomimo zachowania w tytule aktu typowego dla białoruskiego 
systemu nazewnictwa, w treści ustawy legislator użył terminów zarówno „mi-
kroprzedsiębiorca”, jak i „mały przedsiębiorca” oraz, charakteryzując wielkość 
średniego przedsiębiorcy, potwierdził istnienie czwartej grupy przedsiębiorców 
– większych niż średnich.

W tym miejscu rozważań wypada zauważyć, że wśród zasygnalizowanych 
środków pomocowych państwa szczególną rolę odgrywają centra wspierające 
małych przedsiębiorców. Do ich zadań należy udzielanie informacji związanych 
z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej51 czy prowadze-
nie szkoleń52. Nie jest to bez znaczenia, gdyż białoruski przedsiębiorca w toku 
prowadzonej przez siebie działalności napotyka wiele problemów natury biu-
rokratycznej53. Opisywane centra nie zajmują się jednak udzielaniem wsparcia 
finansowego na rozpoczęcie (pierwszej) działalności gospodarczej, co bywa 
w piśmiennictwie krytykowane54.

47 Указ Президента Республики Беларусь № 255 от 21 мая 2009 года o некоторых 
мерах государственной поддержки малого предпринимательства, z późn. zm.

48 Art. 1 edyktu jw.
49 Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-3 О поддержке малого 

и среднего предпринимательства, z późn. zm.
50 Art. 3 ustawy jw.
51 V. Golovanov, Legal environment for business, „Economy of Belarus” 2011, no. 2, s. 12 i n.
52 J. Levitsky, Small business in transition economies: promoting enterprise in Central and 

Eastern Europe and the former Soviet Union, London 1996, s. 51 i n.
53 H. Galen, Small business trickling up in Central and Eastern Europe, New York 1999, 

s. 265 i n.
54 E.D. Viktorova, Prospects of mortgage lending development, „Money and Credit” 2009, 

no. 6, s. 27 i n.
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Formy prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
prawa białoruskiego

Analiza form prawnych, w których prowadzona może być działalność 
gospodarcza na Białorusi, pozwala na wyprowadzenie wniosku o nieistnieniu 
zasadniczych różnic w stosunku do form prawnych przewidzianych dla refero-
wanego celu w rodzimym systemie legislacyjnym. Każdemu obywatelowi bia-
łoruskiemu przysługuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej jako 
osoba fizyczna (Индивидуальный предприниматель – w skrócie: ИП), bez po-
trzeby rejestracji jako osoba prawna (без образования юридического лица)55. 
Działalność gospodarczą (Предпринимательская деятельность) prowadzi on 
we własnym imieniu (от своего имени) i na własny rachunek (свой риск)56 oraz 
odpowiada całym swoim majątkiem (всем принадлежащим)57. Na marginesie 
rozważań można zauważyć, że obowiązująca w Polsce do niedawna zasada jed-
nego okienka obecna jest również w białoruskim porządku prawnym58. Jedną 
z przesłanek formalnych wniosku o rejestrację działalności gospodarczej jest 
opłata skarbowa (w wysokości 6 dol.)59. Przedsiębiorca-osoba fizyczna w obro-
cie prawnym ma obowiązek posługiwania się firmą zbudowaną ze skrótu ИП 
oraz imienia (imion) i nazwiska przedsiębiorcy60. Ustawodawca tamtejszy nie 
przewiduje możliwości funkcjonowania referowanego podmiotu pod inną (zmo-
dyfikowaną) firmą61. Zgodnie z obowiązującym na Białorusi stanem prawnym, 
przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną nie wolno zatrudnić więcej niż trzy 
osoby. Co więcej, nie mogą to być „dowolne” osoby, a jedynie członkowie naj-
bliższej rodziny62. Zaryzykować można stwierdzenie, że w tym aspekcie mamy 
tu do czynienia z instytucją zbliżoną do przedsiębiorstwa rodzinnego typowego 

55 Art. 22 ust. 1 BKC.
56 Art. 1 ust. 1 BKC.
57 Art. 23 BKC.
58 Art. 24 DoR.
59 Art. 9 DoR.
60 Np. ИП Ирина Иванова.
61 Art. 22 DoR.
62 Art. 22 BKC.
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dla niemieckiego systemu prawnego63, z tą jednak różnicą, iż w przypadku bia-
łoruskiego porządku prawnego ograniczenia dotyczą nie tylko kręgu zatrudnia-
nych osób, ale i ich liczby.

Nie jest obca białoruskiemu systemowi normatywnemu także instytucja 
spółki cywilnej (Полное Товарищество), za której zobowiązania wspólnicy od-
powiadają łącznie na zasadzie subsydiarności całym swoim majątkiem64, przy 
czym wolno być wspólnikiem tylko w jednej spółce cywilnej65. Podobnie jak ma 
to miejsce w polskim systemie prawnym, także na Białorusi spółka cywilna jest 
umową, a wspólnicy dokonują czynności prawnych w imieniu spółki, z tą jednak 
różnicą, iż to ona ma status przedsiębiorcy, a nie – jak ma to miejsce w Polsce – 
jej wspólnicy66. 

Przedsiębiorca białoruski może podjąć i wykonywać działalność gos-
podarczą także w formie prawnej spółki komandytowej (Коммандитное 
товарищество)67. Używając terminologii polskiego legislatora, spółkę taką moż-
na scharakteryzować następująco: komplementariusze (полны товарищ) repre-
zentują spółkę w obrocie i dokonują w jej imieniu czynności prawnych oraz od-
powiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a komandytariusze 
(вкладчиков, коммандитов) – do wysokości wniesionego wkładu68. Tak opisani 
komandytariusze nie muszą osobiście wykonywać działalności gospodarczej69. 

W piśmiennictwie fachowym z zakresu prawa spółek zaznacza się jed-
nak, że zreferowane wyżej formy prawne nie są preferowane przez białoruskich 
przedsiębiorców, u których opór budzą między innymi: formuła odpowiedzial-
ności całym swoim majątkiem oraz „podwójne” opodatkowanie od docho-
du zarówno spółki jako przedsiębiorcy, jak i – „następnie” – osoby fizycznej 
będącej wspólnikiem. Podnosi się70, że to z tych przyczyn popularniejsza jest 

63 M.W. Greßler, Przedsiębiorstwo rodzinne osób pozostających w zarejestrowanym związ-
ku partnerskim w prawie niemieckim, w: M. Andrzejewski, Związki partnerskie – debata na 
temat projektowanych zmian prawnych, Toruń 2013, s. 247.

64 Art. 66 ust. 1 BKC.
65 Art. 66 ust. 2 BKC.
66 Art. 78 ust. 2 BKC.
67 Art. 81–85 BKC.
68 Art. 81 BKC.
69 Art. 84 BKC.
70 G. Ioffe, Belarus and the West. From estrangement to Honeymoon, „Journal of Commu-

nist Studies and Transition Politics” 2011, nr 27, s. 217 i n.
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inna forma prawna opisana w Kodeksie cywilnym Republiki Białorusi, a mia-
nowicie: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (oбщество с ограниченной 
ответственностью – w skrócie: OOO), której wspólnicy za zobowiązania spółki 
odpowiadają do wysokości wniesionych wkładów71. Poza białoruskim Kodek-
sem cywilnym72 szczegółowo o wymogach formalnych statutu spółki, jej orga-
nach oraz reprezentacji stanowi przywoływana wcześniej Ustawa nr 2020-XІІ 
z dnia 9 grudnia 1992 r. o przedsiębiorcach (dalej: UoP)73.

Nadmienić wypada, że do białoruskiego systemu prawnego wprowadzona 
została74 także instytucja spółki z rozszerzoną odpowiedzialnością (Oщество 
с дополни́тельной отве́тственностью – w skrócie: ОДО75), tym różniąca się od 
zreferowanej poprzednio, iż wspólnicy ponoszą odpowiedzialność – nazywaną 
w piśmiennictwie – „dodatkową” w tym sensie, że minimalny kapitał zakładowy 
określony jest ustawowo jako wyższy niż w przypadku spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Interesująca wydaje się procedura rejestrująca. Przywołany wyżej Dekret 
prezydenta z dnia 16 stycznia 2009 r. o rejestracji i zakończeniu działalności 
gospodarczej stanowi o maksymalnym czasie trwania rejestracji, który wynosi 
5 dni, z czego jeden przeznaczony jest dla przedsiębiorcy, a cztery dla Biura Re-
jestracyjnego76, które – zgodnie z zasadą określaną przez polską doktrynę jako 
„jedno okienko” – informuje właściwy urząd skarbowy i inne instytucje o roz-
poczęciu działalności gospodarczej przez spółkę. Elementem postępowania reje-
stracyjnego77 jest przedstawienie urzędnikowi Biura Rejestracyjnego kilku pro-
pozycji firmy spółki; do zadań tego urzędnika należy sprawdzenie w oficjalnym 
rejestrze, która z firm jest „dostępna” (nie została wcześniej zarejestrowana). 

71 Art. 86 BKC.
72 Art. 86–93 BKC.
73 Art. 91–111 UoP
74 Art. 94–95 BKC.
75 Art. 112–113 UoP.
76 Biuro Rejestrujące podlega pod Ministerstwo Sprawiedliwości.
77 Procedury rejestracyjne zbliżone są do rodzimych procedur rejestrowych przeprowa-

dzanych przez sądy rejestrowe i zakładają poza weryfikacją firmy otwarcie tymczasowego 
białoruskiego rachunku bankowego i wpłacenie na niego równowartości przynajmniej połowy 
wysokości funduszu zakładowego oraz przygotowanie pieczęci i jej notarialne uwierzytelnienie.
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Prowadzenie działalności w pewnych segmentach gospodarki podlega 
reglamentacji78. W piśmiennictwie podkreśla się jednak, że widoczne się stają 
współcześnie tendencje liberalizacyjne79, czego ilustracją może być wprowadze-
nie do systemu prawnego Dekretu prezydenta Republiki Białorusi nr 450 z dnia 
1 września 2010 r. o licencjonowaniu wybranych rodzajów działalności gospo-
darczej80, zezwalającego na prowadzenie bez dodatkowych zezwoleń działalno-
ści gospodarczej, przykładowo, w zakresie geodezji i kartografii, wydobywania 
minerałów, rybactwa i łowiectwa oraz transportu i przemysłu stoczniowego81. 
W tym miejscu można nadmienić, że sferami gospodarki poddanymi reglamen-
tacji82 pozostała, przykładowo83, działalność wydawnicza, bankowa, telekomu-
nikacja i budowlana84. Białoruski porządek prawny przewiduje pewne rodzaje 
działalności gospodarczej, które podejmowane i wykonywane mogą być wyłącz-
nie przez obywateli tego kraju. Dzieje się tak w przypadku usług prawnych85.

Wyżej opisane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rozszerzoną od-
powiedzialnością nie mogą być spółkami jednoosobowymi86. Ustawodawca bia-
łoruski87 dla wypełnienia tej „luki” wprowadził do systemu88 instytucję „przed-
siębiorstwa unitarnego” (Унита́рное предприя́тие – w skrócie УП), będącego 
właśnie taką spółką jednoosobową89. Legislator nie ogranicza jednak podmiotów 
mogących być właścicielami spółki do osób fizycznych, a zatem mogą one być 

78 Obszernie na ten temat J. Korosteleva, The global recession and the Belarusian econo-
my..., s. 636 i n.

79 D. Rotman, N. Vererneeva, Belarus in the context..., s. 75.
80 Указ Президента Республики Беларусь № 450 от 01 сентября 2010 г. o лицензировании 

отдельных видов деятельности, z późn. zm.
81 M. Akulava, Foreign investments..., s. 8.
82 Art. 49–79 Kodeksu o inwestycjach Republiki Białoruskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. 

nr 37-3 – Инвестиционный кодекс Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 37-3, z późn. 
zm.; dalej: KI.

83 Ustawodawca białoruski posługuje się katalogiem otwartym (могут являться), art. 51.
84 Art. 49–51 KI.
85 J. Korosteleva, The global recession and the Belarusian economy..., s. 639.
86 Art. 98 ust. 6 BKC.
87 Dla porównania: porządek legislacyjny Federacji Rosyjskiej przewiduje możliwość wy-

kreowania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowych 
spółek z rozszerzoną odpowiedzialnością.

88 Art. 113–115 BKC.
89 Art. 113 ust. 6 BKC.
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w posiadaniu innej osoby prawnej90. Właściciel przedsiębiorstwa odpowiada za 
zobowiązania przedsiębiorstwa tylko do wysokości kapitału zakładowego, a jed-
nocześnie przedsiębiorstwo nie odpowiada za prywatne zobowiązania właści-
ciela91. 

Białoruski system prawny zakłada funkcjonowanie dwóch typów spółek 
akcyjnych: otwartej (открытое акционерное общество – w skrócie OAO) i za-
mkniętej (закрытое акционерное общество — ЗАО). Art. 97 Kodeksu cywil-
nego Republiki Białorusi z dnia 7 grudnia 1998 r. (dalej: BKC) za przesłankę roz-
różniającą jeden typ od drugiego wymienia krąg potencjalnych nabywców akcji. 
Jedynie spółki otwarte mogą być w całości przedmiotem obrotu92, natomiast od-
nośnie do spółek zamkniętych podkreśla się, że albo krąg nabywców jest z góry 
wcześniej określony (i jest zamknięty), albo wręcz ograniczony do założycieli93. 
Jeżeli referowany krąg nabywców miałby się zmienić (rozszerzyć), to i forma 
prawna spółki musi ulec zmianie – musi zostać „otwarta”94. Wspólnicy odpowia-
dają za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości swoich wkładów95. Spółki 
akcyjne są jednak formułą niezwykle nietypową dla małych przedsiębiorców ze 
względu na kompleksowy sposób zarządzania taką spółką oraz wysoki kapitał 
zakładowy, określony Dekretem prezydenta z dnia 16 stycznia 2009 r. o rejestra-
cji i zakończeniu działalności gospodarczej, odpowiednio na około 3800 euro 
i około 960 euro96. 

Na marginesie rozważań o typach spółek akcyjnych zauważyć wypada, że 
białoruski prawodawca w Dekrecie prezydenckim nr 144 z dnia 4 marca 2008 r. 
o uznaniu niektórych dekretów prezydenta Republiki Białorusi za nieobowią-
zujące97 zdecydował zaimplementowanie do swojego porządku legislacyjnego 
przepisów wyłączających możliwość stosowania tzw. złotych akcji (золотой 

90 Art. 113 ust. 3 BKC.
91 Art. 113 ust. 8 BKC.
92 Art. 97 ust. 1 BKC.
93 Art. 97 ust. 2 BKC.
94 Art. 97 ust. 3 BKC.
95 Art. 96 BKC.
96 A. Birkner, S. Makarchuk, Doing business in Belarus..., s. 6.
97 Указ Президента Республики Беларусь № 144 от 4 марта 2008 г. О признании утра-

тившими силу некоторых указов (отдельного положения Указа) Президента Республики 
Беларусь, z późn. zm.
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акции), których celem było zarządzanie (bądź w inny sposób wpływanie na 
procesy decyzyjne) przez państwo spółkami kapitałowymi98.

udział kapitału zagranicznego w działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
utworzonego na podstawie białoruskiego prawa gospodarczego 

Inwestycje na terenie Białorusi podlegają białoruskiemu reżimowi prawne-
mu. Wydaje się, że jest to typowe (i oczywiste) rozwiązanie prawne dla państwa 
demokratycznego99. Białoruski legislator zdecydował się jednak na wyraźne 
ustawowe potwierdzenie takiego stanu rzeczy w art. 5 Kodeksu o inwestycjach 
Republiki Białorusi nr 37-3 z dnia 22 czerwca 2001 r. (dalej: KI). Jedną z form 
inwestycji, zgodnie z wolą prawodawcy, oprócz akwizycji własności albo akwi-
zycji praw, jest utworzenie działalności gospodarczej100. 

Za inwestycję (инвестиция) uważa się wszelkie aktywa łącznie z gotówką, 
papierami wartościowymi, sprzętem i prawami autorskimi – przysługującymi 
inwestorowi na podstawie prawa własności lub innych praw pokrewnych – któ-
re inwestor inwestuje w celu osiągnięcia zysku bądź też innego przysporzenia 
finansowego101. Środki inwestycyjne nie mogą jednak pochodzić z obojętnie 
jakiego źródła. Źródła inwestycyjne (источники инвестиций) są bowiem wy-
mienione w przywołanym kodeksie102. Ustawodawca posługuje się w tym celu 
otwartym katalogiem103, niemniej nie ulega wątpliwości, że dopuszcza tu wy-
łącznie źródła, których pochodzenie jest udokumentowane104. Wymieniane są tu 
dwie grupy źródeł. Do pierwszej zalicza się własne fundusze inwestora, łącznie 
ze środkami amortyzacyjnymi, osiągnięty zysk, po odliczeniu podatków i in-
nych danin publicznych, oraz zysk ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach, jak 
również zysk wygenerowany w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa. Drugą gru-
pę stanowią natomiast fundusze zdobyte w wyniku różnego rodzaju pożyczek, 

98 Art. 1 edyktu jw.
99 G. Ioffe, Belarus and the West..., s. 218.

100 Art. 5 KI.
101 Art. 1 KI.
102 Art. 5 KI.
103 Ustawodawca posługuje się sformułowaniem „mogą przejawiać się” (могут являться).
104 Wydaje się, że można tu posłużyć się paralelą do polskiego udokumentowania źródeł 

pochodzenia kapitału w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie gier hazardowych.
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w tym pożyczek od osób prywatnych, kredytów bankowych lub kredytów in-
nych instytucji finansowych105.

Legislator inwestycyjny nie posługuje się ani terminem „przedsiębiorca”, 
ani terminem „osoba zagraniczna”, które byłyby przekładalne na polski porzą-
dek prawny. Jak to już wyżej zasygnalizowano, prawodawca używa pojęcia „in-
westor” (инвестор) oraz definiuje legalnie zakres znaczeniowy zwrotu „inwestor 
zagraniczny” (иностранны инвестор) przez wyliczenie podmiotów, takich jak: 
inne państwa oraz ich administracyjne jednostki samorządowe reprezentowane 
przez autoryzowane organy, organizacje międzynarodowe, zagraniczne osoby 
prawne oraz zagraniczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej utworzone na mocy prawa zagranicznego, obywatele innych państw 
oraz obywatele Republiki Białorusi i bezpaństwowcy na stałe zamieszkali poza 
terytorium białoruskim106. Za przedsiębiorcę z zagranicznym kapitałem uznaje 
się przedsiębiorcę, którego kapitał ze źródeł zagranicznych wynosi nie mniej 
niż 20 000 dol.107 Jeżeli kwota ta stanowi całość kapitału zakładowego, to usta-
wodawca stanowi tu o „zagranicznej organizacji komercyjnej” (коммерческой 
иностранной организацией), w odróżnieniu od przedsiębiorcy z kapitałem łą-
czonym (коммерческой совместной организацией), którego środki finansowe 
pochodzą zarówno od inwestora zagranicznego, jak i inwestora krajowego108. 
Inwestor jest podmiotem praw i obowiązków związanych z prowadzoną dzia-
łalnością inwestycyjną (gospodarczą), jak również działa na własne ryzyko109.

Sądzić należy, że wszelkie osoby zagraniczne mają równy dostęp do rynku. 
Ustawodawca nie tworzy tutaj odrębnych (uprzywilejowanych) grup i zezwala 
inwestorom zagranicznym na podejmowanie działalności gospodarczej na takich 
samych zasadach, na jakich czynią to obywatele białoruscy. Prawodawca zaka-
zuje expressis verbis dyskryminacji podmiotów zagranicznych, podkreślając, 
że warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terenie 
Białorusi przez podmioty z obcym kapitałem nie mogą być mniej korzystne (не 
могут быть менее благоприятными) od tych, które zostały ustanowione dla 

105 Art. 5 KI.
106 Art. 3 KI.
107 Art. 77 ustawy KI expressis verbis wysokość udziału kapitału zagranicznego podaje 

właśnie w walucie dolara amerykańskiego (не менее чем 20 000 долларов США).
108 Art. 80 KI.
109 Art. 3 KI.
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podmiotów bez takiego kapitału110. Wyjątki od tej zasady wprowadzone muszą 
być do systemu prawnego na drodze ustawy111. Zauważyć wypada, że legislator 
w państwie upatruje gwaranta dla praw własnościowych podmiotów gospodar-
czych, jak również dla równego ich traktowania112, bez względu na formę praw-
ną, w jakiej te podmioty funkcjonują w obrocie gospodarczym113. 

W przeciwieństwie do samego podejmowania działalności gospodarczej na 
terenie Białorusi, ustawodawca zdecydował się na zróżnicowanie w pewnych oko-
licznościach sytuacji prawnej podmiotów z kapitałem zagranicznym. Jako przy-
kład wskazać można regulacje dotyczące wykonywania działalności gospodarczej 
na terenie małych miejscowości, których populacja nie przekracza 50 000 miesz-
kańców, przez przedsiębiorców mających siedzibę na ich terenie. Co do zasady bo-
wiem, tak scharakteryzowani przedsiębiorcy zwolnieni są przez okres pierwszych 
5 lat114 od zarejestrowania swojej działalności gospodarczej od płacenia licznych 
podatków i innych danin publicznych115. Wyjątki dotyczą właśnie przedsiębior-
ców z kapitałem zagranicznym, ale odnoszą się one jedynie do pewnych rodzajów 
(przedmiotów) działalności gospodarczej oraz wyraźnie wyodrębnionej pod-
grupy opisywanych przedsiębiorców116. Omawiane zwolnienia są skorelowane 

110 Art. 79 ustawy jw.
111 Tamże.
112 W pewnych okolicznościach jednak legislator białoruski przewiduje dla podmiotów 

z kapitałem zagranicznym obowiązek spełnienia określonych dodatkowych wymogów formal-
nych, jak – przykładowo – zarejestrowania prowadzonej działalności gospodarczej w dodatko-
wych rejestrach czy uiszczenia wyższych opłat (przez banki i inne instytucje kredytowe czy 
ubezpieczycieli i brokerów) rejestrowych, por. art. 21 DoR.

113 Art. 9 oraz art. 13 KI.
114 W razie upadłości przedsiębiorcy z kapitałem obcym muszą „wyrównać” zaległości da-

ninowe i opłacić je w wysokości, która byłaby dla nich właściwa, gdyby nie spełniali obu prze-
słanek miejscowych łącznie, tj. posiadania siedziby i faktycznego prowadzenia działalności na 
terenie miejscowości o populacji poniżej 50 000 osób. 

115 Art. 1 i 2 Edyktu nr 1 Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 28 stycznia 2008 r. o stymu-
lowaniu produkcji i sprzedaży dóbr – Указ № 1 Президента Республики Беларусь от 28 января 
2008 г. o стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг), z późn. zm.

116 Nie korzystają z dobrodziejstw daninowych ci przedsiębiorcy z kapitałem zagranicz-
nym, którzy wytwarzają (produkują) dobra i oferują usługi poza miejscowością, w której wyko-
nywana jest działalność gospodarcza, jak również m.in.: 1) prowadzący działalność w zakresie 
gier liczbowych oraz organizatorzy elektronicznych gier interaktywnych, 2) producenci, maga-
zynierzy i sprzedawcy broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych, 3) producenci, ma-
gazynierzy i sprzedawcy materiałów trujących i radioaktywnych, 4) producenci, magazynierzy 
i sprzedawcy leków, substancji psychotropowych i ich pochodnych, 5) producenci i sprzedawcy 
wyrobów alkoholowych i tytoniowych, 6) prowadzący działalność zastrzeżoną dla mennicy pań-
stwowej, 6) prowadzący działalność w zakresie środków masowego przekazu, 7) prowadzący 
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z przywołanymi wcześniej małymi miejscowościami i nie znajdują zastosowa-
nia w stosunku do przedsiębiorców niespełniających łącznie obu zasygnalizowa-
nych przesłanek: posiadania siedziby i faktycznego wykonywania działalności 
gospodarczej na terenie miasta o populacji mniejszej niż 50 000 mieszkańców117. 
Ustawodawca białoruski podkreśla konieczność poinformowania urzędów reje-
strujących działalność gospodarczą o zmianie wpisu odnośnie do siedziby przed-
siębiorcy nie później niż 10. dnia roboczego od zaistnienia zdarzenia118.

Na marginesie rozważań o korzystniejszych warunkach podatko-
wych119 pewnej grupy przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców z obcym 
kapitałem, zauważyć wypada, że białoruskiemu porządkowi legislacyjne-
mu nie są obce również instytucje prawne, takie jak: wolne strefy ekono-
miczne120 (свободные экономические зоны)121, parki wysokich technolo-
gii (Парк высокіх тэхналёгіяў)122 czy Towarzystwo Nauki i Technologii 
(Научно-технологическая ассоциации Инфопарк)123, którego członkami są 

działalność leczniczą w zakresie chorób zagrażających zdrowiu ludności, 8) prowadzący działal-
ność weterynaryjną w przedmiocie leczenia niebezpiecznych chorób zakaźnych.

117 Art. 3 edyktu jw.
118 Art. 21 DoR.
119 Niejednokrotnie oprócz zwolnień dodatkowych, w pewnych warunkach gospodarczo-

prawnych, prawodawca białoruski zobowiązuje się do wzmocnienia sytuacji przedsiębiorców, 
w tym przedsiębiorców z obcym kapitałem, także i w inny sposób, np. przez gwarancje 
niezmieniania określonych legislacji przez okres 7 lat, jak ma to miejsce w przypadku wolnych 
stref ekonomicznych, czyli niezmienności warunków działalności, jakie obowiązywały 
w momencie jej rejestrowania.

120 Wolne strefy ekonomiczne regulowane są kilkoma aktami prawnymi, wśród których za 
najważniejsze uznaje się Ustawę Republiki Białorusi z dnia 7 grudnia 1998 r. nr 213-3 o działal-
ności gospodarczej na obszarze wolnych stref ekonomicznych – Закон Республики Беларусь от 
7 декабря 1998 г. № 213-3 О свободных экономических зонах, z późn. zm., Edykt Prezydenta 
Białorusi z dnia 9 czerwca 2005 r. nr 262 o działalności gospodarczej na obszarze wolnych stref 
ekonomicznych Republiki Białorusi – Указ Президента Республики Беларусь от 9 июня 2005 
г. № 262 o некоторых вопросах деятельности свободных экономических зон на территории 
Республики Беларусь, z późn. zm., oraz ustawy konstytuujące poszczególne wolne strefy eko-
nomiczne. 

121 Minimalna kwota inwestycji wynosi równowartość 1 mln euro i jest tożsama zarówno 
dla przedsiębiorców bez udziału kapitału zagranicznego, jak i dla przedsiębiorców charakteryzu-
jących się posiadaniem takiego kapitału.

122 Por. Dekret Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 22 września 2005 r. nr 12 o Parku 
Wysokich Technologii – Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. 
№ 12 o Парке высоких технологий, z późn. zm. 

123 Por. Edykt Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 3 maja 2001 r. nr 234 o rządowym 
wspie raniu rozwoju technologii informatycznych i eksportu – Указ Президента Республики 
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przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy z kapitałem zagranicznym, prowadzący 
działalność w sferze technologii informatycznych.

Inwestorom przysługuje prawo do dysponowania wygenerowanym zy-
skiem zgodnie ze swoją wolą w granicach wyznaczonych prawem białoruskim. 
Przywołane granice najczęściej odnoszą się do odprowadzania należności po-
datkowych i innych danin publicznych. Inwestorom zagranicznym przysługuje 
(słuszne i zrozumiałe) prawo do rozporządzania profitami nie tylko na terenie 
Białorusi i ponownego ich zainwestowania (reinwestowania124) w tym kraju, ale 
i do spożytkowania zarobku poza jego granicami125. Dochody z inwestycji nie 
mogą zostać znacjonalizowane126, a co za tym idzie – inwestora nie można127 
wywłaszczyć z jego dochodu wygenerowanego na terenie Białorusi, ani z praw 
własnościowych do innych nieruchomości i rzeczy ruchomych128. 

W celu zachęcenia do inwestowania na terenie Białorusi, rząd tego kraju 
może udzielić dodatkowych gwarancji ustalanych w sposób kazuistyczny z po-
szczególnymi inwestorami129.

uwagi końcowe

Białoruski legislator, regulując kwestie gospodarcze, wprowadza do syste-
mu prawnego wiele reguł tworzących treść zasady wolności podejmowania i wy-
konywania działalności gospodarczej. Przede wszystkim z wolności tej mogą 
korzystać obywatele Republiki Białorusi, a także obywatele innych państw 

Беларусь от 3 мая 2001 г. № 234 o государственной поддержке разработки и экспорта 
информационных технологий, z późn. zm.

124 Pojęcie „reinwestowanie” (реинвестирование) jest terminem zdefiniowanym legalnie 
i odnosi się do zainwestowania wygenerowanego przez inwestora dochodu z działalności gospo-
darczej na terenie Białorusi ponownie w przedsięwzięcia gospodarcze mające miejsce na teryto-
rium tego kraju, por. art. 10 KI.

125 Art. 10 KI.
126 Terminowi „nacjonalizacja” (национализация) w białoruskim porządku prawnym na-

daje się takie samo znaczenie, jak ma to miejsce w rodzimym systemie legislacyjnym; nacjonali-
zacja oznacza przejęcie przez państwo własności prywatnej, por. art. 243 i art. 245 BKC.

127 W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski, przykładowo, klęski żywiołowe, mo-
że dojść do przejęcia mienia przez państwo i procedury odszkodowawcze zakładają obliczanie 
wartości skonfiskowanego (bądź uszkodzonego mienia) nie przez rzeczoznawców białoruskich, 
lecz zgodnie z wyznacznikami London Interbank Market, por. art. 12 KI i art. 243 BKC.

128 Art. 11 KI.
129 Por. art. 14–21, 26, 33, 37, 40, 44 KI.
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(również bezpaństwowcy) zainteresowani inwestowaniem na terenie tego kraju. 
Przedsiębiorcy pozostawia się prawo wyboru formy prawnej, w jakiej pragnął-
by uczestniczyć w życiu gospodarczym, a suwerenowi ogranicza się możliwość 
ingerowania w działalność przedsiębiorcy. Legislator ustala ramy prawne, w ja-
kich przedsiębiorca białoruski (czy przedsiębiorca z zagranicznym kapitałem) 
funkcjonuje, niemniej jednak, co należy podkreślić, czyni to, opierając się na 
wyznacznikach typowych dla systemów demokratycznych, jak – przykładowo 
– równość wszystkich podmiotów w dostępie do środków finansowania i wspie-
rania działalności gospodarczej czy też równość w obowiązkach związanych 
z procedurami rejestracyjnymi i odpowiedzialnością za zaciągane zobowiązania. 
Kontrola i nadzór w gospodarce bywają bardzo często odbierane przez (poten-
cjalnych) inwestorów jako przykrość i uciążliwość, ale pełnią one także funkcje 
ochronne (konsumentów, wierzycieli czy pracowników prywatyzowanych jed-
nostek gospodarczych). 

Z całą pewnością białoruski porządek gospodarczo-prawny nie jest idealny, 
a wolność gospodarcza nie ma w nim charakteru absolutnego. Tej konkretnej 
wolności na Białorusi (de iure) nie można przypisać charakteru wyłącznie ilu-
zorycznego.
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GeneRAL APPROAcheS tO StARtinG And RunninG BuSineSS 
ActivitieS in the LeGiSLAtuRe OF the RePuBLic OF BeLARuS

Summary

In order to envisage economic freedom Belarusian legislator implemented several 
rules. These rules do not really vary from those known to the democratic standards. Eco-
nomic activity can be run by both: citizens and foreign units. It is possible for an entre-
preneur to choose legal form in which they would like to start business activity. The 
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sovereign is not to interfere infinitely with this entrepreneurship. Lawgiver declares the 
rules connected to the state support as well as other duties related to the governmental 
control and supervision in a clearly manner. 

Analysis of the Belarusian economic legislative implies that from the legislative 
point of view the Republic of Belarus meets the criteria of democratic freedom to under-
take and run economic activity. However, due to the fact that – for the time being – the 
dominant entrepreneurship manager remains the state, it may be indicated, that the Be-
larusian market economy is not really strong.

Translated by Małgorzata W. Greβler

Keywords: Belarusian public economic law, economic freedom, economic activity, 
entrepreneurship legal forms, privatization, small entrepreneur, state support for 
small business
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Streszczenie

Komentowane orzeczenie w sprawie Deutsche Bahn v. Komisja1 wydane we wrze-
śniu 2013 r. było długo oczekiwanym orzeczeniem Sądu, które rozstrzygnąć miało spór 
pomiędzy Grupą Deutsche Bahn a Komisją Europejską (KE). Grupa Deutsche Bahn za-
rzuciła KE, że trzy niezapowiedziane kontrole, które ta przeprowadziła w jej pomiesz-
czeniach biurowych, były bezprawne. Powodem kontroli spółek skarżących było podej-
rzenie ze strony KE, że spółka Deutsche Bahn dopuszczała się antykonkurencyjnych 
zachowań, które polegać miały na udzielaniu upustów podległym jej spółkom przynale-
żącym do tej samej grupy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną trakcji. Takie 
działania, według KE, miały w sposób szkodliwy i dyskryminujący wpływać na konku-
rencję na rynku transportu towarów i pasażerów. Decyzja Sądu w niniejszej sprawie sta-
nowi potwierdzenie, że kompetencje KE związane z zarządzaniem i przeprowadzaniem 
kontroli przedsiębiorstw podejrzanych o zachowania antykonkurencyjne, jakie przyzna-
je jej rozporządzenie Rady nr 1/2003, mają szeroki zasięg. Rozważania Sądu skupiły się 
przede wszystkim na kwestiach takich, czy kontrola musi być poprzedzona zgodą Sądu 

1 Wyrok Sądu UE (dalej: SUE) w sprawach połączonych T-289/11, T-290/11 i T-521/11 
Deutsche Bahn v. Komisja, jak również pozostałe wyroki powoływane w niniejszej glosie do-
stępne są na: www.curia.eu (dostęp: 7.02.2014).
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oraz czy informacje znalezione podczas jednej kontroli mogą stanowić podstawę do 
wszczęcia kolejnej. Sąd uzasadnił swoje rozumowanie, według którego spór pomiędzy 
Deutsche Bahn a KE o to, czy przeprowadzone kontrole były zgodne z prawem, został 
rozstrzygnięty na korzyć tej drugiej. 

Słowa kluczowe: rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003, Komisja Europejska, kontrola 
niezapowiedziana, prawo konkurencji

Wprowadzenie

Problematyka komentowanego orzeczenia Sądu dotyczy zagadnienia le-
galności niezapowiedzianych kontroli Komisji Europejskiej przeprowadzanych 
na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 
i 82 traktatu (dalej: rozporządzenie 1/2003). Sąd raz jeszcze potwierdził szero-
kie kompetencje KE dotyczące zarządzania i przeprowadzania kontroli przed-
siębiorców podejrzewanych o dopuszczanie się zachowań naruszających zasady 
konkurencji w Unii Europejskiej. 

Stan faktyczny

Wyrok w niniejszej sprawie został wydany na skutek zaskarżenia decyzji 
Komisji Europejskiej o poddaniu się kontroli na podstawie art. 20 ust. 4 rozpo-
rządzenia Rady nr 1/20032 przez spółkę Deutsche Bahn AG (DB) oraz podległe 
jej inne spółki stanowiące międzynarodowe przedsiębiorstwo prowadzące dzia-
łalność w zakresie transportu towarów i pasażerów oraz innych usług w trans-
porcie kolejowym. Komisja Europejska w drodze decyzji zobowiązała grupę 
DB do poddania się kontroli ze względu na podejrzenie zachowań mogących 
naruszać art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zacho-
wania, o których mowa, miały polegać na preferencyjnym traktowaniu przez 
spółkę DB podległych jej spółek należących do tej samej grupy. Przejawiać się 
ono miało w postaci stosowania przez DB systemu upustów w zakresie zaopa-
trzenia w energię elektryczną trakcji, co wpływało, w opinii KE, na ograniczenie 

2  Dz. Urz. WE 2003, L 1/1.
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konkurencji na rynkach transportu kolejowego znajdujących się na niższych 
szczeblach obrotu. Podczas pierwszej kontroli, która przebiegła bez sprzeciwów 
ze strony kontrolowanych spółek, odkryto w pomieszczeniach jednej z nich do-
kumenty mogące świadczyć o dopuszczeniu się innego zachowania narusza-
jącego zasady konkurencji – dyskryminacji konkurentów na rynku transportu 
kolejowego poprzez utrudnianie im dostępu do terminali DB, co oznaczało, że 
kontrolowane spółki nadużywają swojej pozycji na rynku. To spowodowało, 
że KE uznała za niezbędne przeprowadzenie następnej kontroli na podstawie 
art. 20 ust. 4 rozporządzenia 1/2003 i w tym celu wydała odpowiednią decyzję. 
Druga kontrola przebiegła bez sprzeciwu spółek, a także bez zgłoszenia przez 
nie faktu nieprzedstawienia przez urzędników KE zezwolenia sądowego na kon-
trolę (zarzut ten został podniesiony dopiero przed Sądem). Po pewnym czasie 
KE wydała trzecią decyzję w niniejszej sprawie, zobowiązując grupę DB do 
ponownego poddania się kontroli. Decyzja ta była umotywowana podejrzeniem 
stosowania praktyk mających utrudniać konkurentom DB dostęp do terminali 
poprzez uczynienie go bardziej skomplikowanym i kosztownym. W rezultacie 
jedna ze spółek należących do grupy (spółka DUSS) uzyskała przewagę konku-
rencyjną względem swoich konkurentów na innych rynkach transportu kolejo-
wego w państwach członkowskich UE.

Strony skarżące podniosły, że kontrole KE stanowiły naruszenie prawa pod-
stawowego do nienaruszalności miru domowego3. Naruszenie to miało polegać 
na braku uzasadnionego prawnie zezwolenia na kontrolę i niezapewnienia pełnej 
kontroli sądowej decyzji w sprawie kontroli. Ponadto, na poparcie tego zarzutu, 
grupa DB, tytułem uzupełniającym, zarzuciła niezgodność z prawem działań 
KE określonych w art. 20 ust. 4–8 rozporządzenia 1/2003, w przypadku gdyby 
Sąd nie uznał, że konieczne było uprzednie zezwolenie sądowe na przeprowa-
dzenie kontroli. Jeśli chodzi o kolejny zarzut, to bazował on na tym, że druga 
i trzecia kontrola oparte były na informacjach uzyskanych bezprawnie podczas 
pierwszej kontroli. Przedmiotem kontroli miało być zaopatrzenie trakcji w ener-
gię elektryczną, a według grupy DB – KE podczas kontroli poszukiwała infor-
macji dotyczących spółki DUSS. Dodatkowo strony skarżące zarzucały, że opis 
celu kontroli w każdej z trzech decyzji był zbyt obszerny, co stanowiło narusze-
nie prawa do obrony. Ostatni zarzut odniósł się zaś do zasady proporcjonalności. 

3 Art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. 2012/C 326/02) i art. 8 Kon-
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (dalej: EKPC).
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Spółki skarżące wskazały, że KE działała poza granicami tego, co było właściwe 
i konieczne dla osiągnięcia zamierzonego przez nią celu. 

Postanowienia Sądu

Sąd nie przychylił się do żadnego z zarzutów spółek skarżących. Co do 
pierwszego zarzutu stwierdził, że aby sprawdzić, czy jest on zasadny, należy 
zbadać zasadność samego zarzutu niezgodności art. 20 ust. 4–8 rozporządzenia 
nr 1/2003 z prawami podstawowymi. Sąd przyznał, że przeprowadzenie kontroli 
na podstawie rozporządzenia stanowi ingerencję w prawo kontrolowanego do 
poszanowania życia prywatnego, domu i korespondencji, jednakże podkreślił, 
że istotną kwestią pozostającą do rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie jest 
to, czy brak uprzedniego zezwolenia sądowego czyni ingerencję administracyjną 
niezgodną z prawem. Według niego, w świetle przytoczonego orzecznictwa4, 
należy uznać, że brak uprzedniego zezwolenia sądowego może być naprawiony 
kontrolą sądową przeprowadzoną po dokonaniu kontroli przez KE. Co za tym 
idzie, brak upoważnienia sądowego nie oznacza, że jest ona niezgodna z prawem 
w rozumieniu art. 8 EKPC. Według Sądu brak upoważnienia sądowego jest re-
kompensowany przez istnienie pięciu kategorii gwarancji, którymi są: 

1) uzasadnienie decyzji w sprawie kontroli,
2) nałożenie na KE ograniczeń w toku przeprowadzania kontroli, 
3) niemożność przeprowadzenia kontroli przy użyciu środków przymusu, 
4) interwencja organów krajowych,
5) istnienie pokontrolnych środków zaskarżenia.
Ad 1) Jeśli chodzi o uzasadnienie decyzji w sprawie kontroli, to Sąd przyto-

czył utrwalony w orzecznictwie pogląd, że decyzja ma przedstawiać uzasadnie-
nie zamierzonej interwencji kontrolnej w przedsiębiorstwie oraz musi spełniać 
wymogi określone w art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 1/2003. Musi zatem okre-
ślać przedmiot kontroli, cel, termin rozpoczęcia oraz pouczenie o karach prze-
widzianych w art. 23 i 24 tego rozporządzenia. W celu zagwarantowania przed-
siębiorstwu możliwości skorzystania z jego prawa sprzeciwu, decyzja powinna 
ponadto zawierać charakterystykę kwestionowanego zachowania, wskazywać 
domniemany rynek właściwy i rodzaj podejrzewanych ograniczeń konkurencji, 

4 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dn. 15.02.2011 r. w sprawie nr 56716/09 
Harju v. Finlandia oraz nr 56720/09 Heino v. Finlandia.
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a także sektory objęte podejrzewanym naruszeniem5. Kontrola sądowa decy-
zji pozwala na zapewnienie ochrony przed arbitralnymi i nieproporcjonalnymi 
interwencjami kontrolnymi oraz gwarantuje prawo do obrony, a jednocześnie 
respektuje potrzebę zapewnienia KE pewnego rodzaju swobody działania, ko-
niecznej dla skuteczności samego celu rozporządzenia nr 1/2003.

Ad 2) Ograniczenia nałożone na KE sprowadzają się do tego, że, po pierw-
sze, dokumenty nieposiadające charakteru profesjonalnego są wyłączone z za-
kresu kontroli. Po drugie, kontrolowany podmiot może skorzystać z pomocy 
prawnika oraz zachować jako poufną korespondencję z nim. Po trzecie, KE nie 
może zobowiązać kontrolowanego podmiotu do udzielenia odpowiedzi, która 
skutkowałaby przyznaniem się do naruszenia prawa konkurencji. Naruszenie ta-
kie wykazane musi być przez KE6. Po czwarte, KE oprócz samej decyzji w spra-
wie kontroli doręcza notę wyjaśniającą, która określa metodologię przyjętą przez 
KE na potrzeby przeprowadzenia kontroli. 

Ad 3) Jak podkreślił Sąd, urzędnicy KE nie mogą wejść do pomieszczeń 
przedsiębiorstwa z użyciem siły ani zmusić personelu do umożliwienia im do-
stępu do pomieszczeń czy akt. Nie mogą też dokonać przeszukania wbrew woli 
osób zarządzających przedsiębiorstwem7. Ponadto, przedsiębiorstwo ma prawo 
do skorzystania z prawa sprzeciwu na podstawie art. 20 ust. 6 rozporządzenia 
1/2003. Innym ważnym uprawnieniem wynikającym z omawianej gwarancji 
jest przyznanie przedsiębiorstwu krótkiego czasu na przeanalizowanie decyzji 
w sprawie kontroli z pomocą adwokata, przy czym samo wejście urzędników do 
pomieszczeń przedsiębiorstwa, w celu doręczenia decyzji o kontroli, w ocenie 
Sądu nie rozpoczyna kontroli i nie narusza praw podstawowych. 

Ad 4) Kolejna gwarancja przejawia się w obowiązku KE, jakim jest zwró-
cenie się o pomoc do organów krajowych państwa członkowskiego, na którego 
terytorium przeprowadzona ma być kontrola. Wówczas państwo to musi zapew-
nić skuteczność działań KE. Jego organy państwowe (sądowe lub inne) muszą 
też między innymi zbadać, czy środki przymusu nie stanowią nadużycia w sto-
sunku do przedmiotu kontroli i czy nie są arbitralne.

5 Wyrok SUE r. w sprawie T-340/03 France Télécom v. Komisja, Zb. Orz. 2007, II-107, 
pkt 59.

6 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) w sprawie 374/87 Orkem SA v. Ko-
misja (dalej: Orkem), Zb. Orz. 1989, 3283.

7 Wyrok TSUE z dn. 21.09.1989 r. w sprawie 46/87 i 227/88 Hoechst AG v. Komisja, Zb. Orz. 
1989, s. 2859.
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Ad 5) Gwarancja dostępu do pokontrolnych środków zaskarżenia przejawia 
się w możliwości weryfikacji przez Sąd zgodności z prawem decyzji nakazu-
jącej kontrolę (art. 20 ust. 8 rozporządzenia 1/2003). Sąd wyraźnie podkreślił 
wagę kontroli sądowej a posteriori, która ma rekompensować brak uprzednie-
go zezwolenia sądowego na kontrolę. Ponadto, Sąd wskazał, że kontrolowane 
przedsiębiorstwo może wnioskować o zawieszenie wykonania decyzji w spra-
wie kontroli poprzez wniesienie jednocześnie skargi o stwierdzenie nieważności 
wniosku o zastosowanie środków tymczasowych na podstawie art. 278 TFUE.

Według Sądu, w rozpatrywanej sprawie KE spełniła wszystkie wymienio-
ne kategorie gwarancji. Ponadto, w dalszej części swojego orzeczenia, Sąd od-
niósł się do tego, czy KE miała prawo przeprowadzić kolejne dwie kontrole na 
podstawie informacji zdobytych podczas pierwszej kontroli. Sąd stwierdził, że 
ważne jest zbadanie tego, w jakich warunkach owe informacje zostały zebra-
ne. Jak zauważono, w niniejszej sprawie na żadnym etapie kontroli nie doszło 
do zgłoszenia przez kontrolowanych jakichkolwiek uwag do protokołu. To do 
przedstawicieli stron skarżących, w ocenie Sądu, należało zgłoszenie w sposób 
formalny zarzutów w chwili popełnienia rzekomych nadużyć. W odpowiedzi na 
zarzut spółek skarżących, że aby przeprowadzić kolejne kontrole, konieczne było 
wykazanie istnienia ważnych względów uzasadniających takie działanie, sędzio-
wie stwierdzili, że należy odrzucić taki argument. Opierając się na orzecznic-
twie8, Sąd stwierdził, że KE ma prawo dokonać nowych kontroli zarządzonych 
w drodze decyzji nie tylko wtedy, gdy wymaga tego szczególna waga sprawy, 
pilny charakter kontroli lub konieczność zachowania pełnej dyskrecji, lecz także, 
gdy wymaga tego efektywność postępowania z uwzględnieniem cech szczegól-
nych danego przypadku. Sąd podkreślił, że nowe kontrole mogą być zarządzone 
nawet wówczas, gdy KE dysponuje już poszlakami lub dowodami wskazującymi 
na istnienie naruszenia uzyskanymi w trakcie poprzednich kontroli. W opinii 
Sądu, urzędnicy KE mają prawo do dogłębnego przeszukania biur i akt, jeżeli 
istnieje wskazanie, że znajdują się tam informacje dotyczące przedmiotu docho-
dzenia. Według Sądu takie przekonanie jest właściwe, ponieważ w przeciwnym 
razie istniałoby prawdopodobieństwo, że dowody zostaną ukryte. 

8 Wyrok TSUE w sprawie C-94/00 Roquette Frères, Zb. Orz. 2002, s. I-9011; Orkem.
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Ocena rozstrzygnięcia

Powyższe rozstrzygnięcie Sądu jest kontynuacją linii orzecznictwa poprze-
dzającej jego wydanie. Podobnie jak w sprawach Hoechst, Orkem czy Roquette 
Freres, tak i w tej sprawie, Sąd potwierdził szerokie kompetencje KE, przyzna-
ne jej na podstawie rozporządzenia Rady nr 1/2003. Co więcej, Sąd rozszerzył 
je o dodatkowe obszary, potwierdzając możliwość wszczęcia kolejnych kontroli 
przez KE na podstawie dowodów znalezionych podczas poprzedzającej kontro-
li. Takie rozwiązanie może się przyczynić do większej skuteczności organów 
ochrony konkurencji w zakresie wykrywania naruszeń reguł konkurencji, jed-
nocześnie jednak zwiększa ryzyko nadużywania kompetencji kontrolnych tych 
organów. Stanowisko Sądu uznające, że przypadkowe znalezienie nowych do-
wodów podczas czynności kontroli może być podstawą do wszczęcia kolejnych, 
nasuwa pytanie, czy takie rozwiązanie nie będzie pretekstem dla przeprowa-
dzania na większą skalę tzw. fishing expeditions, czyli kontroli bez jednoznacz-
nie określonego lub zbyt szerokiego zakresu. Pomimo że orzecznictwo unijne9 
nakłada na KE ograniczenia wymagające, by wszczynając kontrolę miała ona 
„rozsądne podstawy” podejrzewania naruszenia prawa konkurencji, to jednak 
samo uznanie możliwości, że dowody przypadkowo znalezione podczas jednej 
kontroli mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia kolejnej, zdecydowanie 
zaburza równowagę sił pomiędzy KE a przedsiębiorstwem, na niekorzyść tego 
drugiego. Sąd podjął próbę złagodzenia tej nierównowagi, ograniczając możli-
wość wszczęcia kolejnej kontroli w oparciu o materiał dowodowy znaleziony 
podczas uprzedniej kontroli do przypadków, gdy zostały one odkryte w sposób 
zgodny z prawem i pod warunkiem, że kontrolujący nie przekroczyli zakresu 
kontroli określonego w decyzji o jej przeprowadzeniu. Zamiarem Sądu było, jak 
się wydaje, zapewnienie pewnego minimum ochrony interesów kontrolowanego 
przedsiębiorstwa, w tym przypadku – przez wyłączenie dostępu kontrolerów do 
wszelkiej dokumentacji prowadzonej przed kontrolowanego, a ograniczenie jej 
do tej, która wiąże się z przedmiotem kontroli. 

Sąd orzekł również, że urzędnicy mogą uzyskać dostęp do pomieszczeń 
biurowych i dokumentacji kontrolowanego przedsiębiorstwa, stwierdzając pew-
ność, a nie jedynie możliwość znalezienia informacji dotyczących przedmiotu 
kontroli. Konsekwencją takiej interpretacji Sądu, podobnie jak przy uprawnieniu 

9 Wyrok SUE w sprawie T-135/09 Nexans v. Komisja, Zb. Orz. 2012, I oraz z dn. 14.11.2012 r. 
w sprawie T-140/09 Prysmian v. Komisja.
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omówionym w poprzednim akapicie, jest z jednej strony wzmocnienie kompe-
tencji KE służących skuteczniejszej walce z naruszeniami prawa konkurencji, 
z drugiej zaś – takie rozwiązanie zmniejsza możliwość ochrony samego kontro-
lowanego w obliczu kontroli. Zbyt szerokie kompetencje KE, pozwalające jej na 
wszczynanie nowych kontroli na podstawie samych przypuszczeń, a nie pew-
ności co do istnienia naruszeń, mogą prowadzić do nadużyć tego uprawnienia, 
a to dlatego, że o wiele łatwiej wykazać jest możliwość istnienia zabronionych 
praktyk niż pewność dopuszczania się ich przez dany podmiot. 

Ponadto, uzasadnione wydaje się być odrzucenie przez Sąd zarzutu uzu-
pełniającego10, opierającego się na domniemanej niezgodności z prawem działań 
KE określonych w art. 20 ust. 4–8 rozporządzenia 1/2003. Choć w istocie prze-
pisy te przyznają KE niezwykle szerokie kompetencje kontrolne, to ich zakres 
można odebrać jako konieczny dla zapewnienia jej właściwych środków w zwal-
czaniu nieuczciwych porozumień i praktyk w rozumieniu art. 101 (1) TFUE. 
Warunek konieczności musi być spełniony każdorazowo przy przeprowadza-
niu kontroli i jest on szeroko interpretowany11. Ponadto, konieczność, o której 
mowa, wydaje się być podyktowana samą naturą kartelu i sposobem jego ope-
rowania. Jak zauważono, kartel działa zawsze w warunkach ścisłej tajemnicy. 
Jego uczestnicy ograniczają komunikację między sobą do minimum, a wiedzę 
na temat kluczowych ustaleń mają tylko nieliczni pracownicy uczestniczących 
w kartelu przedsiębiorstw. By zminimalizować ryzyko wykrycia przedsiębior-
stwa, niejednokrotnie posuwają się do bardzo wyrafinowanych praktyk, takich 
jak komunikacja przez zakodowane wiadomości w razie wszczęcia dochodze-
nia12. Sprawia to, że element zaskoczenia w działaniu KE jest potrzebny i jak naj-
bardziej uzasadniony, a forma kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 20 
rozporządzenia 1/2003 musiała zostać dopasowana do sposobu, w jaki działają 
kartele, tak by móc skuteczniej im przeciwdziałać. 

Nawiązując do argumentacji Sądu, należy zauważyć, że odniósł się on wy-
jątkowo szczegółowo do wszystkich zarzutów podniesionych przez spółki skar-
żące, w tym do kwestii takich, czy kontrolerzy mogli wykorzystać pewne słowa 

10 To jest zarzutu, że kontrole KE stanowiły naruszenie prawa podstawowego do nienaru-
szalności miru domowego, ponieważ KE nie przedstawiła uzasadnionego prawnie zezwolenia na 
ich przeprowadzenie.

11  K. Kohutek, Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadze-
nia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu, LEX 2006.

12 J.M. Joshua, The element of surprise, 1980, ECR 2033.
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kluczowe podczas przeglądania dokumentów elektronicznych spółek skarżą-
cych. Tego typu zagadnienia zazwyczaj nie są przedmiotem rozważań sądowych, 
ponieważ uważane są za poboczne i niepowiązane z kwestią legalności kontroli. 
Jednakże argumentacji Sądu przyświecał najwyraźniej cel, jakim jest uczynie-
nie z rozporządzenia 1/2003 realnego narzędzia wykrywania praktyk godzących 
w konkurencję na rynku unijnym, co wymaga wyposażenia KE w wystarczające 
kompetencje kontrolne. Według Sądu, kontrolowane przedsiębiorstwo ma wy-
starczające środki ochrony swoich praw. Przede wszystkim w postaci gwarancji, 
takich jak konieczność uzasadnienia decyzji będących podstawą kontroli oraz 
możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez kontrolowane przedsiębiorstwo. Na przy-
kładzie Deutsche Bahn: gdyby przedsiębiorstwa zgłosiły sprzeciw wobec decyzji 
o kontroli, wówczas KE byłaby zmuszona wspomóc się organami państwowym 
i uzyskać zgodę niemieckiego sądu na przeprowadzenie kontroli13.

Konkluzja 

Omawiane orzeczenie przypomina o toczącej się w doktrynie debacie na 
temat kompetencji KE w postępowaniu dotyczącym naruszeń prawa konkuren-
cji. W sprawach tych bowiem „od zawsze Komisja odgrywała jednocześnie rolę 
ustawodawcy, śledczego, policjanta, prokuratora, sędziego podlegając jedynie 
ograniczeniom ze strony Trybunału”14. Tak silna pozycja KE jest broniona przez 
nią samą i jednocześnie krytykowana w doktrynie, przede wszystkim dlatego, że 
kumulacja zadań wykonywanych przez KE w połączeniu z ograniczoną, w opinii 
niektórych autorów, rolą Trybunału Sprawiedliwości ma konsekwencje w zakre-
sie ochrony praw człowieka. Z prawnego punktu widzenia, skupienie w jednej 
instytucji tylu kompetencji może podawać w wątpliwość zgodność postępowania 
przeprowadzanego przez KE z zasadniczym prawem do rzetelnego procesu są-
dowego wyrażonym w art. 6 EKPC15. Ponadto, istnieje pogląd, że sprawowanie 
przez jedną instytucję funkcji kontrolnych i decyzyjnych może skutkować za-
niechaniem wewnętrznej krytyki wobec podejmowanych działań w tej instytucji 

13 G. Di Federico, Deutsche Bahn. What the Commission can and cannot do in dawn raids, 
„Journal of European Law & Practice” 2013, vol. 5, no. 1, s. 2.

14 A. Jones, B. Sufrin, EU Competition law. Text, cases and materials, Oxford 2011, s. 1038.
15 D. Waelbroeck, D. Fosselard, Should the decision-making power in EC antitrust proce-

dures be left to an independent judge? – The impact of the European convention of human rights 
on EC antitrust procedures, 15 YEL (1995), s. 111–142.
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i nasuwać pytania co do systemu ich kontroli. Godne podkreślenia jest również 
stwierdzenie, że zapewnienie prawidłowej struktury decyzyjnej jest fundamen-
talne dla jakości podejmowanych decyzji16. 

Sąd w niniejszej sprawie stanął przed trudnym wyzwaniem, jakim jest z jed-
nej strony zapewnienie KE na tyle szerokiego i stałego zakresu jej kompetencji 
kontrolnych przyznanych na podstawie rozporządzenia 1/2003, by mogła ona 
w sposób efektywny i sprawny przeciwdziałać naruszeniom reguł konkurencji 
na rynku UE, z drugiej zaś – wykazanie, że kontrolowane przedsiębiorstwo nie 
pozostaje bez środków ochrony jego praw podczas kontroli, a nawet i przed nią. 

Wydaje się, że w sprawie będącej przedmiotem glosowanego orzeczenia 
spółki skarżące na etapie przeprowadzania kontroli popełniły błąd, nie zgłasza-
jąc domniemanych nieprawidłowych zachowań urzędników do protokołu kon-
troli. Nie wniosły też sprzeciwu, co dodatkowo osłabiło ich stanowisko przed 
Sądem. Jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi swój sprzeciw podczas kontroli, KE nie 
ma prawa konfiskować dokumentów ani też ich kopiować. W tej sytuacji KE 
musi zwrócić się do sądu państwa członkowskiego o pomoc, której udzielanie 
jest uregulowane przez prawo krajowe. Większość państw członkowskich prze-
widuje wymóg uzyskania autoryzacji sądowej przez KE przed przystąpieniem 
do kontroli, przy czym należy pamiętać, że przedsiębiorstwa mają możliwość 
podważenia legalności decyzji KE przed Sądem. Wobec tego niezasadny wydaje 
się być zarzut – często podnoszony w orzecznictwie, że KE może dowolnie usta-
lać liczbę, długość i skalę kontroli, ponieważ nieustannie jest ona poddawana 
realnej kontroli sądowej17. 

W przypadku, gdy KE działa na podstawie art. 20 ust. 4 rozporządzenia 
nr 1/2003, przedsiębiorstwo, które chce skorzystać z dodatkowych gwarancji 
zapewnionych przez prawo krajowe, musi w sposób formalny zgłosić sprzeciw 
wobec kontroli, co potwierdza orzeczenie w sprawie France Télécom. Taka in-
terpretacja jest zgodna również z art. 8 EKPC, który zapewnia stronom prawo 
do sądowej kontroli decyzji o wszczęciu kontroli. To, czy sądy państw człon-
kowskich zapewnią taki sam poziom ochrony tego prawa, jak wymagałby tego 
przepis art. 8 EKPC, pozostaje do obserwacji18.

16 OECD country studies, European Commission, Peer Review of Competition Law and 
Policy 2005, s. 62.

17 K. Dekeyser, C. Gauer, The new enformcemnet system for articles 101 and 102 and the 
rights of defence, Fordham Corp L Inst 2004 (B. Hawk, ed. 2005), s. 549, 556–557.

18 G. Di Federico, Deutsche Bahn..., s. 2.
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Podsumowując, jeśli chodzi o samo rozstrzygnięcie w przedmiotowej spra-
wie, to wydaje się ono umacniać pozycję KE wobec kontrolowanych przedsię-
biorstw poprzez przyjęcie wykładni przepisów rozporządzenia nr 1/2003 skut-
kującej poszerzeniem jej kompetencji kontrolnych. Tak długo, jak KE nie będzie 
nadużywała tych kompetencji, tak długo będzie można wykazywać konieczność 
ich istnienia, ponieważ ochrona konkurencji na rynku unijnym jest jednym 
z fundamentalnych założeń i wartości Unii Europejskiej.
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A cASe cOMMentARy On the GeneRAL cOuRt’S judGMent  
IN Deutsche Bahn v. commission deLiveRed  

On 6th SePteMBeR 2012 (jOined cASeS t-289/11, t-290/11 i t-521/11)

Summary

The commented judgment of the General Court in Deutsche Bahn v Commission 
delivered in September last year was a long-awaited decision. It concerned the action 
brought by the Deutsche Bahn Group challenging the legality of three dawn raids carried 
out by the Commission on its premises. The reason for the inspections of the German 
undertakings was a suspicion on the part of the Commission that the Group engaged 
in the anti-competitive behaviour which took the form of favourable discounts on trac-
tion electricity offered by Deutsche Bahn to its subsidiaries. These practices, according 
to the Commission, proved detrimental and discriminatory to other competitors in the 
market. In its judgment the Court once again confirmed that the scope of investigative 
powers conferred on the Commission by Regulation 1/2003 is very broad, particularly 
when it comes to its right to order and carry out an unannounced control of an undertak-
ing suspected of anti-competitive conduct. The considerations of the Court focused in 
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particular on whether there needs to be prior judicial approval of the control decision and 
whether the information collected during one inspection can serve as a basis for ordering 
another. The Court offered a detailed account of its reasoning as to why the action by 
Deutsche Bahn seeking the annulment of the three decisions of the Commission has to 
be rejected in favour of the latter. 

Translated by Marzena Aftyka

Keywords: Council Regulation (EC) No. 1/2003, European Commission, dawn raid, 
competition law
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Streszczenie

Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego w osobie adwoka-
ta albo radcy prawnego stanowi jeden z instrumentów pomocy prawnej na rzecz osób 
znajdujących się w sytuacji uzasadniającej potrzebę otoczenia ich szczególną opieką. 
Dwiema przesłankami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu są: po pierwsze, brak moż-
liwości pokrycia kosztów pełnomocnika z wyboru oraz, po drugie, potrzeba reprezenta-
cji praw i interesów strony przez profesjonalistę.

Komentowane postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie kładzie duży na-
cisk na jedną z przesłanek udzielenia wnioskodawcy pomocy prawnej z urzędu, jaką jest 
potrzeba wynikająca z okoliczności sprawy. Ma ona zasadnicze znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika oraz – w dłuższej perspektywie – 
zapobieżenia nadużyciom tej instytucji przez strony postępowania.

Autor również dokonuje analizy komentowanego orzeczenia pod kątem argumen-
tacji Sądu Apelacyjnego w Szczecinie co do możliwości ustanowienia profesjonalnego 
pełnomocnika dla jednej ze stron. Zdaniem sądu w przedmiotowej sprawie nie było 
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podstaw do ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Sąd argumentował, że rozpoznawana 
sprawa nie była skomplikowana, a wnioskodawca dobrze radził sobie z przebiegiem 
postępowania we własnym zakresie. Autor podziela ten pogląd, wskazując jednocześnie 
na wagę omawianej przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Słowa kluczowe: pomoc prawna w sprawach cywilnych, pełnomocnik z urzędu

Pomoc prawna w sprawach cywilnych – zagadnienia ogólne

Kodeks postępowania cywilnego1 przewiduje katalog instytucji skonstru-
owanych w celu zapewnienia pomocy prawnej pewnej kategorii podmiotów, któ-
re mogą występować w sporze jako strona. Chodzi tu przede wszystkim o osoby 
ubogie oraz życiowo nieporadne, które nie byłyby w stanie samodzielnie podjąć 
obrony swoich praw czy też dochodzić słusznych roszczeń. Do środków takich 
należą przede wszystkim instytucja zwolnienia od kosztów sądowych w całości 
albo części oraz ustanowienie dla strony pełnomocnika z urzędu2. 

W tym kontekście należy pamiętać również o art. 5 k.p.c., zgodnie z któ-
rym w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom 
postępowania, którzy nie korzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, 
niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych. Pouczenie to powinno obej-
mować wszelkie aspekty danej czynności, których wyjaśnienie jest niezbędne 
dla dokonania przez stronę ważnej czynności procesowej w przepisanym ter-
minie i z zachowaniem wszelkich warunków formalnych. Nadto instytucja ta 
ma na celu „równoważenie sił” w procesie, jeżeli tylko jedna ze stron korzysta 
z usług profesjonalnego pełnomocnika. Do stosowania art. 5 k.p.c. należy jednak 
podejść z ostrożnością – trzeba pamiętać, że rola sądu powinna się ograniczać do 
udzielania stosownych pouczeń stronie, a nie dokonywania, de facto, czynności 
procesowych za stronę, gdyż mogłoby to prowadzić do zarzutu stronniczości 
wobec jednej ze stron postępowania.

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2014, 
poz. 101.

2 Szerzej nt. instytucji pomocy prawnej z urzędu: K. Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna po-
moc prawna jako instrument wspomagający realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu (na 
przykładzie spraw cywilnych), w: Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem 
rationemque sanam. Prace dedykowane prof. T. Smolińskiemu, red. J. Ciapała, A. Rost, Szczecin–
Jarocin 2011 oraz przywołana tam literatura.
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W komentowanej sprawie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie została 
wszczęta sprawa z wniosku H.S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecz-
nych Oddziałowi w Szczecinie o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. 
W toku sprawy H.S. złożył wniosek o ustanowienie dla niego pełnomocnika 
z urzędu.

Pomoc prawna z urzędu jest instrumentem umożliwiającym stronie udział 
w procesie w sposób gwarantujący fachową pomoc w reprezentowaniu jej praw 
i interesów. Po zaistnieniu przesłanek przewidzianych ustawą sąd może przy-
znać stronie profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Wprawdzie przepis 
art. 117 § 1 k.p.c. stanowi, że strona może domagać się ustanowienia dla niej 
adwokata albo radcy prawnego, jednak w piśmiennictwie wyrażany jest pogląd, 
że pełnomocnikiem z urzędu może być również ustanowiony prawnik zagra-
niczny z Unii Europejskiej, wykonujący stałą praktykę w Polsce, zgodnie bo-
wiem z art. 16 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników 
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej3, z chwilą wpisu 
na listę prawnicy zagraniczni stają się członkami właściwej izby adwokackiej 
lub właściwej izby radców prawnych i jako jej członkowie wykonują wszyst-
kie obowiązki obciążające członków samorządu zawodowego (w tym również 
zastępstwo strony z urzędu)4. Wynika to z konstrukcji przywołanego przepisu 
i przynależności prawników zagranicznych do izb adwokackich albo radcow-
skich. A contrario nie jest dopuszczalne objęcie zakresem zastosowania normy 
wynikającej z przepisu art. 117 § 1 k.p.c. rzeczników patentowych jako pełno-
mocników profesjonalnych.

Pomoc prawna z urzędu – przesłanki

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dwie zasadnicze przesłan-
ki uprawniające stronę do ubiegania się o ustanowienie dla niej pełnomocnika 
z urzędu: brak środków finansowych koniecznych na pokrycie kosztów pełno-
mocnika z wyboru oraz potrzeba udziału pełnomocnika w sprawie.

Pierwsza ze wspomnianych przesłanek, traktująca prawo do profesjonalne-
go pełnomocnika z urzędu jako tzw. prawo ubogich, jest mocniej eksponowana 

3 T.j. Dz.U. 2014, poz. 134. 
4 T. Demendecki, Komentarz aktualizowany do art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego, 

w: Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywil-
nego, red. A. Jakubecki, LEX 2013.
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przez samego ustawodawcę. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przy-
znają bowiem prawo do ubiegania się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 
również osobie zwolnionej z kosztów sądowych w całości lub w części. Co jed-
nak istotne, zwolnienie od kosztów nie jest warunkiem koniecznym do skorzy-
stania z pomocy prawnej z urzędu.

Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych jest środkiem zapewniającym 
dostęp do sądu każdemu, bez względu na posiadane obywatelstwo czy status ma-
terialny. Po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego z 2005 r.5 znalazła 
się ona poza kodeksową regulacją zapewniającą gwarancję realizacji zasady pra-
wa dostępu do sądu. Strona może być zwolniona od kosztów sądowych w całości 
albo jedynie w części, przy czym już częściowe zwolnienie od kosztów uprawnia 
stronę do ubiegania się o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu. Podsta-
wą ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych jest art. 102 Ustawy z dnia 
28 lutego 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W myśl tego 
przepisu, w celu uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych, strona ma obo-
wiązek wykazania, że nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku utrzy-
mania koniecznego dla siebie i rodziny. Jak wskazuje się jednak w doktrynie, 
niemożność poniesienia kosztów w całości lub w części musi mieć charakter 
obiektywny, na który strona nie ma realnego wpływu – jeżeli więc strona zdolna 
do pracy nie wykorzystuje lub ogranicza swoje możliwości zarobkowe w spo-
sób nieuzasadniony albo fikcyjnie pozbywa się majątku, nie spełnia warunków 
uzasadniających zwolnienie od kosztów6. Nie sposób nie zgodzić się z tym po-
glądem, szczególnie jeżeli wziąć pod uwagę cel przyświecający tej instytucji, 
jakim jest konieczność zapewnienia pomocy prawnej osobom najbardziej jej po-
trzebującym.

Omawiane orzeczenie zawiera w swej treści lakoniczne odniesienie do 
wskazanej powyżej przesłanki sytuacji materialnej wnioskodawcy. Należy za-
tem przyjąć, że została ona spełniona i wnioskodawca albo był zwolniony od 
kosztów sądowych przed złożeniem wniosku o ustanowienie dla niego pełno-
mocnika z urzędu, albo wykazał, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagro-
dzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego 

5 Przepisy art. 111–116 k.p.c., regulujące ówcześnie kwestię zwolnienia od kosztów są-
dowych, zostały uchylone przepisami zmieniającymi (art. 126 pkt 8) nowo uchwalonej Ustawy 
z dnia 28 lutego 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz.U. 2010, nr 90, 
poz. 594 ze zm.

6 Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, red. 
A. Górski, L. Walentynowicz, LEX 2007.
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dla siebie i rodziny, stosownie do art. 117 § 2 k.p.c. Sąd pierwszej instancji od-
niósł się szerzej do drugiej z kodeksowych przesłanek wyznaczenia pełnomoc-
nika z urzędu dla wnioskodawcy, uregulowanej w art. 117 § 5 k.p.c. Przepis ten 
stanowi, że sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego 
w sprawie uzna za potrzebny.

Stanowisko Sądu Okręgowego w Szczecinie

Sąd Okręgowy w Szczecinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych postanowieniem z 22 października 2013 r. oddalił wniosek ubezpieczonego 
o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu. W uzasadnieniu sąd wskazał 
na brak nieporadności wnioskodawcy oraz nieskomplikowany charakter spra-
wy. Ponadto zauważył, że w przedmiotowej sprawie, dotyczącej prawa do renty 
z tytułu niezdolności do pracy, decydujące znaczenie dla rozwiązania spornej 
kwestii będzie mieć treść opinii biegłych sądowych, oceniających stan zdrowia 
ubezpieczonego. Zdaniem sądu, sprawa nie wymagała więc od ubezpieczonego 
specjalistycznej wiedzy prawniczej, a wyłącznie przedstawienia dokumentacji 
dotyczącej stanu zdrowia lub stawienia się na badania. Sąd Okręgowy w szcze-
cinie uznał również, że dotychczasowe postępowanie ubezpieczonego nie wska-
zywało na konieczność ustanowienia dla niego profesjonalnego pełnomocnika. 
Ubezpieczony wnosił pisma w przepisanym terminie, rzeczowo formułował ar-
gumenty, odnosząc się do merytorycznych kwestii, a z treści wnoszonych przez 
niego pism można było bez problemu wywieść aktualne stanowisko co do istoty 
sprawy.

Sąd pierwszej instancji, opierając się na art. 117 § 5 k.p.c. uznał, że nie 
istnieje potrzeba uzasadniająca powołanie dla strony pełnomocnika w osobie 
adwokata albo radcy prawnego. Argument sądu, jakoby udział ubezpieczonego 
w sprawie ograniczał się jedynie do przedstawienia stosownych dokumentów 
czy ewentualnie stawienia się na badania, nie powinien jednak stanowić samo-
istnej podstawy do odmowy wyznaczenia pełnomocnika dla strony. W każdej 
bowiem sprawie stronie powinno zostać zagwarantowane prawo do rzetelnego 
procesu sądowego – w tym przypadku niezbędne było ustalenie, czy strona ro-
zumie treść przedstawianych przez nią dokumentów, ewentualnych następstw 
podejmowanych przez nią czynności oraz czy jest świadoma swoich upraw-
nień procesowych, takich jak na przykład możliwość zgłoszenia zarzutów do 
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opinii. Sąd Okręgowy w Szczecinie, oprócz ograniczonej roli ubezpieczonego 
w sprawie, wziął również pod uwagę dotychczas podjęte przez niego czynności 
procesowe. Doszedł do słusznego przekonania, że ubezpieczony jest w stanie 
samodzielnie dochodzić przysługujących mu praw, a udział profesjonalnego peł-
nomocnika jest w tym zakresie zbędny. Należy pozytywnie ocenić stanowisko 
sądu pierwszej instancji, który wnikliwie zbadał okoliczności sprawy, zanim od-
dalił wniosek ubezpieczonego. 

Sąd zauważył również, że istnieją inne formy udzielenia pomocy prawnej, 
niewymagające ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika. Sąd pierwszej in-
stancji odwołał się do treści wspomnianego wyżej art. 5 k.p.c. stwierdzając, że 
w razie uzasadnionej potrzeby sąd z urzędu może udzielić ubezpieczonemu, jako 
stronie występującej w procesie bez profesjonalnego pełnomocnika, niezbędnych 
pouczeń co do czynności procesowych. Jak wskazano wcześniej, przepis ten sta-
nowi wyraz jednej z form udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych, 
jednocześnie jest to środek zdecydowanie mniej kosztowny. Oczywiście, nie 
w każdej sprawie będzie to instrument wystarczający do zagwarantowania stro-
nie obrony jej praw i interesów. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że strona, 
pomimo pouczeń co do czynności procesowych, nie rozumie przysługujących 
jej praw i ciążących na niej obowiązków, konieczne będzie ustanowienie dla niej 
pełnomocnika z urzędu. Jednakże w omawianej sprawie nie było podstaw do 
uznania, że zastosowanie art. 5 k.p.c. będzie niewystarczające. 

Ubezpieczony nie zgodził się z argumentacją sądu pierwszej instancji i zło-
żył zażalenie na postanowienie z 22 października 2013 r. argumentując, że jest 
osobą schorowaną i ma problemy z formułowaniem pism, a poza tym może mieć 
problem z dochowaniem terminów, w tym ustosunkowaniem się do treści opi-
nii biegłych sądowych. Stąd, zdaniem skarżącego, udział adwokata albo radcy 
prawnego byłby uzasadniony.

Stanowisko Sądu Apelacyjnego na tle poglądów doktryny

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych postanowieniem z 30 grudnia 2013 r. przyjął słuszne stanowisko i oddalił 
zażalenie ubezpieczonego, uznając pogląd sądu pierwszej instancji za trafny.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie powołał się na ugruntowany pogląd judykatu-
ry, zgodnie z którym potrzeba ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie zachodzi, 
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jeżeli sprawa jest nieskomplikowana pod względem prawnym i faktycznym, 
a strona sama potrafi sobie poradzić w prowadzeniu procesu. Warto zaznaczyć, 
że pogląd ten znajduje również mocne poparcie w stanowisku doktryny prawa. 
Jak wskazuje A. Zieliński, potrzeba taka będzie zachodziła w szczególności, gdy 
strona wykazuje nieporadność w prowadzeniu swojej sprawy lub gdy sprawa 
jest skomplikowana pod względem prawnym bądź faktycznym, albo strona jest 
pozbawiona wolności7. P. Telenga zauważa ponadto, że sam fakt istnienia cho-
roby psychicznej strony nie uzasadnia konieczności uwzględnienia jej wniosku 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, sąd także w takiej sytuacji ocenia, czy 
udział adwokata lub radcy prawnego jest w sprawie potrzebny8. Wynika stąd 
jasno, że sąd każdorazowo powinien zbadać istnienie potrzeby występowania 
w sprawie profesjonalnego pełnomocnika i w zależności od okoliczności doko-
nać rozstrzygnięcia. Tylko należyte podejście sądów do omawianej przesłanki 
może sprawić, że sądy nie będą bezrefleksyjnie przyznawać adwokata czy radcy 
prawnego każdej osobie, która złoży taki wniosek, a nie będzie mieć środków na 
opłacenie pełnomocnika z wyboru, co, z kolei, prowadziłoby do zdewaluowania 
się celu, w jakim skonstruowano instytucję pomocy prawnej z urzędu. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po wnikliwym zbadaniu okoliczności spra-
wy, wydał słuszne rozstrzygnięcie, wpisujące się w utrwaloną linię orzeczni-
czą i dopełniające ją w takim zakresie, w jakim wskazuje okoliczności, które 
mogą stanowić podstawę do oddalenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika 
z urzędu.

W kontekście potrzeby reprezentowania strony przez profesjonalnego peł-
nomocnika należy również zwrócić uwagę na pogląd, zgodnie z którym w przy-
padku oczywistej bezzasadności roszczenia powoda czy obrony jednej ze stron, 
art. 117 § 5 k.p.c. pozwala na przyjęcie, że nie zachodzi potrzeba ustanowienia 
pełnomocnika z urzędu9. 

Przedstawiona argumentacja może się stać kolejnym środkiem w walce 
przeciwko tzw. pieniactwu, stanowiącemu wyraz nadużycia prawa jednostki 
do sądu, niekiedy bowiem pieniacze wykorzystują swoją sytuację materialną, 

7 A. Zieliński, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warsza-
wa 2014, s. 249.

8 Wyrok SN z dn. 19.02.2010 r., sygn. akt IV CSK 318/09, LEX nr 678016.
9 J. Gibiec, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, 

LEGALIS 2014.
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wytaczając kolejne sprawy bez konieczności ponoszenia znaczących nakładów 
finansowych.

Sąd odwoławczy nie odniósł się bezpośrednio do poglądu sądu pierwszej 
instancji dotyczącego znikomego stopnia skomplikowania sprawy, szeroko sko-
mentował natomiast możliwości ubezpieczonego do samodzielnego udziału 
w procesie, odnosząc się przy tym do zarzutów, jakie ten podniósł w zażaleniu.

W pierwszej kolejności Sąd Apelacyjny w Szczecinie podzielił pogląd sądu 
pierwszej instancji i uznał, że dotychczas podejmowane przez ubezpieczonego 
czynności wskazują, że jest on wystarczająco zorientowany w zakresie objętym 
przedmiotem sporu oraz potrafi w sposób przejrzysty i zrozumiały artykułować 
oraz uzasadniać swoje stanowisko, co wynikało z treści odwołania od decyzji or-
ganu rentowego oraz samego zażalenia. W omawianej sprawie nie powinna być 
to jednak wystarczająca przesłanka dla oddalenia zażalenia. Nawet w sytuacji, 
w której z czynności procesowych podjętych dotychczas przez stronę wynika, 
że będzie w stanie samodzielnie reprezentować swoje interesy przed sądem, na-
leżało zbadać, czy podniesiony przez ubezpieczonego w zażaleniu fakt, iż jest 
on osobą schorowaną, rzeczywiście może wpływać na stopień tej samodzielno-
ści albo czy posiadane choroby nie uniemożliwią w inny sposób stronie udziału 
w procesie.

W związku z tym sąd odwoławczy zasadnie dokonał wnikliwej analizy do-
kumentacji medycznej wnioskodawcy, a następnie uznał, że ubezpieczony nie 
jest osobą nieporadną wskutek posiadanych schorzeń, które uniemożliwiają mu 
podjęcie skutecznej obrony jego praw i interesów. Ubezpieczony nie uskarżał 
się na depresję, zaburzenia intelektualne, psychiczne czy wskazujące na zabu-
rzenia pamięci ani na zaburzenia świadomości, utratę pamięci czy trudności 
w skupieniu uwagi, które faktycznie mogłyby rzutować na zdolność do obrony 
praw w toku procesu sądowego. Należy jednak w tym miejscu wskazać, że nawet 
gdyby wnioskodawca uskarżał się na którekolwiek z wymienionych schorzeń, 
to – zgodnie z przywołanym wcześniej, ugruntowanym poglądem doktryny i ju-
dykatury – sam ten fakt nie stanowiłby jeszcze wystarczającej przesłanki usta-
nowienia dla niego pełnomocnika z urzędu. Konieczne byłoby wskazanie, że 
dana jednostka chorobowa rzeczywiście ma wpływ na ograniczenie zdolności 
ubezpieczonego do samodzielnego udziału w procesie.

Stanowisko sądu odwoławczego należy uznać za słuszne. Nie każde bo-
wiem schorzenie uniemożliwia stronie samodzielny udział w procesie. Oczy-
wiste jest, że sąd powinien każdorazowo ocenić wpływ stanu zdrowia na 
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efektywność udziału strony w procesie, w szczególności biorąc pod uwagę, ja-
kie czynności procesowe powinny być podjęte i na ile strona byłaby w stanie 
dokonać ich samodzielnie w danym stanie faktycznym. Jednak w omawianej 
sprawie taka konieczność nie zachodziła, zarówno sąd pierwszej instancji, jak 
i sąd odwoławczy słusznie wskazały, że postępowanie w sprawie przyznania 
renty z tytułu niezdolności do pracy opiera się przede wszystkim na analizie 
pisemnych opinii biegłych lekarzy, a rola strony ogranicza się do przedstawienia 
stosownych dokumentów. Ponadto w razie, gdyby ubezpieczony miał zastrzeże-
nia do opinii, może je sformułować na piśmie, czemu nie stoją na przeszkodzie 
posiadane przez niego schorzenia.

Odnośnie do stanowiska sądu odwoławczego wyrażonego w tej części uza-
sadnienia trzeba zauważyć, że w praktyce zdarzały się również przypadki, gdy 
autorem pism składanych przez stronę nie była ona sama, lecz osoba trzecia, 
na przykład aplikant czy absolwent studiów prawniczych. Należy podkreślić, że 
w takich sytuacjach, gdyby pismo procesowe strony zawierało wniosek o usta-
nowienie dla niej pełnomocnika z urzędu, sama treść pisma może stanowić prze-
słankę dla oddalenia takiego wniosku. Oznacza to, że wniosek o ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu złożony przez stronę, która dotychczas uczestniczyła 
w procesie w sposób, który wskazywał, że jest ona obeznana z przepisami prawa 
procesowego, nie ma problemów z precyzyjnym formułowaniem myśli i zajmo-
waniem stanowiska w sprawie, może, a wręcz powinien, zostać oddalony z uwa-
gi na brak potrzeby udziału pełnomocnika w sprawie, o której mowa w art. 117 
§ 5 k.p.c.

Wnioski

Instytucja pełnomocnika procesowego z urzędu, ustanawianego dla stro-
ny, która nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata czy radcy 
prawnego bez uszczerbku dla siebie i rodziny i która jest życiowo nieporadna, 
jest jednym z kluczowych instrumentów służących objęciu szczególną ochroną 
pewnych grup podmiotów postępowania cywilnego. W omawianym przypadku 
są to osoby, które spełniają jednocześnie dwa warunki: po pierwsze, z uwagi na 
trudną sytuację życiową nie są w stanie ponieść kosztów procesu lub kosztów 
pomocy profesjonalnego pełnomocnika, a po drugie – są życiowo nieporadne, 
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a ich postawa wskazuje, że nie są w stanie samodzielnie podjąć obrony swoich 
praw w procesie.

O ile przesłanką eksponowaną przez Kodeks postępowania cywilnego jest 
zwolnienie wnioskodawcy od kosztów sądowych albo wykazanie przezeń, że nie 
jest on w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika, 
o tyle na szczególną uwagę zasługuje druga przesłanka, wyrażona w art. 117 
§ 5 k.p.c. Przepis ten z jednej strony nakłada na sąd dużą odpowiedzialność w za-
kresie zapewnienia jednego ze standardów rzetelnego postępowania – należytej 
reprezentacji praw i interesów strony w procesie. W konsekwencji więc to na nim 
ciąży każdorazowo właściwa ocena okoliczności sprawy, w szczególności stop-
nia jej skomplikowania oraz zdolności strony do samodzielnego udziału w pro-
cesie. Jest to istotne również z tego względu, że nienależyta ocena sytuacji przez 
sąd i oddalenie wniosku strony o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu 
może powodować nieważność postępowania na podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c.10 
Z drugiej strony przepis ten powinien zapobiegać „automatycznemu” ustanawia-
niu pełnomocnika z urzędu dla każdej osoby zwolnionej od kosztów sądowych 
lub niemającej możliwości pokrycia kosztów pełnomocnika profesjonalnego 
z wyboru.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, oddalając wniosek o ustanowienie pełno-
mocnika z uwagi na brak potrzeby udziału profesjonalnego pełnomocnika 
w procesie, wykazał, że art. 117 § 5 k.p.c. jest realnym narzędziem, na podstawie 
którego sąd każdorazowo dokonuje wnikliwego badania okoliczności sprawy, 
a następnie wydaje rozstrzygnięcie stosownie do słusznej oceny stanu faktycz-
nego. Z tego względu komentowane postanowienie Sądu Apelacyjnego w szcze-
cinie zasługuje na aprobatę.
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LeGAL Aid ex OFFiciO in civiL PROceedinGS.  
PReMiSeS FOR deSiGnAtiOn OF A LeGAL RePReSentAtive. 

cOMMentARy On the deciSiOn OF cOuRt OF APPeALS  
in Szczecin OF 30th deceMBeR 2013

Summary

The appointment of a professional legal representative – an advocate or a legal 
adviser is one of the instruments of legal assistance for people whose difficult life situa-
tions justify the need to provide them with special help. The Author analyzes conditions 
under which an appointment of an assigned counsel may take place, and refers to the 
commented order.

The commented order of the Court of Appeal in Szczecin places great emphasis on 
one of the conditions of granting the applicant legal aid which is „the need arising from 
the circumstances of the case”. The condition is essential in order to pass a decision on 
the appointment of an assigned counsel, and – in the long term – to prevent the abuse of 
this institution.

The Court of Appeal in the commented case thoroughly examines the conditions 
for appointment of an assigned counsel for the party. According to the Court, the as-
signment of legal aid in this particular case was not necessary. The Court argues that 
the case was not complex, as well as that in the course of the proceeding the applicant 
managed well on his own. The Author shares this view and points out the importance of 
adequately considering the analyzed condition, while deciding on the appointment of an 
assigned counsel.

Translated by Patrycja Predko

Keywords: legal assistance in civil cases, appointment of an assigned counsel
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WęzłOWe zAGAdnieniA zARządu  
MAjątKieM WSPóLnyM. 

AnALizA dOGMAtycznO-PRAWnA. 

część ii – zAGAdnieniA SzczeGółOWe

Streszczenie

Autorzy publikacji przyjrzeli się instytucji prawa rodzinnego, która pomimo swo-
jej popularności nadal wywołuje wiele wątpliwości w aspektach dość elementarnych. 
Raz jeszcze podjęto próbę analizy dogmatyczno-prawnej konstrukcji zarządu przez 
małżonków majątkiem wspólnym. W części drugiej publikacji wskazano na gruncie 
rozwiązań materialnoprawnych sposób realizacji zarządu majątkiem wspólnym ze 
szczególnym uwzględnieniem obowiązku współdziałania małżonków przy zarządzie 
majątkiem wspólnym na tle możliwości samodzielnego wykonywania zarządu. Cen-
trum rozważań stanowi wymóg uzyskania zgody oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu 
wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym. Finalnie autorzy wskazują na skutki 
wadliwego zarządu majątkiem wspólnym, dochodząc do własnej koncepcji oceny na-
stępstw tak podejmowanych czynności zarządczych. 

Słowa kluczowe: skutki wadliwego zarządu, zarząd majątkiem wspólnym
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Sposób realizacji zarządu majątkiem wspólnym

Współdziałanie małżonków przy wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym 
a samodzielny zarząd majątkiem wspólnym

W obecnym stanie prawnym, na kształt wykonywania zarządu majątkiem 
wspólnym ma wpływ realizacja obowiązków współdziałania małżonków na 
rzecz dobra rodziny, w tym wzajemnej pomocy, jakiej powinni udzielać sobie 
małżonkowie. Ustawodawca rozszerzył katalog obowiązków, które ciążą na mał-
żonkach w celu zapewnienia gwarancji należytego wykonywania zarządu ma-
jątkiem wspólnym. Zgodnie z art. 36 §1 k.r.o. małżonkowie mają współdziałać 
w zarządzie tym majątkiem, co w pierwszej kolejności ma się wyrażać we wza-
jemnym informowaniu o kwestiach dla tego zarządu najważniejszych. Przede 
wszystkim małżonkowie powinni udzielać sobie informacji o stanie tego mająt-
ku, o podjętych czynnościach, a także o jego obciążeniach. Wyraźnie wskazano 
też, że prawidłowy zarząd majątkiem wspólnym opiera się na wzajemnej lojal-
ności małżonków. 

Jednakże głównym sposobem wykonywania zarządu jest samodzielne po-
dejmowanie czynności przez każdego z małżonków, co obecnie stanowi regułę, 
od której przewidziano wyjątki. Zgodnie z art. 36 § 2 k.r.o., aby mówić o wy-
konywaniu zarządu majątkiem wspólnym, należy podejmować czynności, które 
dotyczą przedmiotów majątkowych tworzących majątek wspólny. Chodzi tu nie 
tylko o czynności zmierzające do rozporządzania tymi składnikami, ale także 
o czynności zmierzające do zachowania tego majątku. W literaturze kontrower-
syjne jest samo pojęcie „samodzielne zarządzanie majątkiem wspólnym”, który 
przecież stanowi główny filar obecnej konstrukcji ustroju wspólności majątko-
wej. Wysoce problematyczna jest kwestia oddzielenia od siebie pojęć „samo-
dzielny zarząd”, „współdziałanie w zarządzie”, a także ustalenie wzajemnych 
relacji pomiędzy tymi pojęciami1. Wątpliwości dotyczą przede wszystkim re-
lacji między art. 36 § 2 k.r.o. a art. 37 k.r.o., a tym samym trudno jest ustalić, 
czy samodzielność działania jednego małżonka polega wyłącznie na sposobie 
jego udziału w obrocie prawnym, czy może także na wywoływaniu własnym 
działaniem skutków względem współmałżonka. Obecnie przeważa stanowisko, 

1 O rozdziale pomiędzy tymi pojęciami zob. M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, LexisNexis 2011, s. 235–238; J. Pietrzykowski, w: Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 411–412.
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zgodnie z którym czynności prawne podjęte przez jednego małżonka, doty-
czące składników majątku wspólnego, wywołują skutek prawny także wobec 
współmałżonka2. Jednak małżonek niedziałający nie stanie się stroną czynno-
ści prawnej dokonanej samodzielnie przez współmałżonka, a tym bardziej nie 
będzie mógł być uważany za dłużnika odpowiedzialnego za wykonanie zacią-
gniętego w taki sposób zobowiązania, chyba że zostaną spełnione przesłanki  
z art. 41 k.r.o. 

Na zarząd majątkiem wspólnym składają się czynności dotyczące składni-
ków majątku wspólnego. W literaturze tworzy się katalog takich czynności, do 
których zalicza się przede wszystkim zaciąganie zobowiązań względem skład-
ników majątku wspólnego, a także czynności zobowiązujących do zbycia tych 
składników i przenoszących prawa na osoby trzecie3. Oczywiście uwzględnia się 
również inne formy rozporządzania prawami należącymi do majątku wspólne-
go. Kontrowersje wywołuje zaliczenie do pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym” 
czynności prawnych zmierzających do zwiększenia masy majątku wspólnego 
poprzez nabywanie własności rzeczy oraz innych praw majątkowych4. Jednak-
że same czynności prawne nie wyczerpują pojęcia „zarząd majątkiem wspól-
nym”. Jak już wskazywano, oprócz nich duże znaczenie mają także czynności 
o charakterze faktycznym, takie, które pozwalają na gospodarowanie składni-
kami majątku wspólnego, aby w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby 
rodziny5. Ponadto zarząd majątkiem wspólnym polega na podejmowaniu działań 
zachowawczych, a więc takich, które zmierzają do zachowania praw i rzeczy 
stanowiących składniki majątku wspólnego w sytuacji zagrożenia utratą albo 

2 Zob. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, s. 291–
303 wraz z przywołaną literaturą. 

3 J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 406–407.
4 Taki pogląd został wyrażony przez M. Nazara (w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo 

rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 326–327). Jego krytykę przepro-
wadził J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 407. Wskazano, że takie stano-
wisko pomija znaczenie środków finansowych przeznaczonych na nabycie określonego prawa 
majątkowego. Ponadto sam art. 37 § 1 pkt 1–3 wymaga zgody drugiego małżonka na nabycie 
wymienionych tam praw majątkowych. J. Ignaczewski (Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen-
tarz, Warszawa 2010, s. 186) uważa, że uznanie czynności zmierzających do nabycia składników 
majątkowych za czynności zarządu majątkiem wspólnym pozwala na większą ochronę małżonka 
przed nierozsądnym trwonieniem majątku przez jego współmałżonka, gdyż wówczas znajdzie 
zastosowanie art. 361 k.r.o. oraz 40 k.r.o.

5 M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 234.
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zmniejszeniem wartości tych składników6. Czynności zachowawcze mogą przy-
jąć formę czynności prawnych lub faktycznych, a także czynności procesowych. 
Z art. 36 § 2 k.r.o. wynika upoważnienie każdego z małżonków do działania we 
własnym imieniu w zakresie zarządu majątkiem wspólnym. Samodzielne wy-
konywanie przysługujących temu małżonkowi uprawnień w stosunku do tego 
majątku gwarantuje pełną skuteczność dokonywanych czynności w stosunkach 
prawnych z osobami trzecimi7. Taka konstrukcja nie oznacza, że małżonkowie 
nie mogą działać wspólnie. Niewątpliwie jednoczesne działanie małżonków jest 
okolicznością bardzo korzystną dla wierzyciela, zwłaszcza z punktu widzenia 
przepisów o odpowiedzialności małżonków za zaciągnięte zobowiązania, w tym 
o odpowiedzialności solidarnej. 

Zarząd przedmiotami majątkowymi służącymi do wykonywania zawodu lub 
prowadzenia działalności zarobkowej

Ustawodawca, regulując instytucję zarządu majątkiem wspólnym, wpro-
wadził do niej ograniczenie odnoszące się do kwalifikowanych przedmiotowo 
składników tego majątku. Ogólnie ujmując, niektóre przedmioty majątkowe 
mogą być zarządzane wyłącznie przez jednego małżonka, pomimo że przynależą 
do majątku wspólnego. Uprawnienie współmałżonka do podejmowania jakich-
kolwiek czynności względem tych przedmiotów jest uzależnione od wystąpienia 
przemijających przeszkód. Zgodnie z art. 36 § 3 k.r.o. małżonek samodzielnie 
zarządza przedmiotami majątkowymi służącymi do wykonywania przez niego 
zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej8. Jedynie w razie przemijają-
cej przeszkody jego współmałżonek może podejmować niezbędne bieżące czyn-
ności w stosunku do tych przedmiotów. Zakres czynności drugiego małżonka 
jest znacznie ograniczony, gdyż może on podejmować jedynie czynności zmie-
rzające do zachowania oraz utrzymania w stanie niepogorszonym przedmiotów 
majątkowych służących do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności 

6 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 325.
7 J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 412–414 wraz z przywołaną tam 

literaturą.
8 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Soko-

łowski, Warszawa 2010, s. 168. Autor ten wskazuje, że ratio legis tego uregulowania ma zapewnić 
przedsiębiorcy niezbędną samodzielność w zarządzie przedsiębiorstwem. 
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zarobkowej przez pierwszego małżonka, a także czynności niezbędne do utrzy-
mania ciągłości działalności gospodarczej i uniknięcia strat9. 

Porównanie opisywanego przepisu z art. 29 k.r.o. uwidacznia wyraźnie dy-
sonans między regulacjami związanymi z zarządem majątkiem. Podkreślić tu 
trzeba, że art. 29 k.r.o dotyczy podejmowania czynności przez jednego małżonka 
w stosunku do majątku osobistego współmałżonka. Ustawodawca posługuje się 
w nim zwrotem „zwykły zarząd”, pomimo że ustawa z 17 czerwca 2004 r. znio-
sła pojęcie “czynności zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków”. 
Pozwala to przyjąć, że wprowadzone zmiany są, ujmując je globalnie, niekonse-
kwentne. 

Kolejna kwestia jest istotniejsza – między art. 29 k.r.o. a 36 § 3 zd. 2 k.r.o. 
pojawiła się rozbieżność w zakresie dopuszczalnych czynności. W sytuacji wy-
stąpienia przemijającej przeszkody aktualizuje się uprawnianie jednego mał-
żonka do podjęcia zakresowo odmiennych czynności w zależności od tego, czy 
przedsiębiorstwo znajduje się w majątku wspólnym, czy osobistym. Zgodnie 
z regułami redagowania tekstów aktów prawnych, gdy ustawodawca posługuje 
się dwoma terminami, to chodzi mu o różne kwestie, dlatego można zadać py-
tanie, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym zarządem a bieżącymi niezbędnymi 
czynnościami, ponieważ na pewno nie są to zwroty synonimiczne. W pierwszym 
przypadku małżonek może podejmować wyłącznie niezbędne bieżące czynno-
ści związane z działalnością gospodarczą swojego współmałżonka, natomiast 
w drugim – podejmować wszelkie czynności mieszczące się w granicach zwy-
kłego zarządu. W literaturze zauważono, że w identycznej sytuacji małżonek 
na podstawie art. 29 k.r.o. ma większe uprawnienia w stosunku do składników, 
które nie są jego własnością, niż do tych samych składników, których jest współ-
właścicielem na podstawie art. 36 § 3 k.r.o.10 Nie można również zapomnieć, że 
małżonek uprawniony z art. 36 § 3 k.r.o. nie uzyskuje statusu przedstawiciela 
ex lege swojego współmałżonka, w przeciwieństwie do art. 29 k.r.o., ponieważ 
w tym wypadku wykonuje czynności w swoim imieniu i interesie11. 

Przedstawione wątpliwości pojawiają się jedynie wtedy, gdy przyjmie się, że 
wskazane terminy nie są równoznaczne oraz że bieżące czynności są zakresowo 

9 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 332; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzin-
ny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 239; T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. 
H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 173.

10 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 131.
11 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 332.
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węższe od czynności zwykłego zarządu. W literaturze nie rozstrzygnięto tego 
zagadnienia. Można się spotkać ze stanowiskiem, że pojęcie „bieżące czynno-
ści” nie jest funkcjonalnym odpowiednikiem pojęcia „zwykły zarząd” z art. 29 
k.r.o., ale pojęciem pochodnym od „samodzielny zarząd przedsiębiorstwem lub 
innymi przedmiotami służącymi do wykonywania zawodu”12. Z drugiej strony 
kierując się wcześniej przywołaną definicją niezbędnych bieżących czynności, 
można uznać je bardziej za czynności zachowawcze, gdyż „zmierzają do za-
chowania wymienionych przedmiotów i utrzymania ich w stanie niepogorszo-
nym w granicach dotychczasowego przeznaczenia oraz czynności niezbędnych 
do utrzymania ciągłości działalności gospodarczej i uniknięcia strat”.13 W tym 
świetle jest to pewien wycinek z czynności, które łącznie współkształtują poję-
cie „zwykły zarząd”. Z tych względów niekonsekwencja ustawodawcy doprowa-
dziła do podważenia gospodarczego sensu tej regulacji. 

Znaczenie sprzeciwu dla zarządu majątkiem wspólnym

Oprócz art. 36 § 3 k.r.o. ustawodawca ustanowił jeszcze inne ogranicze-
nia od zasady samodzielnego zarządzenia majątkiem wspólnym przez każdego 
z małżonków. W art. 361 § 1 k.r.o. wprowadzono uprawnienie małżonka do sprze-
ciwienia się jakiejkolwiek czynności należącej do zarządu majątkiem wspólnym 
zamierzonej przez współmałżonka. Sprzeciw nie będzie skuteczny, gdy będzie 
dotyczył czynności zaliczonej do jednej z wymienionych w tym przepisie kate-
gorii: czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do 
zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działal-
ności zarobkowej. Powyższe należy uzupełnić o twierdzenie, że instytucja sprze-
ciwu dotyczy wyłącznie czynności zarządu majątkiem wspólnym, czyli nie jest 
możliwe skuteczne sprzeciwienie się czynnościom innym niż określonym w art. 
36 k.r.o. Sprzeciw jest instrumentem o działaniu zapobiegawczym przeciwko 
podejmowaniu konkretnych działań. Stąd nie może mieć charakteru generalne-
go14. Skutecznie można sprzeciwić się jedynie czynności zamierzonej. W za-
sadzie chodzi o czynność obejmującą składnik majątku wspólnego, taką, która 

12 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 173.
13 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 332.
14 Tak T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. H. Dolecki, T. Sokołowski, 

s. 175; podobnie: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 154.
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jest podmiotowo i przedmiotowo skonkretyzowana, ale jeszcze niedokonana15. 
Adresatem sprzeciwu może być bezpośrednio osoba trzecia albo działający mał-
żonek. Jednak w takiej sytuacji małżonek nie zostaje pozbawiony możliwości jej 
dokonania, pomimo sprzeciwu16. Z tych względów art. 361 k.c. kreuje ochronę dla 
osób trzecich w przypadku nierzetelnego działania jednego z małżonków. Zgod-
nie z § 2 tego przepisu sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła 
się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. Dosyć ciekawym roz-
wiązaniem jest uzależnienie ochrony interesu osoby trzeciej nie od jej wiedzy, 
a zwłaszcza tego, czy dochowała należytej staranności, ale od samej możliwości 
dowiedzenia się przez nią o zgłoszonym sprzeciwie17. Sytuację komplikuje fakt, 
że zgłoszenie sprzeciwu jest uważane za oświadczenie woli, które przecież może 
być wyrażone w jakikolwiek sposób, który ujawni wystarczająco wolę małżon-
ka18. Dla wyjaśnienia praktycznego znaczenia omawianej regulacji będzie miał 
zastosowanie art. 61 § 1 k.c., który posługuje się podobnym sformułowaniem19. 
Oznacza to możliwość skorzystania z wypracowanego na gruncie tego przepisu 
stanowiska literatury. Powyższa ochrona nie znajdzie zastosowania, gdy osoba 
trzecia nie zapozna się treścią sprzeciwu, gdy w normalnym toku rzeczy było 
to możliwe20. Ponadto możliwość zgłoszenia sprzeciwu jest uprawnieniem mał-
żonka, a wręcz jego prawem podmiotowym21. Dla ochrony własnego interesu 
małżonek sprzeciwiający się powinien zadbać o należyty przekaz komunikatu 
zawierającego jego oświadczenie o sprzeciwie, pomimo że przepisy ustawy nie 

15 J. Ignaczewski (Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 189) wskazuje, że wystarczające jest 
wskazanie przedmiotu tej czynności, jej charakteru oraz kontrahenta. Podobnie M. Nazar, w: Sys-
tem prawa prywatnego, t. 11..., s. 343–344 oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Pietrzy-
kowski, s. 417.

16 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 189. 
17 Tamże.
18 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 418; podobnie J. Ignaczewski, 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 190.
19 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 419; J. Ignaczewski, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy..., s. 190.
20 P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 

wyd. 5, Warszawa 2013, s. 153; Wyrok SA w Katowicach z dn. 20.02.2009 r., sygn. I ACa 32/09, 
Legalis. W wyroku tym stwierdzono, że wola małżonka musi być w tym zakresie wyartykułowa-
na w sposób niewątpliwy, tak aby czynność zamierzona przez drugiego małżonka była możliwa 
do odczytania przez kontrahenta. Rzeczą osoby chcącej sprzeciwić się czynności zamierzonej 
przez drugiego małżonka jest więc podjęcie takich działań, aby o swym stanowisku poinformo-
wać osobę trzecią.

21 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 418.
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przewidują żadnej szczególnej formy, w jakiej sprzeciw winien być wyrażony. 
W literaturze krytykuje się ten przepis z uwagi na brak korespondencji z art. 36 
§ 3 k.r.o. Po pierwsze, przez pominięcie możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec 
czynności podejmowanych w ramach działalności zawodowej22. Po drugie, uży-
te w art. 361 § 1 k.r.o. sformułowanie jest za szerokie i może dotyczyć sytuacji, 
gdy małżonkowie wspólnie prowadzą działalność gospodarczą23.

Wymóg zgody współmałżonka dla czynności zarządu majątkiem wspólnym

Najważniejszą konsekwencją nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego z 2004 r. było wprowadzenie katalogu czynności, do których skutecz-
nego dokonania jest wymagana zgoda drugiego małżonka. Ten aspekt zarządu 
majątkiem wspólnym, jak już wspomniano, został uregulowany w art. 37 k.r.o. 
Praktyczny wydźwięk tego przepisu wyraża się w sytuacjach samodzielnego 
dokonywania czynności prawnych przez jednego z małżonków. Prowadzi to 
do wniosku, że to małżonek działający wybiera kontrahenta oraz ustala z nim 
treść czynności prawnej. Natomiast inicjatywa drugiego małżonka ma jedy-
nie pozwolić na dokonanie tej czynności prawnej, a więc na wywołanie przez 
nią zamierzonych przez strony skutków prawnych. Zastosowana przez ustawo-
dawcę konstrukcja pozwala przyjąć, że wymóg zgody drugiego małżonka jest 
prawnie zagwarantowanym mechanizmem kontroli nad dokonywaniem określo-
nych w art. 37 § 2 k.r.o. czynności prawnych przez współmałżonka24. Jednakże 
wskazany mechanizm został ograniczony przedmiotowo. W art. 37 § 2 k.r.o. 
ustawodawca enumeratywnie wymienił dotychczasowe oraz przyszłe składni-
ki majątku wspólnego, które mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania 
rodziny, a zwłaszcza dla zapewnienia jej bytu materialnego, w stosunku do któ-
rych istnieje wymóg uzyskania zgody. Ustawodawca wskazał zamknięty kata-
log czynności prawnych wymagających zgody drugiego małżonka. A contrario 
w stosunku do czynności niewskazanych w omawianym przepisie obowiązuje 
nadal podstawowa zasada samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym przez 
każdego z małżonków. Pomimo że art. 37 § 1 k.r.o. miał w sposób ostateczny za-

22 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 345.
23 K. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 420. Autor ponadto zgłasza 

postulat uchylenia tego artykułu, gdyż narusza bezpieczeństwo obrotu oraz prowadzi do destabi-
lizacji małżeństwa i rodziny przez nadużywanie sprzeciwu. 

24 T. Mróz, Zgoda małżonka na dokonanie czynności prawnej w ustroju majątkowej wspól-
ności ustawowej, Lex 2011, s. 127.
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pobiec dalszym problemom związanym z ówczesnym pojmowaniem czynności 
przekraczających zwykły zarząd majątkiem wspólnym, to redakcja przepisów 
ustanawiających wyjątki od zasady samodzielnego działania każdego z małżon-
ków okazała się niefortunna. W świetle tego przepisu zgoda drugiego małżonka 
jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego 
nabycia:
a) nieruchomości, 
b)  użytkowania wieczystego;

2) czynności prawnej prowadzącej do oddania nieruchomości do używania 
lub pobierania z niej pożytków;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego naby-
cia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

4) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego naby-
cia i wydzierżawienia:
a) gospodarstwa rolnego,
b) przedsiębiorstwa; 

5) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwy-
czajowo przyjętych. 

Pierwsza wątpliwość dotyczy kategorii czynności prawnych, które dla swo-
jej skuteczności wymagają zgody drugiego małżonka. Ustawodawca posłużył 
się zwrotem „czynności prawne prowadzące do…”. Jest to sformułowanie obce 
dotychczasowemu stanowi prawnemu. Bardzo widoczne jest odstąpienie od no-
menklatury, którą ustawodawca przyjął przy redagowaniu art. 155 k.c. Można 
się zastanowić, czy odstąpienie od podstawowych zwrotów charakteryzujących 
określone czynności prawne było uzasadnione. Taki zabieg legislacyjny wpro-
wadza wątpliwości przy określeniu katalogu czynności, których małżonek nie 
może dokonać samodzielnie. Wysoce utrudnione jest jednoznaczne rozstrzy-
gnięcie, czy ustawodawcy chodzi wyłącznie o dokonanie czynności prawnych 
zobowiązująco-rozporządzających, ewentualnie także czynności prawnych 
wyłącznie rozporządzających, czy może należy na to zagadnienie spojrzeć sze-
rzej. Wnioski z interpretacji tych przepisów prawnych będą miały dalekosięż-
ne konsekwencje. Jeżeli uznamy, że w art. 37 § 1 k.r.o. ustawodawca wskazał 
wyłącznie czynności rozporządzające, wówczas małżonek samodzielnie będzie 
mógł zawrzeć umowę zobowiązującą do wywołania określonego skutku rozpo-
rządzającego, w której wyłączono wystąpienie tego skutku zgodnie z art. 155 § 1 
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oraz 157 k.c., nie wspominając już o możliwości dowolnego stosowania umów 
przedwstępnych. Wówczas powstanie zbiór czynności, które mogą zmierzać do 
wywołania skutków określonych w art. 37 § 1 k.r.o., a które nie podlegają kontro-
li drugiego małżonka. Nie wydaje się, żeby taki wniosek był prawidłowy. Przede 
wszystkim nie znajduje to uzasadnienia w wartościach determinujących ukształ-
towanie w taki sposób zarządu majątkiem wspólnym, a także podważyłoby to 
postulat o racjonalności prawodawcy. 

Patrząc na treść omawianej regulacji, można również dojść do wniosku, 
że ustawodawca posłużył się konstrukcją związku przyczynowego, gdyż w tych 
przepisach jest mowa o czynności prawnej prowadzącej do określonego skut-
ku, a więc o zdarzeniu, które ma być przyczyną dla zbycia, odpłatnego nabycia 
oraz obciążenia określonego składnika majątku wspólnego. Z tego względu art. 
37 k.r.o. dotyczy zarówno czynności rozporządzających, jak i czynności praw-
nych o skutkach wyłącznie zobowiązujących. Stąd też niedziałającemu małżon-
kowi zagwarantowano obligatoryjny udział we wszystkich czynnościach, które 
bezpośrednio lub pośrednio inicjują wskazane następstwa prawne25. Idąc dalej, 
małżonek wyraża zgodę nie tylko na podjęcie wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o. 
czynności, ale także na czynności je zmieniające lub rozwiązujące26.

Druga wątpliwość dotyczy relacji pomiędzy art. 37 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.r.o. 
Na początku ustawodawca wskazuje, że czynności zmierzające do zbycia, od-
płatnego nabycia lub obciążenia dotyczą nieruchomości. Definiując to pojęcie na 
podstawie art. 46 k.c., nieruchomość może przybrać formę gruntu, a jeżeli prze-
pisy szczególne tak stanowią, to również lokalu albo budynku. Dla tych oczywi-
stych rozważań pewne niejasności wprowadza pkt 2, który dotyczy wyłącznie 
praw rzeczowych ustanowionych na lokalach i budynkach. Stąd z jednej strony 
możemy wnioskować o legislacyjnym superfluum. Jednak bardziej zasadne wy-
daje się stanowisko wyrażone w literaturze, które decydującego kryterium upa-
truje w konieczności stosowania art. 46 k.c. Z tych względów, gdy przedmiotem 
rozważań będzie na przykład odrębna własność lokalu, to będziemy stosować 
art. 37 § 1 pkt 1 k.r.o., ponieważ niewątpliwie jest to nieruchomość. Inaczej nato-
miast wygląda sytuacja określona w art. 37 § 1 pkt 2 k.r.o., gdyż przepis ten od-
nosi się przede wszystkim do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 

25 J. Ignaczewski (Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 196) zaznacza, że chodzi także 
o czynności prawne, które w perspektywie prowadzą do nabycia, zbycia lub obciążenia prawa.

26 T. Mróz, Zgoda małżonka…, s. 135.
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Przedmiotem tego prawa jest właśnie lokal lub dom jednorodzinny, które nie 
spełniają wymogów z art. 46 k.c.27 

Kolejna wątpliwość związana z analizowaną regulacją dotyczy dopuszczal-
ności podejmowania czynności nieodpłatnych. W takiej sytuacji współmałżonek 
musi wyrazić zgodę na dokonanie darowizny z majątku wspólnego z wyjątkiem 
drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn. Wskazana kwestia wygląda intere-
sująco, gdyż w przypadku dóbr majątkowych wskazanych w art. 37 § 1 pkt 1–3 
k.r.o. ustawodawca posługuje się zwrotem zbycie. Lege non distinguente zakres 
zastosowania tych przepisów dotyczy zbycia tak odpłatnego, jak i o charakterze 
nieodpłatnym28. Wobec tego art. 37 § 1 pkt 4 k.r.o. musi dotyczyć innych rzeczy 
ruchomych29.

Skutki wadliwego zarządu majątkiem wspólnym

W świetle powyższych rozważań możliwe jest rozróżnienie kilku sytu-
acji w kontekście dopuszczalności wykonywania czynności zarządu majątkiem 
wspólnym. Każdy małżonek utrzymuje pełną samodzielność w zakresie wyko-
nywania zarządu majątkiem wspólnym w odniesieniu do czynności, które są 
dokonywane w bieżących sprawach życia codziennego czy też zmierzają do za-
spokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo są podejmowane w ramach działalno-
ści zarobkowej. Samodzielność ta oznacza również brak możliwości zgłoszenia 
sprzeciwu przez współmałżonka. Następnie, zgodnie z zasadą, że każdy z mał-
żonków jest uprawniony do wykonywania zarządu jednoosobowo, małżonko-
wie mogą samodzielnie dokonywać ważnych i skutecznych wobec osób trzecich 
czynności prawnych polegających na nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu skład-
ników majątku wspólnego innych niż określone w art. 37 k.r.o., ale takich, co 
do których będzie możliwe zgłoszenie sprzeciwu. Ostatnią płaszczyzną zarządu 
majątkiem wspólnym są czynności wymagające, z mocy samego prawa, zgody 
drugiego małżonka. Ich katalog został zawarty w art. 37 § 1 i 4 k.r.o. Jednak – 
jak już można było zauważyć – normatywna konstrukcja wykonywania zarządu 

27 Stwierdzenie, że art. 37 § 1 pkt 2 dotyczy m.in. spółdzielczego prawa do lokalu wyraził 
J. Pietrzykowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 425. Inaczej M. Sychowicz, w: Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 247. Stwierdza on, że zakres art. 37 § 1 pkt 1 oraz 2 
krzyżują się, a więc odrębna własność lokalu podpada pod oba punkty.

28 M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 337.
29 Tamże.
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majątkiem wspólnym, uregulowana w przepisach prawa rodzinnego i opiekuń-
czego, nie jest do końca spójna i wolna od wątpliwości. Niedoskonałość ustawo-
dawcy, a przede wszystkim samo działanie małżonków sprzeczne z wytycznymi 
prawidłowego zarządu, prowadzi do licznych uchybień, a nie zawsze przepisy 
prawa wskazują, jakie skutki należy przypisać powstałej nieprawidłowości. 

Charakter wadliwości czynności prawnej dokonanej bez wymaganej zgody 
współmałżonka 

Biorąc pod uwagę skutki wadliwego sprawowania zarządu w świetle sank-
cji cywilnoprawnych, należy zaznaczyć, że najczytelniej ustawodawca uregu-
lował tę kwestię w art. 37 k.r.o., albowiem bezpośrednio odniósł się do skutku 
zawarcia umowy lub dokonania jednostronnej czynności prawnej bez wymaga-
nej zgody lub bez potwierdzenia tej czynności prawnej. Bardzo ważną kwestią 
jest to, że charakter sankcji zależy od rodzaju podjętej czynności prawnej. Nie-
ważność bezwzględna już od chwili dokonania czynności została przewidziana 
jedynie dla czynności prawnych jednostronnych. Wymaganą zgodę na czyn-
ność jednostronną, która przybiera postać oświadczenia woli, należy otrzymać 
przed lub w trakcie jej dokonywania. W przeciwnym razie nie będzie możliwe 
jej „konwalidowanie” poprzez udzielenie zgody ex post. Z kolei umowy objęte 
regulacją z art. 37 k.r.o., dokonane bez zgody drugiego małżonka, od momentu 
ich dokonania do czasu ewentualnego potwierdzenia mają charakter czynności 
niezupełnych (negotium claudicans). Są one obarczone sankcją bezskuteczności 
zawieszonej, co odpowiada konstrukcji przewidzianej w art. 63 § 1 k.c. i za-
chowuje zgodność z jego powszechnie akceptowaną wykładnią, że wymóg uzy-
skania zgody osoby trzeciej ma mieć swoje źródło w ustawie, a taki przypadek 
występuje właśnie na gruncie art. 37 § 2 k.r.o. 30 Osobą trzecią będzie w badanej 
relacji drugi z małżonków. Byt prawny takiej umowy został uzależniony od sta-
nowiska małżonka, który ma wyrazić wymaganą zgodę. Z momentem zawarcia 
umowy z art. 37 § 1 k.r.o. bez zgody jest ona obarczona sankcją bezskuteczności 
zawieszonej. W okresie oczekiwania na działanie przez małżonka niebiorącego 
udziału w czynności prawnej art. 37 § 3 k.r.o. wyposaża drugą stronę w moż-

30 T. Mróz, Zgoda małżonka…, s. 194; G. Jędrejek, Zarząd majątkiem wspólnym mał-
żonków, Warszawa 2012, s. 104–105; M. Nazar, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 340; 
K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem…, s. 448; Postanowienie SN z dn. 13.09.2012 r., sygn. V CSK 
408/11, Legalis; Wyrok SN z dn. 14.04.2011 r., sygn. IV CSK 395/10, Legalis; Wyrok SN z dn. 
23.02.2006 r., sygn. II CSK 129/05, Legalis. 
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ność wyznaczenia małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedniego 
terminu do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu strona ta staje się wolna na przykład od zaciągniętego zobowiązania, 
a cała czynność staje się bezwzględnie nieważna od czasu jej zawarcia. Jeżeli 
natomiast małżonek potwierdzi ją, to umowa staje się ważna już w chwili jej 
zawarcia31. W przypadku, gdy małżonek odmówi jej potwierdzenia, czynność 
prawna staje się bezwzględnie nieważna od chwili zawarcia umowy.

Charakter wadliwości czynności prawnej dokonanej pomimo sprzeciwu mał-
żonka 

Ograniczenie samodzielnego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym 
z art. 36¹ § 1 k.r.o. umożliwia zgłoszenie przez małżonka sprzeciwu wobec czyn-
ności zamierzonej przez współmałżonka. W tym zakresie problemy stwarza 
sformułowanie skutków dokonania czynności przez małżonka pomimo zgłoszo-
nego sprzeciwu. Dotychczasowe poglądy przedstawicieli literatury, co wymaga 
podkreślenia – bardzo rozbieżne, nie oddają istoty omawianego problemu. Więk-
szość autorów koncentruje się na problematyce ważności lub nieważności bytu 
prawnego, który został wykreowany przez nielojalne działanie jednego małżon-
ka pomimo sprzeciwu współmałżonka32. Wydaje się natomiast, że rozważania 
nad ewentualną sankcją należy rozpocząć od ustalenia, czy ten kontrowersyjny 
byt w ogóle istnieje. Może być bowiem tak, że rozstrzygając skutki danego faktu, 
zdrowy rozsądek nakazuje uznać go, niejako automatycznie, za istniejący. Oczy-
wistym stwierdzeniem jest także uznanie, że prawo zajmuje się jedynie zdarze-
niami w sensie ontologicznym istniejącymi. Nie ma przecież sensu dywagować 
o wpływie na stosunki cywilnoprawne zdarzeń, które nie istnieją. Znaczne roz-
bieżności w literaturze w tej materii dowodzą, że do tego zagadnienia należy 
podejść nieszablonowo. 

Za punkt wyjścia ustalenia skutków sprzeciwu należy obrać konstrukcję 
sankcji dla podejmowanych przez małżonka czynności prawnych bez uzyskania 
zgody współmałżonka na podstawie art. 37 k.r.o. W przytoczonym przypadku 
małżonek ma kompetencje do samodzielnego zarządzania majątkiem wspólnym 

31 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., s. 202.
32 Szczegółowe przedstawienie i omówienie stanowisk przedstawicieli literatury w spra-

wie możliwych sankcji cywilnoprawnych zob. Anita Lutkiewicz-Rucińska, Sprzeciw małżonka 
wobec zamierzonej czynności majątkiem wspólnym, „Rodzina i Prawo” 2007, nr 1 (4), s. 29–35.



146 Monika Futrzyńska-Mielcarzewicz, Szymon Słotwiński

(jest osobą uprawnioną z mocy art. 36 k.r.o). Gdy zawiera umowę, to przed-
sięwzięta przez niego czynność prawna jest ważna, ale dla wywołania skutku 
prawnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Jeśli współmałżonek zgody 
nie udzieli, co było już przedmiotem wcześniejszych rozważań, czynność praw-
na upada, chyba że sąd, kierując się dobrem rodziny, udzieli zastępczej zgody, 
opierając się na przepisie art. 39 k.r.o., i nada tym samym umowie walor skutecz-
ności. Sąd rozstrzyga zatem na podstawie ważnie dokonanej czynności prawnej, 
która jeszcze nie wywołuje skutków prawnych. Można przyjąć, że art. 37 k.r.o. 
konstrukcyjnie dotyczy następczego etapu zarządzania majątkiem wspólnym 
w postaci potwierdzenia już zawartej umowy. Pierwszym etapem zarządu ma-
jątkiem wspólnym jest natomiast podjęcie działań zmierzających do zawarcia 
umowy. 

Regulacja zawarta w art. 36¹ § 1 k.r.o. dotyczy zamierzonej czynności 
majątkiem wspólnym. Skoro czynności z art. 37 § 1 k.r.o. są przejawem zarzą-
du majątkiem wspólnym, to również podlegają regulacji przewidzianej w art. 
36¹ § 1 k.r.o. Sprzeciw w takiej sytuacji będzie również przesłanką negatywną do 
ich dokonania, jej wystąpienie nie pozwala zastosować art. 37 k.r.o. Zgłoszenie 
uprzedniego sprzeciwu spowoduje w takim przypadku wyłączenie etapu dzia-
łania sankcji bezskuteczności zawieszonej, gdyż z oczywistych względów nie 
mogło dojść do zastosowania art. 37 § 2 k.r.o. Dzieje się tak dlatego, że małżonek 
sprzeciwiający się uniemożliwił dokonanie czynności prawnej, która powodo-
wałaby stan zawieszenia. Z kolei do czynności z art. 37 § 1 k.r.o już dokonanych 
sprzeciw nie przysługuje jako oczywiście spóźniony. Małżonek legalnie skorzy-
stał z przysługującej mu kompetencji do samodzielnego zarządzania majątkiem 
wspólnym. Oceniając sytuację w świetle art. 37 k.r.o., sprzeciw można traktować 
jedynie jako brak następczej zgody na czynność. Taka interpretacja art. 361 k.r.o. 
pozwoli na zapewnienie spójności między obiema regulacjami. Współmałżonek 
nie może jednak autorytarnie decydować o dopuszczalności zarządu określonym 
składnikiem majątku wspólnego. Ustawodawca dał możliwość kontroli zasadno-
ści takiego sprzeciwu w postaci orzeczenia sądu, które może uchylić sprzeciw. 
Taka kontrola jest możliwa dzięki odpowiedniemu stosowaniu art. 39 k.r.o. Jeśli 
sąd uchyli sprzeciw, wówczas utracona kompetencja wraca do małżonka i może 
on swobodnie dokonać czynności prawnej.

Z kolei, działając poza obszarem zakreślonym przez art. 37 § 1 k.r.o., je-
żeli małżonek, pomimo sprzeciwu współmałżonka, dokona czynności, to dzia-
ła de facto bez uprawnienia do zarządu. W tym miejscu należy zadać pytanie 
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o kwalifikację prawną składanych przez niego oświadczeń woli, mimo braku do 
tego kompetencji. Nie mogą być one uznane za bezwzględnie nieważne, gdyż 
ustawodawca nie przewidział takiej sankcji w przepisach Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego dotyczących sprzeciwu, a ponadto brakuje podstaw do zastoso-
wania art. 58 § 1 k.c. Wniosek taki można sformułować, opierając się na treści art. 
58 k.c. Po pierwsze, płynąca z niego sankcja dotyczy wyłącznie czynności praw-
nych, a nie samych oświadczeń woli jako części składowych takich czynności, 
po drugie – wskazany przepis Kodeksu cywilnego dotyczy przypadków sprzecz-
ności treści lub celu czynności prawnej z przepisami bezwzględnie obowiązu-
jącymi, a w analizowanej sytuacji działający małżonek dopuszcza się narusze-
nia jedynie reguł konstrukcyjnych dla czynności konwencjonalnej zaliczanej do 
zarządu majątkiem wspólnym. Zatem, jeśli nawet małżonek oraz osoba trzecia 
złożą zgodne oświadczenia woli, wiedząc o sprzeciwie, nie doprowadzą w ogóle 
do zawarcia umowy. W tym świetle, z uwagi na przesłankę negatywną w po-
staci skutecznego sprzeciwu, oświadczenie oprotestowanego małżonka będzie 
jedynie czynnością faktyczną nierelewantną prawnie. Można ją uznać jedynie za 
fakt, który „uzurpuje” sobie prawo do bycia prawidłowo złożonym oświadcze-
niem woli w ramach zarządu majątkiem wspólnym. Ponadto oświadczenie woli 
osoby trzeciej, mimo że w pełni skuteczne, nie osiągnie zamierzonego celu, gdyż 
umowa wymaga co najmniej dwóch zgodnych oświadczeń woli, a w tej sytuacji 
występuje tylko jedno oświadczenie – właśnie tej osoby trzeciej. Z tego względu 
rzekomo zawarta umowa nie istnieje (czynność prawna non existens). Pomimo 
że na gruncie reguł konstrukcyjnych prawa cywilnego zachowanie małżonka 
mogłoby zostać zidentyfikowane jako oświadczenie woli, to na gruncie reguł 
rządzących zarządem majątkiem wspólnym nie będzie to możliwe. Jednakże jest 
to sytuacja niosąca za sobą poważne konsekwencje. Wobec tego ustawodawca 
musiał pogodzić dwie podstawowe wartości dla obu tych dziedzin prawa, z jed-
nej strony – bezpieczeństwo obrotu, a w tym ochronę dobrej wiary osób trzecich, 
a z drugiej – dobro rodziny. Ustawodawca, wprowadzając instytucję sprzeciwu, 
chciał wyposażyć małżonka w skuteczny instrument chroniący majątek wspólny 
przed nieroztropnymi decyzjami współmałżonka. Jednak nie był w stanie zna-
leźć złotego środka, dzięki któremu możliwe byłoby połączenie tych wartości. 
Wobec tego wprowadzono kontrowersyjną figurę prawną, która polega na po-
zbawieniu kompetencji małżonka do występowania w obrocie cywilnoprawnym 
po spełnieniu określonych przesłanek. Aby taki skutek osiągnąć, niezbędna jest 
wiedza przyszłego kontrahenta o zgłoszonym sprzeciwie. W przeciwnym razie 
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czynność, pomimo braku uprawnienia po stronie małżonka, dojdzie do skutku. 
Przyjęcie takiej fikcji prawnej, która legalizuje działanie małżonka, zapobiega 
destabilizacji stosunków prawnych. W tym kontekście zrozumiałe są – ujęte 
w art. 36 1 k.r.o. – warunki skuteczności sprzeciwu w postaci „zamierzonej czyn-
ności” oraz „wiedzy osoby trzeciej”. W tej specyficznie zarysowanej przez art. 
361 k.r.o. sytuacji nie będzie można mówić o dokonaniu konkretnej czynności 
prawnej. W pierwszej kolejności z tego powodu, że sprzeciw dotyczy czynności 
dopiero zamierzonych, a więc jeszcze niedokonanych. Dodatkowo kontrahent 
przed złożeniem swojego oświadczenia woli już powinien wiedzieć o braku le-
gitymacji małżonka do zawarcia czynności prawnej, a omawiana świadomość 
takiego stanu rzeczy wyłącza wszelkie instytucje chroniące interes kontrahenta. 

De lege ferenda powyżej wskazane wątpliwości mogą zostać usunięte je-
dynie przez ustanowienie odpowiednich przepisów rozstrzygających tę kwestię. 
Wydaje się, że możliwości ustawodawcy zostały ograniczone do dwóch wyklu-
czających się koncepcji. Pierwsze rozwiązanie polegałoby na ustanowieniu sank-
cji bezwzględnej nieważności, gdy kontrahent przed zawarciem umowy mógł się 
dowiedzieć o sprzeciwie. Alternatywnie – ustawodawca może uznać umowę za 
niezawartą i przechylić szalę na rzecz koncepcji czynności non existens. Biorąc 
pod uwagę powyższe rozważania, należy odmówić zastosowania sankcji bez-
skuteczności zawieszonej czynności prawnej, ale jedynie pod warunkiem, że 
ustawodawca nadal do sprzeciwu będzie nakazywać odpowiednie stosowanie 
art. 39 k.r.o. W obecnym stanie prawnym zastosowanie tej sankcji jest o tyle 
kłopotliwe, że o ustaniu okresu związania tą czynnością będzie decydować sąd 
w myśl art. 39 k.r.o., który rozstrzygnie o uchyleniu albo pozostawieniu w mocy 
sprzeciwu małżonka. W następstwie takiego stanu rzeczy okres zawieszenia 
mógłby się znacznie przeciągać albo nigdy nie ustać, zwłaszcza gdy małżonek 
nie wystąpi do sądu albo sąd uzna, że sprzeciw jest zasadny. 

W przypadku, gdy sprzeciw był skuteczny względem osoby trzeciej, nie doj-
dzie do dokonania czynności. Wskazane okoliczności będą miały jednak wpływ 
na odpowiedzialność małżonka działającego pomimo sprzeciwu oraz osoby trze-
ciej względem protestującego małżonka. Osoba trzecia powinna powstrzymać 
się z własnym oświadczeniem woli, gdyż potencjalnie dysponuje wiedzą o braku 
akceptacji ze strony małżonka kontrahenta. Można stąd wyprowadzić wniosek, 
że, czyniąc sama wbrew sprzeciwowi, naraża się na odpowiedzialność odszko-
dowawczą względem sprzeciwiającego się małżonka, na przykład na podstawie 
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art. 415 k.c., jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie rzeczy na podstawie rzeko-
mej umowy, a następnie ją utraciła. 

Instytucję sprzeciwu z art. 391 § 1 k.r.o. można również poddać analizie, 
zestawiając ją z podobnymi instytucjami wynikającymi z innych aktów praw-
nych. Zalicza się do nich art. 39 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący po-
dejmowania przez wspólników spółki jawnej decyzji wewnętrznych, co zasad-
niczo wspólnicy mogą realizować samodzielnie. Jeżeli jednak choćby jeden ze 
wspólników sprzeciwi się przeprowadzeniu sprawy spółki samodzielnie przez 
innego wspólnika, wówczas wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. 
Gdy pomimo braku takiej uchwały albo wbrew jej treści, wspólnik uprawniony 
do reprezentacji spółki dokona czynności prawnej, czynność taka będzie waż-
na. Pozostanie wtedy jedynie możliwość wystąpienia przeciwko działającemu 
wspólnikowi z roszczeniami o naprawienie szkody (jeśli jednak zostanie ona 
faktycznie wyrządzona). Będzie to ponadto podstawa do pozbawienia wspólnika 
prawa do reprezentacji spółki. Przedstawiony schemat można zestawić z samo-
dzielnym zarządem przez małżonków ich majątkiem wspólnym, gdzie sprzeciw 
również został osadzony na gruncie wewnętrznych relacji między małżonka-
mi. Sprzeciw zgłoszony jedynie współmałżonkowi i nieujawniony kontrahento-
wi będzie działał wyłącznie w relacji między małżonkami, ze względu na brak 
możliwości dowiedzenia się o nim przez kontrahenta. Taka czynność dokonana 
pomimo sprzeciwu będzie zatem ważna. 

Do regulacji przewidujących sprzeciw należy także art. 865 k.c., w świetle 
którego każdy wspólnik spółki cywilnej jest uprawniony i zobowiązany do pro-
wadzenia spraw spółki i może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić 
sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli przed 
zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden ze wspólników sprzeciwi się jej 
prowadzeniu, potrzebna jest już uchwała wspólników. Pozornie regulacja ta jest 
zbliżona do wyżej omówionej na gruncie Kodeksu spółek handlowych. Jednak 
analiza dokonania czynności przez wspólnika pomimo zgłoszonego sprzeciwu 
musi w tym przypadku nastąpić na podstawie zasad reprezentacji spółki cy-
wilnej, które powiązane są bezpośrednio z kompetencją do prowadzenia spraw 
spółki. Skoro bowiem, jeśli inaczej nie uregulowano w umowie danej spółki 
lub uchwale wspólników, to wspólnik pozostaje umocowany do reprezentowania 
spółki jedynie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej 
spraw (analogicznej regulacji nie ma w przypadku spółki jawnej). Zgłoszenie 
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wewnętrznego sprzeciwu w spółce cywilnej spowoduje zatem wyłączenie danej 
sprawy z obszaru objętego samodzielną kompetencją wspólnika również w sfe-
rze stosunków zewnętrznych.
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Summary

The authors of the paper looked at the institution of family law, which despite its 
popularity continues to produce many doubts in quite elementary aspects. Once again, 
an attempt to analyse the dogmatic and legal structure of spousal governance of joint 
property of husband and wife was taken up. The second part of the publication covers an 
indication of the basis of substantive and legal solutions for the implementation of joint 
property management with particular emphasis on the obligation of spouses to cooperate 
with the management of joint property against the possibilities of its individual execu-
tion. The centre of considerations is the requirement to obtain consent and the opportu-
nity to object to joint property management activities. Finally, the authors point to the 
effects of faulty governance of joint property drawing their own concept of assessing the 
consequences of management actions so taken.

Translated by Agnieszka Kotula
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Streszczenie

Neoklasycyzm w nauce prawa karnego wypracował pewne nowatorskie koncep-
cje, odgrywające niebagatelną rolę we współczesnej filozofii prawa karnego. W szcze-
gólności chodzi o tzw. koncepcję komunikacyjną kary. Krytyczna refleksja wokół tej 
koncepcji jest doniosła co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to koncepcja 
tłumacząca nie tylko istotę kary, ale przede wszystkim, dlaczego kara jest konieczną 
konsekwencją przestępstwa. Po drugie, spory wokół (wszelkich) projektów nowelizacji 
prawa karnego dotykających kształtu środków penalnych zdają się wskazywać na zapo-
trzebowanie na dobrze ugruntowaną filozofię karania, uzasadnienia kary i jej wymiaru. 
Są zatem dwa powody, dla których warto zastanowić się nad propozycjami zyskującymi 
coraz większe uznanie w światowej filozofii czy nauce prawa karnego. Nie może być to 
jednak refleksja pozbawiona krytyki. Czy bowiem każdy przestępca zasługuje na karę-
-odpłatę? 

Słowa kluczowe: kara, polityka kryminalna, odpowiedzialność, odpowiedzialność kar-
na, komunikacyjna (ekspresyjna) koncepcja kary, uwagi krytyczne
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zagadnienia wstępne

Z punktu widzenia głównych nurtów współczesnej filozofii politycznej 
– liberałów i komunitarystów, marksistów i libertarian1 – państwo jest odpo-
wiedzialne za szeroko rozumiane dobro swoich obywateli. Odpowiedzialność 
państwa obejmuje co najmniej troskę o wolność i zapewnienie poszanowania 
osobowej godności obywateli lub związków obywateli. Nawet stawiająca w cen-
trum państwo Hobbesowska kontraktualistyczna wizja nakłada na państwo fun-
damentalny obowiązek tak pojętej troski o obywateli2. Odpowiedzialność pań-
stwa uwidacznia się zwłaszcza wówczas, gdy zło spotyka „przypadkową” osobę. 
Wiąże się to z przypisywanym państwu obowiązkiem reagowania na szczegól-
nie niepożądane sytuacje naruszenia reguł wyznaczających porządek społeczny, 
to jest na przestępstwa. O ile kwestia uznania pewnych czynów za przestępstwa 
stanowi przedmiot sporu między zwolennikami różnych wizji społeczeństwa 
i państwa, o tyle minimalny zakres kryminalizacji powinien obejmować te czy-
ny, które stanowią umyślne wyrządzenie niewinnej osobie krzywdy3. Karanie 
sprawców takich przestępstw należy uznać za wyraz sprawiedliwości, nieka-
ranie natomiast stanowi wyraz dysfunkcji czy nieodpowiedzialności państwa – 
może rodzić poczucie niesprawiedliwości. 

Przymus państwowy, a zwłaszcza karanie, wymaga jednak uzasadnienia. 
W pewnych szczególnych przypadkach karanie jest niejako intuicyjnie uzasad-
nione (na gruncie moralności potocznej). Intencjonalnie wyrządzone zło powin-
no stanowić podstawę do kryminalizacji i uzasadnia odpowiedzialność spraw-
cy. Warto przy tym dodać, że w polskiej doktrynie prawa karnego sądzi się, że 
przesłankę i granicę kryminalizacji stanowi społeczna szkodliwość czynu (we-
dle zasady nullum crimen sine periculo sociali). Jest to pojęcie relatywnie ostre, 
będące niebagatelną wskazówką dla ustawodawcy4. 

1 Zob. szerzej: W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009, s. 25, 77, 
135, 211, 259 i n.

2 Por. L. Morawski, Prawa jednostki a dobro wspólne, „Państwo i Prawo” 1998, nr 11, 
s. 34; A. Ripstein, Equality, responsibility and the law, Cambridge 2004, s. 24 i n.; A. MacIntyre, 
Etyka i polityka, Warszawa 2009, s. 227–228; J. Kraus, The limits of Hobbesian contractarianism, 
Cambridge 2002, s. 2 i n.

3 A. Ripstein, Equality..., s. 133–135. 
4 Por. R. Zawłocki, Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym, War-

szawa 2007, s. 99 i n.
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Problem polega na tym, że nie każde przestępstwo jest złem (mala per se)5. 
Przede wszystkim trudno określić, kiedy przestępstwo stanowi zło samo w sobie 
i jak daleko ocena danego czynu ma sięgać. Czy powinna obejmować sam czyn 
i jego bezpośrednie (przyczynowe) skutki? Kryteria oceny moralnej czynów, ale 
i zadania państwa (i prawa) mogą być różnorako zakreślane. Bowiem, czy prawo 
ma kształtować postawy moralne obywateli, czy ma przy tym czynić ich lepszy-
mi, czy tylko oczekiwać realizacji rudymentarnych standardów postępowania?6 
I dalej, czy prawo karne ma służyć rehabilitacji społecznej (resocjalizacji) spraw-
ców, czy może wyłącznie zaspokajaniu poczucia sprawiedliwości, czy może ja-
kimś innym celom (na przykład naprawianiu zła wyrządzonego przestępstwem)? 

Od lat 70. XX w., kiedy to nastąpił zwrot w polityce kryminalnej i nauce 
prawa karnego (w USA, w Europie – może z wyjątkiem państw skandynaw-
skich), polegający na odejściu od modelu resocjalizacyjnego na rzecz rozwiązań 
klasycznych, to jest odwetowych czy sprawiedliwościowych, nie nastąpiła żad-
na istotna zmiana w tej sferze działalności państwa7. Symptomatyczne jest to, 
że w gruncie rzeczy żaden spośród naukowych projektów gruntownej reformy 
prawa karnego nie został w pełni zrealizowany. Przykładem tego rodzaju fiaska 
może być ruch obrony społecznej i model resocjalizacyjny, abolicjonizm, rady-
kalny nurt sprawiedliwości naprawczej8 – włącznie z propozycją zastąpienia pra-
wa karnego odpowiedzialnością odszkodowawczą czy systemem ubezpieczeń9.

Odwrót od modelu resocjalizacyjnego prawa karnego w kierunku rozwiązań 
klasycznych nie sprowadzał się jednak wyłącznie do wdrażania postulatu pro-
porcjonalności winy i nieuchronnej kary. Nowy retrybutywizm (neoklasycyzm) 
w nauce prawa karnego wypracował pewne – do pewnego stopnia – nowatorskie 

5 Zob. R.A. Duff, Answering for crime, Oxford 2007, s. 79 i n.
6 Por. J. Feinberg, Harmless wrongdoing, New York 1988, s. 288 i n.
7 M. Peno, Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa 

Jerzego Wróblewskiego, w: Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznaw-
stwo, red. T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2011, s. 67 i n.; A.S. Kaufman, The reform 
theory of punishment, „Ethics” 1960, no. 1, s. 49–53; D. Golash, The retributive paradox, „Ana-
lysis” 1994, no. 2, s. 72 i n.; H. Morris, Persons and Punishment, „The Monist” 1968, no. 52, 
s. 475–501; A. Gaberle, Od bezpieczeństwa prawnego do bezpieczeństwa osobistego (O kryzysie 
prawa karnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 5, s. 17–29.

8 Szerzej: J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006, s. 128 i n.
9 Por. R.E. Barnett, Restitution: A new paradigm of criminal justice, „Ethics” 1977, nr 4, 

s. 279 i n.
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koncepcje, odgrywające doniosłą rolę we współczesnej filozofii prawa karnego. 
W szczególności chodzi o tak zwaną koncepcję komunikacyjną kary10. 

Krytyczna refleksja wokół tej koncepcji jest doniosła co najmniej z dwóch 
powodów. Po pierwsze, jest to koncepcja tłumacząca nie tylko istotę kary, ale 
przede wszystkim, dlaczego kara jest konieczną konsekwencją przestępstwa. Po 
drugie, spory wokół (wszelkich) projektów nowelizacji prawa karnego dotyka-
jących kształtu środków penalnych zdają się wskazywać na zapotrzebowanie 
na mocno ugruntowaną filozofię karania, uzasadnienia kary i jej wymiaru. Są 
zatem dwa powody, dla których warto zastanowić się nad propozycjami zysku-
jącymi coraz większe uznanie w światowej filozofii czy nauce prawa karnego. 

Nowy retrybutywizm a koncepcja komunikacyjna kary 

Rozpocznijmy od syntetycznego naszkicowania idei tzw. nowych retry-
butywistów11. Wśród głównych przedstawicieli tego nurtu wymienić trzeba 
H. Morrisa, R.A. Duffa, A. von Hirscha i J. Feinberga12. Należy pamiętać, że naj-
większą zasługą anglosaskich filozofów i prawników reprezentujących neokla-
sycyzm było to, że opierając się na danych empirycznych, potwierdzili trafność 
idei stojących za tzw. klasycznym prawem karnym (mam tu na myśli oświece-
niowy klasycyzm w prawie karnym13). Dla wszystkich retrybutywistów pierw-
szoplanowa jest zasada zaspokajania przez prawo karne społecznego poczucia 
sprawiedliwości14. W takim ujęciu kara jest odpłatą za winę i w swej istocie po-
lega na wyrządzeniu sprawcy przestępstwa zła – na zadaniu cierpienia i wyraże-
niu potępienia moralnego15. Koncepcja komunikacyjna jako typ retrybutywizmu 

10 Warto zauważyć, że nierzadko w piśmiennictwie używa się określenia „teoria komunika-
cyjna kary”, jednak w filozofii karania przede wszystkim formułuje się pewne oceny i zalecenia. 
Proponuję więc używać nazwy „koncepcja komunikacyjna”. Por. M. Królikowski, Komunikacyj-
ne teorie kary jako współczesne retrybutywne uzasadnienia kary kryminalnej, „Studia Iuridica” 
2004, t. XLIII, s. 33–52.

11 Nowy realizm, zwany neoklasycyzmem, postuluje powrót do modelu sprawiedliwego 
karania ( just desert punishment). Por. A. Marek, „Nowy realizm” w polityce kryminalnej Stanów 
Zjednoczonych – założenia i efekty, „Państwo i Prawo” 1980, nr 4, s. 99.

12 Por. przypis 5.
13 Bliższy raczej Cesare Beccarii niż Janowi Jakubowi Rousseau.
14 Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 27. 
15 Por. R.V. Burgh, Do the guilty deserve punishment?, „Journal of Philosophy” 1982, no. 4, 

s. 193 i n.
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zakłada jednak, że kara jest nie tylko sprawiedliwą odpłatą, ma ona charakter nie 
wyłącznie emocjonalny. Kara służy do realizacji określonych zadań, których do-
niosłość uzasadnia stosowanie metody karnej przez państwo. Zatem koncepcja 
komunikacyjna łączy dwa aspekty16 – sprawiedliwej odpłaty za czyn oraz ujem-
nej oceny czynu. Kara jest tu środkiem racjonalnej komunikacji, wymagającej 
zaangażowania obywateli, którzy powinni na gruncie swych intuicji moralnych 
godzić się lub wręcz oczekiwać ukarania sprawców pewnych czynów. Wspólno-
ta o ukaraniu zostaje powiadomiona właśnie za pośrednictwem procesu karania, 
co ma pewne skutki edukacyjne i prewencyjne (na przykład kara ułatwia pozna-
nie systemu wartości danej wspólnoty)17. Oczywiste jest, że czego oczekuje się 
od każdego członka wspólnoty, wymaga się również od przestępcy będącego 
członkiem tej wspólnoty. Zobaczymy dalej, że jest to założenie trudne do obrony. 

Ogólnie mówiąc, podejście komunikacyjne do kary wyróżniają następujące 
cechy. Po pierwsze – kara przekazuje pewien komunikat, jest więc środkiem 
komunikacji między wspólnotą i ofiarą a sprawcą. Po drugie – kara służy do 
wyrażania nagany, oburzenia czy dezaprobaty wobec sprawcy. Po trzecie – po-
przez (fizyczną) dolegliwość kara przymusza sprawcę do wysłuchania komuni-
katu i wyrażenia żalu za wyrządzone zło, a także do podjęcia próby naprawienia 
tego zła. Po czwarte – karanie służy ostatecznie włączeniu sprawcy, jako autono-
micznego podmiotu moralnego, do wspólnoty, której reguły kooperacji sprawca 
naruszył, popełniając przestępstwo18. 

Podstawowe założenia koncepcji komunikacyjnej kary

Mimo że koncepcja komunikacyjna zyskuje zwolenników także w pol-
skiej nauce prawa karnego19, nie można nie dostrzec, że wątpliwości wiążą się 
z każdym spośród elementów tej koncepcji kary. Łatwo zauważyć, że problemy 
pojawią się już na tle założeń, od których zależy możliwość sensownego mówie-
nia o karze jako instrumencie komunikacji (dialogu). Przejdźmy do omówienia 

16 M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary…, s. 33–52.
17 Zob. B. Wojciechowski, Dyskursywno-etyczne uzasadnienie kary kryminalnej, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 3, s. 88 i n.
18 R.A. Duff, Punishment, communication and community, Oxford 2001, s. 80 i n.; J. Fein-

berg, Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 215 i n.
19 Por. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 370.
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warunków komunikacyjnej koncepcji karania oraz konsekwencji przyjętych 
w tej koncepcji założeń. 

Trudno przeoczyć, że wyrastająca z liberalnego i genetycznie postoświece-
niowego neoklasycyzmu koncepcja komunikacyjna daje się zastosować wyłącz-
nie do określonych systemów politycznych, przy przyjęciu określonej wizji 
człowieka i społeczeństwa20. Przede wszystkim w omawianym ujęciu kara jest 
wymierzana przez państwo demokratyczne i w zasadzie liberalne – obywatelom 
przez samych obywateli, którzy są traktowani podmiotowo. Oznacza to wymóg 
traktowania każdego człowieka jako autonomicznego i zdolnego do podejmo-
wania decyzji, w tym realizacji swojej woli. Przy tym granica karania powinna 
być wyznaczana wymogiem ochrony wolności osób21. Wedle zarysowywanej 
koncepcji kara służy przywróceniu równowagi w rozdziale ograniczeń wolno-
ści, które to ograniczenia i wolności z założenia rozdzielane są równo pomiędzy 
każdego spośród obywateli22. W tym kontekście należy rozpatrywać kluczowe 
żądanie klasycznego retrybutywizmu: prawo karne powinno być sprawiedliwe. 
Sprawiedliwość prawa karnego można przy tym rozpatrywać w aspekcie mate-
rialnym, to jest granic i warunków odpowiedzialności karnej (granicę wyzna-
cza ochrona równego rozdziału dóbr i ciężarów oraz proporcjonalność kary do 
winy), oraz w aspekcie formalnym, to jest podmiotu odpowiedzialnego i ciężaru 
odpowiedzialności (do odpowiedzialności karnej powinien być pociągnięty każ-
dy przestępca, na takich samych warunkach i ponieść takie same konsekwencje 
czynu). 

W świetle koncepcji komunikacyjnej kara jest środkiem swoistego dialo-
gu i komunikacji, służącym do wyrażenia dezaprobaty ze względu na narusze-
nie reguł koegzystencji czy kooperacji we wspólnocie i celowo wzbudzającym 
w sprawcy poczucie odpowiedzialności za wyrządzone zło. 

W warunkach, w których państwo posługuje się prawem karnym do re-
alizacji i ochrony interesów elit rządzących, wyłącznie pewnej grupy osób (na 
przykład grupy religijnej, rasowej lub klasy społecznej) lub gdy interes obywateli 

20 D. Dolinko, Three mistakes of retribution, „UCLA Law Review” 1992, no. 32, s. 1623–
1657; R. A. Duff, Karanie obywateli, „Ius et Lex” 2006, no. 1, s. 21 i n.; J. Hampton, Liberalism, 
retribution and criminality, w: In Harm’s way: Essays in honor of Joel Feinberg, ed. J.L. Cole-
man, A. Buchanan, Cambridge 2007, s. 159 i n.

21 Por. D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000, s. 141–150, 165 i n.; J. Hampton, 
Liberalism..., s. 159 i n.

22 Por. M. Królikowski, Sprawiedliwość retrybutywna wobec sprawiedliwości naprawczej, 
„Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 110–113.
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utożsamia się autorytarnie ujętym interesem państwa, koncepcja komunikacyjna 
kary nie może się sprawdzić. Można wyobrazić sobie sprawiedliwą karę w pań-
stwie totalitarnym, na przykład obywatel Trzeciej Rzeszy, zabiwszy innego oby-
watela, mógłby z pewnością zostać sprawiedliwie – proporcjonalnie do rozmiaru 
winy – ukarany przez sąd tego państwa. Wyrok mógłby być sprawiedliwy. Trud-
no jednak uznać moralne prawo i moralny autorytet tego sądu i tego zbrodnicze-
go państwa do potępiania kogokolwiek za zabójstwo. Inny przykład: reakcja kar-
na wymierzona w określoną grupę osób tylko w celu represjonowania tej grupy 
z powodów religijnych, rasowych, narodowościowych itd. nie służy wzbudzeniu 
poczucia odpowiedzialności czy dialogowi z osobami naruszającymi takie re-
guły. Zresztą nie sposób potępić osoby, która moralnie nic złego nie uczyniła 
lub zachowała się w sposób uznany przez każdą racjonalną osobę za słuszny. 
Zasługiwanie na karę na gruncie systemu prawa karnego nie przesądza o tym, że 
sprawca zasługuje na potępienie moralne. 

Podobne wątpliwości będą narastały wokół funkcji karania w państwach 
skrajne paternalistycznych23 i prowadzących politykę perswazyjnego czy repre-
syjnego komunitaryzmu, przez to stawiających na pierwszym miejscu interes 
wspólnoty (to jest przed jednostką)24. Chodzi zwłaszcza o państwo roszczące so-
bie prawo do tego, by rozstrzygać o tym, co dobre dla każdej poszczególnej osoby 
albo nieliczące się z opinią jednostki – zwłaszcza niezgodną z interesem ogółu. 
Jeżeli nie sposób osiągnąć współcześnie konsensusu w sprawie zdrowia publicz-
nego, to trudno wyobrazić sobie akceptację ingerencji państwa w mniej ważkie 
sfery aktywności społecznej. Szczepienia ochronne są dobrym przykładem: słu-
żą interesom wspólnoty (być może żywotnym), kosztem jednak jednostki (ryzy-
ko niepożądanych odczynów poszczepiennych itd.). Powszechnie wiadomo, że 
wiele osób odmawia spełnienia prawnego obowiązku szczepień z troski o swoje 
zdrowie oraz przez brak zaufania do państwa – być może słuszny, bo w tym 
wypadku interes państwa (wspólnoty) nie jest wyznaczany tylko troską o zdro-
wie szczepionego. W każdym razie, skoro nie ma zgody na realizację tego typu 
obowiązków, to trudno sobie wyobrazić wzbudzanie poczucia odpowiedzialno-
ści w karanych sprawcach za naruszenie norm zakazujących czynów uznanych 
przez państwo za szkodliwe z jakiegoś punktu widzenia, ale bynajmniej nieuza-
sadnionych wprost potocznymi przekonaniami moralnymi obywateli. 

23 Szeroko na ten temat: H. Morris, A paternalistic theory of punishment, „American Philo-
sophical Quartlerly” 1981, vol. 18.

24 Zob. D. Lyons, Etyka i rządy prawa..., s. 161 i n.; L. Morawski, Prawa jednostki..., s. 34 i n.
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Z kolei abolicjoniści – z reguły lewicowi i wpisujący się w prąd intelektual-
ny postmodernizmu – postrzegają politykę karną i karanie jako formę zarządza-
nia grupami osób należących do warstw nieuprzywilejowanych, ujemnie obcią-
żonych czy po prostu najuboższych25. Skoro karanie jest sposobem organizacji 
i porządkowania przestrzeni publicznej i życia społecznego, to musi być ono 
ujmowane jako narzędzie swoistej inżynierii społecznej, realizującej ideologię 
elit rządzących. Oczywiste jest to, że prawo karne – będące w istocie elementem 
„gry politycznej” – nie służy dialogowi czy komunikacji. Co więcej – zmierza 
do względnie trwałej izolacji i wykluczenia sprawców rzekomych przestępstw26. 

Zatem warunkiem, od którego zależy urzeczywistnienie koncepcji komuni-
kacyjnej kary jest to, by kara była wymierzana w konsekwencji naruszenia takich 
reguł, które są uzasadnione w przekonaniach moralnych wspólnoty i samego 
sprawcy, przez podmiot o odpowiednim autorytecie. Jedynie członek wspólnoty, 
który przeszedł drogę socjalizacji – czy mówiąc językiem nurtu krytycznego 
w naukach społecznych – indoktrynacji do określonych ról społecznych, jest 
w stanie odróżnić czyny wartościowane dodatnio od czynów dezaprobowanych. 
Oczywiste jest, że zwolennicy koncepcji komunikacyjnej kary pozostają pod 
wpływem filozofii społecznej lat 60. czy 70. XX w. – filozofii demokratyzują-
cych się społeczeństw i rozwijającej się „nowej” teorii krytycznej27. Wolność, 
solidarność i odpowiedzialność to fundamentalne pojęcia tego nurtu, tak bliskie 
retrybutywizmowi w wersji komunikacyjnej. Dyskurs równych i wolnych od 
przymusu członków wspólnoty, zdolnych przyjąć perspektywę innego (i samej 
wspólnoty) oraz konsensualnie rozstrzygnąć o uznaniu lub odrzuceniu pewnych 
reguł postępowania (norm) itp.28 

Komunikacja oraz poczucie odpowiedzialności za wyrządzone zło zależą 
od tego, czy sprawca podziela i rozumie rudymentarne (dodatnie) wartości uzna-
ne w danej wspólnocie. Jeżeli sprawca nie ma owej podstawowej zdolności mo-
ralnej, kara jest wyłącznie odpłatą (albo przymusową indoktrynacją – manipu-
lacją pod pozorem resocjalizacji). Normalna zdolność odróżniania dobra od zła 
zrelatywizowana jest z reguły do szerszego kontekstu społeczno-kulturowego. 

25 Por. N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004, s. 30, 87 i n.; tegoż, Con-
flicts as property, „British Journal of Criminology” 1977, no. 17, s. 1 i n.

26 Por. np. Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, s. 121 i n. 
27 Por. A. Elliot, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011, s. 185 i n.
28 Por. J. Habermas, Reconciliation through the public use of reason. Remarks on John 

Rawls’s political liberalism, „Journal of Philosophy” 1995, vol. 3, s. 109 i n.
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Problem ten ma zatem także głębszą warstwę. We współczesnych społeczeń-
stwach pluralistycznych i wielokulturowych, niehomogenicznych, niezwykle 
złożonych z punktu widzenia wartości, pojawia się kwestia karania osób niejako 
spoza głównego nurtu kulturowego – nurtu wyznaczającego katalog czynów ka-
ranych (przestępstw)29. Gdy w krajach radykalnie islamskich osoba wyznająca 
inną religię jest karana za posiadanie „obcych” przedmiotów kultu, to prima 
facie pewnym nadużyciem jest stwierdzenie, że kara realizuje cele komunikacyj-
ne, czyli ma wzbudzać poczucie odpowiedzialności i w efekcie włączyć sprawcę 
do wspólnoty, której reguły zostały naruszone. Jest tak z tego powodu, że spraw-
ca w takich przypadkach nie jest zdolny do odpowiedzialności – najpewniej nie 
rozumie i nie podziela systemu wartości stojących za danym systemem prawa. 
Obrazowo mówiąc: jest „kulturowo niepoczytalny”. Również w takim przypad-
ku kara jest wyłącznie odpłatą – zemstą. 

Zwolennicy resocjalizacji, jeżeli nawet nie zakładali twardego determini-
zmu antropologicznego, to co najmniej opowiadali się za zdeterminowaniem 
społecznym działań ludzkich czy nawet całego ludzkiego życia30. W takim uję-
ciu swoisty determinizm kulturowy, i to na każdym niemal poziomie stosunków 
społecznych, nabiera szczególnego znaczenia w ocenie działań przestępczych. 
Ogólnie mówiąc, tak pojęty determinizm przekreśla sprawiedliwościowy sens 
kary, naruszenie prawa nie jest bowiem „własnym” wyborem przestępcy. Jest tak 
dlatego, że przestępca nie jest winny – on nie miał możliwości postąpić inaczej 
niż postąpił – zatem nie zasługuje na karę. Można się zastanawiać, czy sprawca 
chciał popełnić przestępstwo, czy raczej nie chciał. Pozostaje to jednak poza 
celem postępowania karnego i (w zasadzie) możliwościami poznawczymi – do-
wodowymi31. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na różnice między uznaniem za 
winnego a ponoszeniem winy. Powiada się, że Sokrates – wedle zasad słuszności 
– był niewinny, lecz zgodnie z prawem Aten był „winien” oskarżeń przeciw so-
bie. Sokrates był winny, jeżeli wina jest jakąś konstrukcją normatywną i właśnie 
tak pojętą winę ponosił. Stwierdzenie winy jest niezależne od tego, czy kogoś 

29 B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania we 
współczesnych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009, s. 22–87, 279 i n.

30 Por. K. Krajewski, Teorie kryminologiczne a prawo karne, Kraków 1994, s. 7–19, 45 i n.; 
B. Wootton, Social science and social pathology, London 1959, rozdz. VI.

31 Por. T. Honore, Responsibility and fault, Oxford–Portland 1999, s. 121 i n.; H. Frankfurt, 
Alternatywne możliwości i odpowiedzialność moralna, w: Filozofia moralności. Postanowienie 
i odpowiedzialność moralna, red. J. Hołówka, Warszawa 1997, s. 164.
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można słusznie uznać za winnego, lecz jest konsekwencją uznania, że w świetle 
pewnych norm ktoś jest winny32 (i to uznanie kogoś za winnego jest wystarczają-
cym warunkiem odpowiedzialności; inaczej mówiąc: wina może być oderwana 
od moralności). 

Istnieje różnica między winą a uznaniem kogoś za winnego. Neoklasykom, 
w szczególności apologetom koncepcji komunikacyjnej, wspólny jest pogląd, że 
sprawca przestępstwa zasługuje na karę, ponieważ jest winny – wina jest więc 
czymś realnym, bo da się relatywizować do niej ciężar (jakże realny) kary. Moż-
na wątpić, czy karanie osoby uznanej za winną – w przekonaniu, że być może 
jest niewinna – jest wymierzeniem kary kryminalnej (we właściwym znacze-
niu terminu „kara kryminalna”). Skądinąd wypełnienie funkcji komunikacyjnej 
kary w stosunku do osób takich jak Sokrates w oczywisty sposób nie jest moż-
liwe. Z innych powodów nie jest możliwa realizacja komunikacyjnej koncepcji 
kary w przypadkach takich, jak pociąganie do odpowiedzialności karnej Adolfa 
Eichmanna, choć on także został uznany za winnego pewnych czynów (przy 
braku winy w standardowym sensie prawnokarnym – jednak nie ponosił winy 
w prawniczym sensie, bo nie można zarzucić mu naruszenia normy prawa pozy-
tywnego czy nawet chęci takiego naruszenia33), to jednak niewątpliwie ponosił 
odpowiedzialność za ludobójstwo w szerszym sensie34. 

Nasuwa się zatem konstatacja, że w omawianym ujęciu prawo karne powin-
no być co najmniej pośrednio uzasadnione moralnie. Nie oznacza to, że każde 
przestępstwo musi stanowić zło samo w sobie i dotykać bezpośrednio jakiejś 
dającej się zidentyfikować osoby (ofiary). Prawo powinno jednak spełniać pew-
ne minimum wymogów moralnych – powinno być prawem państwa sprawiedli-
wego i szanującego podmiotową godność i wolność osoby ludzkiej. W aspekcie 
instytucjonalnym łatwo dostrzec, że w ujęciu komunikacyjnym kary musi na-
leżycie funkcjonować aparat wymiaru sprawiedliwości. Jasne jest, że sprawca 
powinien postrzegać karę i jej ciężar jako rezultat powszechnej dezaprobaty 
dla czynów godzących w dobro wspólnoty, w tym sensie wymierzający karę 

32 R.E. Allen, Socrates and legal obligation, Minneapolis 1980, s. 160.
33 H. Arendt podkreśla, że Eichmann miał postawę legalistyczną, rzeczywiście realizował 

prawo (choć prawo niesprawiedliwe). Por. szerzej: H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz 
o banalności zła, Kraków 2010. Inna sprawa dotyczy tego, czy jest sens komunikować oburzenie 
osobie, która nie jest zdolna tego oburzenia zrozumieć – jak w przypadku Eichmanna. 

34 T. de Waal, Personal responsibility under totalitarian regimes. An analysis of Hannah 
Arendt’s philosophy on the prevention of evildoing and criminal liability for international crimes, 
„Amsterdam Law Forum” 2012, vol. 1, s. 131 i n.
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powinien się cieszyć należytym autorytetem. Nieodzownym zatem dla realizacji 
koncepcji komunikacyjnej jest instytucjonalna przynależność dziedziny prawa 
karnego i wymiaru kary do sfery publicznej oraz wymierzanie kary co do zasady 
przez państwowe sądy35. Skądinąd, w kontekście zasygnalizowanej wyżej odpo-
wiedzialności państwa za troskę o obywateli, przeniesienie ciężaru dochodzenia 
naprawienia zła – rozliczania z przestępstw – na same ofiary czy inne podmioty, 
aniżeli państwo, jest trudne do zaakceptowania. 

Dodajmy, że o ile zasady odpowiedzialności karnej z reguły w państwach 
Europy Środkowej ukształtowane są zgodnie z wymogami sprawiedliwościowej 
wizji prawa karnego, o tyle pewne zastrzeżenia może budzić aspekt instytucjo-
nalny. Czy więc urzeczywistnienie koncepcji komunikacyjnej kary możliwe jest 
w byłych państwach komunistycznych? Z jednej strony pojawia się problem fak-
tycznego funkcjonowania wspólnoty osób zaangażowanych w sprawy publiczne, 
z drugiej – kwestia etosu i odpowiedzialności sędziów i innych organów pań-
stwa. Chodzi o etos urzędników właściwy stabilnym demokracjom, opartym na 
rzeczywistym poszanowaniu praw człowieka. Owe uwagi wyjaśniają w pewnym 
stopniu, dlaczego komunikacyjna koncepcja kary wywodzi się z północnoame-
rykańskiej refleksji polityczno-kryminalnej. 

Łatwo dostrzec, że zwolennicy koncepcji komunikacyjnej kary, oprócz 
uznania określonej wizji państwa i społeczeństwa, muszą przyjąć niezwykle 
mocne założenia ontologiczne i antropologiczne. Można sądzić, że są one na-
stępujące. Po pierwsze, człowiek jest wolny – niezdeterminowany w swych wy-
borach, nawet jeżeli świat jest zdeterminowany przyczynowo. Po drugie, każdy 
człowiek jest racjonalnym podmiotem moralnym, zdolnym podejmować samo-
dzielne decyzje, kierując się wyuczonymi wzorcami zachowań w określonych 
sytuacjach oraz zinternalizowanymi w trakcie wychowania normami. Po trze-
cie, skoro uświadomienie sprawcy naruszenia tych wzorców i norm powoduje 
raczej wyrzuty sumienia i poczucie winy (odpowiedzialności) niż satysfakcję, 
to człowiek jest z natury skłonny do empatii i akceptuje proces reprodukcji kul-
turowej36. 

35 Zob. J. Utrat-Milecki, Podstawy..., s. 134.
36 Szerzej: T. Lewens, Cultural evolution, http://plato.stanford.edu/ (dostęp: 11.02.2014). 
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czego oczekuje od obywateli prawo karne? 

Pojawia się pytanie, czego oczekuje od obywateli prawo karne w świetle 
koncepcji komunikacyjnej kary. Otóż, osoba ponosząca odpowiedzialność po-
winna pozytywnie ustosunkować się do zarzutu i zmierzać do naprawienia 
ujemnego stanu rzeczy ją obciążającego (co najmniej okazać skruchę). Osoba 
ponosząca odpowiedzialność powinna partycypować we wszystkim, co wiąże 
się z jej odpowiedzialnością, w tym odpowiadać na żądania podmiotu pociągają-
cego do odpowiedzialności. Najdalej idące jest przyznanie się do odpowiedzial-
ności (gdy odpowiedzialność się faktycznie ponosi) i całkowite naprawienie 
wyrządzonego zła. Rzecz jasna, nie zawsze naprawienie wyrządzonego zła jest 
możliwe – łacinie znany jest nawet termin reparabilis znaczący tyle, co „dający 
się powetować”. Jeżeli zło nie jest reperabilis, możliwe jest jedynie dokonanie 
jakiegoś innego rodzaju aktu „naprawczego”. Na przykład – gdy zabiję, mogę to 
odpokutować. Przy czym prawo zazwyczaj nie wymaga od osób ponoszących 
odpowiedzialność przyznania się do tej odpowiedzialności, a nawet ogranicza 
możliwość dokonywania ustaleń faktycznych (zakazy dowodowe, prawo pew-
nych kategorii świadków do odmowy odpowiedzi na pytania itp.), co nie stoi na 
przeszkodzie regule gratyfikowania osób poddających się w ten sposób odpo-
wiedzialności.

Istotnym elementem podlegania odpowiedzialności karnej jest obowiązek 
odpowiedzi na zarzut zachowania się w określony sposób i obowiązek podjęcia 
działań naprawczych. W nowoczesnym prawie karnym działania naprawcze za-
stępowane są przez reakcję karną państwa i związaną z tym dolegliwość. Jak zo-
baczymy poniżej, na gruncie koncepcji komunikacyjnej kary obowiązek działań 
naprawczych staje się przede wszystkim formą świeckiej pokuty. 

W zorientowanej neoklasycznie nauce prawa karnego nie jest przedmiotem 
kontrowersji pogląd, że kara wymierzana jest w imieniu społeczeństwa w związ-
ku z tym, iż przestępca swoim czynem narusza rudymentarne wartości znajdu-
jące się u podstaw funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego intuicyjne poczucie 
moralne nakazuje wymusić na przestępcy zapłatę długu wobec społeczeństwa37. 
Konsekwencją takiego podejścia jest założenie, że kara stanowi środek służący 
wyegzekwowaniu od sprawcy sui generis długu. Jednocześnie neoklasycy z re-
guły przyjmują, że zasadniczym celem karania nie jest odwet. Przyjmują raczej, 

37 W. Sadurski, Distributive justice and the theory of punishment, „Oxford Journal of Legal 
Studies” 1985, no. 5, s. 47–59.
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że kara ma za zadanie wzbudzić w sprawcy poczucie odpowiedzialności za wy-
rządzone zło. Ten ostatni element neoklasycznej koncepcji karania ujawnia rolę 
podjęcia odpowiedzialności karnej.

Ukaranie ma wzbudzić w sprawcy poczucie odpowiedzialności za czyn, 
kara zaś per se powinna wskazywać, że przestępca zobowiązuje się do wykona-
nia czegoś uciążliwego na korzyść szerszej społeczności, co przybierze kształt 
świeckiej pokuty. R.A. Duff explicite stwierdza, że karanie jest rodzajem świec-
kiej pokuty (the Secular Penance Theory) – przestępca powinien zaakceptować 
i przyjąć ciężar, jaki wiąże się z karą38. Chodzi o żal za czyn przestępny, a przy 
tym zrekompensowanie moralne społeczeństwu oraz ofierze poniesionych 
krzywd. Rekompensata moralna wiąże się z wyrażeniem przez sprawcę pragnie-
nia zadośćuczynienia, przeproszenia i pojednania. Zadośćuczynienie powinno 
być odzwierciedleniem rozmiaru krzywdy, manifestować szacunek dla ofiary 
oraz wyrażać właściwą postawę sprawcy39. 

Perspektywa wewnętrzna a perspektywa zewnętrzna w procesie karania 

Neoklasycy opowiadający się za karą jako komunikatem zasadniczo nie 
obejmują zakresem swoich zainteresowań głębszej struktury karania. Jednak 
z całą pewnością postrzegają karanie jako pewien proces, a nie jednostkowe 
zdarzenie będące „nałożeniem kary” (czy „wymierzeniem kary”). W takiej 
interpretacji karanie, właśnie jako proces, ma wzbudzać w sprawcy poczucie 
odpowiedzialności. Bliższa analiza tych poglądów prowadzi do konstatacji, że 
w istocie nie chodzi o poczucie odpowiedzialności jako pewien stan emocjo-
nalny sprawy40. Karanie jest narzędziem mającym na celu pobudzenie sprawcy 
do podjęcia działań zmierzających do zadośćuczynienia, naprawienia szkody 
i włączenia się w proces odbudowy zerwanych więzi społecznych. Co więcej, 
przeważnie neoklasycy powołują się na to, że to nie sąd, ale grupa społeczna 

38 R.A. Duff, Karanie obywateli…., s. 41. 
39 Tamże, s. 37; M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary…, s. 45; B. Wojciechowski, 

Interkulturowe prawo karne…, s. 385. 
40 Por. szerzej: R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: R. Ingar-

den, Książeczka o człowieku, Warszawa 2009, s. 71 i n.
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pociąga sprawcę do odpowiedzialności. Powinność podjęcia odpowiedzialności 
należy zaś sprawcy uzmysłowić41. 

Wydaje się, że zwolennicy koncepcji komunikacyjnej kary nie biorą pod 
uwagę tego, że przestępca może odpowiedzialności nie podjąć, a nawet zanego-
wać swoją odpowiedzialność. Wydaje się, że owa „perspektywa wewnętrzna” nie 
jest dlań relewantna, z punktu widzenia uzasadnienia karania wystarczające jest 
bowiem przyjęcie perspektywy zewnętrznego obserwatora. Właśnie zewnętrz-
ny obserwator powinien uzyskać przekonanie, że przestępca podjął odpowie-
dzialność. Problem polega na tym, że pomijanie perspektywy wewnętrznej przez 
zwolenników omawianego nurtu w filozofii kary wiąże się z prostym utożsamia-
niem perspektywy zewnętrznej z perspektywą wewnętrzną. Skoro bowiem każ-
dy obywatel (każdy człowiek) może przyjąć perspektywę innego, to także w pro-
cesie karania w płaszczyźnie moralnych podstaw wymiaru kary raczej mamy 
do czynienia z „małą wspólnotą”. Jest to swoista „wspólnota” sprawcy, ofiary 
i sądu, podmiotów podzielających (przynajmniej finalnie) jeden punkt widzenia 
na sprawę. W chwili wymierzenia kary sprawca powinien pojąć wyrządzone zło 
i poczuwać się do odpowiedzialności, dążąc do tego, by wspólnota uznała go 
swym równym członkiem (to jest z reguły kara pozbawia szeroko rozumianej 
wolności w obszarze, w którym pozostałe osoby wolność zachowują, co skutkuje 
chwilową i celową nierównością). Jeżeli regułą jest, że sprawca nie podejmuje tak 
pojętej odpowiedzialności, nie ma podstaw do tego, aby bronić koncepcji kary 
jako komunikatu. Koncepcja komunikacyjna kary wymusza zatem przekonanie, 
że standardowo sprawca to osoba o stosunkowo wysokich predyspozycjach mo-
ralnych i społecznych, zdolna do empatii, a także zrozumienia wyrządzonego zła 
oraz zadośćuczynienia. Przede wszystkim wątpliwości budzi to, czy istnieją tacy 
przestępcy, których chcą karać zwolennicy koncepcji komunikacyjnej. 

Wadą koncepcji komunikacyjnej jest z pewnością również to, że próbuje 
uzasadniać, dlaczego sprawca przestępstwa musi zostać ukarany42. Problem ma 
charakter zwłaszcza polityczo-kryminalny i dotyczy niekaralności sprawców 
pewnych przestępstw (standardowo karanych). Na przykład: spośród sprawców 
przestępstw bez użycia przemocy, których przedmiotem zamachu jest mienie, 
nie jest racjonalnie karać tych, którzy naprawią szkodę. Jednak jest oczywiste, 

41 Por. A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybuty-
wizmie, „Ius et Lex” 2006, nr 1, s. 47 i n.

42 Por. B. Wojciechowski, Dyskursywno-etyczne uzasadnienie…, s. 138 i n.; A. von Hirsch, 
Uzasadnienie istnienia..., s. 51 i n. 
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że nie wszyscy przestępcy mają możliwość restytucji (muszą być bowiem zdolni 
do pracy lub dostatecznie majętni). Brak kary będzie w tym przypadku wyrazem 
niesprawiedliwości także z tego powodu, że przestępca nie zostanie ukarany. 
Jak wiadomo, formalna etyka kantowska, do której sięgają w pierwszym rzędzie 
neoklasycy, nie jest etyką dopuszczającą czy usprawiedliwiającą odstępstwa od 
obowiązków. Natomiast państwo jest zobowiązane ukarać przestępcę. Jednak 
trudno uznać racje nowych retrybutywistów w co najmniej dwóch sytuacjach: 
po pierwsze, gdy każda rozsądna osoba będąca ofiarą wybrałaby naprawienie 
szkody zamiast sprawiedliwej odpłaty (zemsty). Po drugie, gdy każda rozsądna 
osoba zaangażowana w kształt polityki kryminalnej uznałaby za właściwą reak-
cję państwa na przestępstwo wyłącznie nałożenie obowiązku naprawienia szko-
dy. Rzecz jasna, w państwie liberalnym i demokratycznym zaangażowany w po-
litykę kryminalną będzie każdy obywatel, skoro władza (decydująca o kierunku 
polityki kryminalnej) sprawowana jest co najmniej pośrednio przez obywateli. 

Pewnym rozwiązaniem, o charakterze semantycznym, ale i doniosłym 
praktycznie, jest używanie na oznaczenie obowiązku naprawienia szkody na-
zwy „kara naprawcza”43. Taka terminologia wymusza refleksję nad celem re-
akcji karnej i sytuacją ofiary. Z pewnością zagadnienie to wymaga omówienia, 
zwłaszcza w kontekście tendencji legislacyjnych w prawie karnym (to jest po-
nownie rosnącej roli środków sprawiedliwości naprawczej – kompensacyjnych 
w prawie karnym). 

uwagi końcowe 

Wydaje się, że podstawowy zarzut, jaki można skierować pod adresem kon-
cepcji komunikacyjnej, dotyczy zbyt mocnych – romantycznych – założeń an-
tropologicznych, społecznych i polityczno-kryminalnych. Mocnym założeniem 
jest to, że sprawca jest zdolnym do komunikacji podmiotem moralnym, społe-
czeństwo to wspólnota równych i wolnych osób – zdolnych do kooperacji opartej 
na dyskursie, a celem państwowej polityki kryminalnej jest czynienie zadość 
szeroko rozumianej sprawiedliwości. 

Mimo przytoczony uwag krytycznych, koncepcja komunikacyjna – mimo 
swoistego perfekcjonizmu – pozostaje atrakcyjną drogą uzasadnienia karania, 

43 M. Wenzel, T. Okimoto i in., Retributive and restorative justice, „Law and Human Beha-
vior” 2008, no. 32, s. 375–389; A. Pilch, Umorzenie postępowania w trybie projektowanego art. 
59a k.k., „Państwo i Pawo” 2013, nr 4, s. 94 i n.
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mogącą służyć za punkt odniesienia w pracach nad kształtem reakcji karnej pań-
stwa, a zwłaszcza nad systemem kar i innych środków penalnych. Krytyczna 
refleksja prowadzi jednak do wniosku, że koncepcja komunikacyjna kary doma-
ga się pewnych modyfikacji. W szczególności należy zrezygnować z twierdze-
nia o konieczności formalnej sprawiedliwej odpłaty jako skutku przestępstwa. 
Oczywiste jest, że chodzi o kryteria odstępstwa od reguły, a nie o zasadnicze 
zniesienie metody karnej jako sposobu regulacji życia społecznego. Jeżeli przyj-
miemy, że jedynym celem systemu prawa karnego jest doprowadzenie do tego, 
aby przestępcy zostali sprawiedliwie ukarani, to odwołanie się do koncepcji ko-
munikacyjnej kary będzie mogło być „brane na poważnie” (by sparafrazować ty-
tuł słynnej książki R. Dworkina44). Warto w związku z tym rozważyć argumen-
ty za uznaniem, że w pewnych sytuacjach wystarczającą reakcją na przestępstwo 
jest doprowadzenie do tego, ażeby przestępca zrozumiał wyrządzone zło i podjął 
odpowiedzialność, dążąc do zadośćuczynienia. Jeżeli bowiem traktować założe-
nia koncepcji komunikacyjnej na poważnie, w większości przypadków sprawca 
– przecież zdolny do empatii i zdrowych ocen moralnych – powinien podjąć od-
powiedzialność tylko i wyłącznie z tego powodu, że chce podjąć odpowiedzial-
ność (a nie z powodu wymierzanej kary). Rolą wspólnoty jest wówczas dobitne 
uświadomienie sprawcy, że wyrządził zło oraz wyrażenie nagany i puszczenie 
przestępstwa w niepamięć, gdy ofiara przebaczy wyrządzone zło (choćby pod 
pewnymi warunkami)45. Inaczej mówiąc: komunikat płynący z przebaczenia 
ma częstokroć taką społeczną i prewencyjną doniosłość, jak komunikat płynący 
z ukarania46. 
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On cRiMinAL ReSPOnSiBiLity  
FROM the „exPReSSive theORy OF PuniShMent”  

POint OF vieW. cRiticAL ReMARKS 

Summary

It is difficult not to agree that certain acts deserve condemnation appropriate for 
criminal liability sensu stricto. However, I believe, that it is important to recognise 
though that not all of the acts normally deserving such condemnation must be punished 
with a criminal punishment, despite the fact that the offender should bear some conse-
quences, and the victim should be fairly compensated. At the same time almost all of the 
major views on the scope of functions of the state, assign the state with the obligation 
to respond to particularly undesirable social situations of law infringement. State duty 
becomes especially visible when evil falls on an innocent person. The state is seen as 
responsible for the broadly comprehended welfare of its citizens – at least for their free-
dom and ensuring respect for their personal dignity. On the other hand, criminal liability 
does not have to mean imposing penalties. As it is commonly known, the perpetrator 
against whom the court has applied a measure in the form of discontinuance of criminal 
proceedings does bear criminal liability. Also, the offender who is not punished in the 
strict sense, but is obliged to repair the damage (the evil done by them), is criminally 
responsible and deserves the resultant condemnation. It can be said, that there are cases 
which do not justify the use of punishment. From the so called retrbibutivsts point of 
view perpetrator must be punished. It is because he deserves punishment. In my article, 
I try to prove that they are wrong.

Translated by Michał Peno

Keywords: punishment, criminal policy, responsibility, criminal responsibility, the ex-
pressive theory of punishment, critical remarks 
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zWiązeK PRzyczynOWy jAKO POdStAWOWy WARuneK 
POzWALAjący nA PRzyPiSAnie OdPOWiedziALnOści  

SPRAWcy PRzeStęPStWA SKutKOWeGO  
PRóBA uPORządKOWAniA POjęć

Streszczenie

W związku z propozycją Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w sprawie wpro-
wadzenia do obecnie obowiązującego Kodeksu karnego przepisu regulującego zagad-
nienie przypisania skutku w prawie karnym – niniejszy szkic skupia się na węzłowych 
zagadnieniach, wiążących się z przedmiotową tematyką.

W ujęciu autora, podstawowym czynnikiem przy badaniu związku przyczynowe-
go jest powszechnie stosowany warunek sine qua non, który to (z racji dość szerokiego 
zakresu wykorzystania) musi być ograniczony do sytuacji istotnych z punktu widzenia 
prawa karnego. Rzeczony warunek stanowi pierwszy element wartościowania, który 
następnie jest doprecyzowany przez ustalenie, czy zaistniało naganne przyczynienie się 
określonego sprawcy do zrealizowania przezeń znamion konkretnego typu czynu zabro-
nionego pod groźbą kary.

Autor przyjmuje, że związek przyczynowy stanowi jedno ze znamion opisują-
cych czyny zabronione znamienne skutkiem. W związku z tym społeczna szkodliwość 
czynu także musi wypełnić swoją materialną treścią tytułowy element. Ponadto niniej-
szy artykuł wyraźnie rozgranicza zagadnienie samej przyczynowości od przypisania 
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odpowiedzialności sprawcy za skutek w prawie karnym, gdyż to dopiero ona stanowi 
punkt wyjścia do stosowania (bądź niestosowania) właściwej reakcji prawnokarnej.

Słowa kluczowe: prawo karne, związek przyczynowy, znamiona przestępstwa, odpo-
wiedzialność karna

W niniejszym szkicu postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie ustalają-
ce kauzalne kryterium oceny zachowania ludzkiego jako przyczyny stanowią-
cej podstawę karnej odpowiedzialności. Szukając interesującego – ze względu 
na podłoże karnistyczne – związku przyczynowego1, należy dokonać istotnej 
selekcji zdarzeń prawnokarnie relewantnych, spośród całego multum przyczy-
nowo-skutkowych powiązań, towarzyszących nam na każdym kroku. Idąc za 
myślą A. Schaffa, pozwolę sobie przytoczyć na wstępie jego definicję, wskazu-
jącą, że: „Przyczyną jest fakt najważniejszy, decydujący dla wywołania danego 
zjawiska”2. W przedmiotowym zagadnieniu należy się więc zastanowić nad tym, 
jaki fakt jest najważniejszy i – w związku z antyspołecznym postępowaniem 
podmiotu sprawczego – stanowi on tym samym obiektywną przesłankę odpo-
wiedzialności karnej3. Przedmiotowe zagadnienie jest obecnie dlatego interesu-
jące, że – zgodnie z sugestią Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – stosowny 
przepis – regulujący zagadnienie przypisania skutku – ma być wprowadzony 
nowelą do obowiązującego Kodeksu karnego. 

Rzecz jasna, przyczynowość oraz odpowiedzialność karną należy odpo-
wiednio rozróżnić, albowiem jeden element nie zawsze przesądza o wystąpie-
niu drugiego. Z tym, że przyczynowość można uznać za jedną z obiektywnych 
przesłanek odpowiedzialności karnej. Dodajmy jednak, w ślad za L. Lernellem, 

1 T. Bojarski w swoim podręczniku zaznacza, że związek przyczynowy w rzeczy samej 
nie stanowi elementu prawa karnego, lecz wiąże się raczej z filozofią i z zagadnieniami przyrod-
niczymi, należąc do wiedzy pozaprawnej. Niemniej jednak pewne gałęzie prawa (w tym prawo 
karne) korzysta z tej wiedzy w celu ustalenia odpowiedzialności karnej przy niektórych prze-
stępstwach. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006, s. 123–124.

2 Zob. A. Schaff, Wstęp do teorii marksizmu, Warszawa 1949, s. 103–104.
3 Poszukując niejako „złotego środka”, J. Giezek we wstępie do swojej monografii: Przy-

czynowość oraz przypisanie skutku w prawie karnym [Wrocław 1994] przedstawia krytyczne 
spojrzenie na problemy związane z relacją: zachowanie człowieka – skutek. Podnosi słusznie, iż 
zarówno normatywiści, jak i zwolennicy ontologii w swych poglądach, miast przybliżać się, od-
dalali od płaszczyzny koncepcji przypisania. Autor ten uważa, że obiektywne przypisanie musi 
być przede wszystkim wsparte na normatywnych podstawach. Zob. tamże, s. 6–7. 
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że nie można tej przyczynowości „preparować” dla celów prawa karnego4. Jed-
nocześnie nie zmienia to faktu, że w celach badawczych musimy dokonywać 
odpowiedniej eliminacji dla rozróżnienia faktów dla nas istotnych, „wyłuskując 
je” niejako z całego splotu antecedentnych przyczyn. Działanie to ma na celu 
skupienie uwagi na elementach, które są bezpośrednio związane z penalizacją 
czynów społecznie nieakceptowanych, stanowiąc odpowiedź na zakłócenia na 
linii stosunków międzyludzkich. Funkcją związku przyczynowego w prawie 
karnym jest właśnie ustalenie tego, kto dokonał określonych, negatywnie ocenia-
nych zmian w świecie zewnętrznym. W związku z tym nie powinno się depre-
cjonować znaczenia koncepcji przypisania, gdyż wyłączenie jej z toku ustalania 
odpowiedzialności karnej doprowadziłoby finalnie do sytuacji, w której spraw-
cę ustalano by jedynie na podstawie kryteriów normatywnych, co stanowiłoby 
z pewnością przejaw swoistej aberracji prawnej. 

W przypadku przestępstw materialnych mamy do czynienia z wystąpie-
niem określonego skutku. Nie można pociągnąć nikogo do odpowiedzialności 
karnej w sytuacji, gdy między zachowaniem się danego podmiotu a skutkiem 
nie występuje (wliczony w poczet tzw. znamion strony przedmiotowej) związek 
przyczynowy. Idąc dalej, jeżeli w przepisach pojawia się (oprócz typu podsta-
wowego) również typ kwalifikowany w związku z nastąpieniem określonego 
skutku5, mówimy wówczas o następstwie czynu, którego surowsza penalizacja 
wynika z art. 9 § 3 k.k. Gdy zatem czyn zabroniony, będący typem podstawo-
wym, ma znamię przestępstwa materialnego, to typ kwalifikowany przez zna-
mię dynamiczne charakteryzuje się wówczas jak gdyby był „dalszym skutkiem”. 
Egzemplum tutaj stanowić może przepis art. 158 § 1 k.k., opisujący bójkę lub 
pobicie; typ kwalifikowany (§ 2 przywołanego powyżej artykułu6) przedstawia 
dalszy skutek (następstwo) w formie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sytuacja 
ta wynika ze związku przyczynowego, łączącego sprawcę czynu zabronionego 
z następstwem czynu. Konkludując, można rzec, że związek przyczynowy sta-
nowi znamię skutkowych czynów zabronionych, przy czym jest to tzw. znamię 
milczące, gdyż, pomimo że nie jest ono explicite wyrażone w ustawie, wiadome 
jest, iż z niej wynika. 

4 Zob. L. Lernell, Zagadnienia związku przyczynowego w prawie karnym, Warszawa 1962, 
s. 100.

5 Sytuacja ta odnosi się do kwalifikacji czynu przez tzw. znamię dynamiczne.
6 Analogiczna sytuacja odnosi się do art. 158 § 3 k.k. Jest to bowiem inny typ zmodyfiko-

wany (kwalifikowany) względem art. 158 § 1 k.k. 
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Pojęcie „związek przyczynowy” wiąże się z zagadnieniem determinizmu 
i indeterminizmu. W rzeczywistości bowiem wszelkie zdarzenia we wszech-
świecie stanowią swego rodzaju łańcuch powiązań, gdzie pewne wydarzenia sta-
ją się asumptem i implikacją dla innych; zatem określone skutki wynikają z pew-
nych czynników występujących w poprzednich ogniwach łańcucha zdarzeń. 

Na zakończenie tych ogólnych rozważań postaram się jeszcze odpowie-
dzieć na pytanie: Czemu właściwie ma służyć przyczynowość w prawie karnym? 
Otóż podstawowe zainteresowanie doktryny tym zagadnieniem podyktowane 
jest chęcią znalezienia mocnych podstaw odpowiedzialności karnej. Jest ona bo-
wiem uwarunkowana nie tyle przez samo zachowanie się podmiotu sprawcze-
go, ile raczej przez skutek, którego wywołanie wiąże się z dyspozycją normy 
sankcjonowanej7. Zachowanie się sprawcy i powstały skutek to nie byty nieza-
leżnie zawieszone w przestrzeni, lecz elementy relacji wynikającej z powiązań 
kauzalnych8. Zadaniem prawnika jest właśnie odnalezienie takiej ogólnej prawi-
dłowości, która pozwoli dany skutek przypisać; w tym sensie będzie wówczas 
ów skutek łączyć z postępowaniem sprawcy bądź też przeciwnie – uwolni dany 
podmiot od odpowiedzialności. 

Akt zewnętrzny zachowania się człowieka  
jako warunek sine qua non skutku przestępnego

Nierzadko w doktrynie i judykaturze spotykać się można ze stwierdze-
niem, że określone działanie, wpływające na odczucie konkretnego stopnia spo-
łecznej szkodliwości czynu, spełniać musi tzw. conditio sine qua non9, czyli, 

7 W celu głębszych analiz odsyłam do monografii: Ł. Pohl, Struktura normy sankcjonowa-
nej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007, s. 62.

8 Nierzadko sam ustawodawca wskazuje na tę kauzalność przez stosowanie znamienia cza-
sownikowego, np. „powoduje”.

9 Zob. M. Bielski, Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej polskiej 
dogmatyki prawa karnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora 
Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, t. II, s. 506 i n.; T. Kacz-
marek, Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypisania skutku, w: Pod-
stawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe, red. J. Majewski, „Kwartalnik Prawa 
Publicznego” 2004, nr 4, s. 8; P. Kardas, Błąd w sztuce medycznej a odpowiedzialność karna 
lekarza, „Bioetyczne Zeszyty Pediatrii” 2007, nr 4, s. 89 i n.; tegoż, Dozwolone ryzyko sportowe 
– pozaustawowa okoliczność wyłączająca bezprawność czynu (kontratyp) czy element precy-
zujący płaszczyznę bezprawności?, „Przegląd Sądowy” 2009, nr 1, s. 13 i n.; Wyrok SN z dn. 
28.04.2000 r., V KKN 318/99, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2001, nr 1, poz. 16; Wyrok SN 
z dn. 24.02.2005 r., V KK 375/04, OSNKW 2005, nr 3, poz. 31; Wyrok SA we Wrocławiu z dn. 
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że bez tego akurat, ściśle określonego zdarzenia, czyn w ogóle by nie nastąpił. 
a zatem mamy tu do czynienia z pewnym warunkiem koniecznym do zaistnie-
nia określonej (prawnokarnie istotnej) sytuacji. Oczywiście oprócz zachowania 
się ludzkiego na dany skutek wpływ mają i inne czynniki, którymi jednak nie 
zajmuje się prawo karne. 

Badanie, czy dany element rzeczywiście stanowi warunek sine qua non, 
odbywa się w drodze eliminacji tegoż czynnika; to swego rodzaju spekulacja, 
której celem jest hipotetyczne sprawdzenie, czy interesujące nas zdarzenie nastą-
piłoby, gdyby nie wystąpił badany czynnik. To (mało konkretne) stwierdzenie: 
„co by było, gdyby nie było...” musiało się natknąć, rzecz oczywista, na krytykę, 
w której głos zabrał także W. Wolter, postulując następująco: „próba wyłącze-
nia nie daje zupełnie pełnego rezultatu, jest wynikiem tego, iż my nie znamy 
wszystkich okoliczności, które w tej chwili współdziałały. Ludzka świadomość 
ogranicza się zawsze do tego, co jest i co było, nie obejmuje zaś tego, co by się 
stało, gdyby”10. 

Sądzę jednak, że to opozycyjne stanowisko nie jest do końca słuszne. 
Co prawda takie próby przewidywania można by uznać za element mało logicz-
ny, ale – co zrobić, gdy nie wymyślono niczego lepszego? Przecież wszystkie 
gałęzie nauki oraz przejawy życia codziennego opierają się na poszukiwaniu 
warunku sine qua non. Każdy eksperyment zmierza do tego, co w danym przy-
padku jest dla eksploratora ważne. Nawet podczas wizyty u lekarza zachodzi do-
kładnie to samo postępowanie, gdyż po przedstawieniu wyników badań lekarz 
dopiero zaczyna swe „poszukiwania”, by odnaleźć przyczyny konkretnego bólu. 
Fakt, że zostaną wyleczone inne schorzenia, nie będzie miał aż tak istotnego zna-
czenia, jeśli nie zostanie zdiagnozowana podstawa problemu, która przywiodła 
chorego do lekarza. Pomimo że nie wszystkie ważne okoliczności są znane, to 
i tak operacja myślowa przy użyciu reguły sine qua non pozwala na odejście od 
innych, mało znaczących elementów. Tak naprawdę „warunek, bez którego nie”11 
wskazuje w rzeczywistości to, że oprócz warunków koniecznych, występują też 
warunki dla prawa karnego irrelewantne, gdyż (w rzeczy samej) nie determinują 
one wystąpienia skutku, a zatem są zwyczajnie nieprzydatne w toku analiz. 

13.07.2006 r., II Aka 163/2006, OSA 2006, nr 12, poz. 63; Wyrok SN z dn. 27.09.2010 r., V KK 
34/2010, OSNKW 2010, nr 12, poz. 105; oraz inne orzeczenia przywoływane poniżej.

10 Zob. W. Wolter, Związek przyczynowy i związek adekwatny, s. 55, cyt. za: L. Lernell, 
Zagadnienia związku przyczynowego..., s. 102.

11 Tak tłumaczy to z łaciny J. Giezek, Przyczynowość..., s. 16.
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Wspomniano, że jednym z zarzutów, które można stawiać tytułowemu 
założeniu, jest problem wnikania w to, „co by było, gdyby nie było...” W tym 
przypadku należy się odnieść do badaczy przyczynowości tout court. Według 
nich stosunki przyczynowe bywają „wielo-jednoznaczne”, oznacza to, że wiele 
różnych przyczyn może prowadzić do tego samego rezultatu. Przykładowo może 
nastąpić katastrofa budowlana wywołana trzęsieniem ziemi, wykorzystaniem 
nieodpowiedniego budulca, błędem w obliczeniach architekta, atakiem terrory-
stycznym czy innymi zdarzeniami, które w efekcie sprowadzą się do tego same-
go rezultatu. Przy czym wystarczy, by przyczyny te wystąpiły alternatywnie, 
a nie kumulatywnie12. 

Stosując probierz sine qua non, „wykraczamy wprawdzie poza daną rze-
czywistość, ale po to, aby znaleźć drogę powrotną od hipotezy do tezy, umoco-
wanej już w obiektywnie istniejącej rzeczywistości”13. 

Ciekawym zagadnieniem jest też badanie kumulatywnego i alternatywne-
go (współ)działania wielu osób sprowadzających skutek. W przypadku kumu-
latywnych przyczyn „wielo-jednoznacznych”, gdy każdy ze sprawców sam nie 
wywołałby skutku, lecz zrealizowałby go dopiero w połączeniu z innymi osoba-
mi (przyjmując jednocześnie brak porozumienia między tymi wielosprawcami 
koincydentalnymi), należałoby przyjąć negatywny wynik przeprowadzenia pro-
bierzy sine qua non i tym samym zakwalifikować czyn każdego ze sprawców 
równoległych łagodniej. Gdy z kolei (współ)działanie wielu osób alternatywnie 
sprowadza skutek, ponieważ każdy ze sprawców osobiście w pełni przyczynił 
się do zrealizowania znamion typu czynu zabronionego, należy przyjąć zreali-
zowanie znamion określonego czynu zabronionego przez każdego ze (współ)
działających (wynika to chociażby z wykładni art. 6 § 1 k.k., wskazującej, że 
czyn zostaje popełniony w chwili zachowania się sprawcy realizującego znamio-
na opisu konkretnego typu czynu zabronionego pod groźbą kary). Co prawda 
można by przyznać, że, przeprowadzając próbę sine qua non, skutek nastąpiłby 
i tak, gdyby któryś z podmiotów nie działał, ale przecież nie można traktować 

12 Doktryna przyjęła z rozważań J.S. Milla, że przyczyną jest suma warunków koniecz-
nych, napiętnowanych negatywną wartością kauzalną. Zob. K. Buchała, Prawo karne materialne, 
Warszawa 1980, s. 241. Zob. także: J. Giezek, Przyczynowość..., s. 19–20; M. Cieślak, O przy-
czynowości zaniechania w prawie karnym, w: Marian Cieślak. Dzieła wybrane, red. S. Waltoś, 
Kraków 2011, t. V, s. 383 i n.

13 L. Lernell, Zagadnienia związku przyczynowego..., s. 104.
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takich równoległych sprawców łagodniej od tych, których działanie w pojedynkę 
charakteryzuje się mniejszą społeczną szkodliwością czynu14.

Koncepcja warunku sine qua non ma ogromne znaczenie. Odnosząc się 
chociażby do tematyki – niejednokrotnie już przeze mnie omawianej – miesza-
nej strony podmiotowej15, muszę zwrócić uwagę, że przy culpa dolo exorta nie 
mamy do czynienia wyłącznie z przyczyną faktyczną, tak jak to występuje cho-
ciażby przy zabiciu człowieka A strzałem z broni palnej przez B. Zaiste, przy 
złożoności strony podmiotowej mamy w kauzalnym polu widzenia kilka czyn-
ników, na ogół działanie kilu osób, gdzie stosunek przyczynowy „wielo-jedno-
znaczny” występuje nie jako jedna cecha związków przyczynowych, ale jako 
określony związek w danej sytuacji. Przykładowo, badamy, czy w konkretnym 
stosunku „wielo-jednoznacznym” nastąpiłaby śmierć ofiary pobicia. Jeżeli, eli-
minując z pola myślenia działanie innych osób, dostrzeżemy, że nie mamy do 
czynienia jedynie z przyczyną faktyczną śmierci, a z elementem zaliczanym do 
sine qua non, to możemy przyjąć, że działanie tej ocenianej osoby ma pełną war-
tość kauzalną, będącą obiektywną przesłanką odpowiedzialności karnej. Sen-
tencja jednego ze starszych orzeczeń Sądu Najwyższego słusznie wskazuje, iż 
także „pośredni związek przyczynowy” spełnia warunek causae sine qua non16. 

związek przyczynowy a stosunek sprawstwa

Recypując powyższe rozważania dotyczące probierzy sine qua non na grunt 
zachowania się ludzkiego, nie należy odnosić wzorca do pytania: „Co by było, 
gdyby czegoś nie było?”, lecz zmienić jego formułę, biorąc pod uwagę konkretną 
sytuację, określone warunki obiektywne oraz subiektywne, i zastanowić się nad 
tym, co by było, gdyby człowiek postąpił inaczej niż rzeczywiście się zachował. 
Człowiek ma bowiem wolność wyboru, więc zastanawiamy się, dlaczego obrał 
taką, a nie inną drogę, która w ostateczności doprowadziła go do danej sytuacji. 

14 Na temat wyników w przypisywaniu odpowiedzialności sprawcy w podobnych przypad-
kach szeroko pisze A. Nowosad, opierająca się na licznych orzeczeniach sądowych. Zob. tejże, 
Związek przyczynowy w kwalifikowanej bójce lub pobiciu, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 11, 
s. 76–97.

15 Zob. R. Rabiega, O zaniechaniu i usiłowaniu w kontekście mieszanej strony podmiotowej 
czynu zabronionego pod groźbą kary, „Ius Novum” 2011, nr 2, s. 22 i n.; tegoż, Kilka refleksji 
na temat tzw. mieszanej strony podmiotowej w polskim prawie karnym, „Ius Novum” 2013, nr 3, 
s. 39 i n.

16 Zob. „Zeszyty Orzecznicze” 1948, poz. 39.
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W efekcie – korzystając z testu sine qua non dla konkretnej osoby – badamy 
trafność jego wyboru postępowania. 

Z całą pewnością interesująca jest teoria zaproponowana przez W. Wolte-
ra. Autor ten twierdzi, iż na przyczynowość składa się łańcuch warunków ko-
niecznych, w których poszczególne elementy są determinowane przez ogniwa 
je poprzedzające. Przeto w naszych dociekaniach możemy skonstruować model, 
w którym zachowanie się jednego podmiotu stanowić będzie warunek koniecz-
ny do zachowania się innego człowieka, a ono z kolei stanie się asumptem do 
dalszego zdarzenia. Instytucję tę określa w prawie karnym łacińska sentencja: 
causa causae est etiam causa causati, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: przy-
czyna przyczyny jest również przyczyną skutku. Wynika z tego, iż przypisać 
można skutek nie tylko temu, kto łańcuch warunków koniecznych wyzwolił, 
lecz także temu, kto w późniejszym czasie stał się jednym z kolejnych (istotnych) 
ogniw rozpatrywanej relacji17. Tę kwestię należy jednak rozpatrywać wyjątkowo 
rozważnie, gdyż w przeciwnym wypadku, skutkiem zbyt szerokich dociekań 
interpretatora, może się okazać wejście w ramy założeń regresu ad infinitum18.

Dodam jeszcze, że próbą nowego spojrzenia na relację między cechą za-
chowania się sprawcy a skutkiem może być nauka o zwiększeniu ryzyka, sta-
nowiącego przesłankę obiektywnego przypisania19. Stawiamy sprawcy zarzut 
wówczas, gdy jego niewłaściwe (naganne) zachowanie się zwiększa ryzyko 

17 Zob. W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej 
kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973, s. 75.

18 M. Bielski pisze przykładowo, że „Nie rodzą podstaw do przypisania odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo skutkowe, gdyż nie mieszczą się w granicach ustawowego opisu znamion 
typu skutkowego, takie zachowania, które co prawda w sensie czysto ontologicznym były 
kauzalną przyczyną powstania skutku, jednak z perspektywy prawnej nie mogą być uznane za 
zachowania bezprawne, gdyż nie stanowiły naruszenia wymaganych w danych okolicznościach 
reguł postępowania z dobrem prawnym”, cyt. za M. Bielski, Kryteria..., s. 507.

19 O obiektywnym przypisaniu czytelnik dowie się więcej z publikacji: M. Bielski, Kry-
teria..., s. 504 i n.; K. Buchała, Niektóre problemy zachowania w warunkach umiarkowanego 
ryzyka, „Studia Prawnicze” 1986, nr 1–2, s. 139; T. Kaczmarek, O metodologicznej użyteczności 
testu warunku sine qua non w objaśnianiu przyczynowości, w: Prawo, społeczeństwo, jednostka. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. Łopatka, B. Kunic-
ka-Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003, s. 383–384; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo kar-
ne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 194–202; A. Zoll, Brak wymaganych kwalifikacji działającego 
podmiotu jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne, „Studia Prawnicze” 
1988, nr 1–2, s. 260; tegoż, Ogólne zasady odpowiedzialności karnej w projekcie kodeksu karne-
go, „Państwo i Prawo” 1990, nr 10, s. 35–36. 
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wystąpienia negatywnego skutku ponad społecznie adekwatną miarę20. Nadto 
sprawca nie może się w takiej sytuacji bronić przypuszczeniem, że nawet zgodne 
z obowiązującymi regułami jego zachowanie się prawdopodobnie nie zapobie-
głoby wystąpieniu skutku. Nieodpowiedniość zachowania wynika niekiedy z sa-
mej jego istoty, jest przy tym z nim związana zupełnie niezależnie od modalnych 
cech postaci, w jakich to zachowanie może się objawiać.

Samo określenie sprawcy zależne jest od ustalenia (w zakresie czysto on-
tologicznym) przyczynowości, a sfera normatywna, czyli odniesienie się do zre-
alizowania przez sprawcę czynu zabronionego, wypełniającego swoim zacho-
waniem się znamiona stypizowane w ustawie karnej, jest jakby wtórnym, acz 
niezbędnym krokiem prowadzącym do postawienia sprawcy zarzutu (opartego 
chociażby na naruszeniu reguł ostrożności, działaniu ryzykownym bądź zacho-
waniu się społecznie nieakceptowanym)21. 

czynnik społeczny w procesie przyczynowym

Wyjściowym elementem dla przedmiotowych rozważań jest uznanie (bądź 
nieuznanie) związku przyczynowego za jedno ze znamion czynu zabronionego. 
W istocie, większość kodeksów karnych nie uznaje przyczynowości za znamię 
typizujące. Nasza ustawa także explicite nie wyraża takiego twierdzenia, które 
dodatkowo należy zawęzić od razu do rozważań jedynie nad przestępstwami 
materialnymi. Zdania w doktrynie są w tej kwestii podzielone. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę na fakt, iż liczne przestępstwa skutkowe mają znamię czasow-
nikowe, wskazujące na występowanie określonych ogniw wiążących postępo-
wanie człowieka ze zdarzeniem stanowiącym skutek przestępny; na przykład 
ustawa stanowi: „kto powoduje, wyrządza, sprowadza, doprowadza, zabija itp.” 
Oznacza to, że łańcuch przyczynowy, stanowiący kauzalne powiązanie między 
zachowaniem się podmiotu a powstałym skutkiem, zalicza się do ustawowych 
znamion. Także gdy jest mowa o tym, że sprawca obejmuje winą „skutek” prze-
stępny, to rozumie się przez to takie właśnie powiązanie między zachowaniem 
się sprawcy a tym ujemnym zdarzeniem. 

20 C. Roxin, Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht, Festschrift für 
R. Honig, Göttingen 1970, cyt. za: J. Giezek, Przyczynowość..., s. 186. 

21 T. Kaczmarek, O metodologicznej użyteczności...; zob. także Z. Jędrzejewski, Wina 
i bezprawność w prawie cywilnym i karnym, „Ius Novum” 2008, nr 4, s. 69.
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Podkreślić jednak trzeba, iż omawiany łańcuch przyczynowy nie stanowi 
continuum, lecz ma charakter „skokowy” – jedno zdarzenie stanowi podłoże dla 
kolejnego22. Ważne jest jednak to, aby, badając ten łańcuch, ograniczyć się do 
kwestii istotnych z punktu widzenia prawa karnego i tym samym nie postrzegać 
związku przyczynowego nazbyt szeroko. Ponownie można się tu odwołać do 
kwestii regresu ad infinitum, który stanowi chyba sztandarowy element argu-
mentacji adwersarzy dla warunku sine qua non. Rozliczne, a często mało logicz-
ne, przykłady powoływane przez oponentów teorii ekwiwalencji w istocie nie 
stanowią sytuacji, w których doszło do realizacji znamion typu czynu zabronio-
nego. Przykładowo, próby uzasadniania wykluczenia odpowiedzialności karnej 
producentów samochodów, jako pośrednich „sprawców” katastrofy komunika-
cyjnej, są w zupełności nieracjonalne. Jedynym trafnym posunięciem jest tutaj 
wykazanie, że w rozumieniu prawa karnego producenci ci w ogóle nie są spraw-
cami. W celu unaocznienia tego zagadnienia wystarczy właściwie odczytać za-
warte w ustawie znamiona, składające się na typ danego czynu zabronionego, 
i tym samym ustalić warunki, względem których skutek może być przypisany 
człowiekowi jako jego dzieło23. 

Nadmienię, że w kwestii społecznej szkodliwości czynu przyjąłem, iż nie 
jest ona jednym z elementów istoty czynu, lecz stanowi jego treść, wypełniającą 
cały zespół tych elementów. Zdecydowałem się na ten pogląd po przeanalizowa-
niu przekonujących argumentów zawartych w monografii I. Andrejewa24. Uczo-
ny ten wskazuje, że społeczna szkodliwość czynu przenika i „zabarwia” każde 
ze znamion, przedstawiając swoją pełnię dopiero przy ich całokształcie. 

Skoro społeczna szkodliwość czynu „zabarwia” wszystkie znamiona, 
a – jak wskazałem powyżej – związek przyczynowy traktuje jako ustawowe 
(tzw. milczące) znamię czynu zabronionego, to można teraz przedstawić swoisty 
sylogizm, wskazujący, że także związek przyczynowy podlega wartościowaniu 
ze względu na społeczną szkodliwość czynu i tym samym ma on wpływ na se-
lekcję czynników kauzalnych, ukazujących istotę przestępstwa, którą jest jego 
treść społecznie szkodliwa. Założenie to umożliwia wytyczenie granicy między 

22 W tej materii zob. L. Lernell, Zagadnienia związku przyczynowego..., s. 137.
23 Słowa te potwierdza w swoich wywodach Ł. Pohl, pisząc: „Otóż w świetle skutkowego 

ujęcia czynu o jego przypisaniu decyduje wyłącznie wytworzony stan rzeczy, co tym samym 
wzmacnia zasugerowaną tu propozycję rezygnacji z wiązania przypisywalności skutku z wypra-
cowanymi przez naukę o obiektywnym przypisaniu tzw. kryteriami normatywnymi”. Ł. Pohl, 
Struktura normy..., s. 107. 

24 Zob. I. Andrejew, Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959, s. 5–25.
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odpowiedzialnością karną a odpowiedzialnością moralną w przypadku, gdy ce-
zura ta przebiega na gruncie powiązań kauzalnych między zdarzeniami. Logicz-
ne jest, że jeśli ma się do czynienia z jakąś sytuacją, której pierwsze ogniwo jest 
pozbawione społecznej szkodliwości czynu, to z okolicznością tą nie będzie po-
wiązany żaden (prawnokarnie istotny) splot sytuacyjny, bez względu na końco-
wy efekt. Związek przyczynowy podlega przecież określonemu wartościowaniu 
przez społeczną szkodliwość czynu, zgodnie z kryteriami zawartymi w art. 115 
§ 2 k.k. (chociażby z punktu widzenia rodzaju naruszonych reguł ostrożności 
i stopnia ich naruszenia). Gdy więc zachowanie się człowieka, stanowiące w rze-
czywistości warunek (pierwsze z ogniw) łańcucha kauzalnego, charakteryzuje 
się co najwyżej znikomością odczucia społecznej szkodliwości czynu, to należy 
przyjąć wyłączenie odpowiedzialności, z uwagi na brak karygodności. 

Rację przyznać należy J. Giezkowi, który w swojej pracy Przyczynowość 
oraz przypisanie skutku w prawie karnym podnosi, iż niezbędne jest badanie 
związku między nieodpowiednim zachowaniem się sprawcy a negatywnym 
skutkiem. Związek ten, pomiędzy występowaniem nadmiernej ryzykowności 
oraz zaistnieniem negatywnego skutku, stanowi przesłankę prawnokarnego 
przypisania czynu zabronionego. Autor kolejno prezentuje etapy poszukiwania 
związku, opierając się na: 1) znalezieniu relacji ontologiczno-normatywnej25 
między naruszeniem reguł a skutkiem; 2) zbadaniu przyczynowości przy użyciu 
probierzy sine qua non; oraz na 3) określeniu przyczyny26. 

Na zakończenie dodam jeszcze, iż kryterium społecznej szkodliwości czy-
nu może być stosowane nie tylko do społecznej oceny czynu, ale i jego skutku. 
Mianowicie trzeba mieć baczenie na to, że w sytuacji, gdy skutek jest bardzo 
poważny (mamy do czynienia z naruszeniem istotnego dobra prawnego), powią-
zanie przyczynowe nie musi być aż tak znaczące, jak może to wynikać z oceny 
realizacji czynów zabronionych o znacznie mniejszym ciężarze gatunkowym. 
Zatem przy poważnych naruszeniach prawnych, nawet stosunkowo swobodna 
więź przyczynowa, może być obiektywną przesłanką kauzalną dla odpowie-
dzialności karnej.

25 Odnosząc się w tym miejscu do doktryny niemieckiej, należałoby (analizując nazwę Ri-
sikozusammenhang) stwierdzić, że mamy tu do czynienia z instytucją zwracającą szczególną 
uwagę na obiektywnie przypisany skutek w sytuacji, gdy pozostaje on w określonej relacji do 
zachowania nieostrożnego sprawcy. Przez odwołanie się do normatywizmu uzyskujemy zatem 
związek raczej „quasi-przyczynowy”, aniżeli ontologiczne powiązanie „przyczynowe”.

26 J. Giezek, Przyczynowość..., s. 172 i n. Podobnie prezentuje niniejsze zagadnienie A. Zoll, 
Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 77. 
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teorie związku przyczynowego

Aby móc stwierdzić powiązanie przyczynowe sprawcy czynu zabronione-
go z zaistniałym skutkiem, których relacja jest analizowana w toku określania 
zależności między zachowaniem się podmiotu sprawczego a naruszeniem do-
bra prawnego, trzeba się odnieść do określonych kryteriów, uznawanych w dok-
trynie za tzw. teorie związku przyczynowego. Jeśli spojrzy się na stypizowane 
przez ustawodawcę czyny zabronione, to można zauważyć, że składają się nań 
trzy elementy. Jest to skutek, którego wystąpienie najczęściej nie wzbudza więk-
szych wątpliwości27, ponadto – zachowanie się sprawcy, które jest nakreślone 
już w znacznie bardziej syntetycznie w przepisach, oraz związek przyczynowy, 
mający na celu ustalenie powiązania pomiędzy dwoma wcześniejszymi czyn-
nikami. Ponieważ przyczynowość obejmuje także gros zachowań prawnokar-
nie nieistotnych, należy w postępowaniu sprawcy odnaleźć cechy determinujące 
złą ocenę społeczną jego konkretnego zachowania się, jak również zawężająco 
ująć związek przyczynowy. Celowi temu służą właśnie rozmaite teorie ustalania 
przyczynowości. 

Trudno przy wyborze kilku reprezentatywnych przykładów uniknąć zarzu-
tu dotyczącego pewnego autorytaryzmu. Wskazane poniżej koncepcje, odnoszą-
ce się do zagadnienia przyczynowości, zostały dobrane jednak na podstawie ich 
znaczenia i stanowią one jednocześnie każdorazowo punkt zwrotny w optyce 
zagadnienia kauzalności, przy czym przedstawiono je w porządku chronologicz-
nym.

A) Z teorii ekwiwalencji (równości warunków; równowartości przyczyn; 
koncepcji nieograniczonego związku przyczynowego; teorii warunku sine qua 
non) wynika założenie, iż przyczyną każdego skutku jest suma określonych wa-
runków, koniecznych do wystąpienia owego skutku. Teoria ta ujmuje związek 
przyczynowy bardzo szeroko, więc, rekapitulując wcześniejsze wywody, wspo-
mnieć tu jedynie można, że opiera się ona na założeniu jakoby każdy z warun-
ków mógł być przyczyną pojawienia się sutku. Szukając tej właściwej, doniosłej 
dla prawa karnego, przesłanki przyczynowej, wyłączamy z pola widzenia po-
szczególne elementy, w celu sprawdzenia hipotetycznego zaistnienia skutku bez 
danych (wykluczonych już) składników. Jeżeli skutek po eliminacji i tak by na-
stąpił, oznacza to, że dany czynnik nie stanowił źródła danego skutku i musimy 
kontynuować nasze poszukiwania.

27 Zob. J. Giezek, Przyczynowość..., s. 67–68.



187Związek przyczynowy...

B) Teoria adekwatnego związku przyczynowego nie ogranicza się jedynie 
do koniecznego warunku nastąpienia skutku, jak przedstawia to model powyż-
szy. Myśl ta opiera się na porównywaniu przyczyn i skutków (stąd nazwa wy-
wodząca się od łacińskiego adaequare – zrównać), w celu ustalenia przyczyn 
zwyczajnych i wyeliminowania tych nadzwyczajnych28. Tutaj niezbędne jest 
uznanie danego czynnika za przyczynę, która w normalnych i typowych warun-
kach może prowadzić do określonego w ustawie skutku, będącego następstwem 
określonego zachowania się sprawcy. W istocie koncepcja ta nadaje się głównie 
do prawa cywilnego29. Według M. Mayera kryterium „typowości” jest jednak 
zawodne nawet w prostych przypadkach, a „teoria adekwatnego związku przy-
czynowego otwiera szeroko wrota do samowoli”. Autor podnosi dalej, że już 
w ogóle: „Poważne trudności wyłaniają się ze stosowania miary »typowości« do 
sytuacji skomplikowanych. Zwłaszcza do przestępstw nieumyślnych”30. 

C) Podobnie problem jest pojmowany na gruncie teorii relewancji. Sama 
przyczynowość jest tutaj postrzegana równie szeroko, jak w przypadku teorii 
ekwiwalencji, aczkolwiek prawo karne stanowi swego rodzaju „sito”, którego 
zadaniem jest wybranie spośród licznych elementów tych, które są dlań istot-
ne, a więc innymi słowy mówiąc – relewantne dla odpowiedzialności karnej. 
Głównym kryterium w tym przypadku jest czasownikowa dyspozycja przepisu 
karnego („zabiera”, „doprowadza”, „zabija” etc.). 

D) Zaproponowana przez J. Giezka teoria warunku odpowiadającego empi-
rycznie potwierdzonej prawidłowości nie definiuje samej „istoty” związku przy-
czynowego, lecz daje pewne wskazówki prowadzące do kauzalnego wyjaśnienia 
konkretnych zdarzeń. Ujmując kwestię metodologicznie, należałoby stwierdzić, 
że dowolne zdarzenie stanowi przyczynę późniejszego skutku wtedy i tylko wte-
dy, gdy jest powiązane łańcuchem zmian, odzwierciedlających istniejące wokół 
nas prawidłowości31. Interesującym zagadnieniem jest tutaj fakt wskazujący na 
to, że jeżeli występuje kilka identycznych okoliczności ziszczających określony 

28 Zob. A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1986, s. 123.
29 T. Bojarski, Polskie prawo karne..., s. 126.
30 M.E. Mayer, Die Causalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht, 

1899, s. 138–139, cyt. za: L. Lernell, Niektóre aktualne problemy przyczynowości w prawie kar-
nym, „Państwo i Prawo” 1961, nr 11, s. 725–726. 

31 Zob. J. Giezek, Przyczynowość..., s. 40. Ponadto autor w przypisie do swej wypowiedzi 
wskazuje też na interesującą metodologicznie koncepcję wyrażoną przez T. Kotarbińskiego.
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warunek prowadzący do skutku, to każda z nich ma tę samą, kauzalną wartość 
dla wyjaśnienia zdarzenia32. 

a zatem, jakkolwiek doktryna wyróżnia kilka teorii dotyczących związku 
przyczynowego (inne koncepcje musiały być pominięte przez wzgląd na ograni-
czony zakres niniejszego szkicu), przyznać trzeba, że najszerzej omawiana prze-
ze mnie teoria ekwiwalencji zdaje się być – w moim mniemaniu – najwłaściwsza. 
Najbardziej odpowiada ona rzeczywistości. Stanowi podstawę, na której opierają 
się pozostałe idee. Pewne zachowania człowieka mogą rzeczywiście wskazywać 
prima facie na powiązanie przyczynowe z zaistniałym skutkiem w dość sze-
rokim spektrum, jednakże – co należy przypomnieć – związek przyczynowy 
stanowi tylko wstępną – przedmiotową – przesłankę odpowiedzialności karnej, 
z którą wespół występować musi przesłanka podmiotowa.

Przypisanie odpowiedzialności za skutek w prawie karnym

Jak już powyżej zaznaczono, znaczenie teorii związku przyczynowego 
i przypisanie skutku w prawie karnym nie jest tożsame z zagadnieniem odpo-
wiedzialności karnej33. Rekapitulując, przypomnę jedynie, że przypisanie skut-
ku następuje niejako samoistnie, ponieważ każdemu sprawcy, niezależnie od 
wieku, stanu świadomości czy zaistniałej strony podmiotowej, można przypisać 
czyn zabroniony, jeśli podmiot ten przyczynił się do wystąpienia badanego stanu 
rzeczy. Stanowi to jakby pierwszy element subsumcji („przesiewania”), dążącej 
do odnalezienia sprawcy czynu zabronionego i przypisania mu w dalszej części 
odpowiedzialności. 

Uprzednio przyjęto stanowisko, iż należy rozwarstwić przyczynowość jako 
zjawisko czysto ontologiczne oraz tzw. quasi-przyczynowość, odpowiadającą 
celom normatywnym przy przypisywaniu odpowiedzialności karnej. By przejść 

32 J. Giezek przywołuje w swojej monografii przykład plutonu egzekucyjnego wykonu-
jącego karę śmierci przez rozstrzelanie. Gdy kilku żołnierzy strzela skazańcowi w serce jedno-
cześnie, to każdy z oddanych strzałów prowadzi do śmierci (stanowi jej warunek), gdyż jest to 
empirycznie potwierdzona prawidłowość. Sama kumulatywność warunków w tym przypadku 
nie ogranicza prawa, ponieważ – wg autora – „Nie jest przy tym istotne, że jakaś okoliczność 
stanu faktycznego (w podanym przykładzie – skutek) jest wspólna dla szeregu konkretnych zda-
rzeń, w których to ogólne prawo akurat się aktualizuje”. Zob. J. Giezek, Przyczynowość..., s. 48.

33 „Przyczynowe powiązanie skutku z działaniem to niewątpliwie warunek konieczny od-
powiedzialności, ale to jeszcze nie warunek wystarczający odpowiedzialności”, cyt. za: W. Wol-
ter, Nauka o przestępstwie..., s. 76.
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do sedna niniejszych wywodów, odwołać się należy do wykreowanej już w la-
tach 30. ubiegłego stulecia konstrukcji obiektywnego przypisania skutku w pra-
wie karnym34. Jej twórcą był niemiecki dogmatyk prawa R. von Honig35. Jednak-
że teoria ta musi być w tym miejscu nieco zmodyfikowana po to, by odpowiadała 
wcześniejszym poglądom. Otóż, według H. Kelsena „skutek” w prawie karnym 
może być przypisany sprawcy jako jego „dzieło” wyłącznie w sytuacji, gdy przy-
czyną owego skutku było nieakceptowane społecznie, niepożądane i ujemnie 
oceniane zachowanie się sprawcy. Jak wcześniej podniesiono, sam „skutek” jest 
sprawcy przypisany zawsze, gdy do wywołania określonego stanu rzeczy pod-
miot się przyczynił, dlatego też modyfikacja, o której napomknięto, tyczy się 
właśnie tego, iż to nie skutek będzie sprawcy obiektywnie przypisywany, lecz 
„odpowiedzialność karna”. Ustawa nie sankcjonuje powodowania negatywnego 
skutku w sensie abstrakcyjnym (który może zwieść nawet na głębokie wody 
regresu ad infinitum), lecz typizuje zachowania, które (dopiero z punktu widze-
nia prawnokarnego) są na tyle istotne w swej negatywnej naturze, że winny być 
karane. Skutkiem tego prawodawca nie zakazuje nam jakiegokolwiek przyczy-
niania się do nastąpienia określonego skutku, a jedynie zabrania nam naruszania 
tym zachowaniem dóbr prawnych36 i wymaga przewidywalności „znacznego” 
stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia skutku37. Dodajmy, że wielu przedsta-
wicieli doktryny porusza zagadnienie tzw. reguł ostrożności, których naruszenie 
(wespół z wystąpieniem negatywnego skutku) daje nam asumpt do przypisania 
odpowiedzialności karnej38. 

34 Zob. Wyrok SN z dn. 8.03.2000 r., III KKN 231/98, OSNKW 2000, nr 5–6, poz. 45 oraz 
Wyrok SN z dn. 1.12.2000, IV KKN 509/98, OSNKW 2001, nr 5–6, poz. 45. 

35 Zob. R. von Honig, Kausalität und objektive Zurechnung, w: Festgabe für R. von Frank, 
Tübingen 1930, Bd. I, s. 174 i n.

36 W Uzasadnieniu do Kodeksu karnego czytamy: „Nie każde (...) naruszenie reguł 
ostrożności pozwala na przypisanie sprawcy tego naruszenia popełnienia czynu zabronionego, 
a w szczególności spowodowania określonego w ustawie skutku. Podstawą przypisania skutku 
(odpowiedzialności karnej – dop. R.R.) będzie naruszenie tej reguły postępowania, która miała 
chronić przed wystąpieniem skutku właśnie na tej drodze, na której on w rzeczywistości nastą-
pił”. Zob. Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 121.

37 Zob. Postanowienie SN z dn. 15.02.2012 r., II KK 193/11, „Biuletyn Prawa Karnego” 
2012, nr 4, poz. 1.2.1, s. 9.

38 Zob. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa: o ustawowym charakterze norm 
prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995, 
s. 178 i n.; J. Lachowski, Rozdział I. Przestępstwo i jego struktura. § 8. Strona podmiotowa czynu 
zabronionego. III. Nieumyślność, w: System prawa karnego, t. 3: Nauka o przestępstwie. Zasady 
odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013, s. 565, 570, 574 i n.; J. Giezek, Komentarz do 
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Pewną kontynuacją dla tego zagadnienia jest treść projektowanego przez 
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego art. 2 § 1 k.k. Przepis ten wskazuje, 
że: „Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe podlega ten tylko, kto 
powoduje skutek w wyniku niezachowania reguły postępowania z dobrem praw-
nym wiążącej w danych okolicznościach”. Niniejsze opracowanie – siłą koniecz-
ności ograniczone w swym zakresie – nie pozwala na kompleksowe przedstawie-
nie wszystkich (dogmatycznie ważnych) uwag, które wiążą się z przedmiotowym 
tematem. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na istotę obiektywnego przypi-
sania skutku, która odnosi się do oceny niezachowania reguł postępowania z do-
brem prawnym. Komisja podnosi dodatkowo, iż reguły te (przede wszystkim 
w aspekcie normatywnym) mają wiązać sprawcę z konkretnymi okolicznościa-
mi, występującymi w związku z realizowaniem przez sprawcę znamion typu 
czynu zabronionego pod groźbą kary.

Pewnego rodzaju instrumentem ułatwiającym określenie i uzasadnie-
nie rozważań o kryteriach obiektywnego przypisania skutku – będącego swe-
go rodzaju ogniwem hipotetycznych powiązań kauzalnych – jest konstrukcja 
tzw. zgodnego z prawem zachowania alternatywnego, na które to zachowanie 
składają się trzy elementy:

−	 zachowanie (mogące objawiać się działaniem lub zaniechaniem),
−	 zgodność z prawem owego zachowania,
−	 jego alternatywność39.
Dlatego właśnie, jeśli mamy do czynienia z działaniem sprzecznym z pra-

wem, to zachowaniem zgodnym z prawem będzie w tym przypadku zaniecha-
nie tego działania lub inne działanie, tym razem licujące z przepisami prawa 
karnego. 

Fundamentem niniejszej teorii jest następujące założenie: istnieją zacho-
wania alternatywne, charakteryzujące się (z punktu widzenia logiki) alterna-
tywą rozłączną. Zastanawiając się nad możliwością przypisania sprawcy od-
powiedzialności karnej, należy zastosować porównanie, ustalając, czy sprawca 

art. 9 k.k., w: Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012, s. 65–66; 
A. Grześkowiak, Komentarz do art. 9 k.k., w: Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, 
K. Wiak, Warszawa 2012, s. 95; A. Wąsek, aktualizacja M. Kulik, Komentarz do art. 9 k.k., 
w: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012, s. 39; A. Zoll, Komentarz do art. 
9 k.k., w: Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warsza-
wa 2012, s. 153. 

39 Zob. J. Giezek, Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania 
skutku, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 4, s. 49.
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dopuścił się czynu zabronionego, czy też nie (należy zbadać znamiona ustawo-
we). Oczywiście niezbędne dla tej koncepcji jest założenie, że w konkretnej sy-
tuacji istniało inne (alternatywne) zachowanie, które sprawca mógł podjąć, ale 
którego się nie dopuścił; gdyby nie było owej możliwości wyboru – dalsze do-
ciekania straciłyby sens. Ponieważ analiza ta ma się opierać na zachowaniach 
alternatywnych, w których przyrównuje się zaistniały stan faktyczny (rzecz ja-
sna naruszający prawo) do jakiegoś wyimaginowanego modelu, należałoby przy-
znać, iż mamy tu do czynienia z jakimś substratem realnym oraz potencjalnym. 
To właśnie zachowanie potencjalne przyrównujemy do realnego postępowania, 
które (w przypadku odstępstwa od właściwego wzorca) charakteryzuje się nie-
zgodnością z prawem. 

Przyczynowość, a także inne elementy konstruujące teoretyczne podstawy 
nauki prawa karnego, należy do grona zagadnień niezwykle skomplikowanych, 
trudnych, a zarazem fascynujących. To jeden z faktorów niezbędnych do przy-
pisania odpowiedzialności karnej, choć jej zaistnienie nie oznacza jeszcze aprio-
rycznie odpowiedzialności sprawcy za dany czyn (co szczególnie transparentnie 
jest akcentowane w przepisie projektowanego art. 2 § 1 k.k.). Poza tym, obok 
omawianej tu czysto obiektywnej przesłanki, musi również wystąpić warunek 
zawinienia40.

Już w innym miejscu pisałem, że kauzalność „stanowi jedynie fragment 
w relacji między rzeczami i zjawiskami”41. Z punktu widzenia więc prawa kar-
nego każdorazowo musimy odkrywać te powiązania, których charakter będzie 
dla ustalenia sprawstwa – i dalej, przypisania odpowiedzialności – niepośledni. 
Prawo karne jako instrument powszechnie uważany za ultima ratio musi być 
precyzyjne po to, by móc opierać się wyłącznie na istotnych przejawach naszej 
codziennej aktywności. 

40 Zob. A. Marek, Prawo karne..., s. 71. Warunek zawinienia poczytywany jest tutaj jako 
wymóg zaistnienia przesłanek niezbędnych dla postawienia sprawcy zarzutu, przypisania winy 
i w konsekwencji – pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za zrealizowanie znamion typu 
czynu zabronionego pod groźbą kary, który (co dla przedmiotowych ustaleń jest szczególnie waż-
ne) będzie jednocześnie stanowił przyczynę dla wywołania relewantnego skutku. W niniejszym 
opracowaniu – w ślad za T. Bojarskim (wyłączając jednakże elementy należące do znamion stro-
ny podmiotowej) – jako warunki zawinienia uznaje się: 1) podmiotową zdatność do ponoszenia 
odpowiedzialności; 2) zdolność rozpoznania bezprawności przedsiębranego czynu; 3) możliwość 
postawienia sprawcy zarzutu z powodu jego zachowania się nieodpowiadającego wymaganiom 
prawa, jeżeli działał on w normalnej sytuacji motywacyjnej. Zob. T. Bojarski, Polskie prawo 
karne..., s. 138.

41 R. Rabiega, O zaniechaniu i usiłowaniu…, s. 32.
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Proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego ujęcie obiek-
tywnego przypisania skutku w art. 2 § 1 k.k. należy uznać za posunięcie właści-
we. Wysłowienie expressis verbis rzeczonej zasady przyczyni się z pewnością do 
ujednolicenia linii orzeczniczej oraz – w związku ze sprecyzowaniem wykład-
ni autentycznej na polu kauzalności – lepszego zrozumienia się przedstawicieli 
doktryny prawa karnego z różnych ośrodków naukowych.

Orzecznictwo

Postanowienie SN z dn. 15.02.2012 r., II KK 193/11.
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cAuSALity AS the BASic cOnditiOn OF ASSiGnMent  
OF OFFendeR’S LiABiLity FOR eFFect endeAvOuR  

tO unScRAMBLe teRMS

Summary

In connection with the proposal of Criminal Law Codification Commission, re-
garding the introduction to the current Criminal Code provision which will regulate the 
issue of assignment effect in criminal law – this sketch focuses on key issues associated 
with this ground.

In opinion of the author – an essential factor when examining the causality is com-
monly used condition sine qua non, which (due to a fairly wide range of use) must be lim-
ited to situations relevant to the criminal law. The discussed condition is the first element 
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of adjudication, which is then clarified by determining whether there is reprehensible to 
contribute a specific perpetrator to actualize by him the constituent hallmarks of a par-
ticular type of criminal offense.

The author assumes that the causal relationship is one of the constituent hallmarks 
of offenses which is describe by effect. Therefore, the social danger of the act – also must 
complete the title element by its own material content. In addition, this article clearly 
distinguishes the same issue of causation from the attach of responsibility for the result 
of the offender in the criminal law, because it is only the starting point for the use (or 
non-use) of the relevant criminal law response.

Translated by Remigiusz Rabiega

Keywords: criminal law, causality, hallmarks of crime, criminal liability
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Streszczenie

Pozaustawowe kontratypy są konstrukcją teoretyczną coraz częściej krytykowa-
ną w nauce prawa. Jednym z problemów, jakie ze sobą niosą, jest praktyczna kwestia 
ustalenia podstawy prawnej odmowy wszczęcia (umorzenia) postępowania karnego. 
Autor artykułu proponuje algorytm postępowania w sytuacji, gdy w stanie faktycznym 
pojawi się okoliczność kwalifikowana jako pozaustawowy kontratyp. Po pierwsze, na-
leży upewnić się, czy dana okoliczność jest rzeczywiście kontratypem, a nie jakąś inną 
okolicznością wyłączającą odpowiedzialność karną. Po drugie, jeśli w wyniku takiej 
weryfikacji dana okoliczność okaże się kontratypem pozaustawowym, to należy zalecać 
stosowanie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 

Słowa kluczowe: pozaustawowe kontratypy, odmowa wszczęcia postępowania karnego, 
umorzenie postępowania karnego, art. 17 § 1 k.p.k.

Przez pojęcie „kontratyp” w doktrynie prawa rozumie się takie okoliczno-
ści, które, mimo że czyn wyczerpuje ustawowe znamiona czynu zabronionego 
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przez ustawę pod groźbą kary, powodują, że czyn taki nie jest bezprawny1. Poza-
ustawowymi kontratypami są natomiast takie kontratypy, których znamiona nie 
zostały w żadnej ustawie w całości (wyczerpująco) określone2. Do grona takich 
okoliczności, różni przedstawiciele doktryny, zaliczają między innymi: ryzyko 
sportowe, zabiegi lecznicze, zgodę pokrzywdzonego, zwyczaj czy działanie we 
własnej obronie w procesie karnym. Katalog taki nie jest jednak zamknięty, co 
więcej – nie można go nawet uznać za jednolity. Pozaustawowe kontratypy niosą 
ze sobą pewne problemy o charakterze praktycznym, trudno jest bowiem wska-
zać prawidłową podstawę prawną odmowy wszczęcia (bądź umorzenia) postę-
powania przygotowawczego. W dalszej perspektywie zagadnienie to ma bez-
pośrednie przełożenie na problematykę prawidłowego sformułowania sentencji 
wyroku, w której sąd może uniewinnić bądź umorzyć postępowanie względem 
oskarżonego. W niniejszym tekście przedstawiona zostanie kolejność czynności 
podmiotu stosującego prawo w sytuacji, gdy w danym stanie faktycznym wystą-
pi okoliczność o cechach pozaustawowego kontratypu. 

ustalenie prawidłowego charakteru prawnego przesłanki wyłączającej 
odpowiedzialność karną

W danym stanie faktycznym mogą wystąpić okoliczności wyłączające od-
powiedzialność karną określonego sprawcy czynu, takie jak na przykład brak 
znamion czynu zabronionego, brak bezprawności, znikoma społeczna szko-
dliwość czynu czy brak winy. Drugą z wymienionych okoliczności określa się 
mianem kontratypu. Jego znamiona mogą być określone w ustawie (na przykład 
w art. 25 k.k.) bądź mogą być opisane przez doktrynę i orzecznictwo. W tym 
ostatnim przypadku mówimy o pozaustawowym kontratypie. Katalog poza-
ustawowych okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną nie jest jed-
nak jednolity. Może się bowiem okazać, że dana okoliczność – określana przez 
część doktryny mianem „pozaustawowego kontratypu” – niekoniecznie musi 
być tak kwalifikowana przez wszystkich przedstawicieli nauki prawa karnego, 
uważających ją za okoliczność skutkującą pierwotną legalnością czynu (brakiem 
znamion czynu zabronionego), wyłączeniem społecznej szkodliwości czy wyłą-
czeniem winy: 

1 Zob. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 163.
2 Zob. J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2009, s. 253.
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− Ryzyko sportowe: jest uważane przez A. Szwarca3, P. Kardasa4, I. Sta-
churę5, R. Kubiaka6 za okoliczność skutkującą pierwotną legalnością 
czynu; przez A. Marka7 jest uważane za pozaustawowy kontratyp; przez 
A. Gubińskiego8, W. Woltera9 jest uważane za ryzyko dnia codziennego.

− Zabiegi lecznicze: są uważane przez A. Zolla10, A. Liszewską11 za oko-
liczności skutkujące pierwotną legalnością czynu; przez J. Warylewskie-
go12 są uważane za pozaustawowe kontratypy.

− Karcenie wychowawcze: jest uważane przez I. Stachurę13 za okolicz-
ność skutkującą pierwotną legalnością czynu; przez J. Warylewskie-
go14, L. Gardockiego15, W. Woltera16, A. Gubińskiego17, Ł. Pohla18 jest 
uważane za pozaustawowy kontratyp; przez M. Kopeć19 jest uważane za 

3 Zob. A. Szwarc, Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, w: Okolicz-
ności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, 
red. Jarosław Majewski, Toruń 2008, s. 67.

4 Zob. P. Kardas, Dozwolone ryzyko sportowe – pozaustawowy kontratyp czy element pre-
cyzujący płaszczyznę bezprawności?, „Przegląd Sądowy” 2009, z. 1, s. 20.

5 Zob. I. Stachura, Karcenie wychowawcze i ryzyko sportowe. Próba analizy statusu nor-
matywnego wybranych kontratypów pozaustawowych, „Czasopismo Prawa Karnego” 2007, nr 2, 
s. 142.

6 Zob. R. Kubiak, Legalność pierwotna ryzyka sportowego, „Prokuratura i Prawo” 2006, 
nr 12, s. 26

7 Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 175.
8 Zob. A. Gubiński, Ryzyko sportowe, „Nowe Prawo” 1959, nr 10, s. 1181.
9 Zob. W. Wolter, Nauka o przestępstwie..., s. 195.

10 Zob. A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2007, t. 1, 
s. 397.

11 Zob. A. Liszewska, Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998, 
s. 83.

12 Zob. J. Warylewski, Prawo karne..., s. 285.
13 Zob. I. Stachura, Karcenie wychowawcze…, s. 127.
14 Zob. J. Warylewski, Prawo karne…, s. 291.
15 Zob. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2008, s. 130.
16 Zob. W. Wolter, Nauka o przestępstwie..., s. 201.
17 Zob. A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności czynu (O okolicznościach uchylających spo-

łeczną szkodliwość czynu), Warszawa 1961, s. 66.
18 Zob. Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 279.
19 Zob. M. Kopeć, Zwyczaj jako podstawa wyłączenia bezprawności karcenia małoletnich, 

w: Prawne aspekty karcenia małoletnich, red. F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 106.



200 Paweł Brzozowski

pozaustawowy kontratyp oparty na zwyczaju; przez F. Ciepłego20, za-
leżnie od sytuacji, jest uważane za czynnik wpływający na społeczną 
szkodliwość czynu, bądź wyłączenie winy.

− Zwyczaj (na przykład zwyczajowe dowody wdzięczności, zdarzenia cy-
kliczne) jest uważany przez J. Majewskiego21, Ł. Pohla22 za okoliczność 
skutkującą pierwotną legalnością czynu; przez M. Cieślaka23, J. Wary-
lewskiego24 jest uważany za pozaustawowy kontratyp.

− Zgoda dysponenta dobrem: jest uważana przez A. Zolla25 za okoliczność 
skutkującą pierwotną legalnością czynu; przez W. Woltera26 jest uwa-
żana za pozaustawowy kontratyp; przez A. Spotowskiego27, Ł. Pohla28, 
M. Mozgawę29, T. Bojarskiego30, zależnie od sytuacji, jest uważana za 
okoliczność skutkującą pierwotną legalnością czynu, bądź jako poza-
ustawowy kontratyp.

20 Zob. F. Ciepły, Problem legalności kryminalnej karcenia cielesnego małoletnich z per-
spektywy zasad wykładni historycznoprawnej, w: Prawne aspekty karcenia małoletnich, red. 
F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 94–95.

21 Zob. J. Majewski, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, Warszawa 2007, 
s. 1184. 

22 Zob. Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 285.
23 Zob. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994, 

s. 69–70.
24 Zob. J. Warylewski, Prawo karne…, s. 308.
25 Zob. A. Zoll, „Pozaustawowe” okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną 

w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karne-
go. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, 
Z. Hołda, Lublin 2005, s. 434.

26 Zob. W. Wolter, O kontratypach i braku społecznej szkodliwości czynu, „Państwo 
i Prawo” 1963, z. 10, s. 507.

27 Zob. A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego a odpowiedzial-
ność karna, „Państwo i Prawo” 1972, nr 2, s. 82.

28 Zob. Ł. Pohl, Prawo karne…, s. 283.
29 Zob. M. Mozgawa, Prawo karne materialne – część ogólna, red. M. Mozgawa, Warsza-

wa 2009, s. 251.
30 Zob. T. Bojarski, Polskie prawo karne, zarys części ogólnej, Warszawa 2008, s. 180.
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− Sztuka: jest uważana przez J. Warylewskiego31, M. Filara32 za pozausta-
wowy kontratyp; przez M. Budyn-Kulik, M. Kulika33 jest uważana za 
okoliczność wyłączającą winę.

W związku z tym podmiot stosujący prawo musi najpierw rozważyć, opie-
rając się na rozbieżnych poglądach doktryny, jaki charakter prawny ma dana 
okoliczność w interesującej go sprawie. Będzie to miało bowiem bezpośrednie 
przełożenie na podstawę prawną odmowy wszczęcia (umorzenia) takiego postę-
powania. Przykładowo, ustalenie, że dane zachowanie jest legalne pierwotnie, 
umożliwi zastosowanie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Skorzystanie z takiej podstawy 
prawnej, w takiej sytuacji, nie powinno budzić żadnych wątpliwości, gdyż czyn 
legalny pierwotnie nie wypełnia znamion czynu zabronionego. W takim przy-
padku, podmiot stosujący prawo uniknie trudności związanych z poszukiwaniem 
prawidłowej, negatywnej przesłanki procesowej w sytuacji, gdy w określonym 
stanie faktycznym dana okoliczność okaże się pozaustawowym kontratypem.

ustalenie, że przesłanką wyłączającą odpowiedzialność karną  
jest pozaustawowy kontratyp

W sytuacji, gdy zostanie ustalone, że dane zachowanie, w danej sprawie, 
należy zakwalifikować jako pozaustawowy kontratyp, a nie na przykład jako 
okoliczność skutkującą pierwotną legalnością danego czynu, to pojawia się pro-
blem związany ze wskazaniem prawidłowej podstawy prawnej odmowy wszczę-
cia (umorzenia) takiego postępowania. Chyba najczęściej spotykanym w tym 
zakresie przypadkiem jest sytuacja, w której zarzuca się składanie fałszywych 
zeznań osobie, będącej – z proceduralnego punktu widzenia – początkowo jedy-
nie świadkiem, a dopiero z czasem uzyskującej status podejrzanego. Taka osoba 
w chwili składania zeznań w charakterze świadka była pouczona o odpowie-
dzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Na tamtym etapie postępo-
wania organom ścigania nie był jeszcze bowiem znany sprawca czynu. W miarę 
gromadzenia materiału dowodowego, wydano postanowienie o przedstawieniu 

31 Zob. J. Warylewski, Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 kodeksu 
karnego, w: W kręgu teorii i praktyki prawa karnego..., s. 378.

32 Zob. M. Filar, Sztuka i zagadnienie pornografii, „Nowe Prawo” 1978, nr 10, s. 144.
33 Zob. M. Budyn-Kulik, M. Kulik, Wolność działalności artystycznej jako okoliczność 

wyłączająca odpowiedzialność karną, w: Prawnokarne aspekty wolności, red. M. Mozgawa, 
Warszawa 2006, s. 244–245.



202 Paweł Brzozowski

zarzutów osobie przesłuchiwanej wcześniej w charakterze świadka, czego skut-
kiem było to, że świadek stał się podejrzanym w sprawie. Formalnie zatem, do 
momentu przedstawienia zarzutów, osoba taka jest traktowana jako świadek i ze-
znaje pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 k.k. (o czym jest pouczana). 
Trudno jednak od niej wymagać, aby, zgodnie z prawdą, przyznała się do popeł-
nienia danego czynu. Następnie, w wyniku przedstawienia zarzutów, dochodzi 
do zmiany jej statusu – ze świadka na podejrzanego – i w związku z tym zaczyna 
jej służyć prawo do odmowy składania wyjaśnień (art. 175 § 1 k.p.k.). Wyklu-
czona jest zarazem odpowiedzialność karna za składanie wyjaśnień niezgodnych 
z prawdą, gdyż nie są to „zeznania”, do których odnosi się art. 233 § 1 k.k. Nie 
ma jednak przepisu, który wyłączałby odpowiedzialność karną takiej osoby, gdy 
na wcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego składała nieprawdzi-
we zeznania w charakterze świadka, a następnie uzyskała status podejrzanego. 
Należy podkreślić, że w tamtym momencie swoim zachowaniem formalnie re-
alizowała znamiona czynu zabronionego. 

W zarysowanej wyżej sytuacji istnieje utarta linia orzecznicza Sądu Naj-
wyższego. Sąd uznaje, że takowy czyn jest pozaustawowym kontratypem wyni-
kającym z prawa do obrony i w konsekwencji wyłączona jest odpowiedzialność 
karna takiej osoby34. Nie wystarczy jednak, by podmiot stosujący prawo, będący 
organem procesowym, ustalił, że w danej sprawie występuje pozaustawowy kon-
tratyp. Organ ten musi jeszcze podjąć dane rozstrzygnięcie procesowe, opierając 
się na przepisach Kodeksu postępowania karnego. Problem polega na tym, który 
z punktów art. 17 § 1 k.p.k. należy wskazać jako podstawę prawną rozstrzygnię-
cia, w sytuacji, gdy w sprawie pojawia się taki, jak wcześniej opisany czy inny, 
kontratyp pozaustawowy.

Artykuł 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Tytułowy przepis zawiera w sobie dwie przesłanki. Pierwsza umożliwia 
umorzenie (niewszczynanie) postępowania, gdy czyn nie ma znamion czynu 
zabronionego. Druga umożliwia podjęcie takich samych rozstrzygnięć proceso-
wych w sytuacji, gdy „ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa”.

34 Uchwała SN z dn. 20.09.2007 r., sygn. I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 7; Wyrok 
sn z dn. 8.03.2007 r., sygn. I KZP 30/06, OSNKW 2007, nr 4, poz. 32; Postanowienie TK z dn. 
30.04.2008 r., sygn. Ts 62/07, OTK-B 2008, nr 2, poz. 70.
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Kiedy czyn nie wypełnia znamion czynu zabronionego, mówimy o tzw. le-
galności pierwotnej. Natomiast, gdy w danym stanie faktycznym wystąpi kon-
tratyp, mówimy o legalności wtórnej. Wniosek jest zatem następujący: poziom 
znamion czynu zabronionego i poziom bezprawności (kontratypu) to zupełnie 
dwie inne warstwy w strukturze przestępstwa. Zatem w sytuacji, gdy mówimy 
o kontratypie (w tym też pozaustawowym), wydaje się, że nie można oprzeć się 
na pierwszej części art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Poszukiwanie kontratypów w danym 
układzie faktycznym może bowiem nastąpić dopiero, gdy zostanie wykazane, że 
czyn wypełnia znamiona czynu zabronionego. W tym zakresie istnieje jednak 
pewne rozwiązanie umożliwiające umorzenie (niewszczynanie) postępowania 
w oparciu o tę właśnie część art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Chodzi tu, mianowicie, 
o pewną koncepcję wypracowaną przez A. Zolla. Autor ten próbuje rozwiązać 
problem pozaustawowych kontratypów za pomocą swoistego „przesunięcia” ich 
na poziom znamion czynu zabronionego. Według niego takie „kontratypy”, jak 
zgoda dysponenta dobrem czy zabiegi lekarskie, są pierwotnie legalne ze wzglę-
du na niegodzenie w dobro czy też nienaruszanie reguł postępowania z tym do-
brem35. Innymi słowy, okoliczności te nie są już kontratypami. Powodują one 
niewypełnianie znamion typu, a nie wtórną legalizację czynu przez wyłączenie 
jego bezprawności. Tym samym, w takich sytuacjach, podmiot stosujący prawo 
ma do czynienia z brakiem znamion czynu zabronionego, co umożliwia skorzy-
stanie z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. in principio. Takie rozwiązanie można oprzeć nie 
tylko na poglądach samego A. Zolla, ale i wielu innych autorów, którzy zostali 
już wymienieni i odpowiednio pogrupowani w pierwszej części niniejszego ar-
tykułu.

Druga część przedmiotowego przepisu umożliwia umorzenie postępowania 
(niewszczynanie go) w sytuacji, gdy: „ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia 
przestępstwa”. Przytoczony fragment przepisu odnosi się bezpośrednio do oko-
liczności kontratypowych i innych wyłączających odpowiedzialność karną. 

W doktrynie niemal powszechnie w tej kategorii lokuje się również po-
zaustawowe kontratypy36. Nie ma jednak głębszej argumentacji dla takiego 
stanowiska. Dość zwięźle prezentuje ją R.A. Stefański, który pisze, że zwrot: 

35 Zob. A. Zoll, „Pozaustawowe” okoliczności..., s. 434.
36 Z. Gostyński, S. Zabłocki, w: Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, red. 

Z. Gostyński, Warszawa 2003, s. 301; L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Komentarz aktualizowany do 
art.17 kodeksu postępowania karnego, red. J. Grajewski, wydanie internetowe LEX, stan prawny 
na 2011 r., nb. 4; E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warsza-
wa 2011, s. 148; P. Hofmański, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. P. Hofmański, 
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„ustawa stanowi”, zawarty w art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., in fine jest: „przeszkodą 
natury formalnej i wydaje się, że tożsamość skutków wywołanych przez te oko-
liczności (pozaustawowe kontratypy – dop. P.B.) i występujących w przepisach 
zawierających wyraźne stwierdzenie, że sprawca nie popełnia przestępstwa, po-
zwala, by ta przyczyna umorzenia miała zastosowanie i do tych wypadków”37. 
Wydaje się jednak, że taka argumentacja jest niewystarczająca wobec założenia 
o racjonalności poczynań prawodawcy. Kodeks bowiem wyraźnie zaznacza, że 
chodzi tylko o takie okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, które 
są opisane w ustawie. Na ten fakt zwracano uwagę już na gruncie analogicznej 
regulacji zawartej w Kodeksie postępowania karnego z 1969 r.38 Podobnie też 
obecnie J. Warylewski stwierdził, że: „byłoby to rozwiązanie contra legem – 
wszak kodeks postępowania karnego mówi wyraźnie, że to »ustawa stanowi, że 
to sprawca nie popełnia przestępstwa«”39. Wykładnia, wbrew wyraźnej treści 
przepisu ustawy, jest w pewnych sytuacjach akceptowana przez naukę prawa. 
Przykładowo, zgodnie z założeniami derywacyjnej koncepcji wykładni M. Zie-
lińskiego, przeciwstawienie się jednoznacznemu rezultatowi wykładni języko-
wej (co w tym przypadku ma miejsce) i powołanie się na rezultaty wykładni 
pozajęzykowej jest możliwe wtedy, gdy rezultat wykładni językowej burzy nam 
założenie o racjonalności aksjologicznej prawodawcy40. W toku interpretacji 
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. trudno znaleźć argumenty systemowe, celowościowe 
czy funkcjonalne, które przemawiałyby za rozumieniem zastosowanego tam 
zwrotu „ustawa” w sposób, który obejmowałby twory doktryny i orzecznictwa. 
Wręcz przeciwnie, z systemowego punktu widzenia uzasadniona wydaje się 
jedynie ścisła wykładnia omawianego wyrażenia. Ustawodawca bowiem w in-
nej części przedmiotowego przepisu pozostawia swego rodzaju otwartą furtkę 
do kreowania innych, nieprzewidzianych wprost w art. 17 k.p.k. okoliczności 

Warszawa 2011, t. I, s. 180; J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 17 
§ 1 k.p.k., wydanie internetowe LEX, nb. 30.

37 R.A. Stefański, Podstawy i przyczyny umorzenia postępowania przygotowawczego, 
„Prokuratura i Prawo” 1996, nr 2–3, s. 18.

38 Zob. W. Daszkiewicz, Przestępność czynu jako przesłanka procesu (Uwagi w związku 
z projektem k.p.k.), „Państwo i Prawo” 1968, nr 12, s. 964; A. Gaberle, Dwie uwagi na temat art. 
11 pkt 2 projektu k.p.k., „Państwo i Prawo” 1969, nr 3, s. 592. 

39 J. Warylewski, Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej 
a kontratypy pozaustawowe, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Materiały IV Bie-
lańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2008, s. 37.

40 Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s. 343.
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uzasadniających umorzenie (niewszczynanie) postępowania. Chodzi mianowi-
cie o pkt 11 analizowanego przepisu. Stanowi on bowiem swego rodzaju „su-
gestię” ustawodawcy dla podmiotu stosującego prawo, aby ten ostatni właśnie 
tam lokował wszelkie pozaustawowe i inne okoliczności wyłączające w różny 
sposób odpowiedzialność karną. Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, 
że brakuje jakichś bardziej prawnie doniosłych argumentów przemawiających 
za możliwością umorzenia (niewszczynania) postępowania na podstawie art. 17 
§ 1 pkt 2 k.p.k. w sytuacji kontratypu pozaustawowego.

Artykuł 17 § 1 pkt 3 k.p.k.

Kolejny tytułowy przepis umożliwia umorzenie postępowania w sytuacji, 
gdy „społeczna szkodliwość czynu jest znikoma”. Skoro zatem mówimy o spo-
łecznej szkodliwości, to jakie ma to odniesienie do pozaustawowych kontraty-
pów? Przecież poziom bezprawności i społecznej szkodliwości to dwie zupełnie 
różne warstwy struktury przestępstwa. Kontratyp cechuje się pewną typowo-
ścią, społeczna szkodliwość ma natomiast odniesienie głównie do cech konkret-
nych czynów, bez próby ich uogólnienia i typizacji41. Mimo takiego wyraźnego 
wyodrębnienia warstw struktury przestępstwa, istnieją pewne argumenty opo-
wiadające się za możliwością skorzystania z art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. przy wystą-
pieniu „pozaustawowego kontratypu”. Można byłoby bowiem uznać, że niektóre 
tzw. pozaustawowe kontratypy są raczej okolicznościami zmniejszającymi spo-
łeczną szkodliwość42. Swoiste przesunięcia konstrukcji takich „pozaustawowych 
kontratypów” na warstwę społecznej szkodliwości może się stać wykonalne przy 
odpowiednim zastosowaniu art. 115 § 2 k.k. Przepis ten nakazuje uwzględnić 
przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości „okoliczności popełnienia czynu”. 
Najbardziej klarownie prezentuje się tu przypadek tzw. kontratypów wiosen-
nych43. Przykładowo, polanie kogoś wodą w zwykły dzień ma zupełnie inną 
społeczną doniosłość niż polanie takiej osoby w śmigus-dyngus. Okoliczności, 
w jakich dopuszczono się takiego samego zachowania, mają istotne znaczenie 
z punktu widzenia oceny społecznej szkodliwości takiego czynu. Jeżeli zatem 

41 A. Zoll, Kontratypy a okoliczności wyłączające bezprawność czynu, w: Okoliczności 
wyłączające bezprawność czynu..., s. 9.

42 Tym samym taka okoliczność nie powinna być już nazywana kontratypem.
43 Szerzej: A. Zachuta, Czy istnieją wiosenne kontratypy, „Edukacja Prawnicza” 2006, 

nr 4 (79), s. 45–48; J. Warylewski, Kontratypy wiosenne, „Palestra” 1999, nr 7/8, s. 35–33.
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„przesunąć” konstrukcję niektórych „pozaustawowych kontratypów” na war-
stwę społecznej szkodliwości, to oczywistą konsekwencją byłoby stosowanie 
w tych sprawach art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. Tym samym okoliczności te traciłyby jed-
nak status kontratypu, choć rezultat finalny postępowania pozostałby ten sam.

Na przedmiotowy przepis, jako rozwiązanie problemu pozaustawowych 
kontratypów na gruncie procedury karnej, wskazuje J. Warylewski. Argumen-
tuje to następująco: „nie mam jednak wątpliwości (przynajmniej w tej chwili), 
że ustawodawca, przewidując w art. 17 k.p.k. negatywne i pozytywne przesłanki 
procesowe, nie pozwala na wskazanie jako podstawy prawnej uniewinnienia czy 
też umorzenia wyłącznie samego opisu sytuacji, którą nazywamy kontratypem 
pozaustawowym. Dlatego uważam, że w przypadku wystąpienia kontratypu po-
zaustawowego i stwierdzenia tego już po rozpoczęciu przewodu sądowego je-
dyną możliwością jest wskazanie w podstawie prawnej wyroku umarzającego 
postępowanie karne na wystąpienie okoliczności wskazanej w 17 § 1 pkt 3 k.p.k. 
– »społeczna szkodliwość czynu jest znikoma«”44. Tak jak wcześniej wspomnia-
łem, takie rozwiązanie, przy jednoczesnej akceptacji konstrukcji pozaustawo-
wych kontratypów, jest wysoce wątpliwe. W dalszej kolejności J. Warylewski 
– aby całkowicie nie oderwać się od konstrukcji kontratypu na rzecz społecznej 
szkodliwości – postuluje, by sąd w uzasadnieniu wskazał, z jakiego kontratypu 
pozaustawowego skorzystał45. Trzeba przyznać, że jest to karkołomne rozwią-
zanie, a może nawet w pewnym sensie „schizofreniczne”, bo w sentencji sąd 
wskazuje na społeczną szkodliwość, a w uzasadnieniu – na pozaustawowy kon-
tratyp. Postawić należy więc pytanie: czy mamy tu jeszcze do czynienia z wie-
lopoziomową strukturą przestępstwa, w której najpierw zastanawiamy się nad 
bezprawnością czynu, a dopiero później (gdy ustalimy, że czyn jest bezprawny) 
nad jego społeczną szkodliwością?

Artykuł 17 § 1 pkt 11 k.p.k.

Katalog negatywnych przesłanek procesowych jest otwarty, co wynika 
z treści art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Wobec przedstawionych już wywodów wyda-
je się, że w sytuacji wystąpienia pozaustawowego kontratypu, bardziej zasadne 

44 J. Warylewski, Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej 
a kontratypy pozaustawowe, w: Okoliczności wyłączające..., s. 37.

45 Tamże, s. 38.
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byłoby odmawianie wszczęcia (umarzanie) postępowania na podstawie art. 17 
§ 1 pkt 11 k.p.k. niż pkt 2 albo 3 wspomnianego przepisu. Taka interpretacja 
byłaby zgodna z zasadą racjonalnego działania prawodawcy. Wobec licznych 
słabości wyżej analizowanych koncepcji trzeba rozważyć zastosowanie art. 17 
§ 1 pkt 11 k.p.k. Taki ciąg postępowania preferuje już chociażby sam ustawodaw-
ca, poprzez zastosowanie odpowiedniej kolejności negatywnych przesłanek pro-
cesowych. Racjonalne jest najpierw zbadanie, czy w ogólne mamy do czynienia 
z czynem (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k.). Dopiero następnie możliwe jest badanie, czy 
dany czyn wypełnia znamiona czynu zabronionego bądź czy ustawa stanowi, 
że taki czyn nie stanowi przestępstwa (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Po rozpatrzeniu 
tych podstawowych elementów struktury przestępstwa można dopiero przejść 
na poziom analizy społecznej szkodliwości (art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.). Gdy zosta-
nie ustalone, że dany czyn jest przestępstwem, można nie wszczynać (umorzyć) 
postępowanie karne już jedynie na podstawie przesłanek natury formalnej, wy-
mienionych w art. 17 § 1 w pkt od 4 do 10 k.p.k. Wobec fiaska poszukiwania roz-
wiązań w tych punktach artykułu 17, ustawodawca pozostawia ostatni wariant 
w postaci niezwykle pojemnego w swej treści art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Za błędne 
należy zatem uznać „siłowe” lokowanie pozaustawowych kontratypów w punk-
tach od 1 do 10, gdy ustawodawca wskazuje sam odpowiednie miejsce, w ramach 
którego można umieścić okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną bez 
konieczności stosowania licznych, karkołomnych koncepcji naukowych. 

Rozwiązanie to, mimo swej legislacyjnej poprawności, ma jednak pewien 
„aksjologiczny” mankament. W sytuacji, gdy sąd w danej sprawie zastosuje 
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. (na przykład w sprawie wystąpi kontratyp obrony ko-
niecznej), to wyda on wyrok uniewinniający (art. 414 § 1 zd. 2 k.p.k.). W sytu-
acji „innych okoliczności wyłączających ściganie” sąd wyda wyrok umarzający 
(art. 414 § 1 zd. 1 k.p.k.). Mając to na uwadze, należy wskazać, że mamy do 
czynienia z dwoma kontratypami (ta sama kategoria okoliczności wyłączających 
odpowiedzialność karną) i dwoma zupełnie innymi kategoriami rozstrzygnięcia 
(wyrok uniewinniający i wyrok umarzający). Mankament ten ma jednak znacz-
nie mniejszą doniosłość niż mogłoby się wydawać. Należy bowiem zwrócić uwa-
gę, że problem ten pojawia się dopiero na etapie postępowania sądowego. Tym-
czasem zagadnienie pozaustawowego kontratypu występuje głównie na etapie 
postępowania przygotowawczego, w którym umorzenie (niewszczynanie) postę-
powania, czy to na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., czy 17 § 1 pkt 11 k.p.k., ma 
formę takiego samego rozstrzygnięcia (to jest postanowienia). 
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W piśmiennictwie na możliwość zastosowania art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. w sy-
tuacji wystąpienia pozaustawowego kontratypu wskazał E. Samborski. Jednak 
jego poglądy w tym zakresie są niespójne, gdyż w ramach jednej publikacji po-
czątkowo pozaustawowe kontratypy zalicza do kategorii z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k., 
a w dalszej części – do art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.46

Wskazanie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. jako podstawy odmowy wszczęcia (umo-
rzenia) postępowania karnego w przypadku wystąpienia pozaustawowego kon-
tratypu opiera się głównie na wielu argumentach negatywnych względem sto-
sowania w takich sytuacjach pozostałych punktów art. 17 k.p.k. Kluczowa jest 
jednak nie liczba, a doniosłość wspomnianych argumentów. 

Podsumowanie i wnioski

Reasumując, w doktrynie przeważa pogląd, że właściwym dla umorzenia 
(odmowy wszczęcia) postępowania z powodu pozaustawowych kontratypów jest 
art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. W zakresie jednak analizowanej materii, wydaje się on 
najmniej zasadny. Dużo bardziej logiczne byłoby stosowanie koncepcji A. Zol-
la (zakładającej, de facto, nieistnienie pozaustawowych kontratypów i innego 
prawnego uzasadniania tych zdarzeń prawnych) albo art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 
Pewne wyjście w poszczególnych przypadkach może stanowić art. 17 § 1 pkt 3 
k.p.k., choć pojawia się wówczas problem, czy wtedy w ogóle możemy mówić 
o kontratypach. 

Na podstawie przeprowadzonych w tekście rozważań można zaprezento-
wać następujący algorytm postępowania podmiotu stosującego prawo, gdy w da-
nym układzie faktycznym zaistnieją okoliczności, które noszą znamiona poza-
ustawowego kontratypu:

1. Należy zapoznać się z poglądami orzecznictwa i doktryny, by ustalić, 
czy dana okoliczność słusznie jest nazywana pozaustawowym kontraty-
pem, czy może jest to raczej jakaś inna okoliczność wyłączająca odpo-
wiedzialność karną.

2. Jeśli okaże się, że dana okoliczność jest jednak pozaustawowym kon-
tratypem, to do odmowy wszczęcia (umorzenia) postępowania należy 
zastosować art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 

46 Zob. E. Samborski, Zarys metodyki..., s. 148, 165.
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Orzecznictwo

Uchwała SN z dn. 20.09.2007 r., sygn. I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 7.
Wyrok SN z dn. 8.03.2007 r., sygn. I KZP 30/06, OSNKW 2007, nr 4, poz. 32.
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LeGAL BASe FOR ReFuSAL tO initiAte (RedeMPtiOn) 
OF the cRiMinAL PROceedinGS 

in the cASe OF OutSide StAtutORy 
OF the FActORS excLudinG cRiMinAL ReSPOnSiBiLity

Summary

An outside statutory of the factors excluding criminal responsibility are a theoreti-
cal construct which is more and more criticized in the science of law. One of the problem 
is a practical question of determining the legal base for refusing to initiate (redemption) 
of criminal proceedings. Author of this article proposes an algorithm to deal with in 
case when circumstance appears and is qualified as the outside statutory of the factors 
excluding criminal responsibility. Firstly, we make sure whether the circumstance is 
actually the outside statutory of the factors excluding criminal responsibility, not some 
other circumstance exempting criminal liability. Secondly, if despite of such a verifica-
tion, the circumstance in our opinion still bears the features the outside statutory of the 
factors excluding criminal responsibility, it is appropriate to use art. 17 § 1 point 11 the 
Code of Criminal Procedure.

Translated by Paweł Brzozowski 

Keywords: an outside statutory of the factors excluding criminal responsibility, refusal 
to initiate criminal proceedings, redemption of criminal proceedings, art. 17 § 1 
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