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 SYTUACJA PROCESOWA OSKARŻONEGO  
W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM W ŚWIETLE  

ZASADY KONTRADYKTORYJNOŚCI I PRAWA DO OBRONY

Streszczenie

Tematem opracowania  jest sytuacja procesowa oskarżonego w postępowaniu są-
dowym w świetle zasady kontradyktoryjności i prawa do obrony, która zostanie omó-
wiona w odniesieniu do uprawnień oskarżonego wynikających z tych zasad w świetle 
aktualnego Kodeksu postępowania karnego i zmian do k.p.k. z 2013 r. W opracowaniu 
starano się wykazać, że oskarżony ma możliwość wpływania na czynności postępo-
wania sądowego poprzez przyznane mu w tym etapie procesu karnego uprawnienia. 
Zmiany do k.p.k. z września 2013 r. przyznają też oskarżonemu prawo do kilkakrotnego 
wnioskowania o zobowiązanie prokuratora do przekazania materiałów postępowania 
przygotowawczego przez niego wskazane.

Słowa kluczowe: postępowanie karne, oskarżony, uprawnienia w świetle zasady kontra-
dyktoryjności i prawa do obrony

Wstęp

Dla realizacji celów procesu karnego (w tym postępowania sądowego) 
przepisy k.p.k. przewidują liczne uprawnienia, którymi strony procesowe mogą 
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wpływać na przebieg procesu karnego i podejmowane w nim decyzje, łącznie 
z rozstrzygnięciem o przedmiocie sprawy. Zakres tych uprawnień procesowych 
określa w szczególności zasada kontradyktoryjności, która odnosi się do wszyst-
kich stron procesowych. Strony procesowe (w tym oskarżony) muszą mieć 
świadomość istoty odpowiedzialności karnej za popełniony czyn i realizowania 
swoich uprawnień w celu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia sprawy. Przede 
wszystkim muszą wiedzieć, jaki czyn jest przedmiotem rozpoznania i o co mają 
walczyć lub co zwalczać1. W postępowaniu sądowym musi powstać co najmniej 
trójstronny stosunek procesowy: oskarżyciel – oskarżony – organ procesowy2. 
Dopiero wówczas można mówić o właściwym procesie karnym. W postępo-
waniu karnym zakłada się istnienie trójpodmiotowego procesu, a mianowicie: 
strony czynnej (oskarżyciel, powód cywilny) i strony biernej (oskarżony) oraz 
sądu wyposażonego w pozycję bezstronności3, który rozstrzyga istniejący spór4. 
Z równouprawnienia stron procesowych wynika, że strony mają prawo do wpły-
wania swoim zachowaniem na przebieg i wynik procesu poprzez podejmowanie 
aktywnego w nim udziału, wynikającego z uprawnień przyznanych zasadą kon-
tradyktoryjności, która implikuje przyznanie spierającym się podmiotom szeregu 
uprawnień do aktywnego działania w procesie. Strony (w tym oskarżony) mogą 
dysponować przyznanymi im uprawnieniami5. Uprawnienia te, rozumiane jako 
określenie wyróżnionych w jakiś sposób elementów prawa podmiotowego, gdzie 
przeważnie chodzi o bliższe wyznaczenie zachowania objętego prawem, stano-
wią jednocześnie gwarancje określonego podmiotu do ochrony określonego stanu 
rzeczy. Wskazane niżej uprawnienia wyznaczają jednocześnie zakres gwarancji 
przysługujących oskarżonemu w postępowaniu sądowym. Uprawnienia te przed-
stawione zostaną w sposób określony przepisami kodeksu postępowania kar-
nego. Sytuacja oskarżonego w postępowaniu sądowym przedstawiona zostanie 

1 S. Waltoś, Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999, s. 94. 
2 K. Marszał, Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 101.
3 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009, s. 113.
4 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do arty-

kułów 297–467, t. 2, Warszawa 2007, s. 279. 
5 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984, 

s. 254; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985, s. 359; B. Bieńkowska, Dyspozy-
cyjność stron w procesie karnym na tle zasady kontradyktoryjności, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 6, 
s. 34–35; D. Tarnowska, Uprawnienia stron procesowych w świetle zasady kontradyktoryjności 
w procesie karnym, [w:] Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, 
red. J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin–Jarocin 2006, s. 387. 
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w świetle uprawnień wynikających z zasady kontradyktoryjności i zasady prawa 
do obrony. Zasada kontradyktoryjności dotyczy sytuacji prawnej oskarżonego,  
a zasada prawa do obrony – formy i sposobu prowadzenia postępowania. Zasady 
te określają jednocześnie zakres możliwego działania oskarżonego przed sądem. 

Sytuacja procesowa oskarżonego w świetle zasady kontradyktoryjności

Spór stron najbardziej widoczny jest w postępowaniu sądowym. Obowią-
zująca ustawa przewiduje dla tego etapu procesu szereg uprawnień, będących 
jednocześnie gwarancjami procesowymi, które umożliwiają m.in. oskarżonemu 
aktywny udział w postępowaniu sądowym. Przejawy kontradyktoryjności zna-
leźć można jeszcze przed rozprawą główną. W art. 338 § 2 k.p.k. przewiduje 
się prawo oskarżonego do wniesienia w terminie 7 dni od doręczenia mu odpisu 
aktu oskarżenia pisemnej odpowiedzi na ten akt, przy czym należy oskarżo-
nego pouczyć o tym prawie6. Oznacza to, że już na początku postępowania 
sądowego oskarżony może wnieść pisemną odpowiedź na akt oskarżenia7, co 
pozwala mu ustosunkować się do zarzutów postawionych w akcie oskarżenia,  
a w konsekwencji powinno wpłynąć na przyspieszenie postępowania przed 
sądem. Złożenie pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia jest jedynie prawem 
oskarżonego, którego nie musi wykorzystywać. Nie można więc żądać od 
niego takiej odpowiedzi8. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia nie zastępuje 
wyjaśnień oskarżonego, nie stanowi więc dowodu w sprawie. Jest to stanowi-
sko oskarżonego jako strony postępowania. W odpowiedzi na akt oskarżenia 
oskarżony może wystąpić z wnioskami o podjęcie przez sąd decyzji np. co do 
warunkowego umorzenia postępowania przed rozprawą czy też o skazanie go na 
zasadach określonych w art. 387 k.p.k (w tym wypadku powinien sprecyzować 
zasady, na jakich chce być skazany). Odpowiedź może w imieniu oskarżonego 
złożyć jego obrońca9. Uprawnienie to daje oskarżonemu możliwość ustosunko-
wania się do twierdzeń aktu oskarżenia, zapobiegając jednostronności wytworzo-
nego jedynie przez dokument obrazu procesu w oczach sądu w punkcie wyjścia 

6 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komen-
tarz, Warszawa 2008, s. 746.

7 S. Waltoś, Naczelne zasady…, s. 99.
8 A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 2003, s. 239.
9 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 856.
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sądowego rozpoznania sprawy10. Odpowiedź na akt oskarżenia musi mieć formę 
pisemną, nie musi jednak spełniać wymagań pisma procesowego (art. 119 k.p.k.). 
Kształt przedmiotu ewentualnej odpowiedzi na akt oskarżenia wynika pośrednio  
z art. 332 i 333 k.p.k. Obszar polemiki z twierdzeniami aktu oskarżenia może 
dotyczyć zarówno kwestii prawnych, jak i faktycznych11. Ponadto, zgodnie 
ze zmianami do k.p.k.12, prezes sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie, 
zarządzając doręczenie aktu oskarżenia oskarżonemu, poucza go o prawie do 
złożenia wniosku o zobowiązanie prokuratora do uzupełnienia materiałów 
postępowania przygotowawczego dołączonych do aktu oskarżenia o określone 
dokumenty zawarte w aktach tego postępowania, gdy ma to znaczenie dla inte-
resu oskarżonego (art. 338 § 1 k.p.k.). Dalszą gwarancją procesową, wynikającą  
z zasady kontradyktoryjności jest przepis art. 339 § 5 k.p.k., dopuszczający udział  
w posiedzeniu przed rozprawą główną (wyznaczonego na podstawie art. 339 § 1  
i 3 k.p.k.) stron, obrońców i pełnomocników. Jeżeli sąd orzeka co do środka 
zabezpieczającego, określonego w art. 94 lub 95 k.k., wówczas udział proku-
ratora i obrońcy jest obowiązkowy13. Gdy sąd orzeka w kwestii warunkowego 
umorzenia postępowania karnego, prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają 
prawo wziąć udział w posiedzeniu, ale na zarządzenie prezesa sądu lub sądu ich 
udział jest obowiązkowy (art. 341 § 1 k.p.k.). Podobnie prokurator, oskarżony  
i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu co do rozpoznania 
wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy. Jednakże ich udział jest obowiąz-
kowy na zarządzenie prezesa sądu lub sądu. Obecność stron i ich reprezentantów 
na posiedzeniu upoważnia do składania wniosków i innych oświadczeń podczas 
posiedzenia (art. 116 k.p.k.)14. Obrońca oskarżonego musi też być zawiadomiony 
o posiedzeniu sądu w kwestii dalszego stosowania tymczasowego aresztowania 
po wniesieniu aktu oskarżenia (art. 249 § 5 i art. 344 k.p.k.)15. Zgodnie ze zmia-

10 J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 2004, s. 698.

11  K. Woźniewski, Odpowiedź na akt oskarżenia jako nowa instytucja prawa dowodowego 
oraz gwarancja rzetelnego procesu w świetle wybranych standardów procesowych Europejskiej 
konwencji praw człowieka, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, nr 4, s. 15; D. Tarnowska, Upraw-
nienia stron…, s. 396.

12  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247).

13  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, s. 748.
14  S. Waltoś, Naczelne zasady…, s. 100.
15  Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23.08.2000 r., II AKz 181/00, KZS 2000/7–8/51.
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nami do art. 349 k.p.k., jeżeli prezes sądu zawiadomi strony (w tym oskarżonego) 
o posiedzeniu w sprawie planowania i organizacji rozprawy, oskarżony może 
zgłosić wniosek dotyczący planowania przebiegu rozprawy i jej organizacji,  
w tym dowodów, które powinny być przeprowadzone jako pierwsze. Ponadto, 
zgodnie ze zmianami do k.p.k., oskarżony będzie miał prawo udziału w rozpra-
wie, ale przewodniczący lub sąd będą mogli uznać jego obecność za obowiąz-
kową (art. 374 k.p.k. po zm.). Również zgodnie ze zmianami k.p.k. z 2013 r., do 
czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, strony (w tym oskarżony) będą mogły 
wnosić o zobowiązanie prokuratora do uzupełnienia materiałów postępowania 
przygotowawczego dołączonych do aktu oskarżenia o określone dokumenty 
zawarte w aktach tego postępowania. Związane z działaniem zasady kontra-
dyktoryjności gwarancje oskarżonego wypływają również z art. 385 § 1 k.p.k., 
zgodnie z którym przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania aktu oskarżenia 
przez oskarżyciela, a jeżeli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, przewodni-
czący informuje o jej treści. Działanie kontradyktoryjności przejawia się więc  
w tym, że na rozprawie sądowej oskarżyciel przedstawia i popiera akt oskarżenia, 
a tym samym oskarżony zyskuje prawo do obrony przed zarzutami.

Wyrazem kontradyktoryjności postępowania sądowego i walki stron 
przed bezstronnym arbitrem są też przepisy art. 367–370 k.p.k., określające 
prawo stron (w tym oskarżonego) do zabierania głosu i wypowiadania się co 
do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu16, a także prawo do składania 
wniosków dowodowych oraz do zadawania pytań świadkom i biegłym. Obo-
wiązkiem przewodniczącego jest umożliwienie stronom procesowym realizację 
ich uprawnień procesowych17. Prawo każdej strony do zabierania głosu w każdej 
kwestii podlegającej rozstrzygnięciu lub podniesionej przez strony jest przeja-
wem kontradyktoryjności procesu18. Przepisy art. 406 i 407 k.p.k., dotyczące 
głosów stron, określają tylko miejsce tych głosów w toku rozprawy głównej  
i ich kolejność. Zakres głosów stron (ze względu na ich treść) wynika natomiast  
z art. 367 § 1 k.p.k., który nakłada na przewodniczącego obowiązek umożliwienia 
stronom wypowiedzenia się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu. 
Dlatego, jak uznał Sąd Najwyższy19, sąd pierwszej instancji naruszył przepisy 

16  K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Ko-
mentarz, Warszawa 2005, s. 674.

17  P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania…, s. 383.
18  W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 346.
19  Postanowienie SN z 27.05.2002 r., V KRN 472/00, LEX nr 53332. 
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art. 367 § 1 k.p.k. oraz art. 16 § 2 k.p.k. Przewodniczący składu powinien bowiem 
poinformować strony, że widzi możliwość prowadzenia sprawy odroczonej  
w dalszym ciągu i umożliwić stronom wypowiedzenie się w tej kwestii, poucza-
jąc o następstwach procesowych sprzeciwu albo jego braku. Umożliwienie stro-
nom wypowiedzenia się oznacza nie tylko umożliwienie zajęcia stanowiska co 
do kwestii wskazanych przez sąd, ale także przedstawienie przez stronę kwestii, 
jaka ma jej zdaniem być rozstrzygnięta w zależności od okoliczności sprawy. 
Obowiązek ten spoczywa po stronie sądu – konieczne jest poinformowanie 
strony, która ma się wypowiedzieć o przysługującym jej uprawnieniu, a także 
poinformowanie o tym, jakie okoliczności mogą być przedmiotem wypowiedzi.

Ponadto, w postępowaniu sądowym dowody na poparcie oskarżenia 
powinny być w miarę możności przeprowadzane przed dowodami służącymi do 
obrony (art. 369 k.p.k.). Osiąga się ten cel głównie dzięki wykazowi dowodów 
w akcie oskarżenia. W razie uwzględnienia przez sąd kilku wniosków dowodo-
wych, złożonych np. na rozprawie, kolejność ich przeprowadzania zgodnie z art. 
369 k.p.k. jest z góry ustalona20. Przepis ten stanowi efekt obowiązywania zasad 
domniemania niewinności i ciężaru dowodu oraz nakazuje przeprowadzenie  
w pierwszej kolejności dowodów oskarżenia21. W wyjątkowych wypadkach 
można odstąpić od tej zasady w odniesieniu do konkretnego dowodu, ale nie jest 
możliwe odwrócenie całej reguły.

Gwarancją umożliwiającą oskarżonemu należyte przygotowanie się do czyn-
nego udziału w rozprawie sądowej jest art. 353 k.p.k. wskazujący termin, w którym 
należy wezwać strony na rozprawę. Przepis ten stanowi, że pomiędzy doręczeniem 
zawiadomienia a terminem rozprawy powinno upłynąć co najmniej 7 dni. Przepis 
ów dotyczy również oskarżonego i działa także w postępowaniu odwoławczym22. 
Niezachowanie tego terminu w stosunku do oskarżonego lub jego obrońcy skutkuje 
odroczeniem rozprawy na ich wniosek zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu 
sądowego23. W razie zgłoszenia wniosku o odroczenie rozprawy w warunkach 
określonych w art. 353 k.p.k. sąd jest zobligowany rozprawę odroczyć. Naruszenie 
tego przepisu przez sąd stanowi obrazę przepisów postępowania, zaliczaną do tzw. 
względnych podstaw odwoławczych, tj. obecnie art. 438 pkt 2 k.p.k.24

20  S. Waltoś, Naczelne zasady…, s. 101.
21  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania… (2008), s. 789.
22  Wyrok SN z 14.02.2001 r., V KKN 395/98, LEX nr 52027.
23  K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania…, s. 674.
24  Wyrok SN z 2.08.1974 r., VKR 222/74, OSNKW 1974/12/232.
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Gwarancją uprawnień oskarżonego w postępowaniu sądowym jest też art. 
374 k.p.k., przewidujący obowiązkową obecność oskarżonego na rozprawie 
głównej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Obecność oskarżonego na rozpra-
wie jest wyrazem realizacji zasady kontradyktoryjności. W celu zapewnienia 
obecności oskarżonego przewodniczący składu orzekającego może wydać 
zarządzenie uniemożliwiające oskarżonemu wydalenie się z sądu przed zakoń-
czeniem rozprawy. Zarządzenie to może sprowadzić się do wydania np. policji 
sądowej lub woźnemu polecenia dozorowania drzwi wejściowych z sali rozpraw 
czy wydania oskarżonemu zakazu wydalania się z tej sali25. W razie potrzeby 
sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie. Regułą jest obowiązkowa 
obecność oskarżonego na rozprawie. Wyjątki od tej reguły może przewidywać 
ustawa, która dopuszcza prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego 
w postępowaniu uproszczonym oraz w sprawie o wydanie wyroku łącznego 
lub gdy oskarżony opuścił salę rozpraw bez zezwolenia przewodniczącego, 
a także jeśli nie stawił się bez usprawiedliwienia na rozprawę odroczoną lub 
przerwaną albo nie stawił się z powodu zawinionej niezdolności. W sprawach 
prowadzonych w trybie uproszczonym nieobecność należycie wezwanego 
oskarżonego nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu sprawy (art. 479 § 1 k.p.k.); 
dotyczy to też trybów opartych na założeniach postępowania uproszczonego  
(art. 485 k.p.k.)26. Nieobecność oskarżonego na rozprawie, gdy jest ona obo-
wiązkowa, stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą – art. 439 § 1 pkt 11 
k.p.k. – poza wypadkiem, gdy zapadł wyrok uniewinniający27. Jak wskazano 
wcześniej, po zmianach k.p.k. z 2013 r., obecność oskarżonego na rozprawie nie 
będzie już obowiązkowa, chyba że przewodniczący lub sąd uzna jego obecność 
za obowiązkową. Zgodnie bowiem ze zmienioną w 2013 r. treścią art. 374 k.p.k.  
oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie, a przewodniczący lub sąd mogą 
uznać jego obecność za obowiązkową. W sprawach o zbrodnie obecność oskar-
żonego podczas czynności, o których mowa w art. 385 (tj. podczas przedsta-
wienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia) i art. 386 (tj. w razie, gdy 
oskarżony bierze udział w rozprawie podczas pouczenia go o jego prawach), 
jest obowiązkowa.

25  R.A. Stefański, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 kwietnia 2004 r., WK 8/04, „Wojsko-
wy Przegląd Sądowy” 2004, nr 4, s. 141; D. Tarnowska, Uprawnienia stron…, s. 399.

26  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania…, s. 857.
27  J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, 

Kraków 2003, s. 927; J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, t. 2, Zakamycze 2006, s. 95.
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W związku z wyżej określonym obowiązkiem pozostaje art. 350 § 2 k.p.k., 
normujący co do oskarżonego pozbawionego wolności obowiązek wydania w każ-
dym wypadku zarządzenia doprowadzenia go na rozprawę. Jest to uprawnienie 
wynikające również z zasady kontradyktoryjności, mające na celu zagwarantowanie 
obecności oskarżonego na rozprawie głównej i umożliwienia mu czynnego w niej 
udziału. Regułą jest, że zarządzenie doprowadzenia na rozprawę działa w postępo-
waniu zwyczajnym pierwszoinstancyjnym. Reguła ta doznaje ograniczeń w postępo-
waniu apelacyjnym i kasacyjnym. W postępowaniu apelacyjnym sąd odwoławczy, 
na wniosek oskarżonego pozbawionego wolności, zarządza sprowadzenie go na 
rozprawę, chyba że uzna za wystarczającą obecność obrońcy. W wypadku, gdy sąd 
nie zarządza sprowadzenia oskarżonego, który nie ma obrońcy, wyznacza obrońcę 
z urzędu. Natomiast na rozprawie kasacyjnej zasadą jest to, że nie sprowadza się 
oskarżonego pozbawionego wolności, chyba że prezes Sądu  Najwyższego lub Sąd 
Najwyższy uzna to za konieczne (art. 535 § 1 k.p.k.). Jednakże, zgodnie ze zmianami 
k.p.k. w 2013 r., zarządzenie doprowadzenia na rozprawę oskarżonego pozbawio-
nego wolności należy wydać także, gdy jego obecność na rozprawie zostanie uznana 
za obowiązkową oraz w celu udziału w czynnościach związanych z odczytaniem 
oskarżenia i pouczenia oskarżonego o jego prawach w sprawach o zbrodnie, a także 
wtedy, gdy oskarżony złożył wniosek o doprowadzenie go na rozprawę (art. 350 
§ 3 k.p.k.), gdy jest pozbawiony wolności, a jego obecność na rozprawie nie jest 
obowiązkowa.  Kolejnym uprawnieniem oskarżonego, zgodnie ze zmianami, będzie 
prawo działające do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, polegające na tym, 
że m.in. oskarżony będzie mógł wnosić o zobowiązanie prokuratora do uzupełnie-
nia materiałów postępowania przygotowawczego dołączonych do aktu oskarżenia  
o określone dokumenty zawarte w aktach tego postępowania (art. 381 k.p.k.).

Dalszą gwarancją wypływającą z zasady kontradyktoryjności jest prawo 
stron (w tym oskarżonego) do zaskarżania decyzji procesowych, które może 
być realizowane przez złożenie zażalenia, apelacji, kasacji, wniosku o wzno-
wienie postępowania (art. 425, 444, 459, 519 k.p.k.) i wiążące się z tym prawo 
strony przeciwnej do złożenia pisemnej odpowiedzi na środek odwoławczy  
(art. 428 § 2 k.p.k.). Ustosunkowanie się w formie pisemnej do zarzutów i wnio-
sków zawartych w środku odwoławczym przeciwnika procesowego może stano-
wić skuteczny sposób „obrony” orzeczenia pierwszoinstancyjnego, korzystnego 
dla strony składającej taką odpowiedź28.

28  J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, 
Kodeks postępowania…, t. 3, s. 44. 
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Umożliwienie stronom (w tym oskarżonemu) równej walki przed niezawi-
słym sądem zaspokoić powinno poczucie sprawiedliwego traktowania. W rów-
noprawnym sporze oskarżonego ze stroną przeciwną udział bierze obiektywny 
organ sądowy. Strony procesowe mają jedynie prawo aktywnego udziału w pro-
cesie oraz prawo do wykorzystywania uprawnień wynikających z zasady kontra-
dyktoryjności. Mogą nie korzystać z przyznanych im praw i gwarancji, a organ 
procesowy nie powinien wymuszać na nich podejmowania działań. Strony proce-
sowe w przyznanym im zakresie mogą swym zachowaniem wpływać na przebieg 
i wynik procesu. Zaznaczyć jednak trzeba, że uprawnienia stron są ograniczone 
w porównaniu z uprawnieniami organów procesowych, gdyż polegają z jednej 
strony na poddaniu aktów dyspozycyjnych stron kontroli organów procesowych, 
np. oddalenie wniosku dowodowego (art. 170 k.p.k.), a z drugiej – na ogranicze-
niu stron w swobodzie działania, jak np. brak możliwości cofnięcia środka odwo-
ławczego wniesionego na korzyść oskarżonego przez oskarżyciela publicznego 
lub obrońcę w ramach obrony obowiązkowej (art. 431 k.p.k.).

Sytuacja procesowa oskarżonego w świetle zasady prawa do obrony 

W odniesieniu do oskarżonego działa jeszcze jedna naczelna zasada proce-
sowa, normująca tylko jemu przyznane uprawnienia, tj. zasada prawa do obrony. 
Zasada ta dotyczy wyłącznie sytuacji procesowej oskarżonego i jego uprawnień 
w postępowaniu karnym (w tym w postępowaniu sądowym). Rozszerza upraw-
nienia oskarżonego, które przysługują mu jako stronie procesowej na podstawie 
zasady kontradyktoryjności29. Prawo do obrony wiąże się ściśle z zasadą kontra-
dyktoryjności30. Gwarancje wynikające z prawa do obrony sprzyjają eliminacji 
rozstrzygnięć opartych jedynie na dowodach i okolicznościach przemawiających 
przeciw oskarżonemu, czym przyczyniają się do ukształtowania pełniejszego, 
bardziej zgodnego z prawdą materialną zdarzenia31. Choć zasada prawa do 
obrony działa we wszystkich etapach postępowania karnego, to niektóre gwa-
rancje z niej wynikające widoczne są w szczególności w postępowaniu sądowym  
i skierowane są do organu orzekającego o przedmiocie procesu. 

29  K. Marszał, Proces karny…, s. 119.
30  M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1971, s. 302.
31  P. Kruszyński, Realizacja prawa do obrony na rozprawie głównej, „Studia Iuridica” 1985, 

nr 13, s. 95. 
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 Również w postępowaniu przed sądem oskarżony może swoje prawo do 
obrony realizować przez odmowę wyjaśnień32, zaprzeczanie popełnienia zarzuca-
nego mu czynu, złożenie wyjaśnień nieodpowiadających prawdzie. Taka obrona 
oskarżonego, choć nie ułatwia sądowi wykrycia prawdy materialnej, jest prawem 
oskarżonego i nie może być uznana ani za okoliczność skutkującą negatywną 
oceną postawy oskarżonego, ani za okoliczność obciążającą w zakresie dowodo-
wym (jako poszlaka) lub przy wymiarze kary33. Oskarżonego należy pouczyć nie 
tylko o prawie składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oraz o możliwości  
niepodawania przyczyny odmowy, ale także o tym, że taka jego postawa nie 
będzie miała dla niego żadnych ujemnych skutków procesowych. Nie ma jednak 
przeszkód, by zwrócić oskarżonemu uwagę  na to, że złożenie wyjaśnień może 
przyczynić się nie tylko do dokonania ustaleń korzystnych dla niego, ale także do 
szybszego zakończenia postępowania karnego. Także zmiana przez oskarżonego 
wyjaśnień poprzednio składanych mieści się w ramach wynikających z prawa 
do obrony i z tej racji nie może stanowić ani podstawy, ani okazji do stosowania 
względem oskarżonego – tytułem sui generis środka represji –  tymczasowego 
aresztowania34.

Pewne gwarancje zyskuje też oskarżony w razie czasowego wydalenia  
z sali rozpraw w trybie art. 390 § 2 k.p.k., kiedy to, choć pozbawiony prawa 
bezpośredniego uczestnictwa w przesłuchaniu świadka czy współoskarżonego, 
może jednak, przez swą aktywność procesową po zapoznaniu się z treścią zeznań 
lub wyjaśnień złożonych w czasie jego nieobecności (art. 375 § 2 k.p.k. w zw.  
z art. 390 § 2 k.p.k.), spowodować złożenie dodatkowych zeznań lub wyjaśnień 
w odpowiedzi na istotne dla sprawy pytania oskarżonego. Oskarżony ma nieskrę-
powaną możliwość składania wyjaśnień co do każdego przeprowadzonego, także 
w czasie swojej nieobecności na sali sądowej, dowodu (art. 175 § 2 k.p.k.)35. 
Odmowa składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania jest spo-
sobem obrony, przeto nigdy nie może być poczytywana jako okoliczność obciąża-

32  A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa…, s. 243; Z. Świda, R. Ponikowski, W. Posnow, 
Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008, s. 42; T. Grzegorczyk, J. Tylmna, Polskie 
postępowanie…, s. 312.

33  Wyrok SN z 29.06.1979 r., III KR 169/79, LEX nr 21822.
34  Postanowienie SN z 28.12.1974 r., III KZ 254/74, OSNKW 1975/2/29.
35  P. Rogoziński, Obecność oskarżonego na rozprawie sądowej i jego prawo do prowadzenia 

obrony materialnej w świetle norm konstytucyjnych i konwencyjnych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 
1999, nr 4, s. 21; D. Tarnowska, Uprawnienia oskarżonego w świetle prawa do obrony, „Prokura-
tura i Prawo” 2006, nr 7–8, s. 139.
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jąca36. Także nieprzyznanie się do winy i nieokazanie skruchy jest jedynie formą 
obrony i nie może wpływać na surowszy wymiar kary37. Prawa tego nie można 
traktować jako zwykłej formalności, udział bowiem oskarżonego jest jedną  
z gwarancji jego prawa do obrony, sądowi zaś stwarza dodatkowe przesłanki do 
dokonania prawidłowych ustaleń faktycznych i trafnych ocen, również na pod-
stawie odbioru wrażeń wynikających z zachowania się uczestników procesu38.

W tym miejscu należy odnieść się do problemu pomówienia przez oskarżo-
nego na rozprawie innych osób o popełnienie zarzucanego mu czynu. Pomówie-
nie w procesie karnym jest dowodem traktowanym na równi z innymi środkami 
dowodowymi. Takie twierdzenie znajduje swoje oparcie zarówno w art. 7 k.p.k., 
mówiącym o swobodnej ocenie dowodów, jak i w art. 175 i 176 k.p.k., traktują-
cych o dowodzie z wyjaśnień oskarżonego. Jednocześnie, zgodnie z art. 410 k.p.k.,  
podstawę wyroku może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych  
w toku rozprawy głównej, co wskazuje jednoznacznie, że pomówienie oskarżo-
nego może być dowodem w sprawie, jeżeli oczywiście znajduje potwierdzenie 
w zebranym materiale dowodowym. K.p.k.  nie przyznaje oskarżonemu prawa 
do pomawiania innych osób, realizując jednak swoje prawo do obrony, może 
on czynić wszystko, co przyczyni się do wyłączenia lub złagodzenia jego odpo-
wiedzialności karnej, byle takie zachowania nie wyczerpywały znamion innych 
czynów zabronionych39. Prawo do obrony, zapewniające oskarżonemu swobodę 
wypowiedzi co do zarzucanego mu czynu, chroniące zarazem przed poniesie-
niem odpowiedzialności karnej z powodu ich treści, nie legalizuje innych zacho-
wań oskarżonego o znamionach czynu zabronionego, choćby zmierzały one do 
uniknięcia bądź złagodzenia odpowiedzialności za czyn zarzucany40.

Z prawa do obrony wynika również ochrona prawa oskarżonego do zaskar-
żania orzeczeń, wynikająca z zakazu reformationis in peius (art. 434 i 443 k.p.k.). 
Zakaz ten jest instytucją gwarantującą prawo oskarżonego do zaskarżania 
błędnego orzeczenia. Chroniąc oskarżonego przed ujemnymi konsekwencjami 
w procesie, zakaz ten eliminuje wszelkie ryzyko, jakie mogłoby się wiązać  
z zaskarżaniem przez niego lub inne osoby na jego korzyść wydanego orzeczenia.  

36  Wyrok SN z 4.11.1977 r., V KR 176/77, OSNKW 1978/1/7.
37  Wyrok SN z 5.06.1981 r., II KR 10/81, OSNKW 1981/7–8/38.
38  Wyrok SN z 17.02.1975 r., I KR 222/74, OSNKW 1975/7/92.
39  M. Kucharczyk, Pomówienie jako szczególny rodzaj „wyjaśnień” oskarżonego, „Przegląd 

Sądowy” 2005, nr 4, s. 32; D. Tarnowska, Uprawnienia oskarżonego…, s. 140. 
40  Wyrok SN z 10.02.2004 r., V KK 194/03, OSNKW 2004/4/42.
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Zakaz ten stanowi gwarancję, że w wyniku zaskarżenia orzeczenia na korzyść 
oskarżonego nie zostaną zwiększone „dolegliwości” oznaczone w zaskarżo-
nym orzeczeniu. Trudno wszak wymagać od oskarżonego, aby przez wniesienie 
środka odwoławczego chciał godzić się na pogorszenie swojej sytuacji proceso-
wej. Wyeliminowanie błędu, który zakradł się do orzeczenia lub jego uzasadnie-
nia, nie byłoby możliwe w toku kontroli odwoławczej, gdyby oskarżony z obawy 
przed pogorszeniem sytuacji zrezygnował z wniesienia środka odwoławczego, 
a nie wniósł go oskarżyciel publiczny41. Podstawową funkcją zakazu reforma-
tionis in peius jest zapewnienie oskarżonemu warunków do podjęcia swobodnej 
decyzji co do poddania orzeczenia kontroli instancyjnej, usunięcie obawy, że  
w razie wniesienia środka odwoławczego przez oskarżonego jego sytuacja może 
ulec pogorszeniu42.

Omawiając gwarancje oskarżonego należy odnieść się również do kwestii 
możliwości składania przez oskarżonego pisemnych wyjaśnień na rozprawie 
sądowej. Zgodnie z ustawą, pisemnych wyjaśnień nie może złożyć oskarżony; 
inna forma utrwalenia wyjaśnień oskarżonego, poza protokołem, jest niedopusz-
czalna. W razie uczynienia tego w formie notatki lub pisemnych wyjaśnień, ich 
wykorzystanie na rozprawie nie jest możliwe. Pisemne wyjaśnienia może jednak 
złożyć oskarżony głuchy lub niemy, jeżeli wystarczy to do porozumienia się z nim 
(art. 204 § 1 pkt 1 k.p.k.)43. Decyzja o odmowie zapada w formie zarządzenia, 
na które nie służy środek odwoławczy. Decyzja ta powinna zapaść po uprzedniej 
analizie, czy taka decyzja nie naruszy prawa do obrony, gdyż właściwe złożenie 
wyjaśnień ma znaczenie dla realizacji tego prawa.

Kolejne uprawnienie oskarżonego wynika z przepisu art. 386 k.p.k., zgod-
nie z którym, po odczytaniu aktu oskarżenia, przewodniczący zobowiązany jest 
pouczyć oskarżonego o prawie składania wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub 
odmowy odpowiedzi na pytania, a po przesłuchaniu – o prawie zadawania pytań 
osobom przesłuchiwanym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu44. 
Powołany przepis gwarantuje oskarżonemu, z jednej strony, uzyskanie informacji 
o przysługujących mu uprawnieniach w związku z jego wypowiedziami prezen-

41  K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 570–571.
42  J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, 

Kodeks postępowania…, t. 3, s. 75. 
43  R.A. Stefański, Pisemne wyjaśnienia podejrzanego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 

2005, nr 1, s. 28; D. Tarnowska, Uprawnienia oskarżonego…, s. 142. 
44  P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania…, s. 435.
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towanymi w czasie rozprawy, a z drugiej – uzyskanie informacji o uprawnieniach 
przysługujących mu w związku z czynnościami procesowymi przeprowadza-
nymi na rozprawie45. Nowela z 2013 r. zmienia zakres pouczeń oskarżonego 
stanowiąc, że jeżeli oskarżony bierze udział w rozprawie głównej, przewodni-
czący, po przedstawieniu zarzutów oskarżenia, poucza go o prawie składania 
wyjaśnień, odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, składania wniosków 
dowodowych i konsekwencjach nieskorzystania z tego uprawnienia oraz o treści 
przepisów art. 100 § 3 i 4 (tj. o doręczeniu wyroku wydanego na rozprawie i posta-
nowienia albo zarządzenia, od którego przysługuje środek odwoławczy), art. 376  
(tj. o konsekwencjach opuszczenia sali rozpraw przez oskarżonego, którego obec-
ność na rozprawie jest obowiązkowa, po złożeniu przez niego wyjaśnień), art. 377  
(tj. o konsekwencjach wprawienia się przez oskarżonego ze swej winy w stan 
powodujący niezdolność do udziału w rozprawie lub w posiedzeniu), art. 419 § 1  
(tj. o ogłoszeniu wyroku pod nieobecność stron, ich obrońców lub pełnomocni-
ków), i art. 422 (tj. o prawie i terminie złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia wyroku). 

Nie można też pominąć kwestii wnoszenia kasacji na korzyść oskarżonego, 
którą można wnieść jedynie w razie skazania go za przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej 
wykonania (art. 523 § 2 k.p.k.). Podnoszono w doktrynie, że przepis ten jest 
niezgodny z Konstytucją RP. Trybunał Konstytucyjny orzekł46, że przepis ten 
jest zgodny z Konstytucją, gdyż orzeczenia takie nie są wyłączone w ogóle spod 
kontroli instancyjnej, gdyż w stosunku do takich orzeczeń może zostać wniesiona 
kasacja  przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego. 
W sytuacji, gdy oskarżonemu nie wymierzono bezwzględnej kary pozbawie-
nia wolności, w celu korekty uchybień innych niż wskazane w art. 439 k.p.k.,  
a możliwych do podniesienia w skardze kasacyjnej, winien on wystąpić do 
uprawnionych podmiotów z wnioskiem o uruchomienie postępowania przed 
Sądem Najwyższym w trybie kasacji.

Prawo do obrony obejmuje również dokonywanie czynności procesowych 
na korzyść oskarżonego przez organy procesowe (art. 4 k.p.k.), albowiem organy 
(w tym sąd) obowiązane są badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające 
zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Zasada obiektywizmu obej-

45  J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania…, s. 711–712.
46  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.05.2004 r., sygn. SK 32/03, „Prokuratura i Pra-

wo” 2004, nr 10.
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muje zarówno dyrektywę bezstronności organów procesowych w odniesieniu do 
stron i innych uczestników postępowania, jak i zakaz kierunkowego nastawienia 
do określonej sprawy karnej47. Przepis ten zawiera ogólną dyrektywę skierowaną 
do organów prowadzących postępowanie, której sprzeniewierzyć się sąd orzeka-
jący może naruszając konkretne przepisy regulujące zasady i tok postępowania 
karnego oraz określające prawa stron, wobec czego nie może być powoływany 
samoistnie jako przyczyna kasacji48. 

 Podnieść jeszcze należy, iż pierwszym rodzajem obrony wyróżnionej 
w procesie karnym jest obrona materialna. Z zasady tej wynikają uprawnienia 
oskarżonego w postępowaniu sądowym, obejmujące prawo do podejmowania 
czynności w celu odparcia zarzutu i zmniejszenia kary. Gwarancją obrony mate-
rialnej jest też zasada domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), według któ-
rej niewinność oskarżonego nie musi być dowodzona, a wyrok uniewinniający 
winien zapaść w razie nieudowodnienia oskarżonemu winy. Nie można więc 
żądać od oskarżonego, aby przedstawił swoje alibi, choć może on to uczynić 
dobrowolnie. Nie można powoływać się też na rzekome naruszenie rozkładu cię-
żaru dowodu w procesie karnym, gdyż przyjęcie przez sąd wersji odmiennej od 
podawanej przez oskarżonego wynika po prostu z niedania wiary oskarżonemu  
i obdarzenia w tym zakresie wiarygodnością innych dowodów, przeprowadzo-
nych w sprawie, w ramach tzw. swobodnej oceny dowodów49. Dalszą gwarancją 
dla oskarżonego w postępowaniu przed sądem jest zwłaszcza obowiązek poucze-
nia o prawach i obowiązkach (art. 16 k.p.k.) oraz brak odpowiedzialności za skła-
danie fałszywych zeznań, gdyż składa wyjaśnienia, a art. 233 § 1 k.k. typizuje 
przestępstwo tylko fałszywych zeznań50. 

Drugi rodzaj obrony stanowi obrona formalna, z którą wiąże się zagadnienie 
przymusu adwokackiego, czyli wypadki, w których czynność musi być sporzą-
dzona i dokonana przez adwokata, a zgodnie z nowelą k.p.k. także przez radcę 
prawnego. W odniesieniu do oskarżonego przymusem adwokackim objęta jest 
apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub 

47  J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania…, s. 37–38; T. Grzegor-
czyk, Kodeks postępowania… (2008), s. 57. 

48  Wyrok SN z 1.10.2002 r., V KKN 238/01, LEX nr 56826, wyrok SN z 20.04.2004 r., 
V KK 332/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 7–8, s. 6.

49  Wyrok SN z 24.03.2003 r., V KK 197/02, LEX nr 77450; postanowienie SN z 4.02.2002 r., 
IV KKN 430/01, LEX nr 53032.

50  S. Waltoś, Naczelne zasady…, s. 124.
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pełnomocnika, kasacja nie pochodząca od prokuratora, Prokuratora Generalnego 
lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wniosek o wznowienie postępowania, 
jeżeli nie pochodzi od prokuratora (art. 446 § 1, 526 § 2 i 545 § 2 k.p.k.). 

Uprawnienia oskarżonego wynikające z prawa do obrony mają mu gwaran-
tować w postępowaniu sądowym możliwość skutecznego odpierania wysuwa-
nych przeciwko niemu zarzutów. Zakres uprawnień jest szeroki, a w powiązaniu 
z zasadą kontradyktoryjności daje możliwość ochrony procesowej. W toku postę-
powania należy stworzyć warunki, w których oskarżony będzie miał realną moż-
liwość skorzystania z przyznanych uprawnień.  Ze względu na to, że oskarżony 
jest zagrożony karą kryminalną, posiada szersze uprawnienia niż pozostałe strony 
procesowe, gwarantujące mu w zależności od uznania walkę o najkorzystniejsze 
rozstrzygnięcie. Ma również prawo do nieskorzystania z przyznanych mu upraw-
nień, do niepodejmowania aktywnego udziału w postępowaniu, co jednak nie 
może pociągać dla niego ujemnych skutków.

THE SITUATION OF THE ACCUSED IN JUDICIAL PROCEEDINGS IN THE 
LIGHT OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE AND THE RIGHT TO DE-

FENSE

Summary

The subject matter of this thesis is the situation of the accused in judicial pro-
ceedings in the light of the adversarial principle and the right to defense, which will be 
discussed with particular reference to the rights granted to the defendant in the light of 
the currently binding Code of Criminal Procedure with amendments of 2013. The the-
sis attempts to demonstrate the defendant’s ability to affect the judicial proceedings by 
exercising the rights granted at this stage of the criminal procedure. Amendments to the 
Code of Criminal Procedure of 2013 also grant to the defendant the right to file multiple 
motions to obligate the prosecutor to release specific preparatory proceedings materials.

Translated by Danuta Tarnowska

Keywords: criminal proceedings, rights in the light of the inter partes principle and the 
right to defence
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UMOWY PRZENOSZĄCE AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  
NA CZAS OKREŚLONY

Streszczenie

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymienia dwa rodzaje umów 
dotyczących autorskich praw majątkowych: umowę przenoszącą prawa autorskie oraz 
umowę licencyjną. Różnice pomiędzy umową przenoszącą prawa a umową licencji wy-
łącznej nie są klarowne, głównie z tego powodu, że istnieją wątpliwości co do charak-
teru ostatniej z wymienionych, a mianowicie, czy wywołuje skutek rozporządzający, 
czy jedynie obligacyjny. Oczywistym jest, że umowa licencyjna kreuje stosunek prawny  
o charakterze ciągłym, w przeciwieństwie do umowy przenoszącej prawa autorskie,  
w której świadczenie zbywcy ma charakter jednorazowy. W praktyce obrotu przyjmuje się 
za dopuszczalne zawieranie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe na oznaczo-
ny z góry okres. Zastrzeżenie terminu końcowego w umowach zobowiązujących do świad-
czeń ciągłych oraz okresowych nie budzi wątpliwości. Zastrzeżenie terminu końcowego 
w umowach zobowiązujących do świadczeń jednorazowych istotnie modyfikuje wykre-
owany przez strony stosunek cywilnoprawny. W artykule przedstawiono analizę umowy 
przeniesienia autorskich praw majątkowych na ograniczony umownie  czas, w kontekście 
jej zgodności z normami kompetencyjnymi zawartymi w prawie cywilnym oraz pra-
wie autorskim. W artykule odwołano się do reguł wykładni oświadczeń woli zawartych  
w art. 65 § 2 k.c., reguły interpretacyjnej wynikającej z art. 65 prawa autorskiego oraz 
zgodności celu i treści umowy z właściwością (naturą) stosunku cywilnoprawnego. 

Słowa kluczowe: prawo autorskie, umowa licencyjna, umowa przenosząca autorskie 
prawa majątkowe, czynność prawna warunkowa i terminowa 
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Wstęp 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej zwana PrAut) jest aktem 
prawnym regulującym w sposób szczególny problematykę umów, których 
przedmiotem jest dobro intelektu zwane utworem. Stosunki umowne, których 
przedmiotem jest utwór prawa autorskiego, systematycznie zyskują na znacze-
niu. Dobra o charakterze niematerialnym stają się bowiem skomercjalizowanym 
„towarem” nabywanym w obrocie handlowym, niezbędnym dla funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa. Dobra te stanowią nierzadko o zamożności przedsiębiorcy  
i stają się istotnym składnikiem jego majątku, stanowiącym o wartości i zna-
czeniu przedsiębiorstwa1. Z uwagi na wzrost znaczenia komercjalizacji dóbr 
intelektu, a tym samym zobowiązań umownych dotyczących tych dóbr, w ostat-
nim czasie pojawiły się monografie dotyczące problematyki obrotu autorskimi 
prawami majątkowymi2. Analiza zagadnienia zobowiązań umownych, których 
przedmiotem są prawa autorskie, wobec lakonicznej regulacji ustawowej zawar-
tej w PrAut, nadal budzi wątpliwości. 

PrAut ogranicza się do wskazania dwóch typów umów: umowy przenoszą-
cej autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjnej3. Z uwagi na niekon-
sekwentne regulacje zawarte w rozdziale piątym PrAut, dotyczącym zarówno 
umów przenoszących prawa autorskie, jak i umów licencyjnych, różnice pomię-

1  Zgodnie z art. 55 (1) k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników 
niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obej-
muje on m.in.: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części 
(nazwa przedsiębiorstwa); patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa au-
torskie i majątkowe prawa pokrewne. Do majątku przedsiębiorstwa należą zatem: znaki towaro-
we przysługujące przedsiębiorcy, nazwa przedsiębiorcy, prawa do programów komputerowych  
i elektronicznych baz danych. 

2  B. Giesen, Umowa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, War-
szawa 2013; P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012; 
T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warsza-
wa 2010; E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010.

3  Ustawa nie zawiera, na wzór księgi trzeciej k.c., części szczególnej regulującej typowe 
umowy prawa autorskiego. To rozwiązanie, przyjęte przez polskiego ustawodawcę, jest krytyko-
wane w doktrynie. M. Kępiński, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, red. J. Barta, 
t. 13, Warszawa 2013, s. 584; P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warsza-
wa 2012, s. 53. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że proces wykształcania się umownych form 
korzystania z praw autorskich, rozpoczęty na początku XX wieku, nie został jeszcze zakończony. 
Jest prawdopodobne, że w przyszłości dojdzie do wykształcenia się poszczególnych rodzajów li-
cencji albo do wykształcenia nowych jej postaci, np. wywołujących skutki rzeczowe i jedynie ob-
ligacyjne. B. Giesen, Umowa licencyjna…, s. 70–72. 
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dzy tymi umowami nie są klarowne. Dotyczy to zwłaszcza odrębności między 
licencją wyłączną a umową przenoszącą prawa autorskie4. U podstaw tych wąt-
pliwości leży podstawowe zagadnienie, jakim jest charakter umowy licencyjnej5. 
Wyrażany jest pogląd, że wszystkie umowy prawa autorskiego należy traktować 
jako umowy nienazwane, z uwagi na ogólne regulacje ustawowe6. Jednocześnie 
PrAut zawiera szereg regulacji szczególnych, również o charakterze imperatyw-
nym, których celem jest ochrona interesów twórcy jako strony umowy. Jest to 
realizacja zasady semper pro auctore. 

W praktyce obrotu przyjmuje się za dopuszczalne zwieranie umów przeno-
szących autorskie prawa majątkowe na oznaczony z góry okres czasu. Doktryna 
w zasadzie nie neguje takiej konstrukcji umowy. Wskazuje się, że przeniesienie 
autorskich praw majątkowych nie powoduje całkowitego zerwania więzi twórcy 
z utworem, z uwagi na nieprzenoszalność autorskich praw osobistych oraz na 
przysługujące twórcy prawo kontroli sposobu korzystania z dzieła7. Analizując 
treść i cel takich umów, można jednak mieć wątpliwości, czy strony mają kom-
petencje do takiego ukształtowania stosunku umownego. 

Z uwagi na fakt, że większość umów, których przedmiotem są utwory 
prawa autorskiego, jest zawierana pomiędzy twórcą utworu a jego bezpośred-

4  B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, 
„Transformacje Prawa Prywatnego” 2008, z. 2, s. 9–12; E. Traple, Umowy…, s. 2.

5  B. Giesen, Umowa licencyjna…, s. 65 i nast.; M. Kępiński, System…,  t. 13, s. 636–642; 
Z. Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2009, z. 3, s. 31; T. Targosz, [w:] T. Targosz, K. Wło-
darska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, s. 82–91; 
E. Traple, Umowy…, s. 26–31 i wskazana w tych pozycjach wcześniejsza literatura. 

6  P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 52. Au-
tor ten zaproponował również nową ciekawą systematykę umów prawa autorskiego, dokonaną we-
dług celu umowy. Zob. P. Ślęzak, Umowy w zakresie…, s. 171. 

7  E. Traple, Umowy…, s. 23; T. Targosz stwierdza, że brak jest jakichkolwiek przepisów, któ-
re ograniczałyby stosowanie terminu do przenoszenia praw, dlatego stronom umowy przysługuje 
nieomal pełna swoboda. Jedynym ograniczeniem jest okoliczność wygaśnięcia praw. W pozosta-
łych przypadkach brak wskazania terminu w umowie oznacza, że strony dokonały przeniesienia 
„definitywnego” (zob. T. Targosz, Umowy przenoszące…, s. 201–202). M Kępiński stwierdza, że 
przeniesienie prawa jest w zasadzie ostateczne, aczkolwiek prawa te mogą powrócić do autora  
w kilku przypadkach, m.in. wystąpienia przewidzianych umową okoliczności znoszących umo-
wę – np. upływ terminu, na jaki umowę zawarto (M. Kępiński, [w:] System…, s. 600; J. Barta, 
R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 163). Przeciwny takiej konstrukcji jest natomiast 
P. Ślęzak. Autor ten stoi na stanowisku, że czasowe przeniesienie prawa jest niedopuszczalne,  
z uwagi na sprzeczność z właściwością (naturą) stosunku prawnego danego rodzaju. Celem go-
spodarczym umowy przenoszącej prawa majątkowe autorskie jest definitywne przejście określo-
nego w kontrakcie wycinka prawa na nabywcę. Dlatego „czasowe” przeniesienie należy uznać za 
sprzeczne z naturą umów przenoszących (Zob. P. Ślęzak, Umowy w zakresie…, s. 180–181). 
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nim kontrahentem, rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu zostają 
ograniczone wyłącznie do stosunków określanych w literaturze mianem „pier-
wotnych umów autorskich”8, czyli umów zawieranych między twórcą utworu 
i jego kontrahentem. 

Sprzeczność czynności prawnej z ustawą 

Na gruncie prawa zobowiązań obowiązuje podstawowa zasada swobody kształ-
towania treści umów, wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Wolność kontrak-
towa to stworzona przez normy prawa, dla podmiotów cywilnoprawnych, możność 
(kompetencja) ustanawiania, uchylania i zmiany ich obowiązków oraz uprawnień 
umownych, a więc kompetencja do tworzenia, zmiany i znoszenia stosunków zobo-
wiązaniowych w drodze dokonywanych czynności prawnych – umów9. 

Zgodnie z art. 3531 k.c.: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. 
Zasada swobody umów ma szerokie zastosowanie w prawie zobowiązań. Na 
gruncie umów prawa autorskiego jest ograniczona szeregiem przepisów chro-
niących w sposób szczególny interesy twórcy, mających charakter bezwzględnie 
obowiązujący. Istotne znaczenie dla oceny granic swobody stron kształtowania 
stosunków umownych ma również art. 58 § 1 k.c. Stanowi on: „czynność prawna 
sprzeczna z ustawą, lub mająca na celu obejście ustawy10 jest nieważna, chyba 
że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miej-
sce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy 

8  M. Kępiński, [w:] System…, s. 586.
9  P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 

2005, s. 2; System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, Warszawa 2006,  
s. 419–420; Z. Radwański, Teoria umów,  Warszawa 1977, s. 94–99; Z. Radwański, A. Olejniczak, 
Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2012, s. 126–127. Zasada autonomii woli i wolności umów, 
zakładając swobodę kształtowania stosunków prawnych przez strony umowy, z natury rzeczy zakła-
da subiektywizm i arbitralność stron. W konsekwencji może prowadzić do nierównorzędności stron 
kontraktu. Faktyczna nierówność kontraktowa jest jednak wkomponowana w logikę mechanizmów 
prawa prywatnego, a jako taka, nie może być sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości podmio-
tów. Zob. M. Safjan, Autonomia woli a zasada równego traktowania, [w:] Zaciąganie i wykonywa-
nie zobowiązań, red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 357 i nast. 

10  Niektórzy przedstawiciele doktryny zauważają, iż w zasadzie obejście ustawy stanowi do-
określenie pojęcia „sprzeczności z ustawą”, gdyż czynności dokonane in fraudem legis są zawsze 
czynnościami conra legem. Z. Radwański, [w:] System…, s. 232.



25Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe...

ustawy”. Za nieważną jest uznawana również czynność prawna sprzeczna z zasa-
dami współżycia społecznego. Paragraf 3 art. 58 k.c. przewiduje też możliwość, 
że sankcją nieważności dotknięta jest jedynie część czynności prawnej. 

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że zarówno art. 3531 k.c. jak 
i art. 58 § 1 k.c. odwołują się do celu czynności prawnej. Cel czynności prawnej 
nie może być sprzeczny z prawem. Uzgodniony przez strony cel czynności nie 
musi być wyartykułowany bezpośrednio w treści umowy, lecz może być usta-
lony na podstawie okoliczności towarzyszących jej dokonaniu11. Istotny jest rów-
nież dalszy cel kontraktu, czyli taki stan rzeczy, jaki ma zostać osiągnięty przez 
wykonanie zobowiązania (realizację obowiązków stron). Cel stosunku prawnego 
należy ujmować najszerzej, obejmując nim wszelkie, nawet pośrednie i odległe, 
następstwa czynności prawnej12. Konieczne natomiast jest, aby cel czynności 
prawnej był znany wszystkim stronom tej czynności13. Reasumując, zamierzony 
cel umowy, rozumiany jako stan rzeczy, który ma dana umowa wykreować jed-
nomyślną wolą stron, musi być zgodny z przepisami ustawy, a ponadto z właści-
wością (naturą) danego stosunku cywilnoprawnego. 

Przechodząc natomiast do problemu uzgodnionej w umowie treści czyn-
ności prawnej, trzeba wskazać na jej relacje do tzw. norm kompetencyjnych. 
Przepisy art. 3531 k.c. oraz art. 58 § 1 k.c., a także  przewidziane w nich sankcje 
powodujące wadliwość czynności prawnej, nawiązują do problemu przekraczania 
norm kompetencyjnych. Norma kompetencyjna przyznająca podmiotom prawa 
prywatnego swobodę umów jest wskazywana jako szczególnego rodzaju norma 
postępowania. Jest to norma nakazująca, w sposób pośredni, realizację określo-
nych zachowań14. Norma kompetencyjna może zawierać pewne ograniczenia 
(nakazy), które nakazują stronom konieczność postępowania zgodnie z treścią 
normy dla realizacji określonego celu i wywołania określonego skutku praw-
nego. Czynność prawna mieszcząca się w granicach owych nakazów wywołuje 
zamierzony skutek prawny. Natomiast w przypadku przekroczenia przez strony 

11  M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2012, s. 204 i wskazane tam 
orzecznictwo. 

12  P. Machnikowski, [w:] System…, s. 471; R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania 
treści i celu umów obligacyjnych art. 3531 KC, Kraków 2006, s. 178. 

13  M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 205–209. Autor wskazuje, że cel jednej ze 
stron, nawet skierowany przeciwko jednej ze stron, nie powinien być uznawany za cel czynności 
prawnej. Jest on niewłaściwym zamiarem jednej ze stron, który może być uwzględniony w ramach 
instytucji błędu, podstępu, wyzysku. 

14  P. Machnikowski, Swoboda umów…, s. 136–137. 
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norm kompetencyjnych, czynność dokonana przez strony jest dotknięta sankcją 
wadliwości, która w zależności od rodzaju naruszonych norm, ma różny skutek. 

W pierwszej kolejności, do powstania konsekwencji prawnych umowy 
w postaci wykreowania stosunku prawnego, konieczne jest, aby zawierała ona 
pewne minimum niezbędnej treści. W przypadku umów jest to nazywane koniecz-
nym „zakresem konsensu”. To minimum treści czynności prawnej warunkuje 
powstanie ważnego stosunku zobowiązaniowego. Każda umowa winna zatem 
określać podmioty czynności, przedmiot umowy, wolę wywołania określonych 
skutków prawnych oraz ewentualnie inne elementy nakazane normami regulują-
cymi dany typ czynności15. Wymienione elementy pozwalają na zinterpretowanie 
umowy i ujawnienie intencji stron wywołania określonych skutków prawnych. 
Strony, zawierając umowę, zmierzają bowiem nie do nawiązania jakiegokolwiek 
zobowiązania, ale zobowiązania określonego typu. W tych przypadkach, gdy 
okoliczności wskazują, że wolą stron było utworzenie zobowiązania o określo-
nym kształcie, konieczne staje się ustalenie wzorcowej, wyznaczonej w ustawie, 
konstrukcji zobowiązania danego typu i porównanie regulacji dokonanej przez 
strony z tą konstrukcją ustawową16. W doktrynie francuskiej wskazuje się, że 
każda umowa to zespół postanowień, które koncentrują się wokół pewnego jądra, 
nazywanego zobowiązaniem podstawowym, które musi być poszanowane. Pod-
ważanie zobowiązania podstawowego prowadzi zwykle do przekwalifikowania 
zobowiązania w inne, wbrew jego określeniu nadanemu przez strony17.

Z literalnego brzmienia art. 58 § 1 k.c. wynika, że sprzeczność czynności 
prawnej z ustawą, a dokładniej z normami prawnymi o charakterze imperatyw-
nym lub semiimperatywnym18, powoduje nieważność tej czynności. Prawo pry-

15  M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 213– 217; Z. Radwański, Teoria umów…, s. 70–72.
16  P. Machnikowski używa zwrotu „abstrakcyjny stosunek prawny”. Zob. P. Machnikowski, 

Swoboda umów…, s. 145–146; Natomiast M. Gutowski wskazuje na „czynność modelową”. Zob. 
M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 20. 

17  R. Trzaskowski, Granice swobody…, s. 351.
18 W literaturze wskazuje się, że również sprzeczność czynności prawnej z normą kompeten-

cyjną powoduje jej nieważność jako sprzecznej z prawem. Norma kompetencyjna nie może być za-
kwalifikowana do istniejącego trójpodziału norm prawnych względnie obowiązujących, bezwzględ-
nie obowiązujących i semiimperatywnych, gdyż z uwagi na swoją specyficzną konstrukcję nie za-
wiera zakazu ani nakazu. Norma kompetencyjna nakazuje adresatowi zachować się w określony 
sposób wtedy, gdy podmiot wyposażony w kompetencję do dokonania określonej czynności konwen-
cjonalnej uczyni z tej kompetencji użytek, realizując określony cel. Nieważność tej czynności jest po-
chodną tego, że czynność prawna, jak każda czynność konwencjonalna, musi być dokonana zgodnie  
z regułami ją konstruującymi, jeżeli ma stanowić coś więcej niż zwykłą czynność psychofizyczną.  
M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 234–240; P. Machnikowski, Swoboda umów…, s. 136–137. 
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watne, do którego z całą pewnością należy zaliczyć prawo autorskie, opiera się 
na zasadzie dyspozycyjności przepisów. Ta ogólna zasada zostaje wyłączona  
w dwóch przypadkach. Po pierwsze, w razie wyraźnego zastrzeżenia w przepi-
sie jego imperatywnego lub semiimperatywnego charakteru. Przykładem takich 
regulacji w prawie autorskim są m.in. nakaz wyszczególnienia w umowie pól 
eksploatacji (art. 41 ust. 3 PrAut), zakaz obejmowania umową pól eksploatacji nie 
znanych w chwili jej zawierania (art. 41 ust. 4 PrAut), zakaz zawierania umów, 
których przedmiotem są wszystkie utwory lub utwory danego rodzaju danego 
twórcy, które powstaną w przyszłości (art. 41 ust. 3 PrAut), wymóg zachowa-
nia formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umów przenoszących prawa  
i umów licencji wyłącznej (art. 53 PrAut;  art. 67 ust. 5 PrAut). Przepis ma charakter  
imperatywny również wtedy, gdy jego wykładnia systemowa lub celowościowa 
prowadzi do wniosku, że norma prawna w nim zakodowana ma imperatywny cha-
rakter. Przykładem takich regulacji są m.in. przepisy umożliwiające twórcy odstą-
pienie od umowy lub jej wypowiedzenie w szczególnych wypadkach (art. 56 ust. 1  
PrAut; art. 58 PrAut), regulacje chroniące prawo twórcy do wynagrodzenia i przy-
znające mu szczególne uprawnienia z tym związane (art. 44 PrAut; art. 47 PrAut; 
art. 48 ust. 1 PrAut), przepis zakazujący zawierania umów licencyjnych nie podle-
gających wypowiedzeniu  dłuższych aniżeli pięć lat (art. 68 PrAut). 

Analizując skutki prawne umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe 
na czas oznaczony, można mieć wątpliwości, czy cel umowy, przy uwzględnie-
niu regulacji szczególnych PrAut, pozostaje w zgodzie z ustanowioną przez usta-
wodawcę zasadą ochrony pewnego minimum interesów twórcy. 

Umowy dotyczące autorskich praw majątkowych

Jak wspomniano wcześniej, PrAur przewiduje dwa rodzaje umów dotyczą-
cych autorskich praw majątkowych – umowę przenoszącą prawo oraz umowę 
licencji. Celem umowy przenoszącej prawo autorskie19 jest wyzbycie się praw 
przez jeden podmiot (najczęściej twórcę utworu) i przeniesienie ich na kon-
trahenta umowy. Analizując treść art. 64 PrAut, należy stwierdzić, że umowa 
przenosząca autorskie prawa majątkowe została ukształtowana jako umowa  
o podwójnym skutku, tzn. skutku zobowiązująco-rozporządzającym. Umowa 

19  Umowa przenosząca prawo autorskie przenosi prawo na wskazanym w umowie polu eks-
ploatacji. W zależności od zapisów konkretnej umowy, umowa może przenosić prawo autorskie na 
wszystkich znanych polach eksploatacji lub jedynie ich części. 
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zobowiązująca do przeniesienia prawa autorskiego przenosi je na nabywcę 
z chwilą przyjęcia utworu, chyba że postanowiono w niej inaczej. Mając na 
uwadze rodzaj świadczenia, do którego jest zobowiązany zbywca prawa, trzeba 
stwierdzić, iż jego świadczenie ma charakter jednorazowy. Treść i rozmiar 
świadczenia zbywającego oznaczony jest wyczerpująco, wyłącznie przez wska-
zanie zachowania, do którego jest zobowiązany, bez odwoływania się do czyn-
nika czasu. Świadczenie twórcy polega bowiem na złożeniu oświadczenia woli  
o przeniesieniu na nabywcę autorskich praw majątkowych na wskazanych  
w umowie polach eksploatacji. Oczywiście strony mogą ustalić, że przeniesienie 
praw autorskich nastąpi pod warunkiem lub w wyznaczonym w umowie termi-
nie, lecz to zastrzeżenie dotyczące kryterium czasu nie zmieni istoty świadczenia 
polegającego na translatywnym przeniesieniu praw na inny podmiot20. Celem 
takiej umowy jest wyzbycie się praw przez jeden podmiot celem ich przenie-
sienia na kontrahenta umowy. Przeniesienie prawa autorskiego do utworu nie 
następuje w całości, lecz na wskazanym w umowie polu eksploatacji, ale umowa 
przeniesienia, o ile została prawidłowo zawarta, ma skutek rozporządzający  
i wywołuje skutki erga omnes.  

W najnowszej literaturze został wyrażony pogląd, że umowa przeniesienia 
autorskich praw majątkowych nie mieści się w kategoriach umów nazwanych 
lub nienazwanych. Przeniesienie praw autorskich stanowi jedynie pewien „sche-
mat” konstrukcyjny – podobnie jak przeniesienie własności rzeczy – i dlatego 
do umowy tej nie można stosować cech szczegółowości w rozumieniu, jakie 
nadaje się jej w kontekście wyróżnienia umów nazwanych21. Z poglądem tym 
należy się zgodzić z pewnymi zastrzeżeniami. Przeniesienie praw autorskich 
jest swoistą konstrukcją (umową) modelową, szablonem nakładanym jako drugi 
element (warstwa) na kolejne umowy – czynności zobowiązujące, ale mające 
na celu dokonanie rozporządzenia prawami autorskimi na oznaczonych polach 
eksploatacji. Istotą przeniesienia praw autorskich jest wywołanie skutku rzeczo-
wego – translatywnego przeniesienia prawa. Jednocześnie jest to swoista umowa 
modelowa nakładana na poszczególne umowy zobowiązujące i nierozerwalnie 
łącząca się z nimi, w celu osiągnięcia skutków przeniesienia prawa, jako osta-

20  Cecha translatywnego charakteru umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe jest 
wymieniana jako cecha zasadnicza umowy przenoszącej prawa autorskie.  J. Barta, R. Markiewicz, 
[w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 411;  T. Tar-
gosz, Umowy przenoszące…, s. 18–19. 

21  T. Targosz, Umowy przenoszące…, s. 98. 
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tecznego rezultatu transakcji22. Tak rozumiana umowa przeniesienia praw autor-
skich, jako umowa o podwójnym skutku (zobowiązująco-rozporządzającym), 
może zostać zakwalifikowana do grupy umów szczególnego typu, posiadających 
określone właściwości. 

W przeciwieństwie do umowy przenoszącej prawa autorskie, umowa 
licencji kreuje stosunek prawny o charakterze nie jednorazowym. Licencja 
tworzy stosunek prawny o charakterze ciągłym, niezależnie od tego, czy 
uznamy skutki umowy licencyjnej za jedynie obligacyjne, czy też mające cha-
rakter rozporządzający23. Zakres praw i obowiązków stron umowy licencyjnej 
jest zależny od przyjętego modelu tej umowy. Umowa licencji jest bowiem 
postrzegana w doktrynie od strony negatywnej lub od strony pozytywnej24. 
Według pierwszego modelu świadczenie licencjodawcy polega na znoszeniu 
(pati) tego, że inny podmiot (licencjobiorca) korzysta z utworu25. Jest to obo-
wiązek niepodejmowania czynności zarówno faktycznych, jak i prawnych, 
które licencjodawca normalnie mógłby podjąć na podstawie przysługującego 
mu prawa autorskiego, a które mogłyby udaremnić lub utrudnić korzystanie 
z dobra przez licencjobiorcę26. Zwolennicy pozytywnego modelu licencji 
do podstawowego obowiązku licencjodawcy, polegającego na tolerowaniu 
faktu korzystania z utworu przez licencjobiorcę, dodają natomiast jego obo-
wiązek faktycznego umożliwienia licencjobiorcy ekonomicznej eksploatacji 

22  Tak konstrukcję modelową umowy rzeczowej przeniesienia prawa własności rzeczy ru-
chomej przedstawia W. Katner. Zob. W. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości, Warsza-
wa 1995, s. 41–66.

23  Za rozporządzającym charakterem umowy licencyjnej opowiedzieli się: B. Giesen, Umo-
wa licencyjna w prawie autorskim. Struktura i charakter prawny, Warszawa 2013, s. 77, 377; 
M. Kępiński,  System…, s. 638 i nast.  Skutki jedynie obligacyjne przyjmują: J. Barta, R. Markiewicz, 
Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 143; Z.  Okoń, Charakter prawny umowy licencyjnej, Prace 
z Prawa Własności Intelektualnej 2009, z. 105, s. 31 i nast.; T. Targosz,  Umowy przenoszące…, 
s. 82 i nast.; T. Traple, Umowy o eksploatację…, s. 29 i nast. Inni podkreślają upoważniający charakter 
umowy licencyjnej: M. Kućka, Stosowanie art. 59 k.c. do umów prawnoautorskich, Zeszyty Nauko-
we Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2010, z. 108, s. 56 i nast. 

24  Analizę dwóch nurtów umowy licencyjnej przedstawia B. Giesen. Zob. B. Giesen, Umo-
wa licencyjna…, s. 101–114. 

25  J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1985, s. 213–216; J. Skąpski, Umowa licen-
cyjna w prawie prywatnym międzynarodowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 1974, z. 1, s. 364–366. 

26  Z. Okoń, Charakter…, s. 40. Obowiązek licencjodawcy znoszenia działań licencjobiorcy 
jest wskazywany jako najbardziej charakterystyczny dla umowy licencyjnej. K. Grzybczyk, Świad-
czenie charakterystyczne w autorskoprawnej umowie licencyjnej, [w:]  Prawo własności intelektu-
alnej, wczoraj, dziś i jutro, red. J. Barta, A. Matlak, Kraków 2007, s. 144.
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dzieła27. Jednakże w obu modelach licencji charakter świadczenia licencjo-
dawcy, polegający na znoszeniu korzystania z utworu przez drugą stronę umowy 
i powstrzymywaniu się z występowaniem przeciwko niej z roszczeniami ochron-
nymi, wskazuje, że stosunek prawny wykreowany przez tę umowę ma charak-
ter terminowy. Świadczenie licencjobiorcy, polegające na korzystaniu z utworu  
w zakresie wynikającym z umowy, ma charakter świadczenia ciągłego, natomiast 
obowiązek uiszczania opłaty licencyjnej może mieć charakter okresowy bądź jed-
norazowy28. Istotą licencji jest zatem to, że zarówno uprawnienia, jak i obowiązki 
stron wynikające z tej umowy, mają charakter czasowy29. Podmiot udzielający 
licencji ma świadomość tego, że nie wyzbywa się przysługującego mu prawa. 
Akceptuje jedynie, że w okresie trwania umowy, jego uprawnienia do korzystania 
lub rozporządzania utworem zostają ograniczone na rzecz innej osoby.

W tym miejscu należy podkreślić rolę przepisów PrAut. Przepisy te zostały 
sformułowane w taki sposób, aby chronić interesy słabszej strony umowy, za 
jaką uważa się twórcę utworu. Ochrona wynikająca z tych przepisów sprowadza 
się do zapobiegania nabyciu przez korzystającego „nadmiaru” praw autorskich  
w stosunku do celu, któremu umowa ma służyć30. Na potrzeby niniejszego 
opracowania warto wspomnieć o dwóch regulacjach szczególnych dotyczących 
umów, których przedmiotem jest utwór prawa autorskiego. Mianowicie, w art. 
65 PrAut została zawarta reguła interpretacyjna umów, zgodnie z którą „W braku 
wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił 
licencji”. Oznacza to, że jeżeli analiza oświadczeń woli zawartych w umowie 
nasuwa wątpliwości, czy zamiarem stron i celem umowy było przeniesienie 
prawa czy jedynie ograniczenie tego prawa polegające na udzieleniu licencji, 
należy przyjąć wykładnię umowy korzystniejszą dla twórcy – brak translatyw-

27  Katalog czynności, które jest zobowiązany podjąć licencjodawca jest zależny od tego, 
jakiego utworu prawa autorskiego dotyczy umowa licencji. Na przykład przy umowie dotyczącej 
utworu muzycznego winien wydać zapis nutowy umożliwiający odtworzenie utworu. B. Giesen, 
Umowy licencyjne…, s. 109–113.  

28  Z. Radwański jest zdania, iż nawet wtedy, gdy strony umówiły się na zapłatę czynszu 
najmu w sposób jednorazowy, to świadczenie ma charakter okresowy, gdyż nawet wtedy pozostaje 
ono w określonej relacji do czasu trwania wzajemnego świadczenia ciągłego. Z. Radwański. Uwa-
gi…, s. 253–254. 

29  Szczególnie podkreśla to G. Giesen, Umowa licencyjna…, s. 91–95. Zob. także: B. Baliga, 
M. Kućka, Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje, „Transformacje Pra-
wa Prywatnego” 2008, nr 2, s. 8; J. Barta, R. Markiewicz, [w:] Prawo autorskie i prawa pokrewne, 
red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011, s. 418. 

30  M. Kępiński,  System…, s. 586.
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nego przejścia praw autorskich na kontrahenta umowy31. Ta norma interpreta-
cyjna stanowi wyjątek od ogólnej dyrektywy wykładni oświadczeń woli zawartej 
w kodeksie cywilnym32.

Ponadto, zgodnie z art. 68 ust. 2 PrAut: „licencję udzieloną na okres dłuższy 
niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieozna-
czony”. Natomiast umowa licencji udzielona na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 
68 ust. 1 PrAut, może być wypowiedziana przez twórcę z zachowaniem termi-
nów umownych, a w razie ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzo-
wego. Norma wynikająca z tego przepisu ma charakter semiimperatywny i ustala 
maksymalny termin czasu trwania umowy licencyjnej. Ustawodawca zakazuje 
kreowania umownych stosunków zobowiązaniowych ograniczających prawa 
autorskie twórcy na okres przekraczający pięć lat. Wykładnia tego przepisu pro-
wadzi do wniosku, że twórca po upływie pięciu lat trwania umowy, której celem 
nie jest definitywne przeniesienie praw autorskich, lecz umowne czasowe ich 
ograniczenie, musi mieć zagwarantowaną możliwość wypowiedzenia umowy. 
Przysługuje mu wówczas jednostronne uprawnienie przyznane przepisem ustawy 
obowiązującym w sposób bezwzględny.

Cel umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe na czas oznaczony 

Powstaje pytanie – jaki jest cel zawieranej przez strony umowy przeno-
szącej prawa na czas oznaczony? Jak wspomniano wyżej, przez cel czynności 
prawnej należy rozumieć taki stan rzeczy który, dopiero w następstwie wykona-
nej czynności prawnej, ma zostać zrealizowany. Ten stan rzeczy jest zamierzony 
przez strony w chwili zawierania umowy, albo co najmniej im znany, choć nie 
musi być wyrażony w czynności prawnej33. 

W wyniku wykonanej umowy przenoszącej prawo autorskie na czas okre-
ślony, kontrahent twórcy (nabywca terminowy) uzyskuje na czas oznaczony  
w umowie, prawo wyłącznego korzystania z prawa do utworu na polach eksplo-

31  M. Kępiński podkreśla, że reguła interpretacyjna, wynikająca z art. 65 PrAut ma zastoso-
wanie wyłącznie wtedy, gdy treść umowy nie jest jednoznaczna. Jeżeli treść umowy można ustalić 
bezpośrednio po zapoznaniu się z umową lub w drodze wykładni, to stosowanie tej reguły nie 
jest możliwe. Dopiero wówczas gdy stosowane reguły wykładni umów nie będą prowadziły do 
zadowalającego rozwiązania, możemy zastosować art. 65 PrAut i uznać, że mamy do czynienia  
z licencją. M. Kępiński, System…, s. 601.  

32  K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące…, s. 212–214.
33  Z. Radwański, System…,  s. 226.
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atacji wymienionych w umowie. Dodatkowo, jako aktualny właściciel prawa, 
może on tym prawem do utworu rozporządzać. Powyższe oznacza, że „nabywca 
terminowy” w trakcie trwania umowy ma prawo zawierania umów licencyjnych 
zezwalających innym podmiotom na korzystanie z utworu lub z praw do utworu  
i pobierania z tego tytułu wynagrodzenia. Z uwagi na ograniczony terminem koń-
cowym charakter umowy, należy wykluczyć ewentualność, że zamiarem kon-
trahenta jest przeniesienie prawa na kolejny podmiot. W czasie trwania umowy 
kontrahent uzyskuje pewność korzystania z prawa do utworu w sposób nieza-
kłócony ze strony twórcy, w zakresie pól eksploatacji oznaczonych w umowie.  
W przypadku naruszenia tych praw przez osoby trzecie, kontrahentowi (nabywcy 
terminowemu) służą, w oparciu o art. 79 PrAut, roszczenia przeciwko każdej 
osobie, która jego prawa autorskie w tym zakresie narusza. Po upływie terminu 
oznaczonego w umowie, prawo autorskie do utworu przechodzi na pierwotnego 
zbywcę, bez konieczności zawierania dodatkowej umowy czy też składania 
dodatkowego oświadczenia woli. 

Natomiast analizując umowę „czasowego” przeniesienia praw autorskich 
z punktu widzenia zbywcy praw (twórcy), należy wskazać, że jego zamiarem 
jest czasowe pozbawienie się możliwości dysponowania prawami autorskimi. 
Wydaje się, że zamiarem twórcy nie jest definitywne wyzbycie się praw autor-
skich do utworu. Termin zastrzeżony w umowie pozostaje w ścisłym związku 
z treścią czynności prawnej, świadczeniem głównym umowy – terminowym 
przeniesieniem praw. Zamiarem stron i celem umowy przenoszącej prawo 
autorskie na czas określony, nie jest definitywne przeniesienie praw z twórcy 
na kontrahenta. Celem tej umowy jest umożliwienie kontrahentowi niezakłó-
conego korzystania z prawa do utworu w czasie ustalonym w umowie. Taki 
stan rzeczy strony umowy mogą natomiast osiągnąć zawierając umowę licencji 
wyłącznej. 

Istotą umowy licencji wyłącznej jest bowiem uzyskanie przez licencjo-
biorcę, w czasie uzgodnionym w umowie, wyłącznego prawa do korzystania  
z utworu z wyłączeniem innych osób, na oznaczonych w umowie polach eksplo-
atacji. W umowie licencji wyłącznej można zastrzec, że utwór nie będzie również 
wykorzystywany przez właściciela praw. Przepis art. 67 ust. 4 PrAut daje licen-
cjobiorcy wyłącznemu prawo dochodzenia roszczeń przeciwko osobom trzecim 
z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w zakresie objętym licencją. 
Jeżeli umowa licencji wyłącznej na to wyraźnie zezwala, licencjobiorca może 
upoważniać inne osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji 
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udzielając tak zwanych sublicencji. W przypadku braku takiego zezwolenia 
w umowie, może być ono udzielone przez licencjodawcę w późniejszym ter-
minie. Po upływie czasu trwania umowy licencyjnej, prawo licencjobiorcy do 
korzystania z utworu wygasa. 

Analizując podobieństwa między umową przenoszącą prawa autorskie 
na czas z góry oznaczony oraz umową licencji wyłącznej zawartą na czas 
określony z prawem udzielania sublicencji, należy stwierdzić, że cel obu tych 
umów jest w zasadzie taki sam. Zamiarem obu czynności prawnych jest osią-
gnięcie bardzo zbliżonego praktycznego celu. Zakładany umowny cel każdej  
z analizowanych umów jest z góry, już w momencie zawierania umowy, zamie-
rzony przez strony umowy. Jeżeli zatem strony umowy użyły w umowie sfor-
mułowania wskazującego na „przeniesienie” prawa autorskiego, ale pozostałe 
elementy tej umowy, a zwłaszcza terminowość przeniesienia prawa, wskazują 
na brak zamiaru definitywnego przeniesienia prawa, to powstaje wątpliwość, 
czy rzeczywistą wolą stron było zawarcie umowy przenoszącej prawo. Mając 
nadto na względzie regułę interpretacyjną zawartą w art. 65 PrAut należa-
łoby uznać, że twórca udzielił kontrahentowi jedynie licencji wyłącznej. Taka 
wykładnia oświadczeń woli stron umowy wydaje się być zgodna z funkcją 
art. 65 PrAut, którego celem jest ochrona interesów twórcy jako kontrahenta 
umowy. 

Właściwość (natura) stosunku cywilnoprawnego 

Norma kompetencyjna zawarta w art. 3531 k.c. zakazuje stronom takiego 
kreowania stosunku prawnego, którego treść lub cel byłyby sprzeczne z „wła-
ściwością (naturą) stosunku cywilnoprawnego”. Do właściwości zobowiązania 
odwołuje się także art. 509 § 1 k.c., dotyczący przelewu34. W doktrynie istnieją 
dwa stanowiska dotyczące rozumienia tego terminu. Według pierwszego poglądu, 
właściwość „natura” stosunku zobowiązaniowego, jako granica swobody umów, 
nie ma samoistnego charakteru i jest każdorazowo ściśle związana z treścią pozo-
stałych dwóch ograniczeń, tj. naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecz-
nego35. Według innych przedstawicieli doktryny, pojęcie natury stosunku należy 

34  Umowa przelewu, podobnie jak umowa przenosząca prawa autorskie, jest czynnością, 
której przedmiotem jest przejście praw na inny podmiot i wywołującą skutek rozporządzający.

35  P. Machnikowski, Swoboda umów…, s. 328.
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uznać za swoistą klauzulę generalną, stanowiącą samoistny czynnik delimitujący 
swobodę kontraktową36. 

Samo pojęcie „natury stosunku prawnego” też nie jest rozumiane w sposób 
jednoznaczny. W znaczeniu szerszym oznacza nakaz respektowania pewnych 
podstawowych cech obligacyjnego stosunku prawnego, a więc tych jego elemen-
tów, których brak może prowadzić do podważenia sensu (istoty) nawiązywanej 
więzi prawnej. W węższym znaczeniu jest rozumiane jako nakaz respektowa-
nia przez strony tych elementów normatywnie określonego typu danej umowy 
nazwanej, których pominięcie lub modyfikacja prowadzić by musiały do istot-
nego zniekształcenia zakładanego przez ustawodawcę modelu więzi obligacyjnej 
związanej z danym typem umowy37. 

Skutki czynności prawnej, a więc uprawnienia i obowiązki stron tej czynno-
ści, są również wyznaczane przez ustawę, która zawiera przepisy ogólne oraz for-
mułuje pewne typy stosunków zobowiązaniowych. Mówiąc o naturze stosunku, 
ustawodawca ma na myśli stosunek cywilnoprawny i tylko te jego cechy, które są 
dla niego charakterystyczne. Strony umowy przeważnie zmierzają do nawiązania 
stosunku należącego do określonego typu. Jeżeli okoliczności wskazują, że wolą 
stron było utworzenie stosunku o określonym kształcie, konieczne jest ustale-
nie wzorcowej, wyznaczonej w ustawie, konstrukcji danego typu i porównanie 
regulacji faktycznie dokonanej przez strony38 z tą konstrukcją ustawową. Wzor-
cowa konstrukcja stosunku cywilnoprawnego typowego jest natomiast wyzna-
czana przez przepisy stanowiące essentialia negotii – czyli cechy konstytutywne 
danego typu czynności prawnej39. 

36 J. Guść, O właściwości (naturze) stosunku prawnego, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4, 
s. 16 i nast.; M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 340–341; M. Szczygieł, Właściwość (natu-
ra) stosunku zobowiązaniowego jako ograniczenie zasady swobody umów, „Palestra” 1997, nr 7–8, 
s. 17 i nast.; R. Trzaskowski, Właściwość (natura) zobowiązaniowego stosunku prawnego jako 
ograniczenie zasady swobody kształtowania treści umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, 
z. 2, s. 337 i nast.

37  M. Safjan, Zasada swobody umów. Uwagi wstępne na tle wykładni art. 3531 k.c., „Państwo 
i Prawo” 1993, z. 4, s. 15–16. Wydaje się, że węższe rozumienie tego pojęcia zaproponowane przez 
M. Safjana zostało przyjęte w doktrynie. Zob. J. Guść, O właściwości (naturze)..., s. 16 i nast.; 
M. Szczygieł, Właściwość (natura) stosunku…, s. 17 i nast.; R. Trzaskowski, Właściwość (natura) 
zobowiązaniowego stosunku…, s. 337 i nast. 

38  Nazwanej przez M. Gutowskiego „substratem czynności prawnej”. M. Gutowski, Nieważ-
ność czynności…, s. 20 i nast. 

39  P. Machnikowski, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, 
red. E. Łętowska, t. 5, s. 459.
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Rola terminu końcowego zastrzeżonego w czynności prawnej 

Zgodnie z art. 89 k.c. „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych 
albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skut-
ków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego 
(warunek)”. Przepis art. 116 § 2 k.c. stanowi natomiast: „jeżeli skutki czynności 
prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy  
o warunku rozwiązującym”. 

Zastrzeżenie warunku rozwiązującego i terminu końcowego w umowach 
zobowiązujących do świadczeń ciągłych oraz okresowych nie budzi większych 
wątpliwości. Zastrzeżenie takie powoduje, że wraz ze ziszczeniem się warunku lub 
nadejściem terminu, umowa wygasa ipso iure. Jest to zgodne z właściwością czyn-
ności prawnej o charakterze ciągłym. W umowach zobowiązujących do świadczeń 
jednorazowych wyjaśnienie mechanizmu działania warunku rozwiązującego lub 
terminu końcowego powoduje pewne trudności40. Przy świadczeniach ciągłych 
i okresowych, których trwanie powiązane jest z czynnikiem czasu, ta rozpiętość 
czasowa może zostać przez strony z góry oznaczona. W momencie nadejścia ter-
minu stosunek zobowiązaniowy, stworzony umową, wygasa. Trwanie w czasie 
świadczenia jednorazowego z reguły nie może być uzależnione od warunku roz-
wiązującego lub nadejścia terminu końcowego. Spełnienie świadczenia o charak-
terze jednorazowym powoduje bowiem wygaśnięcie zobowiązania41.  W doktrynie 
i judykaturze co do zasady przyjmuje się za skuteczne zapisy umów terminowych 
lub zawieranych pod warunkiem rozwiązującym, których świadczenie strony ma 
charakter jednorazowy42. Dotyczy to m.in. umów o charakterze akcesoryjnym, na 

40  E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974, s. 86–87; 
S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. 
Część ogólna, Warszawa 2007, s. 388.

41  Mówi się o klasie czynności prawnych „nieznoszących warunku”. Są to czynności, które 
od razu mają kształtować stabilne stosunki prawne. Zob. Z. Radwański, System prawa prywatne-
go…, s. 269; B. Swaczyna, Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012, s. 95. Autor ten nie 
neguje jednak czynności prawnych mających na celu przeniesienie prawa podmiotowego pod wa-
runkiem zawieszającym i rozwiązującym. B. Swaczyna, Warunkowe czynności…, s. 69, 121 i nast.

42  B. Giesen, Kodeks cywilny. Część ogólna, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, 
s. 938, 944; Z. Radwański, System…, t. 2, s. 281; B. Swaczyna, Warunkowe czynności…,  
s. 119 i nast.; Wyrok SN z 23.02.2011 r., V CSK 277/10, nr LEX 786398, wyrok SN  
z 8.03.2002 r., III CKN 748/00, OSNC 2003/3/33. Ciekawą koncepcję wyjątkowego stanu pra-
wa własności warunkowej podzielonej przedstawił T. Dybowski. Jego zdaniem, przeniesie-
nie własności rzeczy ruchomej z zastrzeżeniem terminu rodzi również skutki rzeczowe, co  
w rezultacie powoduje powstanie szczególnego stanu własności. W stosunku do jednej i tej samej 
rzeczy występuje jednocześnie dwóch właścicieli, a mianowicie właściciel a quo i a quem. Prowadzi 
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przykład umowy przenoszącej prawo własności rzeczy na zabezpieczenie. Dok-
tryna i orzecznictwo nie kwestionują też umowy przelewu wierzytelności zawiera-
nej warunkowo, choć taka konstrukcja czynności prawnej jest przyjmowana raczej 
w ramach tak zwanych umów kompleksowych43. Umowa kompleksowa polega 
na tym, że strony łączy jeden kontrakt, w którym strony tworzą jeden stosunek 
zobowiązaniowy obejmujący wiele obowiązków świadczeń, przez co stosunek ten 
nie odpowiada żadnemu z ustawowych typów zobowiązań44. 

Jednak daje się zauważyć, że warunek rozwiązujący lub termin koń-
cowy zastrzegany w umowach przenoszących prawo podmiotowe, służy 
zazwyczaj zabezpieczeniu wierzytelności, wynikających z innej umowy 
zawieranej pomiędzy stronami lub jest uzasadniony inną umową, w skład 
której wchodzi warunkowa lub terminowa umowa przenosząca prawo45. 
Zabezpieczenie wierzytelności jest wówczas wskazywane jako causa umowy 
warunkowej przenoszącej prawo podmiotowe46. Ustawodawca wydaje się 
preferować czynności prawne, których przedmiotem jest przeniesienie prawa 
pod warunkiem rozwiązującym. Wskazują na to choćby przepisy art. 589 oraz  

to do wytworzenia wyjątkowego stanu własności podzielonej zarówno w czasie, jak i według treści.  
T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio actio negatoria), War-
szawa 1969, s. 268–274.  

43  Wyrok SN z 23.02.2011 r., V CSK 277/10, www.sn.pl; wyrok SN z 21.10.1999 r., I CKN 
111/99, OSNC 2000/4/82.

44  P. Machnikowski, System…, s. 533.
45  Umowa przeniesienia własności rzeczy na zabezpieczenie (fiducjarne przewłaszczenie) 

jest zawierana z bankiem i jej celem jest zabezpieczenie wierzytelności banku wobec właściciela 
rzeczy. W przypadku umowy przelewu warunek rozwiązujący zastrzegany jest w umowach prze-
lewu w celu zabezpieczenia i umowach przelewu w celu inkasa, jako sposób zapewnienia powrotu 
wierzytelności do cedenta w razie spłaty przez niego zabezpieczonego kredytu lub niewywiąza-
nia się przez cesjonariusza z obowiązku ściągnięcia wierzytelności w określonym terminie. Zob.  
J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 2004, s. 50 i nast.; G. Tracz, F. Zoll, 
Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Kraków 1996, s. 16 i nast.; K. Zawada, System Prawa Prywat-
nego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, Warszawa 2009, s. 1037. Przyjmuje się zawieranie 
umowy przelewu wierzytelności pod warunkiem rozwiązującym w ramach umowy factoringu nie-
właściwego. Zob. P. Katner, Przeniesienie wierzytelności w umowie factoringu, Warszawa 2011, 
s. 506–514.  

46  Cześć doktryny i orzecznictwo wskazuje, że obok trzech podstawowych kauz, należy 
wyróżnić causa cavendi – zabezpieczającą. Tylko wyróżnienie tej kauzy pozwala dokładnie scha-
rakteryzować efekt gospodarczy czynności przysparzającej. Zob. M. Gutowski, Zasada kauzalno-
ści czynności prawnych w prawie polskim, „Państwo i Prawo” 2006, z. 4, s. 8; G. Tracz, F. Zoll, 
Przewłaszczenie…, s. 47; Wyrok SN z 8.03.2002 r., III CKN 748/00, OSNC 2003/3/33; Wyrok SN 
z 29.05.2000 r., III CKN 246/00, OSNC 2000/11/213; Uchwała (7) SN z 30.09.1996 r, III CZP 
85/96, OSNC 1996/12/153. 
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art. 591 k.c., dotyczące umowy sprzedaży zawieranej pod warunkiem. W obu 
przypadkach istnieje norma interpretacyjna dotycząca skutków prawnych 
umownego zastrzeżenia prawa własności rzeczy oraz sprzedaży na próbę. 
Norma prawna nakazuje przyjąć, że zostały one zawarte pod warunkiem 
zawieszającym i skutek rozporządzający tej umowy nastąpi po spełnieniu 
wskazanych w umowie okoliczności47. 

Dodanie warunku lub terminu do czynności prawnej powoduje zmianę  
w sferze jej skuteczności48. Zmiana polega na modyfikacji mechanizmu wywo-
ływania przez tę czynność skutków prawnych. Warunek lub termin zastrzeżone 
dla skutków czynności prawnej funkcjonalnie stanowią niepodzielną całość.  
Z taką sytuacją mamy do czynienia przy terminowym przeniesieniu praw 
majątkowych. Skoro celem umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe 
na czas oznaczony nie jest definitywne wyzbycie się praw, to rozporządzenie 
prawami przez twórcę pozostaje w ścisłym związku z zastrzeżonym w umo-
wie terminem. Przy takim rozumieniu zastrzeżonego w czynności terminu, nie 
ma on samodzielnego charakteru. W konsekwencji, zastrzeżenie w umowie 
terminu nie może być samo w sobie uznane za nieważne przy jednoczesnym 
utrzymaniu w mocy postanowień, z którymi tworzy ono niepodzielną całość, 
tj. postanowień określających rodzaj skutków prawnych, które ma wywołać 
dana czynność prawna49. Ma to niebagatelny wpływ na kierunek wykładni 
całej umowy zawierającej zastrzeżenie terminu wygaśnięcia skutków czynno-
ści prawnej. 

47  W doktrynie formułuje się dyrektywę, według której w razie wątpliwości należy kwalifi-
kować postanowienia uzależniające skuteczność czynności prawnej zobowiązującej do spełniania 
świadczenia jednorazowego jako warunek zawieszający. Jest to spowodowane prostszą i łatwiejszą 
do realizacji konstrukcją warunku zawieszającego. Z. Radwański, System Prawa Prywatnego…, 
s. 263. W doktrynie austriackiej, szwajcarskiej oraz niemieckiej istnieje domniemanie na rzecz 
warunku zawieszającego. Zob. B. Swaczyna, Warunkowe czynności…, s. 65 i podana tam literatura. 
Sam autor stoi natomiast na stanowisku, że na gruncie polskiego prawa brak jest normatywnych 
podstaw do konstruowania domniemania warunku zawieszającego. Wszelkie wątpliwości co do 
charakteru zastrzeżonego warunku należy  rozwiązywać w oparciu o reguły wykładni oświadczeń 
woli. B. Swaczyna, Warunkowe czynności…, s. 66–71.

48  Znaczenie warunku zastrzeżonego w treści czynności prawnej nie przedstawia się jedno-
znacznie. Jedni przedstawiciele doktryny twierdzą, że warunek i termin stanowią uboczne postano-
wienie umowne dodane do czynności prawnej. E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, 
Warszawa–Kraków 1974, s. 58–62. Inni, że warunek i termin mają ścisły „wewnętrzny” związek  
z całą czynnością prawną. B. Swaczyna, Warunkowe czynności…, s. 207.

49  J. Zawadzka, Warunek w prawie  cywilnym, Warszawa 2012, s. 129–131. 
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Wykładnia umowy. Konwersja czynności prawnej

Zgodnie z art. 58 k.c. „czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na 
celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny 
skutek, w szczególności ten, iż w miejsce nieważnych postanowień czynności 
prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy”. Z uwagi na to, że nie cała treść 
stosunku prawnego jest wyznaczana wolą stron, lecz zgodnie z art. 56 k.c., czyn-
ność prawna wywołuje również skutki wynikające z ustawy, zasad współżycia 
społecznego i z ustalonych zwyczajów, w doktrynie dopuszcza się nadanie tej 
czynności prawnej innego kształtu aniżeli ten, który wynika z literalnego brzmie-
nia umowy. Taki zabieg jest dokonywany przy wykorzystaniu reguł wykładni 
oświadczeń woli stron umowy. 

Wykładnia oświadczeń woli stron umowy winna stanowić pierwszy etap 
ustalania rzeczywistego stosunku prawnego, który strony chciały wykreować 
tą czynnością. Dopiero wykładnia oświadczeń woli stron zawartych w posta-
nowieniach umowy umożliwia ocenę, czy cel lub treść umowy są sprzeczne  
z właściwością (naturą) stosunku prawnego lub przepisami ustawy. Ustale-
nie zgodnego zamiaru stron i rzeczywistej treści umowy, w oparciu o zasady 
wykładni oświadczeń woli wyrażone w art. 65 k.c., jest zatem sprawą kluczową 
dla oceny ważności tej czynności. Dyspozycja art. 65 § 2 k.c. nakazuje natomiast, 
dla zinterpretowania oświadczeń woli stron umowy, zbadanie, jaki był zgodny 
zamiar stron i cel umowy. Zgodny zamiar stron i cel umowy są bowiem waż-
niejsze aniżeli dosłowne brzmienie umowy50. Dla ustalenia zasadniczego sensu 
złożonych oświadczeń woli konieczne jest zatem zbadanie przedmiotowo istot-
nych składników istniejącej umowy, jak również składników nieistotnych oraz 
dodatkowych. Dopiero analiza wszystkich tych składników umożliwia ustalenie 
prawdziwego sensu umowy51. 

Jak wspomniano wcześniej, celem umowy jest stan rzeczy, jaki ma 
zostać zrealizowany w wyniku wykonania umownych obowiązków stron,  

50  Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał konieczność stosowania, przy wykładni umów 
o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych, reguł interpretacyjnych okreś-
lonych w art. 65 k.c. Zob. Wyrok SN z 15.11.2012 r., V CSK 545/11; Wyrok SN z 24.03.2011 r.,  
I CSK 450/10; Wyrok SN z 26.01.2011 r., IV CSK 274/10; Wyrok SN z 3.12.2008 r., V CNP 82/08; 
Wyrok SN z 14.09.2005 r., III CK 124/05; Wyrok SN z 23.09.2004 r., III CK 400/03. 

51  Może się okazać, iż dla stron tej umowy podmiotowo (subiektywnie) istotne nie są wcale 
jej składniki przedmiotowo istotne essentialia negotii, lecz inne postanowienia, bez których to 
postanowień strony nie dokonałyby danej czynności prawnej. S. Grzybowski, Prawo cywilne, War-
szawa 1972, s. 69–70.
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i który jest akceptowany przez obie jej strony. W przypadku gdy w wyniku 
wykładni oświadczeń woli stron umowy okaże się, że uzgodnione przez 
strony treść lub cel umowy są sprzeczne z ustawą lub z zasadami współżycia 
społecznego, wówczas cała lub część czynności prawnej jest uznawana za 
nieważną. Ta ogólna zasada, wynikająca z literalnego brzmienia przepisów 
Kodeksu cywilnego, jest modyfikowana dyrektywą „życzliwej interpretacji”. 
W myśl tej zasady, w toku interpretacji, należy raczej przyjąć takie znaczenie 
oświadczenia woli, jakie pozwoli na utrzymanie czynności prawnej, aniżeli 
kwalifikowanie jej jako nieważnej52. Ten zabieg, nazywany również konwer-
sją czynności prawnej, nie ma podstawy prawnej w Kodeksie cywilnym, lecz 
jest postrzegany jako rodzaj wykładni oświadczeń woli stron dokonywany 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 65 k.c.53 Jeżeli interpretacja języ-
kowa użytych przez strony słów wskazuje, że badana czynność byłaby nie-
ważna, to należy, uznając znaczenia i konsekwencje prawne inne niż te, na 
jakie wskazuje warstwa językowa czynności konwertowanej, zrekonstruować 
czynność prawną zastępczą. „Życzliwa interpretacja” ma ratować ważność 
czynności prawnej i polega na ustaleniu, w jakim maksymalnie dopuszczal-
nym zakresie można utrzymać w mocy treść złożonego oświadczenia woli. 
Ma to służyć realizacji rzeczywistego celu gospodarczego umowy zawieranej 
przez strony54. Takie oświadczenie woli stron (zrekonstruowane w wyniku 
zastosowania reguł wykładni oświadczeń woli) jest następnie kwalifikowane 
jako czynność prawna określonego typu lub czynność prawna nienazwana, 
poddawane kwalifikacji prawnej55 oraz oceniane pod kątem zgodności 
z ustawą, istotą (naturą) stosunku cywilnoprawnego i zasadami współżycia 
społecznego.

52  W odniesieniu do czynności prawnych nazywa się tę zasadę benigna interpretatio oświad-
czenia woli. W odniesieniu do umów jest nazywana favor contractus. Z. Radwański,  System…,  
s. 80–81; M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 385.

53  Konwersja jest uznawana za szczególną konstrukcję prawną, za pomocą której, dokonując 
przemiany nieważnej czynności prawnej na inną, ważną czynność prawną, umożliwia się realizację 
życiowego celu, jaki strony zamierzały osiągnąć. Jest to wyraz tendencji prawa cywilnego do reali-
zacji woli stron. K. Gandor, Konwersja nieważnych czynności prawnych, „Studia Cywilistyczne” 
1963 , t. 4, s. 30. Zdaniem innych, konwersja i wykładnia oświadczeń woli są procesami odrębny-
mi, gdyż odmienne są ich cele i funkcje. M. Sekuła-Leleno, Konwersja czynności prawnej, „Glosa” 
2011, nr 2, s. 79. 

54  Wyrok SN z 5.02.2010 r., III CSK 105/09, www.sn.pl. 
55  P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gnie-

wek, Warszawa 2006, s. 158.
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Norma interpretacyjna zawarta w art. 65 PrAut

Zgodnie z art. 65 PrAut, w przypadku braku wyraźnego postanowienia 
umownego o przeniesieniu autorskiego prawa majątkowego należy uznać, że 
twórca udzielił licencji. Można się zastanawiać, czy przywołany przepis zawiera 
ustawową konwersję czynności prawnej. Problematyką konwersji ustawowej 
czynności prawnych zajmował się K. Gandor56. Jego zdaniem konwersja usta-
wowa odznacza się trzema cechami. Po pierwsze, dokonuje się na podstawie 
przepisu szczególnego odnoszącego się wyłącznie do konkretnego stanu faktycz-
nego. Po drugie, konwersja następuje z mocy samego prawa, całkowicie nieza-
leżnie od hipotetycznej nawet woli stron. Ponadto, norma prawna, na mocy której 
dokonuje się konwersja, ustanawia także ściśle określony jej rezultat: pierwotna 
czynność prawna zostaje przemieniona na inną konkretną czynność prawną57. 
Przepis art. 65 PrAut stanowi: „w przypadku braku wyraźnego postanowienia 
o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji”. Norma prawna 
zawarta w tym przepisie wydaje się być właśnie konwersją ustawową, o jakiej 
mówił  Gandor. Badając umowę przenoszącą prawo autorskie na czas określony, 
której cel polega na czasowym wyzbyciu się praw przez twórcę, można mieć 
wątpliwości co do tego, czy oświadczenie woli twórcy o przeniesieniu prawa 
jest „wyraźne” i jednoznaczne. Konsekwencją braku „wyraźnego postanowienia 
o przeniesieniu prawa” jest, zgodnie z dyspozycją art. 65 PrAut, uznanie takiej 
umowy za umowę licencji. 

Niezależnie od tego, czy analizę umowy o czasowe przeniesienie praw 
autorskich przeprowadzimy w oparciu o wykładnię oświadczeń woli stron 
umowy, opierając się na celu umowy i zgodnym zamiarze stron, czy też zba-
damy tę czynność pod kątem konwersji ustawowej ustanowionej w art. 65 PrAut, 
wynik tego zabiegu będzie analogiczny, a mianowicie: umowa taka stanowi  
w istocie umowę licencji wyłącznej. Mając na względzie okoliczność, że zastępcza 
czynność prawna (w tym wypadku umowa licencji wyłącznej) winna odpowia-
dać wszystkim istotnym wymogom czynności konwertowanej oraz uwzględniać 
dorozumianą wolę stron umowy, uznać należy, że strony zawierające umowę 
przenoszącą prawo autorskie majątkowe na czas oznaczony, w istocie zawarły 
umowę licencji wyłącznej z prawem licencjobiorcy do udzielania sublicencji. 

56   Autor wyraźnie oddzielił ten rodzaj konwersji od konwersji sensu stricte. K. Gandor, 
Konwersja…, s. 35–36.

57  K. Gandor, Konwersja…, s. 35–36.
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Umowy przenoszące prawa autorskie na czas oznaczony a zasada semper 
pro auctore 

Porównując skutek prawny, jaki wywołuje umowa przenosząca autorskie 
prawa majątkowe na czas oznaczony oraz umowa licencji wyłącznej na czas 
oznaczony, trzeba podkreślić, że pierwsza z wymienionych jest zdecydowanie 
mniej korzystna dla twórcy. Umowa ta lepiej zabezpiecza natomiast interesy 
kontrahenta twórcy. Jak wspomniano wcześniej, w doktrynie istnieje spór co do 
tego, jaki charakter ma umowa licencyjna, a dokładniej, czy kreuje ona stosu-
nek prawny wyłącznie obligacyjny, czy też obciąża prawo autorskie, wywołując 
również skutek rzeczowy. Spór ten nie ma jedynie akademickiego charakteru, 
gdyż w zależności od przyjętego modelu inaczej kształtuje się sytuacja prawna 
licencjobiorcy w przypadku, gdy w tracie trwania umowy licencyjnej właściciel 
praw autorskich (licencjodawca) przeniesie prawa na inny podmiot. W doktry-
nie przeważa pogląd, że w takiej sytuacji licencjobiorcy będzie przysługiwać 
wyłącznie roszczenie odszkodowawcze przeciwko zbywcy praw (licencjodaw-
cy)58. Ta niepewność sytuacji prawnej, licencjobiorcy stanowi z pewnością 
poważny mankament umowy licencji wyłącznej, patrząc z punktu widzenia 
licencjobiorcy59.

Porównując sytuację prawną twórcy, jako strony umowy przenoszącej 
prawa autorskie na czas określony oraz umowy licencji wyłącznej, należy wska-
zać, że pierwsza z wymienionych niesie dla niego poważne zagrożenia. Zgod-
nie z art. 18 ust. 1 PrAut, „autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, 
dopóki służą twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności”. Jest to jeden 
z przepisów mających na celu ochronę interesów twórcy, jednak znajdzie on 

58  B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie z praw…, s. 12–13; B. Giesen, Umowa licencyjna…, 
s. 371; E. Traple, Umowy o eksploatację…, s. 31.

59  Jeżeli w trakcie trwania umowy licencji licencjodawca przeniesie autorskie prawa mająt-
kowe na osobę trzecią, licencjobiorca utraci tytuł do korzystania z praw do utworu. Licencjobiorcy 
będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych, z tytułu niewykona-
nia zobowiązania umownego, przeciwko licencjodawcy. Z uwagi na to ryzyko prawne, w dok-
trynie proponuje się zawieranie umowy dzierżawy prawa, jako lepiej zabezpieczającej interesy 
kontrahenta twórcy. Do umów dzierżawy na mocy art. 694 k.c. zastosowanie znajdzie wówczas  
art. 678 k.c. Zob. B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie…,  s. 12–14. Niektórzy przedstawiciele doktry-
ny dopuszczają również umowy użytkowania autorskich praw majątkowych. Podstawą zawierania 
takich umów byłby art. 265 § 1 k.c. E. Gniewek, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe, 
t. 4, Warszawa 2005, s. 343. Ostrożnie co do możliwości zawierania umów użytkowania praw 
autorskich odnoszą się natomiast B. Baliga, M. Kućka, Korzystanie…, s. 20; B. Giesen, Umowa 
licencyjna…, s. 368–370.



42 Joanna Szyjewska-Bagińska

zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy to jemu przysługują prawa autorskie. 
W przypadku natomiast, gdy autorskie prawa majątkowe, choćby okresowo, 
przysługują innemu podmiotowi, podlegają egzekucji na zasadach ogólnych. 
Egzekucja praw autorskich wchodzących w skład majątku kontrahenta twórcy, 
w trakcie trwania terminowej umowy przenoszącej prawa, pozbawi twórcę tych 
praw. Zgodnie z obowiązującą na gruncie prawa autorskiego zasadą nemo plus 
iuris, po upływie okresu wskazanego w umowie, prawa nie będą mogły powrócić 
do twórcy, gdyż jego kontrahent nie będzie już ich właścicielem60. Zagrożeniem 
dla interesów twórcy jest również sytuacja ogłoszenia upadłości kontrahenta  
w czasie trwania umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe na czas okre-
ślony. Autorskie prawa majątkowe z mocy ustawy wejdą w skład masy upadłości 
upadłego kontrahenta61. 

Podsumowanie 

Analiza zgodnego zamiaru stron oraz celu umowy przeniesienia autorskich 
praw majątkowych na ograniczony umownie okres czasu, po upływie którego 

60  B. Swaczyna analizuje sytuację prawną podmiotu, który warunkowo przeniósł prawo pod-
miotowe na inną osobę, wobec której prowadzona jest egzekucja. Przedmiotem egzekucji powin-
no być takie prawo, jakie znajduje się w majątku dłużnika egzekwowanego – czyli ograniczone 
warunkiem. Komornik w opisie prawa winien wskazać warunkowy charakter tego prawa wcho-
dzącego w skład majątku dłużnika egzekwowanego. Gdyby jednak tego nie uczynił, nie będzie 
możliwe powoływanie się na warunek po sprzedaży dokonanej w postępowaniu egzekucyjnym  
(art. 879 k.p.c. w związku z art. 908 i 9116 k.p.c.). Sprzedaż prawa dochodzi do skutku z udzia-
łem organu egzekucyjnego i nie może być zakwalifikowana jako rozporządzenie dokonane przez 
dłużnika egzekwowanego. Jeżeli sprzedaż prawa w postępowaniu egzekucyjnym nastąpi bez za-
strzeżenia jego warunkowego charakteru, nabywca uzyskuje prawo podmiotowe bezwarunkowe.  
B. Swaczyna, Warunkowe czynności…, s. 280. 

61  Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) zwanej dalej PrUp, umowa przeniesienia własności rzeczy, wie-
rzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec 
masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną. Przepis ten dotyczy jednak 
umowy warunkowo przenoszącej prawo podmiotowe, jako umowy akcesoryjnej, mającej na celu 
zabezpieczenie wierzytelności. Natomiast art. 84 ust. 1 PrUp stanowi: „Postanowienie umowy, któ-
rej stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadło-
ściowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości”. Celem postępowania upadłościowego 
jest zaspokojenie wierzycieli upadłego. Następuje to przez likwidację masy upadłości, m.in. przez 
zbycie praw majątkowych upadłego albo ich wykonanie (art. 332 PrUp). Z punktu widzenia celu 
postępowania upadłościowego, postanowienie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe 
na upadłego na oznaczony w umowie okres,  może zostać uznane jako co najmniej utrudniające 
osiągnięcie tego celu,  a tym samym, w zakresie ograniczenia go terminem końcowym, za bezsku-
teczne. 
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prawa te wracają do uprawnionego twórcy bez konieczności zawierania ponow-
nej umowy przenoszącej prawo, budzi poważne wątpliwości co do jej zgod-
ności z normami kompetencyjnymi zawartymi w prawie cywilnym oraz prawie 
autorskim. 

Ustawodawca wyróżnił tylko dwa typy umów, których przedmiotem są 
dobra intelektu chronione PrAut, a mianowicie: umowy przenoszące prawa 
autorskie i umowy o korzystanie z utworu62. Mając na uwadze podział typów 
umów ugruntowany w prawie cywilnym na umowy obligacyjne kreujące sto-
sunki cywilnoprawne o charakterze trwałym (ciągłym) oraz umowy zobowiązu-
jące do świadczeń jednorazowych o skutku rozporządzającym, należy stwierdzić, 
że  konstrukcja umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe na oznaczony 
z góry okres, jest swoistą hybrydą. Umowa taka, poddana regułom wykładni 
oświadczeń woli przy uwzględnieniu celu tej umowy, powinna być traktowana 
jako umowa licencji wyłącznej zawartej na czas oznaczony. Wykładnia oświad-
czeń woli kontrahentów umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe na 
określony z góry okres czasu, umożliwiająca jej konwersję w umowę licencji 
wyłącznej, znajduje dodatkowe poparcie w funkcji ochronnej przepisów prawa 
autorskiego ukształtowanych w taki sposób, aby chronić interesy twórcy utworu 
(zasada in dubio pro auctore) i jest zgodna z kierunkiem interpretacji zawartym 
w art. 65 PrAut. Nie bez znaczenia jest również norma prawna o charakterze 
semiimperatywnym, zawarta w art. 68 ust 2 PrAut, która ogranicza kompetencje 
stron umów licencyjnych do zawierania ich na czas oznaczony, dłuższy niż pięć 
lat. Mając to na względzie, można mieć wątpliwości, czy postanowienia umowy 
przenoszącej prawa autorskie na okres dłuższy niż pięć lat nie zmierzają do obej-
ścia tego zakazu. Podstawowym celem umowy przenoszącej prawa autorskie 
jest wyzbycie się praw przez jeden podmiot i przeniesienie tych praw na stałe 
na kontrahenta umowy. Taka jest istota czynności prawnej przenoszącej prawo 
podmiotowe. Nie ma wpływu na istotę tej czynności fakt, że autorskie prawa 
majątkowe po upływie ustawowo wyznaczonego czasu wygasną oraz fakt, że 
twórcy, pomimo wyzbycia się praw autorskich majątkowych, nadal będą przysłu-
giwać niepodlegające zbyciu autorskie prawa osobiste. Uzyskanie przez osobę, 
niebędąca twórcą utworu, umownego prawa do korzystania z utworu lub praw do 
utworu na uzgodniony z góry okres, jest natomiast charakterystyczne dla innych 

62  Czy jak się wskazuje w doktrynie, wbrew literalnemu brzmieniu ustawy, umów doty-
czących korzystania z autorskich praw majątkowych. M. Kępiński, System…, s. 636; B. Giesen, 
Umowa licencyjna…, s. 172. 
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umów, np. umowy licencyjnej i umowy dzierżawy praw. Te umowy kreują zobo-
wiązania o charakterze ciągłym, dla których charakterystyczną cechą jest właśnie 
to, że wygasają bądź po upływie terminu, na który zostały zawarte, bądź po ich 
wypowiedzeniu przez jedną ze stron umowy. 

Mając na względzie rozważania dotyczące istotnej roli warunku i terminu 
zastrzeżonego w czynności prawnej, w następstwie zastosowania art. 58 k.c., 
zdecydowanie należy odrzucić możliwość uznania umowy przenoszącej prawo 
autorskie na czas określony jako umowy bezterminowej. Prowadziłoby to do 
narzucenia kontrahentom takiego stosunku umownego, który jest pozbawiony 
istotnego z punktu widzenia stron powiązania jego skuteczności z nadejściem 
ustalonego terminu. Związek między tymi uzgodnieniami umowy jest na tyle 
istotny, że strony (a zwłaszcza twórca) bez niego w ogóle nie nawiązałyby 
danego stosunku prawnego, rezygnując zapewne z dokonania czynności praw-
nej stanowiącej jego źródło. Celem umowy przenoszącej prawo autorskie na 
czas określony i  zgodnym zamiarem jej stron, nie jest bowiem translatywne 
nabycie prawa autorskiego przez kontrahenta, lecz zagwarantowanie mu, nie-
zakłóconego ze strony twórcy, korzystania i rozporządzania prawem autorskim  
w oznaczonym czasie. 

Strony umowy powinny nadać umowie nazwę, która odpowiada rzeczywi-
stej jej treści, a co za tym idzie, treści powołanego przez jej zawarcie stosunku 
zobowiązaniowego. Jeżeli jednak nazwa nie będzie adekwatna do tej treści, fakt 
ten nie będzie miał znaczenia praktycznego, gdyż o charakterze każdego kon-
traktu decyduje jego treść, a nie nazwa. Dla ustalenia rzeczywistej treści umowy 
trzeba odwołać się do abstrakcyjnych norm interpretacyjnych. Są one zawarte  
w przepisach prawa określających sposób dokonywania operacji interpretacyj-
nych wszystkich czynności prawnych (art. 65 k.c.) lub tylko niektórych z ich 
rodzajów (art. 65 PrAut). Reguły te nie odnoszą się do sposobu wykładni, lecz 
stanowią o jej wyniku w określonej sytuacji63.

63  Są to materialne reguły wykładni. Z Radwański,  System…, s. 47.
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FIXED-TERM COPYRIGHT TRANSFER AGREEMENTS 

Summary 

The Act on copyright and related rights lists two types of agreements relating au-
thor’s economic rights: the copyright transfer agreement and the license agreement. The 
differences between the copyright transfer agreement and the exclusive license agree-
ment are not clear, mainly due to the fact that there is doubt as to the nature of the latter, 
namely, whether it has a disposition or only obligation effect. It is obvious that the license 
agreement creates a legal relationship of a permanent nature, as opposed to the copyright 
transfer agreement in which the performance of the seller is of a one-off nature. In the 
practice of trading it is assumed as acceptable to conclude copyright transfer agreements 
for a period of time specified in advance. Reserving a final date in contracts obliging to 
continuous and periodical performances does not raise doubt. Reserving a final date in 
agreements obliging to one-off performances significantly modifies the civil law rela-
tionship created by the parties.

The paper presents an analysis of the author’s economic copyright transfer agree-
ment for a contractually limited period of time, in the context of its compliance with 
competence standards contained in civil law and copyright law. The paper makes refer-
ence to the rules of interpretation of declarations of will contained in Art. 65 par. 2 of the 
Civil Code, the interpretation rule arising from Art. 65 of the copyright law and compli-
ance of the purpose and content of the agreement with the property (nature) of a civil law 
relationship.

Translated by Joanna Szyjewska–Bagińska

Keywords: Copyright law, license agreement, Copyright transfer agreement, conditio-
nal and fixed-term legal act
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Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje tematykę zabezpieczeń rzeczowych na nierucho-
mości. Nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 26 czerwca 2009 
r. dokonano systemowych zmian w konstrukcji hipoteki, w tym wprowadzono wiele 
rozwiązań dokonujących wyłomu w zasadzie akcesoryjności tego ograniczonego pra-
wa rzeczowego. Nowelizacja została oceniona przez doktrynę pozytywnie. Jednak na 
gruncie obowiązującej ustawy nie występuje hipoteka „bezpodmiotowa”, tj. nieokreśla-
jąca podmiotu, którego wierzytelność ma podlegać zabezpieczeniu. W związku z tym,  
w artykule dokonano analizy zasadności wprowadzenia nieakcesoryjnego ograniczo-
nego prawa rzeczowego w postaci długu gruntowego. W tym celu porównano instytu-
cje hipoteki, długu gruntowego i przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. Ta 
ostatnia – wykreowana głównie przez praktykę obrotu – postrzegana jest jako konku-
rencyjna wobec długu gruntowego. Podobieństwo obu konstrukcji prawnych stanowiło 
asumpt do podjęcia próby recypowania rozwiązań przyjętych w projekcie legislacyjnym 
długu gruntowego w kontekście ochrony praw właściciela nieruchomości dla potrzeb 
przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie.

Słowa kluczowe: hipoteka, dług gruntowy, przewłaszczenie nieruchomości na zabez-
pieczenie, akcesoryjność, umowa zabezpieczająca, przelew wierzytelności, zmia-
na podmiotowa strony umowy, bezpodmiotowa wierzytelność hipoteczna
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest analiza zabezpieczeń rzeczowych wierzytel-
ności, których przedmiotem jest nieruchomość. W założeniu autorki, analiza porów-
nawcza instytucji hipoteki, długu gruntowego i przewłaszczenia na zabezpieczenie 
ma służyć ocenie, na ile aktualne regulacje prawne odpowiadają potrzebom obrotu 
prawnego. Wnioski wynikające z analizy stanowią przyczynek do rozważenia nie-
zbędnych zmian w zakresie materialnego prawa cywilnego. Wspólnymi cechami 
analizowanych instytucji jest przedmiot zabezpieczenia stanowiący nieruchomość 
oraz pozostawanie przedmiotu zabezpieczenia w posiadaniu dłużnika.

1. Ogólna charakterystyka instytucji zabezpieczeń rzeczowych 

1.1. Hipoteka

Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 26 czerwca 
2009 r.1 wprowadziła systemową zmianę konstrukcji hipoteki. Polegała ona 
na odejściu przez ustawodawcę od podziału hipoteki na zwykłą i kaucyjną na 
rzecz ujednolicenia instytucji w oparciu o model hipoteki kaucyjnej2. Zgodnie 
z art. 65 ust. 1 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: KWHU) 3: 
„W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego 
stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego 
wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, 
czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi 
właściciela nieruchomości (hipoteka)”. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności 
pieniężne, w tym wierzytelność przyszłą (art. 68 ust. 1). Z przywołanych prze-
pisów jasno wynika dopuszczenie przez ustawodawcę odejścia od zasady akce-
soryjności hipoteki poprzez umożliwienie zabezpieczenia nią wierzytelności 
przyszłej, a więc nieistniejącej w chwili dokonywania czynności. Nie zmienia 
to jednak faktu, że wierzytelność musi być oznaczona, tj. musi być wskazany 
stosunek prawny, z którego wierzytelność ma powstać, oraz określona najwyższa 
suma zabezpieczenia.

1 Dz.U. z 2009 r. nr 131, poz. 1075.
2 P. Armada-Rudnik, Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26.06.2009 r., „Monitor Prawniczy” 

2010, nr 1, s. 6.
3 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 707.
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Zgodnie z katalogiem ustawowym zawartym w art. 65 ust. 2 KWHU, 
przedmiot hipoteki stanowić mogą nieruchomości gruntowe, lokalowe oraz 
budynkowe, z tym jednak zastrzeżeniem, że te ostatnie albo nie mogą być 
przedmiotem samodzielnego obrotu, albo ich własność jest prawem nie-
zbywalnym4. Ponadto, przedmiotem hipoteki mogą być także: użytkowanie 
wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie sta-
nowiącymi własność użytkownika wieczystego, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu (tj. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkal-
nego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednoro-
dzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) oraz wierzytelność zabezpieczona 
hipoteką. Hipoteką może być również obciążona część ułamkowa nierucho-
mości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela albo udział we wspólności 
prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu (art. 65 ust. 2 KWHU).

Zgodnie z art. 245 Kodeksu cywilnego5 do ustanowienia ograniczonego 
prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu wła-
sności. Artykuł 155 k.c. stanowi, że przeniesienie własności nieruchomości 
następuje w drodze umowy, co w kontekście prowadzonych rozważań wska-
zuje, iż co do zasady hipoteka powstaje w tym trybie. Warto nadmienić, iż  
w umowie o ustanowieniu hipoteki należy wskazać przyczynę jej ustanowie-
nia poprzez oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką6.

Wygaśnięcie hipoteki następuje na skutek następujących zdarzeń prawnych: 
spłacenie wierzytelności, zrzeczenia się hipoteki (art. 96 KWHU), zwolnienia  
z długu (art. 508 k.c.), spełnienia za zgodą wierzyciela innego świadczenia – 
datio in solutum (art. 453 k.c.), potrącenia (art. 498 k.c.), złożenia przedmiotu do 
depozytu sądowego (art. 470 k.c.), konfuzji (art. 241 k.c.) oraz – w niektórych 
przypadkach – odnowienia (art. 507 k.c.)7.

4 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2009, s. 269.
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r. poz. 121.
6 I. Heropolitańska, A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, Ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece, [w:] I. Heropolitańska, A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, 
P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warsza-
wa 2013, art. 65 l.p.12.2., Legalis.

7 Wyrok SN z 10.02.2012 r., sygn. II CSK 325/11, Legalis nr 478733.
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1.2. Dług gruntowy

W 2003 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opracowała projekt 
ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw. Projekt zakładał ustanowienie nowego ograniczo-
nego prawa rzeczowego na nieruchomości. Konstrukcja długu gruntowego 
opierała się głównie na rozwiązaniach przyjętych w prawie niemieckim, gdzie 
instytucję tę reguluje Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) w § 1191–1198. Dnia 
9 marca 2005 r. Podkomisja Nadzwyczajna do spraw nowelizacji Kodeksu 
cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece przedstawiła tekst jedno-
lity projektu. W niniejszym opracowaniu analiza długu gruntowego bazuje na tej 
wersji projektu ustawy. Sejm IV kadencji nie ukończył procesu legislacyjnego.  
W związku z tym prace nad projektem ustawy zostały przerwane i nie docze-
kały się kontynuacji. 

Dział II¹ projektu Ustawy z dnia 8 listopada 2004 r. – o zmianie ustawy 
k.c. i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw wraz z projektem aktu wykonawczego (dalej: projekt KWHU)8 
zawiera regulacje proponowanego ograniczonego prawa rzeczowego, jakim 
jest dług gruntowy. Artykuł 112¹ ust. 1 zawiera definicję legalną długu grun-
towego, zgodnie z nim: „Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej 
osoby (uprawnionego) prawem, na mocy którego uprawniony może dochodzić 
zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością  
i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nierucho-
mości (dług gruntowy). Dług gruntowy wyraża się w oznaczonej sumie 
pieniężnej”. Powyższa definicja jest bardzo zbliżona do definicji hipoteki, 
jednak z wyłączeniem zabezpieczenia długiem gruntowym oznaczonej wie-
rzytelności. Tym samym ustawodawca niejako „oderwał” dług gruntowy od 
wierzytelności. Według projektu przedmiot długu gruntowego pokrywa się  
z przedmiotem hipoteki, z wyłączeniem spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu oraz wierzytelności zabezpieczonej odpowiednio hipoteką albo 
długiem gruntowym (art. 112¹ projektu KWHU). Podstawową formą długu 
gruntowego jest wyizolowany dług gruntowy. Jak podaje Ł. Supera: „jest to 
samoistne prawo majątkowe pozwalające wierzycielowi nieruchomości na 
wprowadzenie do obrotu wartości tkwiącej w nieruchomości bez zbywania 

8 Druk sejmowy nr 3433, http://fundacja1.home.pl/ezpublish/index.php/corporate_site/con-
tent/view/full/78 (dostęp: 1.04.2014).
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prawa własności”9. Powiązanie długu gruntowego z wierzytelnością mogło 
nastąpić tylko w płaszczyźnie obligacyjnej poprzez określenie celu długu 
gruntowego w umowie zabezpieczającej. W związku z tym, kluczowym 
problemem omawianego ograniczonego prawa rzeczowego jest zapewnienie 
instrumentów ochrony prawnej właściciela nieruchomości obciążonej (dług 
gruntowy umowny). Zgodnie z art. 1123 ust. 1 projektu KWHU „ustanowienie 
długu gruntowego następuje na postawie umowy między właścicielem nieru-
chomości a uprawnionym zawartej w formie aktu notarialnego”. Inaczej niż  
w przypadku hipoteki, do ustanowienia długu gruntowego nie było wystar-
czające złożenie oświadczenia woli właściciela nieruchomości w formie aktu 
notarialnego, a wierzyciela w formie dowolnej. Projekt nie przewidywał 
występowania pierwotnego izolowanego długu gruntowego10, czego następ-
stwem był brak odpowiednich przepisów co do formy jego ustanowienia.

Zakładano dwie zasadnicze postaci długu gruntowego – księgową oraz 
listowy dług gruntowy. Zgodnie z art. 1123 ust. 2 projektu, do powstania 
długu gruntowego niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. W związku 
z tym, wpis miał mieć charakter konstytutywny. Jeśli w umowie o usta-
nowienie długu gruntowego zastrzeżono, że do powstania tego prawa jest 
potrzebne wydanie przez sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą dla 
nieruchomości listu długu gruntowego, wskazującego obciążenie tej nieru-
chomości długiem gruntowym, to strony ustanawiały listowy dług gruntowy 
(art. 11214 projektu KWHU). Co istotne, list długu gruntowego inkor-
poruje prawo zastawnicze, a w związku z tym, co zauważył P. Gumiński: 
„może być przedmiotem obrotu poza księgą wieczystą, bez konieczności 
każdorazowej intabulacji, co jest niezbędne przy przenoszeniu wierzytel-
ności zabezpieczonych hipoteką”11. Zgodnie z art. 11219 projektu KWHU 
„przeniesienie listowego długu gruntowego wymaga oświadczenia zbywcy 
o przeniesieniu tego prawa i wydania listu długu gruntowego nabywcy. 
Oświadczenie to opatrzone podpisem notarialnie poświadczonym, zamiesz-

9 Ł. Supera, Ochrona właściciela nieruchomości obciążonej zabezpieczającym długiem 
gruntowym, [w:] M. Warciński, K. Zaradkiewicz, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Warsza-
wa 2006, s. 265.

10 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw wraz z projektem aktu wykonaw-
czego, Druk sejmowy nr 3433, s. 10, http://fundacja1.home.pl/ezpublish/index.php/corporate_site/
content/view/full/78 (dostęp: 1.04.2014).

11 P. Gumiński, Dług gruntowy, cz. 2, „Nieruchomości” 2008, nr 7, s. 9.
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cza się na odwrotnej stronie listu długu gruntowego”. List długu gruntowego 
powstaje z chwilą wydania go uprawnionemu. Projekt przewidywał również 
formę długu gruntowego łącznego (art. 11211), a w wersji projektu z 2006 r. 
opracowano również konstrukcję długu gruntowego deweloperskiego12. 
Wygaśnięcie długu gruntowego następować miało w przypadku wykupienia 
długu gruntowego13. Skutek ten powodować miało również zrzeczenie się 
długu gruntowego, jednak dla swej skuteczności wymagałoby ono uprzed-
niej zgody właściciela nieruchomości obciążonej, który byłby uprawniony 
do żądania przeniesienia na niego długu gruntowego (art. 1129 projektu 
KWHU). Ponadto, wygaśnięcie omawianego zabezpieczenia rzeczowego 
miałoby następować wskutek spłacenia wierzytelności określonej w umowie 
zabezpieczającej i pisemnej zgody właściciela nieruchomości na wygaśnię-
cie długu gruntowego (art. 11210 pkt 2 projektu KWHU), upływu terminu na 
który został ustanowiony dług gruntowy (art. 11210 pkt 4 projektu KWHU), 
oraz prawomocnego wyroku ustalającego wygaśnięcie długu gruntowego 
(art. 11210 pkt 3 projektu KWHU). Jednak w przeciwieństwie do hipoteki 
i ogólnych zasad wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych, dług gruntowy 
nie wygasałby na skutek konfuzji, tj. przejścia na właściciela nieruchomości 
obciążonej albo nabycia przez uprawnionego własności tej nieruchomości 
(art. 1128 projektu KWHU).

12 Art. 11212 projektu KWHU z lutego 2006 r. stanowił, że „jeżeli dług gruntowy został usta-
nowiony w związku z budową domów mieszkalnych w ramach działalności gospodarczej pro-
wadzonej przez właściciela nieruchomości, w razie podziału tej nieruchomości polegającej na 
przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, dług gruntowy 
nie obciąża nieruchomości powstałej w wyniku podziału, która stała się własnością nabywcy”. 
Uprawnionemu z tytułu długu gruntowego przysługuje względem dotychczasowego właściciela 
roszczenie o ustanowienie tego prawa na innej nieruchomości albo ustanowienie zastawu na wie-
rzytelności”. Zob. P. Gumiński, Dług gruntowy…, s. 9–10.

13 Art. 1127 ust. 2 projektu KWHU ustanawiał prawo właściciela nieruchomości obciążonej 
do wykupu długu gruntowego po upływie 30 lat od dnia powstania tego prawa, chyba że strony  
w umowie zabezpieczającej postanowiły inaczej.



53Przegląd zabezpieczeń rzeczowych...

Schemat 1. Formy długu gruntowego przewidziane w projekcie
Źródło: P. Gumiński, Dług gruntowy, cz. 2, „Nieruchomości” 2008 nr 7, s. 9.

1.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie jest prawem rzeczowym, a sto-
sunkiem obligacyjnym, który należy zaliczyć do umów nienazwanych. Jest to 
szczególny sposób przeniesienia własności, co w przypadku nieruchomości 
wymaga zastosowania przepisów 155–158 k.c.14. Instytucja ta jest uregulo-
wana tylko szczątkowo. Poza wymienionymi przepisami do przewłaszczenia 
na zabezpieczenie zastosowanie znajdować będzie art. 3531 k.c. oraz art. 101 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe15. Ostatni z wymienionych 
przepisów stanowi, iż „w celu zabezpieczenia wierzytelności może być doko-
nane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu 
spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawo własności rze-
czy ruchomej lub papierów wartościowych”. Ustawodawca nie przewidywał 
expressis verbis tej formy zabezpieczenia rzeczowego w odniesieniu do nieru-
chomości. Przeszkodę w tym względzie stanowił zakaz wynikający z art. 157 k.c.  
dotyczący przenoszenia własności nieruchomości z zastrzeżeniem warunku 

14 I. Heropolitańska, Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności, rozdział 18, LEX 2014, 
nr 193807.

15 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2012 r. poz. 1376.
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bądź terminu. Przełomowy w tej kwestii był wyrok Sądu Najwyższego z dnia 
8 marca 2002 r., w którym sąd uznał, iż „przewłaszczenie nieruchomości na 
kredytodawcę wraz z zobowiązaniem się jego do przeniesienia własności tej 
nieruchomości na kredytobiorcę w razie terminowej spłaty kredytu nie narusza  
art. 157 § 1 w zw. z art. 58 § 1 k.c. i art. 94 k.c.”16 Rozumienie przewłaszcze-
nia na zabezpieczenie jako szczególnego sposobu przeniesienia własności impli-
kuje obok kauzalności materialnej również formalną umowy przewłaszczenia na 
zabezpieczenie. W związku z tym, dla skutecznego ustanowienia przewłaszczenia 
nie jest konieczny wpis do księgi wieczystej. Wpis ma charakter deklaratoryjny17. 
Takie stanowisko podziela autorka, aczkolwiek w doktrynie występują odmienne 
poglądy18.

Schemat 2. Konstrukcja umowy przewłaszczenia nieruchomości  
na zabezpieczenie19

Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu: P. Wójcicki, Przewłaszczenie nieru-
chomości na zabezpieczenie, „Edukacja Prawnicza” 2013, nr 12.

16 Sygn. III CKN 748/00, Biul. SN 2002 nr 9, str. 13, zob. Wyrok SN z 29.05.2000 r., sygn. 
III CKN 246/00, OSNC 2000/11/213.

17 Takie stanowisko zajmuje J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Warszawa 
2004, s. 63.

18 Zdaniem G. Tracza i F. Zolla przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości jest możli-
we tylko w przypadku stosowania do tej umowy per analogiam przepisów o hipotece. Tym samym 
wpis właściciela ma charakter konstytutywny, a jego brak skutkować będzie nieważnością prze-
właszczenia. Zob. G. Tracz, F. Zoll, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Praktyka, konstrukcja, 
dopuszczalność, przedmiot, Kraków 1996, s. 105–107.

19 Wyrok SN z 29.05.2000 r., sygn. III CKN 246/00, OSNC 2000/11/213, str. 100. Zgodnie 
z tezą orzeczenia: „Umowa przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie spłaty kredy-
tu, w której kredytodawca zobowiązał się do przeniesienia z powrotem na kredytobiorcę własności 
tej nieruchomości niezwłocznie po spłacie kredytu, nie jest umową o przeniesienie własności nieru-
chomości zawartą pod warunkiem (art. 157 § 1 k.c.)”.
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Przykładowa konstrukcja przewłaszczenia nieruchomości na zabezpie-
czenie może wyglądać w następujący sposób. W umowie pożyczki lub kredytu 
zawartej w formie aktu notarialnego dłużnik zobowiązuje się do przewłasz-
czenia nieruchomości na rzecz wierzyciela z jednoczesnym zobowiązaniem się 
wierzyciela do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na dłużnika 
pod warunkiem spłaty całej kwoty należności wraz z odsetkami. Powrotne 
przeniesienie własności nieruchomości nastąpić może w terminie oznaczonym 
przez strony, biegnącym od daty spłacenia wierzytelności. Jednocześnie zapisy 
umowy powinny przewidywać, iż nieruchomość zostanie wydana w posiadanie 
dłużnika. 

W wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej umowy następuje 
zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w której dłużnik przenosi 
własność nieruchomości na wierzyciela, ten zaś zobowiązuje się do zwrotnego 
przeniesienia własności nieruchomości w oznaczonym terminie. W umowie tej 
powinna być również oznaczona wartość nieruchomości oraz zobowiązanie się 
dłużnika do wydania nieruchomości w posiadanie w umówionym terminie20. 
Zapisy umowy powinny przewidywać również sposób zaspokojenia wierzy-
ciela21. Może ono nastąpić poprzez zbycie rzeczy w drodze umowy sprzedaży, 
licytacji czy przetargu, a także poprzez zatrzymanie rzeczy albo oddanie jej  
w najem, użytkowanie lub dzierżawę22. Dłużnik może również złożyć oświad-
czenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.)23. Z uwagi na 
brak regulacji ustawowych strony powinny także określić swoje uprawnienia  
i obowiązki w czasie trwania zabezpieczenia24. Przede wszystkim należy zawrzeć zobo-
wiązanie wierzyciela do korzystania z prawa własności nieruchomości w ściśle okre-

20 Wyrok SA w Poznaniu z 14.02.2013 r., sygn. I ACa 1176/12, Portal Orzeczeń Sądów 
Powszechnych, http://orzeczenia.lexvin.pl/orzeczenie/40818/I–ACa–1176–12–wyrok–z–uza-
sadnieniem–S%C4%85d–Apelacyjny–w–Poznaniu–z–2013–02–14–sady–powszechne (dostęp: 
1.04.2014).

21 Postanowienie SN z 21.03.2013 r., sygn. II CSK 396/12, LEX nr 1324263. Zgodnie z tezą 
orzeczenia: „Postanowienia umowne określające sposób i warunki zaspokojenia się wierzyciela  
z przewłaszczonej rzeczy, chociaż nie mają charakteru essentilia negotii, wiążą strony”. Por. Wyrok 
SN z 27.06.1995 r., sygn. I CR 7/95, OSNC 1995/12/183.

22 I. Heropolitańska, Prawne zabezpieczenia…
23 Dz.U. z 2014 r. poz. 101.
24 P. Wójcicki, Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie, „Edukacja Prawnicza” 

2013, nr 12, s. 41.
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ślony sposób z wyłączeniem przeniesienia tego prawa na osoby trzecie25. Analogiczne 
wyłączenie w przypadku dłużnika nie jest konieczne z uwagi na działanie rękojmi 
wiary publicznej ksiąg wieczystych. Dłużnik jednak w okresie przewłaszczenia 
wykonuje władztwo na nieruchomości jako posiadacz zależny. W związku z tym 
należy określić stosunek prawny, w ramach którego będzie wykonywane posiadanie. 
W przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości będzie to np. umowa użyczenia 
(art. 710 k.c.)26. Nie można wykluczyć oddania przez użytkownika nieruchomości 
w dalsze posiadanie zależne. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listo-
pada 1993 r., stosując analogię z art. 337 k.c. – „posiadacz zależny nie traci swego 
posiadania w wyniku oddania rzeczy innej osobie w dalsze posiadanie zależne”27.

Nakreślając instytucję przewłaszczenia na zabezpieczenie, należy dostrzec 
nakładanie się w jednej umowie prawa o charakterze bezwzględnym (własność)  
z prawem względnym (wierzytelność). Zgodnie z tezą wyroku Sądu Apelacyj-
nego w Łodzi z dnia 9 maja 2013 r.: „przewłaszczenie na zabezpieczenie nie 
daje wierzycielowi prawa do zaspokojenia roszczenia z przewłaszczonej nie-
ruchomości dopóki nie upłynął termin wykonania zobowiązania przez dłuż-
nika – możliwość taka byłaby sprzeczna z celem przewłaszczenia, które winno 
zmierzać wyłącznie do zabezpieczenia roszczenia. Innymi słowy, nie jest tak, 
że nieruchomość przekazaną na własność wierzycielowi, wierzyciel ten może 
potraktować, jako spłatę długu przez dłużnika”28. Interesy dłużnika są chronione 
poprzez możliwość żądania uznania za bezskuteczne zbycia nieruchomości przed 
terminem spłaty długu na podstawie art. 59 k.c. lub 527 k.c. czy też w przypadku 
naruszenia umowy fiducjarnej dochodzenia roszczeń odszkodowawczych29. Nie 
zmienia to jednak faktu, że po zawarciu umowy przewłaszczenia właścicielem 
nieruchomości staje się wierzyciel. 

W praktyce bankowej można wyróżnić standardowe elementy umowy prze-
właszczenia na zabezpieczenie zobowiązujące strony do:
1. Bezwarunkowego i bezterminowego przeniesienia własności nieruchomości 

przez przewłaszczającego na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności.

25 Wyrok SA w Łodzi z 9.05.2013 r., sygn. I ACa 1465/12, LEX nr 1322510.
26  W.J. Katner, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, [w:] System Prawa Prywatnego, 

red. W.J. Katner, Legalis 2010.
27  Wyrok SN – Izba Cywilna z 19.11.1993 r., sygn. II CRN 130/93, Legalis nr 28324.
28  Sygn. I ACa 1465/12, LEX nr 1322510.
29  Wyrok SN z 8.03.2002 r. sygn.III CKN 748/00, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2002, 

nr 9, s.13.
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2. Zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości przez bank na przewłasz-
czającego w razie spłacenia wierzytelności w oznaczonym terminie lub jej 
wygaśnięcia z innych powodów.

3. Pozostawienia nieruchomości we władaniu przewłaszczającego na podstawie 
stosunku zobowiązaniowego (np. przechowania, najmu) lub rzeczowego (np. 
użytkowania).

4. Niewykonywania uprawnień właścicielskich przez bank w sposób wykracza-
jący poza cel ustanowionego zabezpieczenia.

5. Ustalenia sposobu uzyskania zaspokojenia przez bank z tytułu zabezpieczo-
nej i niespłaconej wierzytelności.

6. Inne postanowienia, jak zakaz oddawania nieruchomości przez przewłasz-
czającego osobom trzecim.30

Należy zauważyć, że umowa określająca cel przewłaszczenia nieruchomo-
ści na zabezpieczenie nie jest poddana żadnym rygorom ustawowym.

2. Problem akcesoryjności

Prawa podmiotowe niesamoistne określane są też jako prawa akcesoryjne. 
Zgodnie z definicją A. Woltera – „więź prawa niesamoistnego z innym prawem 
(głównym) polega w zasadzie na tym, że nie może ono powstać bez prawa głów-
nego, które determinuje jego treść, i może być przeniesione na inną osobę tylko 
łącznie z nim i razem z nim wygasa. (…) Swoistość praw niesamoistnych (akce-
soryjnych) (…) polega na szczególnej ich funkcji, służą one do zabezpieczenia, 
a więc umocnienia wierzytelności (prawa głównego)”31. Możliwy jest więc tylko 
obrót łączny tymi prawami, ewentualnie „rozerwanie” tych praw powodować 
będzie wygaśnięcie prawa akcesoryjnego. Zdaniem O. Soergel i O. Stöcker: 
„zabezpieczenie jest nieakcesoryjne, jeżeli z mocy prawa nie zależy od istnienia 
wierzytelności, ani od tego, czy posiadacz zabezpieczenia jest równocześnie 
wierzycielem zabezpieczonej wierzytelności”32.

30 M. Bączyk, Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, 
[w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, t. 9, red. W.J. Katner, 
Legalis 2010.

31  A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 
2000, s. 142.

32  O. Soergel, O. Stöcker, Rozszerzenie UE na wschód i zagadnienia doktryny prawa rzeczo-
wego dotyczącego nieruchomości – kauzalność akcesoryjność i cel zabezpieczenia, „Transformacje 
Prawa Prywatnego” 2003, nr 3, s. 15.
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2.1 Hipoteka

Wspomniana nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 26 
czerwca 2009 r. wprowadziła wiele wyjątków od zasady akcesoryjności hipo-
teki. Predyktorem tych zmian były potrzeby gospodarcze, głównie sektora ban-
kowego, którego oczekiwania wymagały uelastycznienia praw zastawniczych. 
Były to postulaty sprowadzające się do możliwości:
1. Zabezpieczenia różnych wierzytelności, czy też innej wierzytelności po wy-

gaśnięciu wierzytelności pierwotnie zabezpieczonej.
2. Wykorzystania istniejącego pierwszeństwa hipoteki już ustanowionej w celu 

zabezpieczenia nowej wierzytelności (rozporządzanie opróżnionym miej-
scem hipotecznym)33.

Oczekiwania te w większości zostały zaspokojone, czego przejawem na 
gruncie obowiązującej ustawy jest szereg przepisów stanowiących przełama-
nie zasady akcesoryjności hipoteki. Nowelą wprowadzono następujące istotne 
zmiany:
1. Art. 681 KWHU przewiduje możliwość zabezpieczenia hipoteką umowną 

kilku wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu 
samemu wierzycielowi, przy czym dłużnikiem rzeczowym z tytułu tych wie-
rzytelności nie musi być ta sama osoba. Jeśli tą samą hipoteką zostaje objęta 
kolejna wierzytelność, to nie powstanie nowa hipoteka, a jedynie dojdzie do 
wykorzystania dotychczasowej z zachowaniem przysługującego jej pierw-
szeństwa34. Przepis ten znajduje zastosowanie do zabezpieczenia generalnych 
umów kredytowych, co przy udzielaniu łącznie kredytów obrotowych i inwe-
stycyjnych znacznie ułatwia pozyskiwanie kapitału przez przedsiębiorców. 
Należy jednak zauważyć, że nie można zabezpieczyć hipoteką „wszystkich 
już istniejących lub mogących powstać w przyszłości zobowiązań dłużnika 
wobec jego wierzyciela. Nie będzie to nawet możliwe, gdy wierzytelności te 
zostaną oznaczone rodzajowo, np. spłata wszelkich kredytów, jakie zostaną 

33 J. Pisuliński, Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie kodeksu cywilnego 
i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3433)  
z uwzględnieniem zmian wynikających ze sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrze-
nia w/w projektu z dnia 9 marca 2005 r. – na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 
s. 4, http://fundacja1.home.pl/ezpublish/index.php/corporate_site/content/view/full/78 (dostęp: 
10.02.2014).

34 I. Heropolitańska, A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, Ustawa o księgach 
wieczystych i hipotece, [w:] I. Heropolitańska, A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, 
P. Kuglarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz, Warsza-
wa 2013, Legalis, art. 68 [1] Nb 17.
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udzielone przez bank, zapłata za wszystkie towary, jakie zostaną zakupione 
u sprzedawcy”35. 

2. Art. 682 KWHU – ustanowiono instytucję administratora hipoteki. Zgodnie 
z tym przepisem, można jedną hipoteką zabezpieczyć kilka wierzytelno-
ści przysługujących różnym podmiotom w celu sfinansowania tego same-
go przedsięwzięcia. Przez „przedsięwzięcie” rozumie się „ekonomiczny lub 
społeczny projekt mający wywołać określony rezultat”36. Przepis znajduje 
głównie zastosowanie przy udzielaniu kredytów konsorcjalnych w trybie 
zdecentralizowanym37. Jest to szczególnie dogodny instrument w przypad-
ku konsorcjum tajnego, w którym banki często rezygnują z wykorzystania 
subintabulatu, z uwagi na konieczność ujawnienia uczestnictwa przy doko-
nywaniu wpisu hipoteki na wierzytelności hipotecznej38. Przepis ten będzie 
miał również zastosowanie przy udzieleniu wspólnej pożyczki pieniężnej, 
gwarancji bankowej lub akredytywy oraz przeniesienia części wierzytelności 
na inną osobę39.

3. Art. 633 KWHU – wprowadzono możliwość zastąpienia zabezpieczonej 
wierzytelności wierzytelnością tego samego wierzyciela. Do zmiany zabez-
pieczonej wierzytelności stosuje się przepisy o zmianie treści hipoteki. Jak 
podaje E. Gniewek: „zmianę treści hipoteki stanowi (…) zmiana tożsamości 
zabezpieczonej wierzytelności (jej odnowienie, zastąpienie inną wierzytelno-
ścią), a także objęcie hipoteką wierzytelności dotąd niezabezpieczonej (obok 
zabezpieczonej wcześniej wierzytelności hipotecznej)”40.

4. Art. 1011–10111KWHU – przepisy regulują uprawnienie właściciela nieru-
chomości do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Przede 
wszystkim należy podzielić pogląd B. Swaczyny, że „art.1011 KWHU za-
chowuje zasadę akcesoryjności hipoteki, gdyż inaczej niż w paragrafie 469 

35 Tamże, art. 68 [1] Nb 8.
36 K. Lewandowski, Nowe regulacje prawa hipotek, „Nieruchomości” 2010 nr 1, www.nie-

ruchomości.beck.pl (dostęp: 1.07.2010).
37 I. Ramus-Szatko, C. Sobura, Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 

26 czerwca 2009 roku – przegląd zmian systemowych, [w:] Państwo – Społeczeństwo – Jednostka. 
Człowiek – najlepsza inwestycja, red. P. Ruczkowski, Kielce 2011, s. 98–100.

38 J. Pisuliński, Opinia w sprawie rządowego projektu …, s. 4.
39 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz 

niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1562, Sejm VI kadencji, s. 10.
40 E. Gniewek, J. Pisuliński, Hipoteka, [w:] System Prawa Prywatnego, red. E. Gniewek, 

Legalis 2012, s. 609.



60 Iwona Ramus

austriackiego kodeksu cywilnego – właściciel nie dysponuje dotychczasową 
hipoteką, a jedynie może innej hipotece przypisać pierwszeństwo wygasłej 
hipoteki”41. W przypadku, gdy zachodzi tożsamość podmiotu uprawnionego 
z tytułu własności nieruchomości obciążonej oraz wierzytelności hipotecznej, 
powstaje prawo podmiotowe do rozporządzania opróżnionym miejscem hi-
potecznym. Ratio legis przepisu było umożliwienie właścicielowi uzyskania 
lepszych warunków umowy kredytowej, dając mu możliwość zaoferowania 
zabezpieczenia o wyższym pierwszeństwie niż miało to miejsce w oparciu  
o zasadę posuwania się hipotek wprzód42.

5. Art. 79 ust. 1 KWHU – przepis przed nowelizacją stanowił, iż wierzytelność 
zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że usta-
wa stanowi inaczej. Z tego wynikało, że niezależnie od umowy przeniesienia 
wierzytelności, dla przeniesienia hipoteki konieczna była także umowa prze-
nosząca hipotekę. Aktualnie art. 79 ust. 1 KWHU stanowi, iż w razie przelewu 
wierzytelności hipotecznej, na nabywcę przechodzi także hipoteka, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. Do przelewu wierzytelności hipotecznej niezbędny 
jest wpis w księdze wieczystej. Natomiast art. 79 ust. 2 KWHU stanowi, że 
hipoteka nie może być przeniesiona bez wierzytelności, którą zabezpiecza43.

6. W związku z ujednoliceniem instytucji hipoteki uchylono art. 71 KWHU, 
a tym samym zniesiono domniemanie istnienia wierzytelności zabezpieczo-
nej hipoteką zwykłą. Konstrukcja ta stanowiła podstawę udziału wierzyciela 
hipotecznego w podziale sumy uzyskanej z egzekucji prowadzonej przeciw 
właścicielowi nieruchomości, bez konieczności przedstawiania tytułu wyko-
nawczego. Nowelizacja ustawy nie utrzymała tego rozwiązania,44 co krytycz-
nie ocenił F. Zoll45.

Godnym podkreślenia jest fakt, że pomimo „uelastycznienia” zasady akce-
soryjności hipoteki, w obecnym stanie prawnym nie występuje hipoteka „bezpod-

41 B. Swaczyna, Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2003, nr 1, s. 217.

42 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz 
niektórych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 1562, Sejm VI kadencji, s. 16.

43 Postanowienie SN z 21.03.2013 r., CSK 396/12, Legalis nr 726328.
44 A. Kaczor, Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, „Gazeta Prawna” 

z 11.08.2009 r. – http://www.kkpw.pl/pl_,publikacje,154.html (dostęp: 10.04.2014). 
45 K.P. Sokołowski, Zabezpieczenia rzeczowe w niemiecko-polskich stosunkach kredyto-

wych. Międzynarodowa konferencja naukowa (Hamburg, 6 VI 2011), „Państwo i Prawo” 2012, 
nr 2, s. 119–120.
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miotowa”, tj. nieokreślająca podmiotu, którego wierzytelność ma zabezpieczać, 
a także hipoteka właściciela, z której uprawnionym jest sam właściciel nieru-
chomości46. Konstrukcję taką zawierać miał izolowany dług gruntowy. Konse-
kwencją przedstawionego stanu rzeczy jest brak instrumentów prawnych, gdy dla 
obrotu wierzytelnościami zabezpieczonych hipoteką konieczne jest „oderwanie” 
jej od podmiotu uprawnionego.

Nadal otwarty pozostaje problem pozyskiwania kapitału na refinansowanie 
kredytów hipotecznych przez banki w oparciu o sekurytyzację. Na gruncie obo-
wiązujących regulacji, tj. ustawy o funduszach inwestycyjnych47, jest to możliwe 
w oparciu o umowę subpartycypacji z funduszem sekurytyzacyjnym. Wówczas 
„bank – inicjator transakcji sekurytyzacyjnej pozostaje wierzycielem, zaś do 
SPV48 przekazywane są świadczenia wynikające z pakietu sekurytyzacyjnych 
aktywów”49. Drugi mechanizm procesu sekurytyzacji oparty jest na umowie 
przelewu regulowanej przepisami k.c. tzw. true sale (art. 509 k.c.). Również 
w oparciu o ten model emitowane są listy zastawne przez banki hipoteczne50. 
Jednak cesja wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, o czym była mowa, każ-
dorazowo wymaga intabulacji w księdze wieczystej. Niewiele zdaje się zmieniać  
w tej kwestii elektroniczny system ksiąg wieczystych51. Problem ten można 
rozwiązać na dwa sposoby. Pierwszy to wprowadzenie regulacji dających  
wierzycielowi zabezpieczonej wierzytelności możliwość emitowania papie-
rów wartościowych inkorporujących prawa rzeczowe, jak list hipoteczny52 czy 
list długu gruntowego. Drugą możliwością jest rozwiązanie zaproponowane 
przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czyli odejście od zasady spe-

46 I. Heropolitańska, A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, Ustawa o księgach wie-
czystych…, art. 65 l.p. 10.

47 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. z 2014 r. poz. 157.
48 SPV – Special Purpose Vehicle (podmiot specjalnego przeznaczenia) – jeden z uczestni-

ków procesu sekurytyzacji.
49  A. Waszkiewicz, Sekurytyzacja w Polsce – trudna droga do sukcesu, http://www.wsz–pou.

edu.pl/biuletyn/?strona=biul_waszk14 (dostęp: 1.04.2014). 
50 Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919.
51 R. Bucholski, Sekurytyzacja aktywów banku hipotecznego, Studia Lubuskie: Prace Instytutu 

Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie 2007, nr 3, s. 52.
52 Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 29 grudnia 

2008 r. przewidywał wyjątek od obowiązkowego wpisu, dotyczący dokumentów zbywalnych przez 
indos lub na okaziciela. Zob. M. Rzewuska, Hipoteka listowa, „Palestra” 2010, nr 3, s. 70–71; 
P. Machnikowski, Perspektywa wprowadzenia do prawa polskiego papierów wartościowych inkor-
porujących prawa rzeczowe, „Radca Prawny” 2000, nr 5, s. 70–79.
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cjalizacji i umożliwienie bankom uniwersalnym emisji listów zastawnych53. 
Taka konstrukcja eliminowałaby potrzebę dokonywania cesji wierzytelności 
zabezpieczonych hipoteką.

2.2 Dług gruntowy

Izolowany dług gruntowy nie jest w żaden sposób związany z wierzytel-
nością. Wzorem prawa niemieckiego można wskazać na zabezpieczający dług 
gruntowy, który zostaje ustanowiony dla zabezpieczenia spłaty wierzytelności. 
Powiązanie długu gruntowego z wierzytelnością następuje na podstawie umowy 
zabezpieczającej, w której zostaje wskazany cel jego ustanowienia, tj. zabezpie-
czenie wierzytelności. 

W prawie niemieckim umowa zabezpieczająca jest umową nienazwaną.  
W doktrynie definiowana jest ona jako „umowa, na mocy której dający zabezpie-
czenie zobowiązuje się do ustanowienia długu gruntowego lub jego przeniesienia 
na rzecz biorącego zabezpieczenie w celu zabezpieczenia określonej wierzytel-
ności, a ten ostatni zobowiązuje się do korzystania z długu gruntowego w gra-
nicach określonych w umowie”54. Z praktyki obrotu można wskazać zasadnicze 
elementy treści takiej umowy:
– wskazanie zabezpieczonych wierzytelności,
– określenie celu i skutków świadczenia,
– oznaczenie czasu, na który umowa została zawarta,
– sprecyzowanie sposobu i warunków zaspokojenia z nieruchomości obciążonej,
– wskazanie kolejności korzystania w przypadku, gdy ustanawianych jest kilka 

zabezpieczeń,
– określenie zasad rozliczenia nadwyżki uzyskanej w postępowaniu egzeku-

cyjnym,
– uregulowanie zwrotu długu gruntowego oraz zasad rozporządzania roszcze-

niem o jego zwrot55.
Zgodnie z projektem KWHU, w celu wywołania określonych skutków praw-

nych, umowa zabezpieczająca wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami 

53 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych 
przez banki, 2013 r., http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_listy_zastawne_tcm75–33996.pdf (do-
stęp: 1.04.2014).

54 A. Wudarski, Umowa zabezpieczająca jako surogat akcesoryjności długu gruntowego, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, nr 2, s. 437.

55 Tamże, s. 438.
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notarialnie poświadczonymi (art. 1126
 projektu KWHU). W przypadku niedochowa-

nia formy umowa ta nie odnosiłaby skutku względem nabywcy długu gruntowego56.
W związku z brakiem akcesoryjnego charakteru długu gruntowego, zachodzi 

poważne zagrożenie interesów właściciela nieruchomości obciążonej. Wynika to  
z faktu, że w przypadku przeniesienia przez uprawnionego z długu gruntowego tego 
prawa na osobę trzecią, właściciel nieruchomości będący jednocześnie dłużnikiem 
osobistym, pomimo spłaty wierzytelności, byłby narażony na odpowiedzialność 
rzeczową z tytułu długu gruntowego. Ochrona właściciela nieruchomości jest 
więc szczególnie istotna. Zapewnia ją możliwość podnoszenia zarzutów prze-
ciwko wierzytelności oraz przeciwko długowi gruntowemu.

2.2.1 Zarzuty przeciwko wierzytelności 

Zasadne wydaje się być dokonanie recepcji konstrukcji przyjętej w usta-
wodawstwie niemieckim. Jeśli właściciel nieruchomości jest równocześnie 
dłużnikiem osobistym i przeciwko niemu kierowane jest dochodzenie spłaty wie-
rzytelności, może on powstrzymać się ze spłatą do czasu wydania mu listu długu 
gruntowego. Jeśli dług gruntowy ma postać księgową, analogiczne zaniechanie 
dłużnika może mieć miejsce do czasu złożenia oświadczenia zmierzającego do 
przeniesienia długu gruntowego lub jego wykreślenia57. Na mocy umowy zabez-
pieczającej dłużnikowi przysługuje zarzut przeciwko wierzytelności osobistej, 
co również na mocy przepisów o przelewie (art. 513 k.c.) daje możliwość pod-
noszenia zarzutu także przeciwko nabywcy wierzytelności. Zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego „w sprawie o spełnienie świadczenia z tytułu wierzytelności 
objętej przelewem dłużnik może stawiać zarzuty dotyczące stosunku wewnętrz-
nego między cedentem a cesjonariuszem, a w szczególności kwestionować 
prawidłowość causae przelewu”58. Uwzględniając problem celu ustanowienia 
zabezpieczenia, należy podzielić pogląd Ł. Supery, że „niezgodna (…) z celem 
ustanowienia długu gruntowego jest sytuacja, w której dług gruntowy przysługuje 
uprawnionemu w momencie, gdy cel zabezpieczenia jest nieaktualny”59.

56  R. Bucholski, Dług gruntowy jako zabezpieczenie kredytów bankowych, „Opolskie Studia 
Administracyjno-Prawne” 2008, t. 5, s. 29.

57 Ł. Supera, Ochrona właściciela nieruchomości…, s. 265.
58   Wyrok SN z 19.02.1998 r., sygn. III CKN 387/97, OSNC 1998/10/162, s. 64.
59   Ł. Supera, Ochrona właściciela nieruchomości…, s. 285.
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2.2.2 Zarzuty przeciwko długowi gruntowemu

Zarzuty przeciwko długowi gruntowemu mogą wynikać z nieważności 
czynności rzeczowej, a także wygaśnięcia długu gruntowego ustanowionego na 
określony termin. Możliwe są dwa rodzaje zarzutów przeciwko temu ograniczo-
nemu prawu rzeczowemu w oparciu o umowę zabezpieczającą:
1. Właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje powództwo odszkodo-

wawcze przeciwko byłemu uprawnionemu, jeśli uzyskał on zaspokojenie z dłu-
gu gruntowego wbrew celowi, w jakim zostało ustanowione zabezpieczenie.

2. Uprawnionemu z tytułu umowy zabezpieczającej mogą zostać przeciwsta-
wione zarzuty wynikające z umowy zabezpieczającej udaremniające możli-
wość jego zaspokojenia. 

Zgodnie z art. 3 pkt 3 projektu KWHU przewidywano wprowadzenie 
zmian w k.p.c. W artykule 777 w § 1 po pkt. 6 proponowano dodanie pkt. 7 i 8,  
w których wprowadzono dwa nowe tytuły egzekucyjne, list długu gruntowego 
oraz odpis księgi wieczystej zawierający prawomocny wpis długu gruntowego. 
Możliwość pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego przewidywał 
projektowany art. 840 § 1 pkt 4 k.p.c. (art. 3 pkt 7 projektu KWHU). Dłużnik 
mógłby w postępowaniu egzekucyjnym wykazać sprzeczność celu ustanowie-
nia lub zakresu wykonywania długu gruntowego określonego w umowie zabez-
pieczającej. Warto zauważyć, że w przypadku braku umowy zabezpieczającej, 
nawet jeśli zamiarem stron było ustanowienie długu gruntowego o charakterze 
zabezpieczającym, zarzut bezpodstawnego wzbogacenia nie mógłby być pod-
niesiony w postępowaniu egzekucyjnym. Omawiany przepis, a także obowią-
zujący art. 840 § 1 pkt 1 k.p.c., stanowiący, że nawet jeśli tytuł wykonawczy 
przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, nie będą 
znajdowały zastosowania, gdyż ustawodawca ograniczył możliwość powództwa 
egzekucyjnego do zarzutów wynikających z umowy zabezpieczającej60. Projekt 
ustawy, w odniesieniu do uprawnionego z tytułu długu gruntowego, przewidywał 
obowiązek powiadomienia nabywcy o treści umowy. Sankcją za niedopełnienie 
tego obowiązku było powstanie odpowiedzialności zbywcy za wynikłą szkodę. 
(art. 1126 ust. 4 projektu KWHU). Alternatywną konstrukcję nadania skuteczno-
ści umowy zabezpieczającej względem nabywcy długu gruntowego, który nie 
wstąpił w obowiązki wynikające z umowy zabezpieczającej, przewidywał 
projekt KWHU z dnia 15 września 2003 r. Była to propozycja najkorzystniejsza 

60 Tamże.
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z punktu widzenia ochrony prawnej właściciela nieruchomości. Zaproponowano, 
aby umowa zabezpieczająca odnosiła skutek względem nabywcy długu grunto-
wego, jeśli nabywca o niej wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. Przy-
jęcie tej konstrukcji pozwalałoby właścicielowi nieruchomości podnosić zarzut 
nieistnienia wierzytelności61.

2.3 Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie

Fakt, iż w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie następuje przeniesie-
nie własności nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności62, nie przesą-
dza o akcesoryjnym charakterze tego prawa. Za takim stanowiskiem przemawiają 
następujące argumenty:
1. Cecha akcesoryjności danego prawa wynika z przepisu ustawy. Na gruncie 

polskiego prawa rzeczowego prawami akcesoryjnymi są: zastaw, zastaw re-
jestrowy oraz hipoteka. W obszarze prawa zobowiązań – poręczenie. Strony 
stosunku prawnego nie mogą w oparciu o swobodę umów nadać danemu 
prawu przymiotu akcesoryjności63.

2. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy: „Istnienie i zakres prawa własno-
ści do przewłaszczonej nieruchomości nie jest uzależniony od istnienia  
i zakresu zabezpieczonej wierzytelności. W szczególności spłata wierzy-
telności nie powoduje wygaśnięcia prawa własności rzeczy przewłaszczone-
go na rzeczy będącej przedmiotem umowy o przeniesienie własności w celu 
zabezpieczenia.”64 Wygaśnięcie wierzytelności powoduje jedynie powstanie 
po stronie przewłaszczającego żądania w drodze powództwa zobowiązania 
do złożenia oświadczenia woli przez wierzyciela przeniesienia z powrotem 
własności nieruchomości na przewłaszczającego (art. 64 k.c.)65.

3. Prawo własności jest co do zasady prawem samodzielnym (art. 140 k.c.). 
Związanie tego prawa z innym prawem następuje tylko na mocy przepisów 

61 Tamże, s. 288.
62 Uzasadnienie Wyroku SN z 19.11.1992 r., sygn. II CRN 87/92, OSNCP 1993/5/89, Legalis 

nr 27881.
63 Postanowienie SN z 12.11.1997 r., sygn. I CKN 321/97, Legalis nr 31781.
64 Uzasadnienie Postanowienia SN – Izba Cywilna z 21.03.2013 r., sygn. CSK 396/12, Le-

galis nr 726328.
65 Uzasadnienie Wyroku SN z 29.05.2000 r., sygn. III CKN 246/00, OSNC 2000/11/213, s. 

100.
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szczególnych, np. własność budynkowa związana jest z prawem użytkowania 
wieczystego na podstawie art. 235 k.c. Zasada ta implikuje, że umowa prze-
właszczenia na zabezpieczenie wiąże tylko strony, natomiast w stosunkach 
zewnętrznych (względem osób trzecich) powiernik występuje jako właściciel 
nieruchomości. Może on, nawet wbrew postanowieniom umowy, nierucho-
mość zbyć, co spowoduje jedynie powstanie roszczeń odszkodowawczych 
względem powierzającego. Reasumując, należy podzielić stanowisko wyrażo-
ne w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r.,  
że „prawo to może być przedmiotem odrębnego obrotu niezależnie od 
losów wierzytelności, którą zabezpiecza, a obrót wierzytelnością nie po-
ciąga automatycznego skutku w odniesieniu do prawa własności prze-
właszczonej nieruchomości”66.

Poza przedstawionymi argumentami na rzecz braku akcesoryjności przeniesie-
nia własności w stosunku do wierzytelności w umowie przewłaszczenia na zabezpie-
czenie, należy rozważyć dopuszczalność zmian podmiotowych tego zabezpieczenia. 
Umowa ta opiera się na konstrukcji fiducia cum creditore contracta67, a więc strony 
wiąże węzeł obligacyjny oparty na zaufaniu. W związku z tym judykatura stoi na 
stanowisku, że „tego rodzaju umowa jest ściśle związana z osobą konkretnego 
powiernika”68. Z uwagi na właściwość zobowiązania niedopuszczalny jest przelew 
wierzytelności, którą prawo to zabezpiecza (odpowiednio także w odniesieniu do 
cessio legis). Tym samym wyłączona jest możliwość przejścia na nabywcę wie-
rzytelności związanych z nią praw. Ponadto, art. 509 § 2 k.c. mówi o przejściu na 
nabywcę praw związanych z wierzytelnością, a nie o obowiązkach związanych  
z tymi prawami. Należy zauważyć, że „przejęcie praw i obowiązków wynikających 
z umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie przez nabywcę wie-
rzytelności (odpowiednio osobę trzecią, która spłaciła wierzyciela) wiązałoby się 
więc ze zmianą podmiotową (po stronie przewłaszczonego) całego stosunku praw-
nego wynikającego z tej umowy, czego nie zapewnia konstrukcja przewidziana  
w art. 509 § 2 k.c.”69. Wynika to z faktu, że polskie prawodawstwo nie przewiduje nor-
matywnej zmiany strony umowy. W przypadku zobowiązania wzajemnego zmiana 
całej strony może nastąpić w drodze przelewu wierzytelności (art. 509 k.c.)  

66 Sygn.. CSK 396/12, Legalis nr 726328.
67 W.F. Osuchowski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1981, s. 339–340.
68 Uzasadnienie Postanowienia SN z 21.03.2013 r., sygn. CSK 396/12, Legalis nr 726328.
69 Tamże.
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i przejęcia długu (art. 519 k.c.). Warunkiem sine qua non jest, aby czynności 
prawne stron zawierały elementy konieczne obu tych instytucji70. Zgodnie 
z art. 519 § 2 pkt 1 k.c. „przejęcie długu może nastąpić przez umowę między wie-
rzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika”. W odniesieniu do przewłaszczenia 
nieruchomości na zabezpieczenie oznacza to konieczność uzyskania zgody prze-
właszczającego na przejęcie obowiązków (długu) przewłaszczonego przez osobę 
trzecią. Należy wskazać również ograniczenia we wprowadzeniu zmiany podmioto-
wej w umowie wynikające z prawa rzeczowego. Otóż, powołanie się na subrogację 
ustawową, przy braku uprzedniego zobowiązania do zawarcia umowy o przeniesie-
nie własności nieruchomości, powodować będzie nieważność bezwzględną umowy 
(art. 156 w zw. z art. 58 § 1 k.c.). Z powyższego wynika, że w przypadku wstąpienia  
w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie subrogacji ustawowej (cessio 
legis – art. 518 § 1 pkt 1 k.c.) z tytułu spłaty zadłużenia za przewłaszczającego 
jako np. poręczyciel wekslowy, podmiot dokonujący spłaty wierzytelności nie 
nabywa w stosunku do przewłaszczonego roszczenia o przeniesienie własności 
nieruchomości71. 

3. Uwagi de lege ferenda

W perspektywie unormowania długu gruntowego J. Pisuliński postulo-
wał, wzorem art. 3:84 ust. 3 holenderskiego kodeksu cywilnego, powołanie 
tego ograniczonego prawa rzeczowego z jednoczesnym zakazem stosowania 
przewłaszczenia na zabezpieczenie co najmniej w odniesieniu do nieruchomo-
ści72. Rzeczywistość jest zgoła odmienna. Aktualne stanowisko doktryny neguje 
potrzebę wprowadzania kolejnego ograniczonego prawa rzeczowego o charak-
terze nieakcesoryjnym73. Jednocześnie umocniła się praktyka stosowania prze-
właszczenia nieruchomości na zabezpieczenie spłaty wierzytelności. J. Pisuliński 
wskazał przyczyny, dla których przewłaszczenie nieruchomości jest atrakcyjniej-
szą formą zabezpieczenia niż dług gruntowy74. Przemawia za tym m.in. argument, 

70 Wyrok SN z 17.05.2012 r., sygn. I CSK 494/11, Legalis nr 526843.
71 Postanowienie SN – Izba Cywilna z 21.03.2013 r., sygn. CSK 396/12, Legalis nr 726328. 
72 J. Pisuliński, Opinia w sprawie rządowego projektu… , s. 3.
73 Takie stanowisko zajmuje E. Gniewek, J. Pisuliński, Hipoteka, [w:] System Prawa Prywat-

nego, t. 4, Warszawa 2012, s. 568–569.
74 J. Pisuliński, Opinia w sprawie rządowego projektu…, s. 3.
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że umowa określająca cel przewłaszczenia nie jest poddana żadnym rygo-
rom ustawowym. Wskazany stan rzeczy nie uległ zmianie, a mając na wzglę-
dzie rezygnację z uregulowania długu gruntowego, zasadna jest teza o potrzebie 
unormowania elementów koniecznych umowy przewłaszczenia nieruchomości 
na zabezpieczenie. Szczególnie doniosła jest problematyka ochrony praw wła-
ściciela nieruchomości obciążonej. Z tych względów uzasadniona wydaje się 
być propozycja recepcji projektowanych przepisów regulujących umowę 
zabezpieczającą, do umowy określającej cel przewłaszczenia nierucho-
mości na zabezpieczenie. Uzasadnianie dla proponowanej analogii stanowią: 
nieakcesoryjny i powierniczy75 charakter obu instytucji, kauzalność czynności 
ustanawiającej zabezpieczenie76 i w końcu przedmiot zabezpieczenia, tj. prawa 
rzeczowe.

Kluczowe wydaje się być pytanie, na ile zobowiązanie dłużnika do prze-
właszczania nieruchomości w umowie kredytu lub pożyczki oddziałuje na skutek 
rzeczowy w postaci przejścia prawa własności tejże nieruchomości. W ocenie 
Sądu Najwyższego wyrażonej w uzasadnieniu uchwały z dnia 30 listopada 1994 r.  
„umiejscowienie instytucji przeniesienia własności w obszarze prawa rze-
czowego nie oznacza, że umowa, na podstawie której następuje przeniesienie 
własności, nie podlega działaniu przepisów regulujących stosunek zobo-
wiązaniowy i równocześnie w całości poddana jest reżimowi rzeczowemu”77. 

75 Zgodnie z definicją A. Woltera istota czynności powierniczych polega na tym, że „jedna 
strona dokonuje na rzecz drugiej przysporzenia prawa w celu osiągnięcia takiego celu gospodar-
czego, do jakiego prawo to w zasadzie nie jest potrzebne, druga zaś strona zobowiązuje się do nie-
skorzystania z tego prawa, w zakresie wykraczającym poza ten cel”. Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, 
Prawo cywilne…, s. 306-307.

76 W umowie przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie przeniesienie własności ma 
charakter materialnie i formalnie kauzalny, natomiast umowa zawierająca zobowiązanie przewłasz-
czającego do przeniesienia własności na przewłaszczonego z określeniem celu zabezpieczenia ma 
charakter abstrakcyjny. Podobna konstrukcja występuje w przypadku zabezpieczającego długu 
gruntowego. Umowa zabezpieczająca ma charakter abstrakcyjny, natomiast dług gruntowy – kau-
zalny. W obu wypadkach, z uwagi na motyw dokonania przysporzenia rzeczowego, jest to causa 
cavendi. Zob. Ł. Supera, Ochrona właściciela nieruchomości…, s. 272.

77 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów SN – Izba Cywilna z 30.11.1994 r., sygn. III CZP 
130/94, „Fiskus” 1995, nr 22, s. 14. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, iż: „umowy 
czysto zobowiązujące poddane są całemu reżimowi zobowiązań, przy wyrażonej przez art. 353 (1)  
KC zasadzie swobody kontraktowej, w tym przepisom o wykonaniu zobowiązań i skutkach ich 
niewykonania. Przy kształtowaniu treści takiej umowy strony mogą korzystać ze wspomnianej 
swobody, w szczególności przez zastrzeżenie warunku i umownego prawa odstąpienia. Mogą 
też umowę taką z własnej woli rozwiązać, znosząc jej skutki bądź ex tunc, bądź ex nunc. Mają 
tu również zastosowanie uprawnienia wynikające z ustawowego prawa odstąpienia. Por. art. 491  
i 560 k.c.”.
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W powołanej uchwale sąd rozstrzygnął kwestię trwałości przewłaszczenia w kon-
tekście przepisów o skutkach niewykonania umów wzajemnych (art. 491 i 560 
k.c.), a także uzasadnienie naruszenia „nowo powstałego stanu rzeczowego”78 
poprzez stosowanie tych przepisów. Zależność ta przedstawia się następująco:
1. Powołując się na stanowisko doktryny, umowne prawo odstąpienia nale-

ży traktować jako równoważne z warunkiem rozwiązującym. Przeniesienie 
własności pod takim warunkiem jest wykluczone, co powoduje, że umowa 
taka wywoła jedynie skutki obligacyjne, nie rzeczowe. 

2. Uprawnienie do ustawowego prawa odstąpienia zależy od zachowania 
kontrahenta (art. 491 § 1 k.c.). Jednak nie wynika ono z treści umowy,  
a z podstawy ustawowej i w związku z tym nie narusza rzeczowego zaka-
zu ubezskutecznienia umowy poprzez odstąpienie od niej. Odstąpienie od 
umowy przenoszącej własność nie wywiera skutku rzeczowego w postaci 
automatycznego przejścia własności ze zbywcy na nabywcę, a jedynie 
obligacyjny w postaci zobowiązania do zwrotnego przeniesienia własno-
ści79.

3. Rozwiązanie umowy zobowiązującej z woli obu stron powoduje skutek 
w postaci zobowiązania do zwrotnego przeniesienia własności nierucho-
mości80. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, rozwiązanie umo-
wy zobowiązującej i umowy przenoszącej własność z powrotem na rzecz 
zbywcy mogą zostać objęte jedną czynnością prawną81. 

Pomimo wskazania powyższych zależności pomiędzy umową zobowiązu-
jącą określającą cel przewłaszczenia a skutkiem rzeczowym w postaci przejścia 
własności nieruchomości, zbycie nieruchomości niezgodne z celem określo-
nym w umowie zobowiązującej powodować będzie jedynie powstanie roszczeń 
odszkodowawczych przewłaszczającego. Ochrona właściciela nieruchomości 
przewłaszczonej jest niezadowalająca. Przeniesienie własności jako zabezpiecze-
nie wierzytelności w umowie przewłaszczenia nieruchomości na zabezpiecze-
nie, jak wykazano w niniejszym opracowaniu, nie ma charakteru akcesoryjnego. 
Zasadne wydaje się być rozważenie nadania takiego charakteru, w tej konkretnej 

78 Tamże, s. 15.
79 Uchwała składu siedmiu sędziów SN z 7.01.1967 r., sygn. III CZP 32/66, Lex nr 754.
80 Wyrok SN – Izba Cywilna z 8.11.2007 r., sygn. III CSK 142/07, Legalis nr 161092.
81 Uzasadnienie uchwały SN – Izba Cywilna z 27.04.1994 r., sygn. III CZP 60/94, Legalis 

nr 28596.
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instytucji, umowie zobowiązującej przewłaszczającego do przeniesienia własno-
ści nieruchomości na rzecz przewłaszczonego, gdzie określony jest cel zabez-
pieczenia. Zabieg ten jest możliwy tylko w drodze ustawy. Przyjęcie takiego 
rozwiązania dawałoby podstawę do recepcji konstrukcji ochrony właściciela 
przyjętej na gruncie projektu KWHU.

Projekt długu gruntowego przewidywał stosowanie do umowy zabezpie-
czającej przepisów art. 1126 projektu KWHU i art. 840 § 1 pkt 4 k.p.c.82 Tym 
samym w umowie zabezpieczającej należało określić cel ustanowienia długu 
gruntowego lub zakres jego wykonywania. Projektowany art. 840 § 1 pkt 4 k.p.c. 
przewidywał też, iż właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługiwałoby 
powództwo przeciwegzekucyjne, jeżeli tytuł wykonawczy byłby sprzeczny  
z celem ustanowienia lub zakresem wykonywania długu gruntowego, określo-
nego w umowie zabezpieczającej. Analogiczna ochrona prawna dłużnika nie 
występuje na gruncie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

Cel ustanowienia lub zakres wykonywania długu gruntowego, jedno-
znaczne wskazanie wierzytelności oraz stosunku prawnego, z którego ona 
wynika, zostały uregulowane w projekcie KWHU jako elementy konieczne 
umowy zabezpieczającej. Takie ustalenia są kluczowe w sytuacji, w której 
wartość wierzytelności jest niższa niż wysokość długu gruntowego. Wów-
czas postanowienia umowy zabezpieczającej będą rozstrzygały, co w razie 
zaspokojenia stanie się z sumą przewyższającą wartość nieruchomości83. 
Analogiczne rozwiązanie jest zasadne w odniesieniu do umowy przewłasz-
czania nieruchomości na zabezpieczenie. Przy braku regulacji tej kwestii 
w umowie, dłużnik może wystąpić z żądaniem stwierdzenia nieważności 
umowy przenoszącej własność nieruchomości na podstawie art. 58 § 2 k.c. 
z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Taki stan rze-
czy destabilizuje zabezpieczenie w postaci przeniesienia własności nierucho-
mości, tym bardziej że w obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów 

82 Art. 3 pkt 9 projektu KWHU przewidywał zmianę art. 840 Kodeksu postępowania cywil-
nego poprzez dodanie w § 1 punktu 4: „Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia 
tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli w egzekucji pro-
wadzonej w celu zaspokojenia uprawnionego z długu gruntowego wykaże, że tytuł wykonawczy 
jest sprzeczny z celem ustanowienia lub zakresem wykonywania długu gruntowego, określonym  
w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej długiem gruntowym  
a uprawnionym z długu gruntowego”.

83 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz 
niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 1562, Sejm VI kadencji, s. 8, http://orka.sejm.gov.pl/
proc6.nsf/opisy/1562.htm (dostęp: 10.04.2014).
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regulujących górne granice ustanowionych zabezpieczeń w stosunku do war-
tości zabezpieczonej wierzytelności84. Odnosząc się do celu umowy zabez-
pieczającej dług gruntowy, Ł. Supera wskazał, że „niezgodna (…) z celem 
ustanowienia długu gruntowego jest sytuacja, w której dług ten przysługuje 
uprawnionemu w momencie, gdy cel zabezpieczenia jest nieaktualny”85. 
Na gruncie umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie jest 
to równie problematyczna kwestia. W przypadku zwłoki dłużnika w spłacie 
wierzytelności, wierzyciel staje się definitywnym właścicielem nieruchomo-
ści, a zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości 
wygasa. Jeśli wierzyciel pomimo zwłoki zostanie zaspokojony z tytułu wie-
rzytelności, to na podstawie art. 5 k.c. sąd może zobowiązać go do złożenia 
oświadczenia woli odnośnie powrotnego przeniesienia własności. Jednak 
zakres ochrony właściciela nieruchomości nie wydaje się być wystarcza-
jący. W stanie faktycznym sprawy rozpoznawanej przez Sąd Apelacyjny  
w Poznaniu, przewłaszczająca wpłaciła do depozytu notarialnego pieniądze 
na rzecz wierzycieli, uzależniając wypłacenie środków od wcześniejszego 
zwrotnego przeniesienia własności. Odwrócenie kolejności obowiązku świad-
czenia spowodowało oddalenie powództwa o nałożenie obowiązku złożenia 
odpowiedniego oświadczenia woli przez wierzyciela w oparciu o art. 5 k.c.86

 Przyjęcie, że przeniesienie własności na wierzyciela jest niezgodne  
z celem określonym w umowie zobowiązującej w sytuacji, gdy cel zabezpieczenia 
jest nieaktualny, stanowiłoby podstawę żądania przez dłużnika zwrotnego prze-
niesienia własności nieruchomości. Ponadto godne byłoby rozważenie recepcji 
projektowanego w odniesieniu do długu gruntowego art. 840 § 1 pkt 4 k.p.c.  
(pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego), do instytucji przewłasz-
czenia nieruchomości na zabezpieczenie. 

84 M. Radomska, W jakich przypadkach właściciel nieruchomości będzie mógł żądać zmniejsze-
nia hipoteki, „Gazeta Prawna”, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/470892,w_jakich_przypadkach_
wlasciciel_nieruchomosci_bedzie_mogl_zadac_zmniejszenia_hipoteki.html (dostęp: 10.04.2014).

85 Zob. przypis 59.
86 Wyrok SA w Poznaniu z 14.02.2013 r., sygn. I ACa 1176/12, Portal Orzeczeń Sądów 

Powszechnych, http://orzeczenia.lexvin.pl/orzeczenie/40818/I–ACa–1176–12–wyrok–z–uza-
sadnieniem–S%C4%85d–Apelacyjny–w–Poznaniu–z–2013–02–14–sady–powszechne (dostęp: 
1.04.2014).
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Wnioski

W efekcie przeprowadzonej powyżej analizy nasuwają się następujące 
wnioski:
1. Rozważenie uregulowania papierów wartościowych inkorporujących pra-

wa rzeczowe, z uwagi na brak w aktualnym stanie prawnym instrumentów 
umożliwiających zmiany podmiotowe wierzytelności hipotecznych, bez ko-
nieczności każdorazowej intabulacji w księdze wieczystej.

2. Alternatywnym rozwiązaniem postawionego w punkcie pierwszym proble-
mu, który ma szczególnie znaczenie przy procesach pozyskiwania kapitału 
przez banki w oparciu o konstrukcję subpartycypacji typu true sale, może być 
propozycja Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Polega ona na odejściu 
od zasady specjalizacji (przewidującej dotychczas wyłączne uprawnie-
nia banków hipotecznych w tym zakresie) i umożliwieniu bankom uni-
wersalnym emisji listów zastawnych.

3. Uregulowanie ustawą elementów koniecznych umowy przewłaszczenia nie-
ruchomości na zabezpieczenie, w tym uwzględnienia nadania akcesoryjności 
umowie zobowiązującej przewłaszczającego do przeniesienia własności nie-
ruchomości na przewłaszczonego. Wzorem regulacji zabezpieczanego długu 
gruntowego umowa taka stanowiłaby surogat akcesoryjności. 

4. Podjęcie próby recepcji rozwiązań przyjętych w umowie zabezpieczającej 
dług gruntowy do unormowania umowy przewłaszczenia nieruchomości na 
zabezpieczenie w kontekście ochrony właściciela nieruchomości.

 THE REVIEW OF COLLATERAL SECURITIES  
AND THE COLLATERAL MARKET OUTLOOK  

(MORTGAGE, LAND DEBT, TRANSFER OF REAL ESTATE)

Summary

The article touches upon the issue of real estate collateral. The amendment to The 
Land and Mortgage Registers and Mortgage Act of 26th June 2009 introduced system 
changes in the mortgage construction, including many solutions that revolutionized the 
rule of accessoriness of this limited property laws. The amendment was assessed posi-
tively by the doctrine. However, in terms of the effective act there is no “subjectless” 
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mortgage, meaning a mortgage that does not state the subject whose debt is to be se-
cured. As a result, the article analyses the legitimacy of introducing nonaccessory lim-
ited property laws in a form of land debt. In order to analyze it, mortgage, land debt and 
transfer of real estate institutions were compared. The last institution, which was created 
mainly through trade practice, is perceived as competitive for land debt. The similarity 
of both legal structures have become the inducement to the attempt to adopt the solutions 
of the land debt legislative proposal in the context of the protection of the rights of the 
owner for the purposes of transfer of real estate. 

Translated by Michał Pietkiewicz

Keywords: mortgage, land debt, transfer of real estate, accessoriness, security agree-
ment, assignment of receivables, party substitution, subjectless mortgage debt





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 859 2015ACTA IURIS STETINENSIS 9

* Adres e-mail: msmolski@gmail.com

Marcin Smolski*
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KONTROLA OSOBISTA PRACOWNIKÓW –  
WCZORAJSZE ORZECZENIE W DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI 

(UWAGI W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO  
Z DNIA 13 KWIETNIA 1972 ROKU)

Streszczenie

W artykule autor poddaje analizie wyrok Sądu Najwyższego z 13  kwietnia 1972 r.,  
który także współcześnie stanowić może źródło wskazówek przeprowadzania kontroli 
osobistej pracowników. Jako warunek legalności jej przeprowadzania Sąd Najwyższy 
wskazał m.in., że jej wykonywanie powinno następować w porozumieniu z przedstawi-
cielstwem załogi. Autor zwraca uwagę na pojawiające się współcześnie poglądy interpre-
tujące użyte w ww. orzeczeniu sformułowanie „w porozumieniu” jako proces wyłącznie 
konsultacyjny. Ponadto w świetle ww. orzeczenia rozważa się możliwość przeprowadza-
nia kontroli osobistej pracownika wobec braku uregulowania tego zagadnienia w usta-
wie. Analizując zwrot „w porozumieniu” autor zwraca uwagę na konieczność przepro-
wadzenia analizy stanu prawnego, na którym Sąd Najwyższy oparł się wydając wówczas 
orzeczenie. Zauważa, że Sąd Najwyższy wskazał regulamin pracy jako odpowiednią 
dla tej tematyki procedurę wewnątrzzakładową. Podkreśla, że inny tryb jego uchwa-
lania obowiązywał w chwili wydawania ww. orzeczenia, a inny obowiązuje współcze-
śnie, co jest istotne dla zrozumienia różnic znaczeniowych pojęcia „w porozumieniu”. 
Analizuje także stan prawny obowiązujący w chwili wydania omawianego wyroku,  
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przytacza uwagi doktryny prawa pracy z tego okresu, wyjaśnia ówczesne znaczenie 
pojęcia „w porozumieniu”, wskazuje tryb zawierania regulaminu pracy oraz podmioty 
w tym procesie uczestniczące. Ponadto autor wskazuje, iż pomimo braku uregulowań 
ustawowych kontrola pracowników jest pod pewnymi warunkami, wypływającymi  
z analizowanego wyroku, dopuszczalna (m.in. obowiązek poinformowania pracowni-
ków o dopuszczonych u pracodawcy formach kontroli). Innym niezbędnym warunkiem 
jej przeprowadzenia jest konieczność zachowania umiaru i poszanowania godności 
osób poddawanych czynnościom kontrolnym. W konkluzji dochodzi się do wniosku, 
że umiejscawiając kontrolę pracowników w regulaminie pracy użyte przez Sąd Naj-
wyższy sformułowanie „w porozumieniu” nie mogło być rozumiane w charakterze kon-
sultacji, gdyż faktycznie miało charakter stanowczy, a głos wiążący należał do szeroko 
rozumianego przedstawicielstwa pracowniczego. Współcześnie użycie terminu „w po-
rozumieniu” rozumieć można jako konsultacje przy założeniu, że procedura kontroli 
pracowników umieszczona zostanie właśnie w regulaminie pracy, a w zakładzie pra-
cy istnieją związki zawodowe, z którymi uzgadniany jest regulamin. Zasadnym jest 
przy tym opracowanie naczelnych zasad dokonywania kontroli pracowników tak, aby 
pracownik miał zapewnione co najmniej minimalne standardy ochrony prawnej oraz 
by nie dochodziło na tym tle do nadużyć. Autor podziela postulatu przyszłego enu-
meratywnego wyliczenia przez ustawodawcę przypadków dopuszczających możliwość 
przeprowadzania kontroli. W jego ocenie nacisk powinien zostać dodatkowo położony 
na rozwój świadomości (m.in. prawnej) w relacjach pracownik–pracodawca, gdzie obie 
strony znają swoje uprawnienia i obowiązki, w tym zakres odpowiedzialności prawnej  
(np. karnej lub cywilnej) za ich przekroczenie. 

Słowa kluczowe: dobra osobiste, dopuszczalność kontroli osobistej, zakres kontroli oso-
bistej, kontrola osobista, procedury kontrolne, regulamin pracy, wyrok Sądu Naj-
wyższego, związki zawodowe

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1972 r.1 stanowi wciąż źródło 
ważkich wskazówek dla określenia warunków dopuszczalności kontroli osobi-
stej pracowników. Jest to jak dotąd jedyne orzeczenie, w którym sąd nakreślił 
aktualne również dzisiaj ramy legalności jej przeprowadzania. Uznał, że „stoso-
wane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy lub ustalonych zwycza-
jów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wynoszeniu mienia  
z zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowni-

1 Wyrok SN z 13.04.1972 r., I PR 153/72, OSNC 1972/10/184.
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ków wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego 
rodzaju kontroli i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedsta-
wicielstwem załogi w sposób niepozostający w sprzeczności ze swym społeczno- 
-gospodarczym przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego”. 

W niniejszym artykule koncentruję się na kilku wybranych zagadnieniach, 
pojawiających się na tle ww. orzeczenia, istotnych, w mojej ocenie, dla jego 
współczesnej analizy. Mam nadzieję, że uwagi tu poczynione będą pomocne przy 
rozwiązywaniu wątpliwości związanych z interpretacją wyroku oraz pozwolą na 
lepsze zastosowanie w praktyce płynących z niego wskazówek. 

Obecnie trudności sprawia interpretacja użytego w wyroku pojęcia  
„w porozumieniu”, dotyczącego sposobu uzgadniania procedury kontroli osobi-
stej pracowników z przedstawicielami załogi. Z orzeczenia Sądu Najwyższego 
wywodzony jest wniosek, że porozumienie, o którym w nim mowa, ma wyłącz-
nie charakter konsultacji, a nie wyrażenia zgody2. Nie podzielam tego poglądu. 
Istotne dla wychwycenia istniejących różnic jest przede wszystkim wskazanie 
miejsca, w którym wśród poprzednio obowiązujących wewnątrzzakładowych 
aktów prawnych możliwe było umieszczenie procedury kontroli osobistej pra-
cowników oraz podmiotów uprawnionych do jej uchwalania. Daje to możliwość 
odniesienia ówczesnych regulacji do teraźniejszych rozwiązań prawnych oraz 
ułatwia zlokalizowanie kontroli osobistej pracowników wśród dzisiejszych pro-
cedur wewnątrzzakładowych. Współcześnie, obok rozważań dotyczących miejsca 
wpisania procedury kontroli osobistej pracowników wśród regulacji wewnątrz-
zakładowych, w piśmiennictwie zwraca się uwagę (co wynika bezpośrednio  
z omawianego wyroku) na obowiązek poinformowania zatrudnionych o wszel-
kich dopuszczalnych formach kontroli w miejscu pracy. Ponadto w doktrynie 
prawa pracy prowadzona jest równolegle dyskusja o legalności stosowania przez 
pracodawcę czynności kontrolnych3. Powoduje to, że należy odpowiedzieć na 
zasadnicze pytanie: czy szeroko rozumiana kontrola może być przeprowadzana 
wyłącznie na podstawie regulacji „wewnątrzzakładowej”, bez wyraźnego upo-
ważnienia ustawowego? Jest to o tyle istotne, gdyż szczególnie kontrola oso-
bista (i nie tylko ona, chociaż to na niej koncentruję się w niniejszym artykule) 

2 M. Chakowski, P. Ciszek, Monitorowanie pracowników, „Gazeta Prawna” z 3.11.2005. 
Podobnie K. Obałka, Granice legalności kontroli osobistej pracownika, [w:] Kontrola pracownika. 
Możliwości techniczne i dylematy prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010, s. 186–187.

3 K. Roszewska, Kontrola osobista pracowników, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, 
nr 6, s. 7–9; K. Obałka, Problem kontroli osobistej pracowników – artykuł polemiczny, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 10, s. 9–12.
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wkracza bezpośrednio w sferę intymności i prywatności pracownika. Ingerująca 
zbyt daleko może naruszać godność, prawo do prywatności czy inne, szeroko 
rozumiane, dobra osobiste zatrudnionego. 

Waga i znaczenie ochrony dóbr osobistych dla prawidłowych relacji w proce-
sie świadczenia pracy powoduje, że materia ta gwarantowana jest zarówno przez 
przepisy rangi międzynarodowej, jak i krajowej, gdzie umieszczona została na 
poziomie ustawy zasadniczej oraz ustaw zwykłych. Przykładowo, na gruncie euro-
pejskim wskazać można art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności4, natomiast w prawie krajowym art. 30, 47 i 49 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.5 Prawo cywilne ochronę 
dóbr osobistych reguluje w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego6 z dnia 23.04.1964 r., 
gdzie ustawodawca wymienił dobra osobiste podlegające ochronie, takie jak: 
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizeru-
nek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Powyższy katalog nie jest zbiorem 
zamkniętym7. Problematyką ochrony prywatności w miejscu pracy zajmował się 
również Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETCP) w Strasburgu. W jednym 
z wyroków zauważył, iż doszło do naruszenia prywatności pracownika, gdyż nie 
był on poinformowany o praktykach monitoringu w miejscu pracy8. W innej spra-
wie ETPC podkreślił, że aby ingerencja w sprawy prywatne była niezbędna, musi 
być ona wynikiem palącej potrzeby społecznej oraz być proporcjonalna do celu9. 

Obecnie w żadnym z polskich aktów prawnych ustawodawca nie określił 
wyraźnie zasad kontroli osobistej w miejscu pracy. Konstytucja RP w art. 31 
ust. 3 wskazuje ogólnie, że ograniczenie praw i wolności może nastąpić tylko 
w drodze ustawy. Znajduje to odbicie w niektórych przepisach, np. w art. 15 
ust. 1 pkt 4 Ustawy o Policji10 czy w art. 23 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa 

4 Umowa z dnia 3 września 1953 r. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25).

5 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

6 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
7 Por. Wyrok SN z 9.07.2009 r., II PK 311/08, LEX nr 533041.
8 Sprawa Copland przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z 3.04.2007 r., skarga nr 

62617/00, LEX 527588.
9 Sprawa Lustig-Prean i Beckett przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok ETPC z 27.09.1999 r., 

skarga nr 31417/96.
10 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.).
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Wewnętrznego i Agencji Wywiadu11. W tej sytuacji, z wyroku z 1972 r. pomoc-
niczo wyprowadzić można kilka cennych wskazówek dla prawidłowego uregu-
lowania zagadnienia kontroli osobistej pracowników w firmie. Doktryna prawa 
pracy zwraca także uwagę, że analizowane orzeczenie nie tylko zachowało swoją 
aktualność na gruncie obowiązujących przepisów, ale nawet zyskało w nich 
dodatkowe uzasadnienie12. Analiza wyroku prowadzi do wniosku, że SN uza-
leżniał dokonywanie kontroli osobistej od spełnienia warunku uprzedzenia o jej 
stosowaniu. W ówczesnej doktrynie nie odrzucano tego poglądu, przy założeniu, 
że uprzedzenie może nastąpić poprzez umieszczenie odpowiednich postanowień 
w regulaminie pracy, bądź istnienia w zakładzie pracy ustalonego w tej kwestii 
zwyczaju13. Podkreślano, że niewystarczającą przesłanką kontroli jest wyłącznie 
kilkakrotne ostrzeganie pracowników (co w cytowanym wyroku zdaniem sądu 
było dopuszczalne)14. Sąd Najwyższy zaakcentował, że „wykonanie kontroli 
wchodzi w zasięg przestrzegania porządku i dyscypliny pracy”, czyli jest rozu-
miane jako uprawnienie kierownictwa zakładu pracy, przysługujące mu w pro-
cesie zapewnienia przestrzegania porządku i dyscypliny pracy. Należy zwrócić 
uwagę, że tak ujęta materia kontroli osobistej pracowników nie mogła być wów-
czas uregulowana w żadnym innym akcie wewnątrzzakładowym, lecz musiała 
znaleźć się w regulaminie pracy. 

Wykonywanie czynności kontroli osobistej SN wywodził z praktyki istnie-
jącej w zakładach pracy, a polegającej na poddawaniu członków załogi kontroli, 
co stanowiło wówczas element prewencji i było stosowane w jednostkach spo-
łecznej służby zdrowia15. Skład orzekający zauważył, że w innych zakładach 
pracy zagadnienie to podlegało unormowaniu w regulaminie pracy, zgodnie  
z wytycznymi wypływającymi z wydanej uchwały Rady Ministrów z dnia 

11 Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 
Wywiadu ( Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.).

12 Z. Góral, Podstawowe zasady prawa pracy, [w:] Zarys systemu prawa pracy. Część ogól-
na prawa pracy, t. 1, red. K.W. Baran, Warszawa 2010, s. 619.

13 J.A. Piszczek, Glosa do wyroku z 13 IV 1972, I PR 153/72. Z orzecznictwa Izby Cywilnej 
oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 1974, nr 12, 
s. 169.

14 Tamże. Wydaje się, że przeciwne zdanie prezentowali wówczas: A. Szpunar, W. Wanatow-
ska, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie prawa cywilnego materialnego, „Nowe 
Prawo” 1973, nr 5, s.714–715, wskazując, że „(…) w konkretnym przypadku zakład pracy nie 
dopuścił się winy. Działał bowiem w ramach porządku prawnego”.

15 Wytyczne dotyczące ramowych regulaminów pracy zakładów społecznej służby zdrowia 
(Dz.Urz. Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z 1969 r., nr 8, poz. 26).
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16 sierpnia 1957 r. nr 32716. Doktryna prawa pracy nie negowała istoty 
i poprawności umieszczania procedury kontroli osobistej pracownika w regu-
laminie pracy17. Wskazywano, że jest ona elementem składowym części obli-
gatoryjnej regulaminu pracy, powiązanym z obowiązkami pracownika18, 
a kierownictwo zakładu pracy, jak i samorząd robotniczy, uzyskały swobodę  
w decydowaniu o treści i zakresie umieszczanych w nim spraw19. Z drugiej strony, 
na tle analizowanego wyroku pojawiły się w literaturze głosy (aktualne również 
współcześnie) postulujące uzależnienie dopuszczalności przeprowadzania kon-
troli osobistej przy wyjściu z zakładu pracy od wyraźnego przepisu prawa20. Dla 
przybliżenia pojęcia „porozumienie”, którego używał sąd w omawianym wyroku, 
istotne jest krótkie przypomnienie trybu, jaki prowadził do uzgodnienia regula-
minu pracy. Kompetencje do jego zawarcia przysługiwały związkom zawodowym 
oraz przedstawicielom samorządu pracowniczego. Tryb wydawania regulaminu 
inaczej kształtował się w przypadku istnienia rady zakładowej (zarząd zakładowej 
organizacji związkowej – Dekret o zmianie dekretu z 6.02.1945 r. o utworzeniu 
rad zakładowych21), a odmiennie, gdy funkcjonowała rada robotnicza (samorząd 
robotniczy – Ustawa o samorządzie robotniczym z 20.12.1958 r.22). Nie wdając się 
w szczegółową analizę zagadnienia zarówno w pierwszym, jak i drugim wypadku, 
projekt regulaminu podlegał zaakceptowaniu przez ówczesne przedstawicielstwo 
pracownicze, czyli związki zawodowe lub samorząd robotniczy23. 

16 Tekst jednolity uchwały Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. nr 327 (M.P. z 1968 r., 
nr 3, poz. 22), zawarty [w:] T. Jackowski, J. Kruszewska, Dyscyplina pracy. Przepisy i komentarz, 
Warszawa 1970, s. 23 i nast.

17 Na pewne ówcześnie pojawiające się problemy, związane z umiejscowieniem regulacji 
kontroli pracowników przy opuszczaniu zakładu pracy zwracał uwagę H. Lewandowski, Upraw-
nienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977, s. 24.

18 Z. Salwa, Charakter prawny i zakres regulacji regulaminu pracy w PRL, Warszawa 1964, 
s. 107.

19 Z. Salwa, Regulamin pracy, [w:] Z. Salwa, W. Szubert, M. Święcicki, Podstawowe pro-
blemy prawa pracy, Warszawa 1957, s. 119.

20 W. Szubert, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach ze stosunku pracy za 
rok 1972, „Państwo i Prawo” 1974, nr 10, s. 113.

21 Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o zmianie dekretu o utworzeniu rad zakładowych (Dz.U. 
z 1947 r. Nr 24, poz. 92).

22 Ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym (Dz.U. z 1958 r. Nr 77, poz. 397).
23 Zob. Z. Salwa, Prawo pracy, Warszawa 1970, s. 64. Analizę porównawczą zaprezento-

wał m.in.: M. Smolski, O dopuszczalności przeprowadzania kontroli osobistej pracowników raz 
jeszcze, Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy 2014, t. 5, s. 143–150.
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Wejście w życie Kodeksu pracy24 z dnia 26  czerwca 1974 r. zmieniło pod-
stawę prawną wydawania regulaminu pracy i stało się nią rozporządzenie w spra- 
wie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy  
i udzielania zwolnień od pracy z dnia 20 grudnia 1974 r.25 Zawierało ono typowe, 
generalnie występujące elementy należytej organizacji pracy, które winny być 
ustalone w regulaminie pracy. Dopuszczano uszczegóławianie pojęcia porządku  
i dyscypliny pracy ze wskazaniem, jakie w tym zakresie obowiązują reguły postę-
powania26. Mogły być to normy przewidujące obowiązek poddawania się przez 
pracowników osobistej kontroli przed opuszczeniem zakładu pracy27 lub tryb 
załatwiania spraw porządkowych (niewątpliwie również współcześnie kontrola 
osobista zapewnia utrzymanie porządku i dyscypliny pracy), czy wskazujące na 
zachowania pracownika, które są szczególnie rażącym naruszeniem ustalonego 
w zakładzie pracy porządku i dyscypliny pracy, jak np. spożywanie alkoholu28.
Znalazło to odbicie w orzeczeniu SN z dnia 14 grudnia 1978 r., mającego moc 
zasady prawnej29, co spotkało się z aprobatą doktryny30. Pozwala to pośrednio na 
wyprowadzenie wniosku, że sąd dopuszczał możliwość dokonywania kontroli 
pracowników jako takiej, skoro akceptował jej przeprowadzanie w celu określe-
nia, czy zatrudnieni stawili się do pracy w stanie nietrzeźwości31. Ponadto już 
wtedy wskazywano, że regulamin stanowił formę realizacji uprawnień kierow-
niczych, stąd dokonywanie kontroli przy wyjściu z zakładu pracy zaliczano do 

24 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 95 z późn. zm.).
25 Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad uspra-

wiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 49, poz. 299).
26 J. Pacho, Stosowanie prawa pracy, [w:] J. Brol, J. Pacho, Prawo pracy w praktyce komisji 

rozjemczych i odwoławczych do spraw pracy, Warszawa 1979, s. 157.
27 T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy, Warszawa–Kra-

ków 1986, s. 186.
28 J. Pacho, Źródła prawa pracy, [w:] Nowe prawo pracy, red. R. Korolec, J. Pacho, Warsza-

wa 1975, s. 39–40. 
29 Uchwała SN w składzie 7 sędziów – zasada prawna, z 14.12.1978 r., V PZP 7/78, OSNC 

1979/1–2/21. W jej uzasadnieniu sąd stwierdził, że zakład pracy mógł stosować wszelkie środki 
dowodowe mogące być źródłem informacji o fakcie nietrzeźwości pracownika, jak np. wyniki za-
stosowania probierza trzeźwości, wyniki analizy krwi lub moczu na zawartość alkoholu czy wyniki 
oględzin lekarskich.

30 W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Państwo i Prawo” 1980, nr 8, 
s. 96–97.

31 W doktrynie prawa pracy na tle ww. uchwały podkreślano, że „stwierdzenie stanu nie-
trzeźwości należy do kompetencji zakładu pracy”. Zob. J. Pacho, [w:] Prawo pracy w praktyce 
komisji …, s. 288–289.
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uprawnień dyrektywnych kierownictwa, znajdujących swój wyraz w jego części 
organizacyjno-porządkowej32.

Pod rządami Kodeksu pracy w aktualnym brzmieniu (art. 104² k.p.) regulamin 
pracy stał się najważniejszym aktem wewnątrzzakładowym. Spośród innych unor-
mowań mogących obowiązywać na terenie zakładu wyróżnia go m.in.: charakter 
prawny (statuujący go jako samoistne, normatywne źródło prawa pracy – szcze-
gólny akt prawa wewnątrzzakładowego), zakres regulacji, szeroko określający 
prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, ustawowy nakaz informacyjny 
(z regulaminem musi zapoznać się każdy przystępujący do pracy pracownik) oraz 
tryb uzgadniania jego treści z zakładową organizacja związkową (w przypadku 
funkcjonowania związku lub kilku związków zawodowych u danego pracodawcy). 

Współcześnie ustalenie regulaminu należy do uprawnień dyspozycyjnych 
pracodawcy, a kompetencje zakładowych organizacji związkowych w procesie 
jego stanowienia mają charakter opiniodawczy33, a nie wiążący. Pracodawca 
zobligowany jest jedynie do przeprowadzenia formalnej procedury konsulta-
cyjnej z organizacjami związkowymi, która w swojej istocie nie ma charakteru 
stanowczego, a jedynie opiniodawczy. Stanowisko doktryny w kwestii samo-
dzielnego wydawania przez pracodawcę regulaminu pracy w sytuacji, gdy strony 
nie uzgodniły regulaminu pracy w ustalonym terminie (art. 1042 § 2 k.p.) lub gdy 
w przedsiębiorstwie nie działa organizacja związkowa, jest obecnie przeważa-
jące34. W takiej sytuacji pracodawca wydaje regulamin pracy samodzielnie i jest 
to jego wyłączne uprawnienie35. 

Powyższe rozważania upoważniają do twierdzenia, że użyte w omawianym 
wyroku sformułowanie „w porozumieniu z przedstawicielami załogi” odnosiło 
się do procesu zawierania z uprawnionymi podmiotami porozumienia rozumia-
nego jako regulamin pracy. Załoga zakładu pracy poprzez samorząd pracowni-
czy i związki zawodowe posiadała w tym przypadku głos wiążący, decydujący 
o jego treści. Mogło to przekładać się na decyzję o umieszczeniu w nim ewen-
tualnych przepisów regulujących zasady kontroli osobistej pracowników. Błę-
dem jest więc wywodzenie z wyroku Sądu Najwyższego konsultacyjnych, 

32 H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze…, s. 19–20.
33 M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2005, s. 342.
34 Z. Salwa, Uprawnienia związków…, s. 78; M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy …, s. 342–343; 

J. Skoczyński, Regulamin pracy, [w:] Źródła prawa pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000, s. 161–162.
35 Zob. G. Goździewicz, Układy zbiorowe pracy, regulamin wynagradzania, regulamin pra-

cy po nowelizacji Kodeksu Pracy, Bydgoszcz 1996, s. 215.
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a nie jak to miało ówcześnie faktycznie miejsce, stanowczych kompetencji 
reprezentantów załogi w procesie uzgadniania porozumienia dotyczącego 
przeprowadzania kontroli osobistej pracowników. Obecnie użycie terminu  
„w porozumieniu” rozumieć można jako konsultacje przy założeniu, że procedura 
kontroli osobistej pracowników umieszczona zostanie ponownie w regulaminie 
pracy, a równolegle w zakładzie pracy działają związki zawodowe, z którymi jest 
on uzgadniany (w innym przypadku regulamin pracy jest jednostronnym aktem 
wewnątrzzakładowym, wydawanym przez pracodawcę). 

Niewątpliwie cenną wskazówką płynącą z omawianego wyroku jest pod-
kreślany również aktualnie obowiązek poinformowania pracownika o przyjętych  
u pracodawcy formach kontroli. W doktrynie i praktyce podkreśla się, że warunkiem 
legalności przeprowadzania kontroli sensu largo jest poinformowanie o niej pracow-
ników36. Podobne stanowisko prezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich37. Zwraca 
się przy tym uwagę, że informacja taka nie może być zbyt ogólnikowa, ale powinna 
jasno i precyzyjnie określać dopuszczalne formy kontroli czy monitoringu38.

W mojej ocenie brak przepisów o charakterze ustawowym powoduje 
konieczność uregulowania zasad postępowania dotyczącego kontroli osobi-
stej pracowników w regulacji wewnątrzzakładowej. Współcześnie przepisy 
prawa pracy, podobnie jak normy poprzednio obowiązujące, nie wskazują 
wprost aktu, w którym powinno zostać to umieszczone. Nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby był nim regulamin pracy. W przypadku pracodawców zatrud-
niających poniżej 20 pracowników (art. 104 § 2 k.p.) rolę w sprawach 
dotyczących ustalania organizacji i porządku pracy następuje w drodze poleceń 
pracodawcy39. Być może rolę taką powinno przejąć obwieszczenie (art. 150 
§ 1 k.p. per analogiam) lub indywidualna pisemna informacja (art. 29 § 3 k.p. per 

36 A. Knade, Czy pracodawca ma prawo inwigilować pracownika? Prawo do prywatno-
ści pracownika a interesy pracodawcy, [w:] Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, 
red. P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński, Toruń 2003, s. 61; A. Lach, Mo-
nitorowanie pracownika w miejscu pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2004, nr 10, s. 6; J. Kosińska, 
Przeszukanie pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 1, s. 7; Z. Góral, [w:] Zarys systemu…, 
s. 622; M. Wujczyk, Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa 2012, s. 254; M. Mę-
drala, Przeprowadzanie badania stanu trzeźwości pracownika, „Monitor Prawa Pracy i Ubezpie-
czeń” 2014, nr 5, s. 40.

37 L. Nawacki, Słowo wstępne, [w:] Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy 
prawne, red. Z. Góral, Warszawa 2010, s. 21.

38 S. Kowalski, Monitorowanie pracowników na terenie zakładu pracy, „Służba Pracowni-
cza” 2013, nr 2, s. 2.

39 Por. Wyrok SN z 7. 02. 2007 r., I PK 221/06, OSNP 2008/5–6/67.
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analogiam) o przyjętych w danym zakładzie formach kontroli. Obecnie doktryna 
nie kwestionuje zawarcia w regulaminie postanowień dopuszczających kontrolę 
osobistą, co ma na celu przeciwdziałać wynoszeniu przez pracowników mienia 
zakładowego40. Aprobowane jest umieszczanie w nim postanowień dotyczących 
zachowania pracowniczego obowiązku trzeźwości wraz z przejawami i konse-
kwencjami jego naruszania41 oraz kontroli na obecność środków odurzających 
lub psychotropowych42. Regulamin pracy jest szczególnie dogodnym miejscem 
dla poinformowania pracowników o możliwości poddania ich określonym for-
mom monitoringu43. Pomimo że analizowany wyrok odnosił się do możliwości 
przeszukania pracownika, to współcześnie można, a nawet należy, rozpatrywać 
go w szerszym kontekście, to jest jako orzeczenie, w którym zawarte są jasne 
wskazówki przeprowadzania legalnej i szeroko rozumianej kontroli. Na margi-
nesie niniejszych rozważań postulat informowania pracowników o mogącej mieć 
miejsce kontroli uważam za warunek sine qua non przeprowadzania kontroli 
w ogóle. W przeciwnym razie istniałoby ryzyko przeprowadzania zbyt szerokiej 
i niedopuszczalnej kontroli pracowników, a nawet ukrytej inwigilacji. Podobny 
punkt widzenia zaprezentował, zawężając stanowisko do kontroli poczty elektro-
nicznej, Minister Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 24 stycznia 2008 r., 
podkreślając, że pracownik powinien zostać uprzedzony o możliwości kontroli44. 
Zbieżny pogląd przedstawił – w odniesieniu do objęcia osoby zatrudnionej 
monitoringiem w miejscu pracy – Departament Prawny Głównego Inspektoratu 
Pracy w piśmie z dnia 18 listopada 2011 r.45 Umieszczenie regulacji kontrolnych 
w regulaminie pracy spełnia warunek poinformowania pracowników. Obowiązek 

40 Z. Góral, [w:] Zarys systemu …, s. 619; M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy…, s. 334.
41 A. Kosut, Z problematyki naruszenia pracowniczego obowiązku trzeźwości, „Praca i Za-

bezpieczenie Społeczne” 2001, nr 3, s. 34.
42 Zob. M. Gładoch, Kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków odurzających 

lub substancji psychotropowych, [w:] Kontrola pracownika…, s. 139 i nast.
43 Z. Góral, [w:] Kontrola pracownika …, s. 51.
44 Zob. pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.01.2008 r., DPR-I-0712-6/JS/MF/07, 

stanowiące odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 20.12.2007 r.,  
RPO-561580-III/07/MPR. Podobne stanowisko przedstawił Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych M. Serzycki w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” z 20.10.2008 r. http://praca.gazeta-
prawna.pl/wywiady/90698,pozyskiwanie_danych_biometrycznych_pracownikow_jest_niezgodne-
_z_prawem.html (dostęp: 1.07.2014).

45 Zob. pismo Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 18.11.2011 r., GNP-
249-023-177-1/11, będące odpowiedzią na wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Okręgu Wiel-
kopolskiego ZZ „Budowlani” skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie monitoro-
wania pracowników.
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zapoznania pracownika z regulaminem pracy wynika nie tylko ze wskazanych 
przepisów kodeksowych (art. 104³ § 2 k.p.), ale uszczegółowiony jest dodatkowo 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.46 
Uważam to za korzystne z punktu widzenia dostępności takiej informacji dla 
pracownika, zwiększającej jego świadomość możliwości bycia poddanym 
czynnościom kontrolnym, co postulowane jest w piśmiennictwie47. Przy oka-
zji prezentowanych uwag pochylić należy się nad sugestią szerszego udziału 
przedstawicielstwa pracowniczego w opracowywaniu procedur kontrolnych,  
np. w wielu krajach warunkiem dopuszczalności szeroko rozumianego moni-
torowania pracowników w miejscu pracy jest przeprowadzenie w tej materii 
konsultacji ze związkami zawodowymi48. Wobec braku rozwiązań ustawowych 
aktywny udział szczególnie związków zawodowych w tworzeniu takich regulacji 
może wpływać na ograniczanie pracodawcy w stosowaniu zbyt daleko idącej 
dowolności w podejmowaniu działań kontrolnych. Umieszczenie regulacji kon-
troli pracownika w regulaminie pracy przynajmniej częściowo spowoduje, że 
charakter konsultacji z najważniejszymi z punktu widzenia zbiorowego prawa 
pracy przedstawicielami załogi, czyli organizacjami związkowymi (o ile związki 
funkcjonują w zakładzie), będzie spełniony. W niniejszych rozważaniach (ze 
względu na tematykę oraz objętość opracowania) pomijam coraz częściej obser-
wowaną wśród pracodawców, u których nie działają związki zawodowe, prak-
tykę powoływania ad hoc, do swego rodzaju formalnej akceptacji regulaminu 
pracy, tzw. reprezentację załogi. W praktyce stosunków przemysłowych związa-
nych z wyłanianiem przedstawicielstwa pracowniczego (innego niż związkowe)  
w piśmiennictwie prawa pracy zauważono, że prowadzi to do możliwych patolo-
gii i nadużyć49 oraz w efekcie, szczególnie wśród małych pracodawców, skutkuje 
praktycznie brakiem zbiorowej ochrony pracowników50. Warto w tym miejscu 

46 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu 
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286).

47 D. Dörre-Nowak, Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, Warszawa 
2005, s. 198–199.

48 A. Lach, Monitorowanie pracownika..., s. 6–7.
49 Por. E. Baran, K.W. Baran, Zwolnienia grupowe w systemie ustawodawstwa polskiego na 

tle prawodawstwa wspólnotowego, „Radca Prawny” 2004, nr 3, s. 79; podobnie: M. Smolski, Kon-
trola pracowników w świetle unormowań wewnątrzzakładowych, Studia Prawnoustrojowe Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego 2014, nr 24, s. 176–177.

50 G. Goździewicz, Ogólna charakterystyka stosunków pracy u małych pracodawców, [w:] 
Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz, Warszawa 2013, s. 32.
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zastanowić się nad postulatem de lege ferenda, aby przedstawicieli pracowników 
wyposażyć np. w szerszą ochronę oraz uprawnienia w sprawach dotyczących 
ustalania wewnątrzzakładowych regulaminów, w tym punktów dotyczących sze-
roko rozumianej kontroli i monitoringu w firmie.

Kolejnym istotnym problemem, pojawiającym się przy okazji analizy 
wyroku, jest sygnalizowana, trwająca w doktrynie dyskusja dotycząca moż-
liwości przeprowadzania kontroli pracowników w sytuacji braku wyraźnych 
przepisów prawa pracy w tym zakresie. Moim zdaniem w świetle obowią-
zujących regulacji możliwość przeprowadzenia tego rodzaju czynności jest 
dopuszczalna, a wywieść to można z relacji łączących strony stosunku pracy, 
czego wyrazem jest m.in. zobowiązanie wykonywania poleceń pracodawcy 
dotyczących pracy (art. 22 w zw. z art. 100 § 1 k.p.). W doktrynie prawa pracy 
dominował i utrwalił się pogląd, według którego uprawnienie pracodawcy do 
kontroli i nadzoru nad pracownikami w granicach przyjętego przez nich zobo-
wiązania do świadczenia umówionego rodzaju pracy pod kierownictwem praco-
dawcy jest częścią składową uprawnień kierowniczych pracodawcy51. Wyrazem 
tej zależności jest nałożony w art. 100 § 1 k.p. nakaz wykonywania poleceń 
pracodawcy dotyczących pracy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa  
i z umową o pracę52. Skonkretyzowanie obowiązków pracowniczych określa, 
aczkolwiek w sposób niewyczerpujący, art. 100 § 2 k.p., w którym wymienia się 
m.in. obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy. Oznacza to wszelkie zacho-
wania pracownika, które w sposób prosty służą umacnianiu bądź zachowaniu 
w nieuszczuplonej formie interesów zakładu pracy o charakterze majątkowym 
i niemajątkowym53. Akcentuje to również judykatura54. Jest to swego rodzaju 
reguła lojalnego zachowania pracownika względem pracodawcy, z której wynika 
obowiązek powstrzymania się zatrudnionego od podejmowania wszelkich dzia-
łań mogących wyrządzić pracodawcy szkodę. Zwraca się uwagę, że obowią-
zek dbałości o mienie zakładu pracy ma niewątpliwie szerszy zakres niż zakaz 
wyrządzania pracodawcy szkody, związany z pracowniczą odpowiedzialnością 

51 H. Lewandowski, [w:] Kontrola pracownika…, s. 29 i nast., ponadto Autor analizuje 
to zagadnienie w monografii: Uprawnienia kierownicze…, s. 24–25. Współcześnie pogląd przeciw-
ny prezentuje np. K. Roszewska, Kontrola osobista…, s. 7–9; J. Skoczyński, [w:] Kodeks pracy. 
Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011, s. 436. 

52 M. Wujczyk, Prawo pracownika…, s. 251.
53 J. Piątkowski, Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce, Toruń 2006, s. 228.
54 Np. Wyrok SN z 4.02.2011 r., II PK 199/10, OSNP 2012/7–8/90, LEX 688195; wyrok SN 

z 19.07.2005 r., II PK 388/04, LEX 395077.
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materialną55. Obowiązek dbałości obejmuje nie tylko ochronę przed szkodą, ale 
polega także na szczególnej trosce o utrzymanie mienia zakładu pracy w jak naj-
lepszym stanie56. Stąd też poddanie się kontroli osobistej przez pracownika może 
być traktowane jako szczególna postać realizacji tego obowiązku57. W doktrynie 
z obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy wyprowadza się wiele szczegóło-
wych powinności pracownika, nieprzewidzianych wprost w przepisach prawa 
pracy, na przykład obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych w razie zaist-
nienia którejś z przesłanek ustawowych, pełnienia dyżuru, odbycia podróży 
„służbowej”, poddaniu się kontroli osobistej (przeszukaniu) czy monitorowaniu 
przy użyciu kamer58. Obowiązki wskazane powyżej mogą zostać doprecyzowane 
w regulaminie pracy59. Zauważa się, że naruszenie godności zatrudnionego przy 
kontroli osobistej wiąże się z bezprawnością takiego działania, o ile działania 
takie nie są przewidziane w regulaminie pracy60. W mojej ocenie umieszcze-
nie ich w regulacji wewnątrzzakładowej stanowi wystarczającą podstawę do 
skonkretyzowania polecenia pracodawcy w tym zakresie, tym bardziej, że art. 
100 § 2 pkt 2 k.p. odwołuje się do przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego  
w zakładzie pracy porządku. Uszczegółowienie obowiązków pracowniczych  
w zakresie reguł organizacyjno-porządkowych w firmie może być dokonane 
w tym konkretnym regulaminie. Zauważyć trzeba, że w wielu zakładach pracy 
praktyka poddawania pracowników kontroli osobistej nie jest w ogóle uregulo-
wana, a pracownicy często zależni są od daleko idącej uznaniowości pracodawcy. 
Zgodzić należy się z argumentem, że istnienie swoistej luki prawnej w tym zakre-
sie jest zjawiskiem niekorzystnym dla obu stron stosunku pracy61. Pomocnym 
przy opracowywaniu zasad kontroli osobistej może być współczesne orzecz-
nictwo niedotyczące spraw pracowniczych, ale wskazujące na warunki legal-
ności kontroli odzieży i rzeczy62. Podkreślono w nim, że wyrażenie zgody na 

55 M. Skąpski, Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt. 4 k.p.), 
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 2, s. 15.

56 Tamże.
57 Z. Góral, [w:] Zarys systemu…, s. 619.
58 T. Liszcz, Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy – relacja pojęć, 

[w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewan-
dowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009, s. 153 i cytowana tam literatura.

59 M. Nałęcz, [w:] Kodeks pracy…, s. 288–289.
60 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 338–339.
61 K. Obałka, Problem kontroli…, s. 9.
62 Wyrok SA w Warszawie z 7.12.2005 r., VI ACa 534/05, LEX 203587.
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kontrolę przez stronę przeszukiwaną nie powoduje w efekcie naruszenia godno-
ści i dóbr osobistych. Sąd Apelacyjny rozpatrujący sprawę zauważył, że działanie 
pracowników strony pozwanej (przeszukujących) było elementem wykonywania 
przysługującego firmie handlowej prawa podmiotowego – ochrony własności. 
W innym wyroku niedotyczącym świadczenia pracy Sąd Apelacyjny wskazał, 
że przeszukanie torebki czy innych prywatnych przedmiotów, choć obiektyw-
nie narusza dobra osobiste, w pewnych sytuacjach jest uzasadnione63. Słusznie 
zwraca się więc uwagę, że dla legalności przeprowadzenia przeszukania muszą 
być spełnione łącznie trzy następujące okoliczności: uzyskanie zgody pracow-
nika na przeszukanie, istnienie uzasadnionego celu przeszukania oraz zasto-
sowanie środków proporcjonalnych do celu przeszukania64. Podkreśla się, że 
najważniejszą przesłanką legalności przeszukania jest zgoda pracownika, która 
nie może być wynikiem wprowadzenia pracownika w błąd poprzez np. przed-
stawienie mu przepisu w regulaminie pracy65. Pracownik wyrażający zgodę na 
przeszukanie powinien ponadto mieć prawo do ustosunkowania się do wyników 
kontroli, poprzez np. żądanie przywołania wskazanego przez siebie świadka lub 
spisania wyników kontroli na piśmie66. Po stronie pracodawcy leży natomiast 
m.in. obowiązek zachowania w tajemnicy wobec innych pracowników i osób 
postronnych szczegółów związanych z przeszukaniem67.

Przytoczone argumenty uprawniają do zaakcentowania, że kontrola osobista 
jest dopuszczalna w świetle aktualnych przepisów prawa i pracodawca ma prawo 
uściślić zasady jej stosowania w regulaminie pracy oraz obowiązkowo zapoznać  
z tym faktem zatrudnionego, aczkolwiek bez zgody pracownika nie może dokonać 
przeszukania. Innymi słowy, pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie 
ma możliwości zastosowania wobec pracownika środków przymusu, aby skło-
nić go do poddania się rewizji68. O ile bowiem należy uznać, że przepisy prawa 
dopuszczają ingerencję w prawo do prywatności przez kontrolę osobistą, to nie 
dają one dostatecznej podstawy, by kontrola taka prowadziła do naruszenia nie-
tykalności osobistej69. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez 

63 Wyrok SA w Warszawie z 20.11.2007 r., I ACa 920/07, LEX 333645.
64 S. Kowalski, Przeszukanie pracownika, „Służba pracownicza” 2013, nr 6, s. 15.
65 Tamże. Podobnie: J. Kosińska, Przeszukanie…, s. 8.
66 J. Kosińska, Przeszukanie…, s. 12.
67 Tamże.
68 Tamże, s. 13. Podobnie: M. Wujczyk, Prawo pracownika…, s. 255.
69 M. Wujczyk, Prawo pracownika…, s. 255.
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pracownika i jego odmowie poddania się kontroli osobistej pracodawca 
może zwrócić się do policji o podjęcie szczegółowych czynności kontrolnych  
i zabezpieczenie rzeczy stanowiących dowód na popełnienie przestępstwa70. 
Wpisanie rewizji do regulaminu pracy, jako dopuszczalnej w zakładzie formy 
kontroli, oraz poinformowanie o niej pracownika nie powoduje automatycz-
nego upoważnienia pracodawcy do przeprowadzania rewizji zatrudnionego. 
Dodatkowo, jak wykazano powyżej, potrzebna jest zgoda pracownika. Odręb-
nym zagadnieniem jest natomiast możliwość wyciagnięcia konsekwencji  
dyscyplinarnych wobec pracownika i jest to niewątpliwie kwestia oceny kon-
kretnego przypadku71. Istotnym jest zaproponowanie dodatkowego rozróżnienia, 
mogącego usystematyzować pojęcie kontroli osobistej. Przeszukanie pracowni-
cze najczęściej utożsamia się wyłącznie z podejmowaniem czynności, podczas 
których dochodzi do fizycznego kontaktu kontrolowany–kontrolujący, a sam 
zakres kontroli osobistej może być bardzo szeroki, np. zdejmowanie ubrania, 
przeszukanie wewnętrznych części ciała, prześwietlanie promieniami Roentgena. 
Często jednak kontrola (pytanie, czy jeszcze „osobista”) wiąże się wyłącznie  
z obowiązkiem rozchylenia ubrania (płaszcza, kurtki, swetra) lub otworzenia 
torby w celu wykazania, że nie są wynoszone przedmioty wytwarzane lub uży-
wane w zakładzie, np. produkty spożywcze, części maszyn, narzędzia. W pierw-
szym wypadku (kontrola bezpośrednia) wątpliwości mogą powstać w związku ze 
zbyt daleko idącą ingerencją pracodawcy w godność, intymność lub prywatność 
pracownika, a tym samym z ryzykiem (chociaż nie zawsze) naruszenia jego dóbr 
osobistych. W drugiej sytuacji (kontrola pośrednia) brak jest fizycznego kon-
taktu przeszukiwany–przeszukujący, a kontrola ma na celu prewencyjną ochronę 
własności pracodawcy. Nie można tu mówić o bezpośredniej styczności stron 
czy poniżającej procedurze rewizji, co może mieć miejsce przy przeszukaniu 
bezpośrednim. Moim zdaniem, jako forma kontroli, mieści się ona w granicach 
dopuszczalnego w prawie pracy polecenia kierowniczego pracodawcy. Takie 
rozróżnienie kontroli osobistej jest propozycją de lege ferenda na potrzeby opra-
cowania jej podstawowych zasad. Zakreślone są tu jasne granice przeszukania, 
poprzez wskazanie, czy dochodzi do kontaktu fizycznego z przeszukiwanym, czy 
też nie. 

Z przedstawionej tematyki wynika, że wciąż aktualnym problemem współ-
czesnego prawa pracy jest, z jednej strony, zapewnienie racjonalnej organizacji 

70 S. Kowalski, Przeszukanie…, s. 16.
71 Tamże.
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pracy zespołowej, będącej podstawą prawidłowego funkcjonowania przedsię-
biorstw, z drugiej zaś – ochrona praw i interesów pracowników72. Biorąc pod 
uwagę konieczność zachowania ww. równowagi uważam, że kontroli w zakładzie 
pracy nie można rozpatrywać wyłącznie poprzez pryzmat godności pracownika, 
ale równolegle należy uwzględnić interes pracodawcy. Musi on mieć zapewnioną 
możliwość nie tylko kontroli bieżącej, ale i prewencyjnej, gdyż to właśnie jego 
ustawodawca obciążył wieloma obowiązkami, w tym obowiązkiem zapewnie-
nia bezpiecznych warunków pracy. W innym bowiem razie pracodawca pozba-
wiony zostałby instrumentu sprawdzającego, a tym samym obarczony ryzykiem 
dopuszczenia do pracy osób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. 
Kontrola osobista pozwala minimalizować ryzyko przystąpienia do wykonywa-
nia zadań pracowników o ograniczonej lub zaburzonej motoryce lub osłabionych 
zdolnościach psychofizycznych, co stanowiłoby zagrożenie nie tylko dla mienia 
pracodawcy, ale przede wszystkim dla innych zatrudnionych. Pogląd przeciwny 
w skrajnych wypadkach prowadzić mógłby do absurdalnych sytuacji, w których 
nieodpowiedzialni pracownicy mieliby możliwość niczym nieskrępowanego 
wnoszenia i spożywania na terenie zakładu np. alkoholu. Ponadto zwrócić uwagę 
należy na fakt, że notowana obecnie skala kradzieży i oszustw w zakładach  
w Polsce liczona jest w miliardach złotych73. Powoduje to konieczność zabezpie-
czenia materialnego funkcjonowania miejsca pracy, poprzez działania prewen-
cyjne, w tym kontrolę osobistą. Z drugiej strony warto, aby sam pracodawca 
był świadomy tego, że kontrola powinna być proporcjonalna do celu, któremu 
ma służyć i nie może powodować naruszenia dóbr osobistych pracownika, np. 
poprzez wykorzystanie danych biometrycznych74 czy próby wykorzystywania 
przed sądem potajemnie dokonanych nagrań75. 

72 H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze…, s. 5–6.
73 Dane uzyskane z raportu pt. Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport: Skala oszustw 

i kradzieży w firmach, dostępnego na stronie internetowej związku pracodawców „Pracodawcy RP”, 
http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html 
(dostęp: 1.07.2014).

74 Por. Wyrok NSA z 1.12.2009 r., I OSK 249/09, ONSAiWSA 2011/2/39.
75 Zob. I. Boruta, Godność człowieka – kategorią prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie 

Społeczne” 2001, nr 8, s. 6. W odniesieniu do potajemnego nagrywania orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego dopuszcza możliwość uszczegółowienia tego np. w regulaminie pracy zaznaczając, że 
dokonanie potajemnych nagrań, wypowiedzi swoich współpracowników może uzasadniać rozwią-
zanie umowy o pracę, jako że zachowanie takie narusza przepisy wewnątrzzakładowe, jak również 
jest świadomym i rażącym naruszeniem zasad współżycia społecznego – Wyrok SN z 7.04.2011 r.,  
I PK 239/10, LEX 896460.
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Reasumując, w świetle powyższych ustaleń podkreślić należy, że z pojęcia 
„w porozumieniu”, użytego w przywołanym na wstępie orzeczeniu, nie można 
wywodzić twierdzenia, w którym porozumienie dotyczące kontroli osobistej 
pracowników rozumiane może być jako konsultacje, a nie wyrażenie zgody. 
Co ważne, kontrola osobista, niezależnie od problemów „technicznego” uregu-
lowania wśród procedur wewnątrzzakładowych, dotyka bezpośrednio zagad-
nienia ochrony godności i dóbr osobistych pracownika. Stanowi to dodatkowy 
argument skłaniający do twierdzenia, że wobec braku unormowania ustawo-
wego omawiana materia powinna znaleźć swoje miejsce we właściwej rangą 
regulacji wewnętrznej, jaką jest regulamin pracy. To w nim mogłyby zostać 
jasno uregulowane zasady, precyzujące tryb i zakres dokonywania kontroli 
pracowników sensu largo, co dawałoby przynajmniej minimalną gwarancję 
zabezpieczenia i przestrzegania praw pracowniczych. Należy zwrócić uwagę, 
że przeszukanie pracownicze jest zagadnieniem niezwykle złożonym i deli-
katnym, a podczas jego przeprowadzania łatwo przekroczyć granicę, wkracza-
jąc zbyt daleko w sferę prywatności zatrudnionego. Popieram proponowane  
w literaturze określenia naczelnych zasad przeprowadzania nie tylko rewi-
zji osobistej76, ale szeroko rozumianych działań kontrolnych w miejscu 
pracy. Kontrola mogłaby zostać wpisana do Kodeksu pracy jako np. niestan-
dardowe formy kontroli pracowniczej. Ponadto standardy przeprowadzania 
kontroli u danego pracodawcy powinny jasno wskazywać na jej cele, funk-
cje i formy, określać, jak w przypadku kontroli osobistej, zasady jej prze-
prowadzania przez osoby tej samej płci oraz precyzować miejsce, zakres  
i sposób przechowywania danych uzyskanych np. z monitoringu wizyjnego77, 
a pracownik powinien zostać wyraźnie poinformowany o szczegółach przewi-
dzianej w zakładzie pracy kontroli. Trafnym wydaje się również propozycja wyli-
czenia sytuacji, w których dopuszczalne jest przeszukanie78. Zasadnym będzie tu 
dokonanie podziału na zaproponowaną wcześniej kontrolę osobistą o charakte-
rze bezpośrednim i pośrednim. Uważam, że w przypadku rewizji możliwe jest 
enumeratywne wymienienie wszystkich potencjalnych i konkretnych przypad-
ków, w których byłaby ona dopuszczalna wraz z wyjątkami, tj. ze wskazaniem  

76 M. Wujczyk, Prawo pracownika…, s. 256.
77 Por. Wyrok WSA w Warszawie z 9.07.2014 r., II SA/Wa 2393/13, LEX 1480308, w któ-

rym sąd uznał, że „system monitoringu wizyjnego, pozwalając na identyfikację osób, jest zbiorem 
danych osobowych i podlega przepisom ustawy o ochronie danych.”

78 K. Obałka, Problem kontroli…, s. 11–12.
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zawodów lub firm o wyjątkowym przeznaczeniu np. ze względu na bezpieczeń-
stwo i obronność państwa. Zaznaczyć jednak należy, że pomimo przyszłego uję-
cia tematu w ramy prawne, przeszukanie powinno mieć charakter wyjątkowy, 
uzasadniony obiektywnymi podejrzeniami o niezgodne z prawem zachowanie 
pracownika, np. kradzież. Przypomnienia warte jest w tym miejscu orzeczenie, 
w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że złej pracy pracownika nie domniemywa 
się79, co jest sprzężone z zagadnieniem godności i dóbr osobistych80. W mojej 
ocenie ważna jest, obok działań legislacyjnych, jednoczesna szeroka akcja uświa-
damiająca (przez co rozumiem również orzecznictwo sądów w konkretnych spo-
rach mogących powstać na tle kontroli), skierowana zarówno do pracownika, jak  
i pracodawcy. Po stronie pracownika istotne jest rozbudzenie świadomości prawnej  
i możliwości np. odwołania się do sądu pracy w przypadku podejmowania działań 
naruszających jego godność czy żądania zadośćuczynienia na drodze cywilnej. 
Dla pracodawcy natomiast konieczne byłoby zrozumienie zasad i celu kontroli 
oraz działanie w dozwolonych ramach, których przestrzeganie jest prawnie zabez-
pieczone. Nieodzowne wydaje się równolegle propagowanie zastępowania zbyt 
dotkliwych środków kontroli działaniami mniej ingerującymi w sferę prywat-
ności oraz intymności człowieka. Argumentem za działalnością uświadamiającą 
jest zauważona w doktrynie prawa pracy jeszcze w ubiegłym stuleciu i aktualna 
dzisiaj konieczność uświadomienia sobie przez każdego kierownika i pracownika 
istnienia takiego dobra, jak godność pracownicza i jej znaczenie w stosunkach 
pracy dla podniesienia szeroko rozumianej kultury pracy81. Współcześnie zapo-
mniana, a być może warta przypomnienia i próby reaktywacji jest wymieniana 
w dawnym piśmiennictwie wychowawcza funkcja prawa pracy. Powinna ona, 
pomimo jej postulatywnego, jak wydaje się obecnie charakteru, kreować prawo 
pracy w kierunku, który sprzyjałby rozwojowi kultury prawnej w stosunkach 
pracy, wychowując uczestników tych stosunków82 oraz kształtować właściwy 
stosunek do pracy i wspólnego mienia83. Innymi słowy, uczciwość i rzetelność, ale 
także zaufanie w relacjach obu stron stosunku pracy mogą być trwałą podwaliną 
satysfakcji pracownika oraz rozwoju zakładu pracy. Wszelkie procedury, zakazy 

79 Wyrok SN z 6.02.1980 r., I PRN 149/79, LEX 14517.
80 J. Kosińska, Przeszukanie…, s. 12.
81 J. Jończyk, Zagadnienie ochrony dóbr osobistych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 

1963, nr 5–6, s. 830.
82 J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 1995, s. 26.
83 T. Zieliński, Zarys wykładu prawa pracy. Część I ogólna, Katowice 1977, s. 55–56.
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czy nakazy mają charakter wtórny (aczkolwiek we współczesnej rzeczywistości 
są one czasami koniecznością) i świadczą raczej o upadku szeroko rozumianych 
dobrych praktyk i zwyczajów w relacjach społecznych. Parafrazując jednego  
z filozofów: prawo często pojawia się tam, gdzie zanikają dobre obyczaje.

CONTROL OF PERSONAL STAFF – YESTERDAY’S VERDICT  
IN TODAY’S REALITY (COMMENTS IN THE LIGHT OF THE JUDGMENT  

OF THE SUPREME COURT OF 13.04.1972)

Summary

In this article the author examines the judgment of the Supreme Court of 13.04.1972, 
which also today is a source of guidance personal inspection staff. As a condition of the 
legality of its conduct, the Supreme Court pointed out, inter alia, that the execution 
should take place in consultation with the representative of the crew. The author pays 
attention to emerging contemporary views of interpreting used in the above. judgment 
the phrase “in consultation” as a process of consultation only. Furthermore, in the light 
of the above-mentioned author. judgment considering the possibility of carrying out the 
employee’s personal control in the absence of regulation of this issue in the Act. Ana-
lyzing the phrase “in consultation” the author draws attention to the need to analyze 
the legal status which the Supreme Court relied on issuing the ruling. It notes that the 
Supreme Court pointed out the rules of procedure as appropriate for the subject matter 
in-house procedure. Emphasizes that another mode of its adoption in force at the time 
of issuance of the above judgments, and other contemporary spaces, which is important 
for understanding the differences in meaning of the concept “in concert”. The author 
analyzes the state of the law at the time of the judgment in question, cited the comments 
of the doctrine of labor law in this period, the then explains the meaning of “in con-
cert”, indicates the mode of the conclusion of the working rules and entities involved in 
this process. The author also points out that despite the absence of statutory regulations 
control employees under certain conditions, drawn from the analyzed sentence allow-
able (including the obligation to inform employees about acceptable forms of employer 
control). Another necessary condition to carry it out is the need to exercise restraint and 
respect for the dignity of persons undergoing operations control. The author concludes 
that by placing the control of employees working in the rules of used by the Supreme 
Court of the phrase “in consultation” could not be understood in the purely consultation, 
as indeed was the nature of a firm and binding voice belonged to the wider workers’ 
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representation. Emphasizes that the contemporary use of the term “in agreement” can 
be understood as consultation with the assumption that the procedure checks will be 
placed precisely in the rules of work and in the workplace, there are trade unions which 
is agreed rules. Stresses that it is appropriate to develop guiding principles of inspection 
staff, so that the worker had secured at least minimum standards of legal protection, so 
that there is no background to this abuse. The author does share the postulate of the ex-
haustive calculation by the legislature cases, allowing the possibility of inspection. In his 
opinion the emphasis should be placed on the development of consciousness (including 
legal) relations employee - employer, in which both parties are aware of their entitle-
ments and obligations, including the extent of the liability (eg. from criminal or civil 
liability) for exceeding.

Translated by Brygida Kulesza

Keywords: personal goods, admissibility of personal control, the scope of personal con-
trol, personal checks, the control procedures, the rules of procedure, in consulta-
tion, the judgment of the Supreme Court, the trade unions
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Streszczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza obowiązujących regulacji praw-
nych w zakresie gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym, w tym doty-
czących zasad kształtowania wysokości czynszu pod kątem ustalenia, czy umożliwią 
one realizację zasady „prawidłowego gospodarowania” mieniem publicznym. Kwestia 
ta staje się aktualna wobec nowego zjawiska, jakim jest sukcesywna prywatyzacja lo-
kali w budynkach należących pierwotnie do zasobów publicznych. Nowa struktura wła-
snościowa w tych kompleksach mieszkaniowych powoduje konieczność zweryfikowa-
nia funkcjonalności obowiązujących regulacji prawnych dotyczących gospodarowania 
(zarządzania) lokalami publicznymi znajdującymi się na nieruchomościach, w których 
udziały w części wspólnej należą do podmiotów zarówno publicznych, jak i prywat-
nych. Głównym wątkiem rozważań są regulacje prawne dotyczące kształtowania wyso-
kości czynszu w lokalach publicznych (nie tylko komunalnych). Okazuje się, że brakuje 
w tym zakresie spójności legislacyjnej, która jest konsekwencją rozproszenia zasobów 
publicznych. Drugim ważnym problemem, który powinien zostać dostrzeżony przez 
ustawodawcę w związku z tymi zmianami własnościowymi, to obowiązek partycypacji 
gminy w kosztach utrzymania wspomnianych już wcześniej mieszanych kompleksów 
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mieszkaniowych. Co do zasady, gmina jest zobowiązana do ich ponoszenia, jednak ze 
względu na publiczne pochodzenie tych środków konieczne jest zaostrzenie zasad nad-
zoru nad ich wydatkowaniem. W związku z tym w opracowaniu przedstawiono wnioski 
de lege ferenda.

Słowa kluczowe: nieruchomości, mienie publiczne, prywatyzacja

Wstęp

Publiczne zasoby nieruchomości uległy w ostatnich latach znacznemu 
uszczupleniu –  w szczególności dotyczy to publicznych zasobów mieszkanio-
wych. W związku z tym podmioty publiczne, które nimi zarządzają, powinny 
dążyć do efektywniejszego ich wykorzystania, aby mogły one jak najdłużej  
w dobrym stanie technicznym służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych naj-
uboższej części naszego społeczeństwa. Zgodnie z art. 12 Ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami1 wszystkie organy działające za Skarb 
Państwa i jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do prawidłowego 
gospodarowania nieruchomościami.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wraz z uzasadnieniem, które ze 
szczegółowych rozwiązań prawnych nie sprzyjają prawidłowemu gospodarowa-
niu publicznymi zasobami  mieszkalnymi, oraz przedstawienie  wniosków de 
lege ferenda.

Pierwszą kwestią analizowaną w ramach artykułu będzie zagadnienie roz-
proszenia publicznych zasobów mieszkaniowych. Z jednej strony tworzenie 
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej 
należy do zadań własnych gminy (art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw loka-
torów2), która do realizacji tego zadania wykorzystuje gminny zasób mieszka-
niowy, z drugiej strony ustawodawca wprowadził pojęcie publicznego zasobu 
mieszkaniowego, które obejmuje zasoby mieszkaniowe należące do innych pod-
miotów publicznych. Wielość podmiotów zarządzających tym mieniem utrudnia 
realizację zasady prawidłowego gospodarowania lokalami publicznymi.

1 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.),  
dalej: u.g.n.

2 Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150), dalej: u.ochr.pr.lok.
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Druga kwestia, poruszona w tym artykule, będzie dotyczyć prywatyzacji 
lokali mieszkalnych. Ze względu na sukcesywną sprzedaż lokali pochodzących 
z tych zasobów ich byłym lokatorom, zmienia się ich struktura własnościowa,  
a w konsekwencji powinny też zmienić się reguły zarządzania tymi nieruchomo-
ściami. W takim wypadku podmiot publiczny staje się współwłaścicielem nieru-
chomości wspólnej i jest zobowiązany do partycypacji w kosztach utrzymania 
tego „kompleksu mieszkaniowego”. W związku z tym, obowiązujące regulacje 
nakazujące ustalać wysokość czynszu stosownie do standardu lokalu, bez jakie-
gokolwiek odniesienia do kosztów utrzymania lokalu, nie w pełni realizują zasadę 
prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym (art. 7 u.ochr.pr.lok.).  
Wydaje się, że czynsz z tytułu najmu lokalu komunalnego powinien stanowić 
główne źródło finansowania tych zasobów, w przeciwnym razie może dochodzić 
do uszczuplenia substancji mieszkaniowej, którego przyczyną będzie brak środ-
ków finansowych na remont budynków. Jednak, co do zasady, gmina nie powinna 
dopłacać do utrzymania tych budynków ze środków publicznych pochodzących 
z innych źródeł.

Pojęcie  prawidłowego  gospodarowania nieruchomościami publicznymi

Zanim  zostaną przeanalizowane przepisy szczególne, autor przedstawi, 
na czym polega prawidłowe gospodarowanie, o którym mowa w art. 12 u.g.n. 
Powołany przepis nakłada na wszystkie organy publiczne obowiązek zarządza-
nia nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. 
Ponadto trzeba też uwzględnić treść art. 50 Ustawy o samorządzie gminnym3, 
z którego wynika, że obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem 
komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu 
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. Magdalena Habdas wska-
zuje, że wymóg zachowania „szczególnej staranności” jest skierowany do wszyst-
kich podmiotów uczestniczących w zarządzaniu mieniem publicznym4. Mamy 
więc zatem dwa normatywne kryteria, na podstawie których można ocenić racjo-
nalność czynności zarządzania mieniem publicznym. Pierwsze z nich to pojęcie 
prawidłowego gospodarowania. Ma ono charakter przedmiotowy, ponieważ służy 
ustaleniu (ocenie) racjonalności gospodarczej podejmowanego działania z zakresu 

3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
4 M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości, Warszawa 2012, s. 320.
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zarządzania, a w związku z tym można uznać, że jest ono tożsame z pojęciem pra-
widłowego zarządzania, które należy do kategorii pojęć prawa cywilnego5. Chociaż 
żadne z nich  nie zostało w ustawie zdefiniowane, można ustalić ich treść, odwo-
łując się do opracowań doktryny. W literaturze zwraca się uwagę, że ocena prawi-
dłowego gospodarowania (zarządzania) powinna się opierać nie tylko na zgodności  
z prawem podejmowanych działań, lecz funkcjonalności podejmowanych decyzji6. 
Jan Szachułowicz definiuje je jako działanie: legalne, celowe oraz wykluczające 
marnotrawstwo7. Podobnie w literaturze zagranicznej pojawia się pojęcie prawidło-
wego zarządzania (np. niem. ordnungsmässigen Verwaltung). Jest to pojęcie prawa 
cywilnego, jednak  nie wyklucza to możliwości jego zastosowania do gospodaro-
wania mieniem publicznym. Termin ten w swej treści zawiera czynności faktyczne 
i prawne w zakresie utrzymania, zabezpieczenia, korzystania oraz powiększania 
zarządzanego majątku. Doktryna wskazuje, że miernikiem wyznaczającym ramy 
prawidłowego zarządzania jest wzór „starannego ojca rodziny” (diligens pater 
familias), którego działanie cechują rozsądek i gospodarcza racjonalność8.

W doktrynie szwajcarskiej mamy w zasadzie identyczną definicję prawi-
dłowego zarządzania, obejmującą utrzymanie rzeczy w stanie niepogorszonym 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa – jedynie mocniej akcentuje ona, że czynności 
zarządzania powinny mieć na celu nie tylko utrzymanie wartości rzeczy, lecz 
także zapewnienie jej zdolności użytkowej (Gebrauchsfähigkeit)9. Podobnie defi-
niuje to pojęcie doktryna austriacka, która używa wyrażenia „prawidłowe utrzy-
manie” (Ordnungsmässigen Erhaltung). Ta drobna różnica terminologiczna nie 
wpływa jednak istotnie na treść tego pojęcia, ponieważ czynności prawidłowego 
zarządzania są jedynie środkiem prowadzącym do celu, którym jest utrzymanie 
rzeczy w stanie zdatnym do użytku10.

5 Służy ono do oceny prawidłowości czynności zarządzania cudzym majątkiem. W litera-
turze niemieckiej określa się to pojęcie mianem przymiotnikowo-rzeczowego wzorca (Adjective-
Substantive Kombination […] als Vorbilder gedient). K. Waldherr, Der Begriff der „ordnungsmäs-
sigen Verwaltung“ im BGB, Berlin 1998, s. 20.

6 G. Matusik, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, red. S. Kalus, Warszawa 
2013, s. 128.

7 J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2003, s. 55; 
M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości, s. 367–70.

8  K. Waldherr, Der Begriff der „ordnungsmässigen Verwaltung“…, s. 31 oraz 51.
9 H. Rey, Grundlagen des Sachenrechts und  das Eigentum. Grundriss des schweizerischen 

Sachenrechts, Bern 2007, s. 185; P. Wirz, Schranken der Sonderrechts-ausübung im Stockwerei-
gentum, Züricher Studien zum Privaterecht 206, Schulthess 2008, s. 13.

10 T. Hausmann, A. Vonkilch, Österreichisches Wohnrecht, WEG. Kommentar, Wien 2007, s. 431.
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Wracając do prawa polskiego, dodatkowym kryterium służącym ocenie 
staranności zachowania podmiotu działającego w charakterze organu, który 
reprezentuje podmiot publiczny, jest wymóg szczególnej staranności. Wynika 
z niego nakaz zachowania ostrożności przy podejmowaniu czynności o charakte-
rze przekraczającym zakres zwykłego zarządu oraz szczególnej staranności przy 
ochronie mienia. Habdas zwraca uwagę, że obecnie wobec uchylenia niektórych 
przepisów zawierających „przywileje” w zakresie ochrony mienia publicznego 
(np. art. 177 k.c.11), podmioty publiczne muszą podejmować aktywne działania 
służące jego ochronie12.

Mieszkaniowy zasób gminy a pozostałe publiczne zasoby mieszkaniowe

Istotą problemu, związanego z omawianym zagadnieniem, jest organizacyj-
no-prawne rozproszenie publicznego zasobu lokali mieszkalnych. Niewątpliwie 
utrudnia to prawidłowe gospodarowanie tym mieniem, ponieważ z jednej strony 
obowiązek „tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspól-
noty samorządowej” spoczywa bezpośrednio na gminie (art. 4 ust. 1 u.ochr.pr.lok.). 
Zadanie to realizuje ona za pomocą gminnego zasobu nieruchomości. Z drugiej 
strony, ustawodawca wprowadził normatywną konstrukcję publicznego zasobu 
mieszkaniowego, które jest pojęciem szerszym od tego pierwszego (art. 2 ust. 1 
pkt 11 u.ochr.pr.lok.). Obejmuje on, obok lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu gminy, lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu 
terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa 
lub państwowych osób prawnych. Jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy mieszka-
niowego zasobu gminy – należą do niego lokale stanowiące własność gminy albo 
gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, 
z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające  
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 2 pkt 10 u.ochr.pr.lok.). 

W literaturze wyrażono pogląd, że zasób ten nie obejmuje nieruchomości 
stanowiących własność spółek zależnych, czyli podmiotów, których założycie-
lem nie jest bezpośrednio gmina, lecz podmiot przez nią utworzony13. Ze stwier-
dzeniem tym należałoby jednak polemizować. Skoro gmina może utworzyć 

11 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
12 M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości..., s. 370.
13 E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych, Warszawa 

2013, s. 84–85.
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spółkę, a ta utworzy kolejną spółkę (spółkę zależną), do której wniesie otrzymane 
wcześniej mienie gminne (np. lokale), zasadne wydaje się traktowanie tych lokali 
nadal jako zasobu mieszkalnego gminy. Problem może pojawić się w przypadku 
spółek, których gmina nie jest wyłącznym właścicielem. Należy przyjąć, że  
w podmiotach, w których ma ona udział większościowy, gospodarowanie loka-
lami mieszkalnymi należącymi do takiej spółki powinno odbywać się na zasadach 
określonych w uchwale rady gminy. Wobec tego nie można zgodzić się ze stano-
wiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 15 maja 2014 r. (IV CSK  
495/13)14, który uznał, że spółka z dziewięćdziesięcioprocentowym udziałem 
należącym do gmin nie jest podmiotem publicznym uprawnionym do żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej w trybie art. 68 u.g.n. W uzasadnieniu sąd przyjął, 
że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie powinny być „interpre-
towane w sposób rozszerzający, a zbywanie nieruchomości przez Skarb Państwa 
lub inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych 
w ustawie”. Polemizując z tym uzasadnieniem, można powiedzieć, że byłoby 
ono zasadne w  przypadku, gdy chodzi o ochronę mienia publicznego przed nie-
korzystnymi rozporządzeniami. Natomiast odmowa przyznania spółce, w której 
90% kapitału należy do gminy, uprawnienia do dochodzenia zwrotu bonifikaty  
w trybie art. 68 u.g.n. pokazuje, że literalna wykładnia prowadzi do niekorzyst-
nych skutków w sferze gospodarowania mieniem publicznym. Skoro już doszło 
do rozporządzenia mieniem publicznym i było ono zgodne z uchwałą rady gminy 
(tak uznał sąd), z tą tylko różnicą, że zbywcą lokalu była nie gmina, ale jej spółka 
(spółka zależna), wówczas temu podmiotowi publicznemu należy przyznać kom-
petencję do dochodzenia zwrotu bonifikaty w trybie art. 68 u.g.n.15 

Poza tym, nawet w spółkach, w których parytet udziałów nie zapewnia 
gminie większości, pracownicy samorządowi działający w jej organach są repre-
zentantami gminy, która jest podmiotem publicznym. Mają więc obowiązek 
inicjować podejmowanie uchwał, a następnie głosować nad nimi zgodnie z inte-
resem publicznym.

Odrębnie należy kwalifikować lokale mieszkalne należące do Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, którego działalność może być prowadzona w formie 

14 Tekst orzeczenia pochodzi z bazy orzeczeń Sądu Najwyższego dostępnej pod adresem: 
www.sn.pl.

15 W literaturze wyrażono podobny pogląd odnośnie do zasad wynajmowania lokali. Cho-
ciaż gmina nie zarządza nimi bezpośrednio, jednak w stosunku do całości zasobów obowiązują 
zasady wynajmu lokali uchwalone przez radę gminy. A. Gola, L. Myczkowski, Ochrona praw 
lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa  2003, s. 86.
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spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółdzielni osób praw-
nych. Lokale należące do TBS zostały wyłączone explicite  z zasobu gminnego. 

Z przedstawionej wyżej definicji wynika, że publiczny zasób mieszka-
niowy jest konstrukcją nadrzędną względem gminnego zasobu mieszkaniowego. 
Ponadto nie jest on strukturą jednolitą, ponieważ nie posiada jednego właściciela. 
Powstaje zatem pytanie, czy lokale pozostające poza zasobem mieszkaniowym 
gmin, ale w ramach publicznego zasobu mieszkaniowego, mają służyć również 
celom mieszkalnym w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie  
z art. 4 ust. 3 u.ochr.pr.lok. gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 
powołanego na wstępie przepisu, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub 
w inny sposób. Chociaż to ostatnie wyrażenie: „inny sposób” nie zostało dopre-
cyzowane wyraźnie, nie można pominąć całokształtu regulacji prawnych, które 
nakładają na wszystkie organy publiczne obowiązek gospodarowania nierucho-
mościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki (art. 12 u.g.n.).

Sedno problemu dotyczy z jednej strony formalnego rozproszenia zasobów 
publicznych, a z drugiej – wykreowania jako zobowiązanego tylko jednego pod-
miotu, czyli gminy, który jest zobowiązany dbać o potrzeby mieszkaniowe swo-
ich mieszkańców. A zatem w tej sytuacji można, powołując się jedynie na zasadę 
wielopodmiotowości mienia publicznego, stwierdzić, że wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego są powołane do realizacji celów publicznych, polega-
jących na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty16. Jednak ustawodawca nie zapewnił 
żadnych środków prawnych w zakresie nadzoru lub współpracy pomiędzy orga-
nami reprezentującymi te podmioty. 

Prowadzi to do absurdalnych wniosków – ścisłym rygorom służącym utrzy-
maniu zasobów są poddane tylko nieruchomości lokalowe gminy, podczas gdy 
lokale innych podmiotów publicznych usytuowane na obszarze tejże gminy są  
z niego wyłączone. 

Według obowiązującego prawa tylko mieszkaniowy zasób gminy jest poddany 
obowiązkowi sporządzenia wieloletniego programu gospodarowania. Program ten 
powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat. Zdaniem doktryny nie 
jest to akt prawa miejscowego, lecz akt planowania, który ustala założenia i cele  
w sferze zadań społecznych i ekonomicznych17. Ponadto trzeba przyznać, że art. 21 

16 M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości…, s. 306.
17 E. Kramer, Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą sądów administracyjnych, Ze-
szyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 3, s. 47–48.
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ust. 2 u.ochr.pr.lok. dość precyzyjnie określa treść tego dokumentu, co sprawia, że  
w tym zakresie podlega on kontroli zgodności z prawem18. 

Niestety, budzi niepokój, że brakuje odpowiedniego przepisu nakazują-
cego sporządzenie takiego wieloletniego programu gospodarowania publicznym 
zasobem mieszkaniowym przez pozostałe podmioty. Te ostatnie podejmują co 
prawda stosowne uchwały w tym zakresie, które muszą spełniać wymogi, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 u.ochr.pr.lok. Powołane przepisy nie 
zawierają niestety żadnych postanowień w sprawie zasad kształtowania wysoko-
ści czynszu19. Tym samym brakuje źródeł informacji o bazie lokali publicznych, 
występujących na przykład na obszarze danej gminy, a należących do innych 
podmiotów publicznych. 

Chociaż ustawodawca nie przydzielił innym podmiotom publicznym zadania 
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, to przecież nie zwalnia to ich 
z obowiązku prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym. Skoro gmi-
nom brakuje lokali, a w tym samym czasie inne podmioty publiczne posiadają 
odrębne zasoby, konieczne jest całościowe spojrzenie na sposób korzystania z mie-
nia publicznego na terenie danej gminy, nawet gdy stanowi ono własność różnych 
podmiotów publicznych. W odniesieniu do publicznych zasobów mieszkaniowych 
konieczne jest kierowanie się modelem „dobrego gospodarza”20, co w sferze gospo-
darki mieszkaniowej powinno przejawiać się we wzajemnej współpracy podmiotów 
publicznych i koordynacji działań w zakresie gospodarowania tym mieniem. 

Ogólne zasady kształtowania wysokości czynszu w publicznym zasobie 
mieszkaniowym 

Obecnie, po wejściu w życie ustawy o ochronie praw lokatorów, zrezygno-
wano z tzw. czynszu regulowanego. W literaturze wyrażono pogląd, że swoboda 

18 W jednym z orzeczeń Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że 
„w ocenie organu nadzoru, choć podstawa podjęcia uchwały jest sformułowana w sposób otwar-
ty i pozwala na poszerzenie jej zakresu podmiotowego ponad elementy wymienione w art. 21 
ust. 2 ustawy, to jednak nie można uznać, że pozwala to na przyjęcie całkowicie dowolnej treści 
uchwały podjętej na jego podstawie. Organ stanowiący gminy jest bowiem związany całokształtem 
obowiązującego ustawodawstwa, np. ustawy o ochronie praw lokatorów” (zob. wyrok WSA we 
Wrocławiu z 7.09.2011 r., IV SA/WR 360/11, zamieszczony w  Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych na stronie internetowej pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

19 E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów…, s. 268.
20  M. Habdas, Własność publiczna nieruchomości…, s. 367.
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właściciela w określeniu stawki czynszu została podporządkowana walorom 
użytkowym wynajmowanego lokalu21. Jednak w poprzednim punkcie wykazano, 
że publiczny zasób mieszkaniowy nie jest strukturą jednolitą (ma wielu właści-
cieli). Ma to dalsze konsekwencje, ponieważ zgodnie z art. 8 u.ochr.pr.lok., jeżeli 
właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, to stawki ustala jej organ 
wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent miasta na prawach powiatu, zarząd 
powiatu, zarząd województwa). Pomimo że organ wykonawczy jest związany 
postanowieniami uchwały swojego organu stanowiącego, ostateczne stawki 
czynszu mogą być różne.

Niestety, analiza prawna pokazuje istotną różnicę między zasobem gminy 
a pozostałymi zasobami publicznymi. W przypadku gminy organ wykonawczy 
określa stawkę czynszu z tytułu najmu lokalu zgodnie z zasadami, o których 
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4 u.ochr.pr.lok.22

 Pozostałe podmioty publiczne nie mają obowiązku sporządzania pro-
gramu wieloletniego. Chociaż  organ  wykonawczy powinien kierować się zasa-
dami wynikającymi z uchwały organu stanowiącego danej jednostki, to i tak 
nie zmienia to faktu, że chodzi o uchwały  niezależnych od siebie podmiotów.   
W art. 20 u.g.n. jest mowa o zasobach: Skarbu Państwa, gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich. Każdy z nich jest samodzielnie zarządzany, co więcej – zasób 
nieruchomości Skarbu Państwa jest dodatkowo rozproszony wewnętrznie, ponie-
waż gospodaruje nim starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy 
według położenia nieruchomości.

Najklarowniej widać to na przykładzie organu wykonawczego gminy na 
prawach powiatu. Prezydent miasta na prawach powiatu jako organ wykonaw-
czy gminy jest związany uchwałą rady gminy, jednak jest jednocześnie repre-
zentantem Skarbu Państwa i może prowadzić samodzielną gospodarkę zasobem 
publicznym Skarbu Państwa (na obszarze właściwego powiatu; art. 4 pkt 9b1 
u.g.n. w zw. z art. 11 u.g.n.)23. 

Takie rozwiązanie prawne nie ułatwia zarządzania publicznym zasobem 
mieszkaniowym. Wynajem publicznych lokali położonych na terenie jed-
nej gminy powinien odbywać się na tych samych zasadach, a stawki czynszu 

21 R. Dziczek, Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, 
Warszawa 2012, s. 96.

22 Wyrok NSA w Warszawie z 8.04.2014 r., I OSK 212/14 (wyrok pochodzi z Centralnej 
Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych umieszczonej na stronie internetowej pod adresem: 
www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

23 E. Bończak-Kucharczyk, Ochrona praw lokatorów…, s. 270.
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powinny być kształtowane w sposób transparentny, aby zapewniać potrzeby 
mieszkaniowe przede wszystkim najbiedniejszym osobom24.

W literaturze wskazuje się, że jest niezrozumiałe, dlaczego ustawo-
dawca nałożył na zarządców „prywatnych zasobów” obowiązek informowania  
o czynszach25, a nie ma odpowiedniej regulacji co do obowiązku sporządzania 
zbiorczych informacji na temat stawek czynszu w zasobach publicznych oraz 
ich publikowania. Wydaje się, że wprowadzenie takiego obowiązku przyczy-
niłoby się do poprawy transparentności ogólnych zasad wynajmowania lokali 
publicznych.

Sukcesywna prywatyzacja zasobów publicznych a koszt gminy z tytułu 
utrzymania nieruchomości wspólnej

W ostatnich latach wzrosła liczba nieruchomości zabudowanych, w któ-
rych gmina, sukcesywnie wyodrębniając i zbywając lokale, staje się jednym 
ze współwłaścicieli nieruchomości wspólnej. De lege lata ustawa o własno-
ści lokali nie różnicuje statusu właścicieli lokali, co oznacza, że wszyscy są 
zobowiązani do partycypacji w kosztach utrzymania nieruchomości wspól-
nej stosownie do przypadającego im w niej udziału (art. 12 ust. 2 u.w.l.26). 
W tym punkcie zostanie zaprezentowane zagadnienie oddziaływania skut-
ków przekształceń własnościowych wynikających z sukcesywnej prywatyzacji 
publicznych zasobów mieszkaniowych na zmianę koncepcji ustawodawczej  
w zakresie kształtowania polityki czynszowej w zasobach publicznych. 

De lege lata ustawowe czynniki wpływające na wysokość czynszu, zawarte 
w art. 7 u. ochr.pr.lok., odnoszą się do stanu technicznego budynku. Należą do 
nich: położenie budynku, położenie lokalu w budynku, wyposażenie budynku  

24 Zasady wynajmowania lokali powinny być tak skonstruowane, aby ci spośród mieszkań-
ców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe (jak warunki zamieszkiwania  
i wysokość dochodu), od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli 
równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu (wyrok NSA z 15.04.2008 r., I OSK 82/08, 
który pochodzi z Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych umieszczonej na stronie 
internetowej pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

25 Według art. 4a ust. 1 u.ochr.pr.lok. gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, 
w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na jej obszarze lub części.

26 Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), 
dalej: u.w.l.
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i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ogólny stan techniczny 
budynku. Są to wskaźniki korygujące: podwyższające lub obniżające wartość 
czynszu, które powinny być wzięte pod uwagę w konkretnym przypadku. Ozna-
cza to, że im stan lokalu lub całego budynku jest gorszy, tym czynsz powinien 
być mniejszy, co jest zgodne z ogólnym poczuciem słuszności i zasadami ryn-
kowymi. Obecnie należy rozważyć, czy bardziej racjonalne nie byłoby jednak, 
żeby środki pochodzące z wynajmu tych lokali stanowiły podstawowe źródło 
finansowania remontów w tych kompleksach budynkowych o złożonej strukturze 
własnościowej.

Ustawodawca powinien być bardziej przewidujący i wyważyć dwie kwestie. 
Z jednej strony, lokale publiczne służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych 
przede wszystkim osób ubogich, a zatem czynsz powinien być możliwie niski.  
Z drugiej jednak strony, zbytnie obniżanie go może w dłuższym okresie dopro-
wadzić do braku środków finansowych na konserwacje i remonty. W konse-
kwencji wpłynie to na bezpieczeństwo i trwałość zasobów mieszkaniowych. 
Najem lokali publicznych jest z reguły najmem długookresowym, a najemcami 
są osoby, które nie mogą pozwolić sobie na zakup lokalu na własność ani też 
na najem na wolnym rynku. Tak więc obu stronom (gminie i najemcy) powinno 
zależeć na utrzymaniu w jak najlepszej sprawności obiektów służących celom 
mieszkalnym. W związku z tym wysokość czynszu z tytułu najmu powinna 
być uzależniona od kosztów utrzymania danego budynku, czyli nie mniejsza 
od opłat, które ponosi gmina jako współwłaściciel nieruchomości wspólnej. 
Ta stawka powinna być „stawką wyjściową”, która podlegałaby modyfikacji 
zarówno w „górę”, jak i w „dół” w razie spełnienia przez najemcę określonych 
kryteriów dochodowych.

Kolejnym zagadnieniem, które pojawia się w związku z częściową pry-
watyzacją zasobu gminnego, są skutki uchwały w sprawie wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności 
postanowienia, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 i 7 u.ochr.pr.lok.27 Pro-
gram ten powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat, jednak 
po sprzedaży części lokali gmina staje się w pewnym momencie właścicielem 
mniejszościowym, który jest związany na zasadach ogólnych uchwałami wspól-
noty mieszkaniowej (art. 23 ust. 2 u.w.l.). W konsekwencji może to oznaczać, że 
plan remontów przyjęty w uchwale wspólnoty mieszkaniowej będzie niespójny  

27 De lege lata gmina jest zobowiązana wnosić nie tylko zaliczki, lecz także składki na fun-
dusz remontowy, jeżeli zostały one ustalone w uchwale wspólnoty mieszkaniowej.
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z założeniami przyjętymi w uchwale gminy. W związku z tym do powstania 
skutku związania pozostałych właścicieli lokali jej postanowieniami konieczne 
będzie podjęcie uchwały w ramach wspólnoty mieszkaniowej.

Podmiot publiczny jako właściciel większościowy nie będzie miał pro-
blemu z podjęciem – w ramach struktury organizacyjnej wspólnoty mieszkanio-
wej – uchwały, której treść będzie zgodna z postanowieniami uchwały podmiotu 
publicznego (np. gminy). Trzeba jednak pamiętać, że właściciel większościowy 
(w tym gmina) może podejmować uchwały w sprawach prawidłowego zarządza-
nia, jednak każdy z właścicieli może zaskarżyć taką uchwałę w trybie art. 25 ust. 1  
u.w.l. Jedną z przesłanek jest „naruszenie zasad prawidłowego zarządzania”. 
Sąd, ustalając, czy doszło do tego naruszenia, powinien ocenić to na podstawie 
interesu wspólnotowego (wspólny interes właścicieli lokali), a nie w oparciu  
o interes publiczny (reprezentowany przez jednego właściciela, czyli gminę28). 
W przypadku sporu dotyczącego zarządzania nieruchomością wspólną gmina 
reprezentuje „indywidualny interes podmiotu publicznego”.

Inaczej jest w sytuacji, gdy gmina jest właścicielem mniejszościowym. 
W świetle dotychczasowego orzecznictwa właściciele lokali są zobowiązani 
wnosić nie tylko zaliczki, lecz także składki na fundusz remontowy. W związku  
z tym, jeżeli wspólnota mieszkaniowa podejmie taką uchwałę, podmiot publiczny 
jest zobowiązany – jak każdy właściciel – płacić taką składkę. Może też zaskarżyć 
taką uchwałę na zasadach ogólnych (art. 25 ust. 1 u.w.l.). Jednak w orzecznictwie 
uznaje się zasadność ustanawiania funduszu remontowego we wspólnocie miesz-
kaniowej, a sąd może co najwyżej skorygować wysokość takiej składki.

W przypadku podmiotów publicznych pojawia się więc specyficzna sytu-
acja. Podmiot publiczny musi oszczędzać („odkładać”) środki finansowe. Jest 
to niewątpliwie nowe zjawisko. Gminy powinny wygospodarować rezerwy na 
partycypację w funduszu remontowym. Jednak ze względu na to, że są to środki 
publiczne, należy doprecyzować regulacje prawne dotyczące środków nadzoru 
nad funduszem remontowym, którego udziałowcem jest gmina. 

Jako postulat de lege ferenda należałoby wprowadzić normatywny obowią-
zek założenia odrębnego konta bankowego oraz zakaz dysponowania tymi środ-
kami na cele inne niż określone w uchwale (np. duże remonty).

28  Chociaż nie oznacza to utraty statusu tych lokali, które nadal stanowią zasób publiczny 
w zakresie udziałów, które przypadają gminie we współwłasności tej nieruchomości (R. Dziczek, 
Ochrona praw lokatorów..., s. 153).
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Podsumowanie 

Wobec nowego zjawiska, jakim jest sukcesywna prywatyzacja lokali znaj-
dujących się w zasobach publicznych, należy ponownie rozważyć i zweryfiko-
wać obowiązujące regulacje w zakresie gospodarowania publicznym zasobem 
lokalowym. Po pierwsze, należy dążyć do ujednolicenia zasad dotyczących okre-
ślania stawek czynszu z wynajmu lokali położonych na terenie jednej gminy, 
niezależnie od tego, do jakiego podmiotu należy lokal. Nie oznacza to zakazu 
różnicowania konkretnych stawek; powinny jednak istnieć klarowne kryteria 
tej dywersyfikacji. Po drugie, podstawową „stawką bazową” służącą kształto-
waniu wysokości czynszu powinien być koszt utrzymania lokalu. Bezzasadne 
utrzymanie czynszu na niższym poziomie prowadzi do patologicznej sytuacji,  
w której gmina dopłaca do utrzymania lokalu. W praktyce występują jeszcze trud-
niejsze przypadki, gdy gmina nie ma środków na te dopłaty i nie płaci zaliczek 
na utrzymanie nieruchomości wspólnej, wówczas ciężar utrzymania ponoszą inni 
właściciele lokali. Są to zazwyczaj osoby, które nabyły lokal na preferencyjnych 
warunkach ze względu na ich stan finansowy, a zatem warto zdawać sobie sprawę, 
że nie są one w stanie ponosić podwójnych płatności za opieszałych dłużników. 

Pomoc najbiedniejszym powinna być świadczona w postaci dodatków 
mieszkaniowych. W ten sposób wspólnoty mieszkaniowe miałyby wystarczające 
środki na utrzymanie budynku w należytym stanie, co w dłuższej perspektywie 
ma znaczenie społeczne, ponieważ zły stan całego budynku może prowadzić do 
bezdomności wszystkich (również właścicieli lokali prywatnych), a wtedy gmina 
będzie musiała zapewnić im nowe lokale publiczne.

 PROPER MANAGEMENT OF PUBLIC HOUSING STOCK  
WITH PARTICULAR REGARD TO THE PRINCIPLES  

OF SHAPING THE RENT

Summary

The subject of this article is to explain what is now “proper management” public 
housing stock, to a new phenomenon, which is the gradual privatization of apartments 
in buildings originally belonging to public resources. The new ownership structure 
makes the need to verify the functionality of the regulations concerning the management 
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premises located on public property, which shares common parts belong to entities both 
public and private. The main plot of this article is research if the regulations on rent of 
public the premises (not just municipal sources) has adequate shape to solve actual prob-
lems. It turns out that there is a lack of cohesion in the legislative, which is a consequence 
of the dispersion of public resources (it was presented in point 3: Municipal housing 
resource and other public housing resources). Another important issue that should be 
recognized by the legislator, are changes in a structure of the ownership leading public 
subjects to participation in cost of maintenance of common part of real property (mixed 
residential complexes). As a rule, the municipality is obliged to bear them, but due to the 
public origin of these funds, it is necessary to tighten the rules on supervision over their 
spending. On this point there are the conclusions de lege ferenda.

Translated by Iwona Szymczak

Keywords: real properties, public resources, privatization
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DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH   
W ŚWIETLE ART. 29 K.R.O.

Streszczenie

W publikacji przedstawiono problem reprezentacji małżonków przy dochodzeniu 
roszczeń odszkodowawczych  z tytułu szkody komunikacyjnej wyrządzonej jednemu  
z nich w świetle art. 29 k.r.o. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania terminu „prze-
mijająca przeszkoda” i ustalenia wpływu tej przesłanki na zdolność do działania w imie-
niu oraz na rzecz poszkodowanego małżonka. Następnie, po przeprowadzonej analizie 
możliwych na podstawie prawa materialnego roszczeń odszkodowawczych, przedsta-
wiono zgodny z treścią art. 29 k.r.o. sposób oraz zakres reprezentacji poszkodowanego 
małżonka przez jego współmałżonka przy dochodzeniu naprawienia wyrządzonej mu 
szkody na skutek kolizji komunikacyjnej. Podjęto również próbę uzasadnienia legity-
macji działającego współmałżonka do wszczęcia odpowiedniego postępowania przed 
ubezpieczycielem, a następnie przed sądem, w zakresie dopuszczalnych roszczeń od-
szkodowawczych.

Słowa kluczowe: reprezentacja małżonków, dochodzenie odszkodowania, przemijające 
przeszkody

Znowelizowanie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez usunię-
cie podziału czynności na mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu oraz prze-
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kraczające ten zakres nie było definitywne. Nadal możemy odnaleźć w niektórych 
przepisach odesłanie do pojęcia zwykłego zarządu majątkiem. Jednym z przepisów, 
w którym ustawodawca posługuje się tym zwrotem, jest art. 29 k.r.o. Stanowi on 
podstawę do podejmowania przez jednego małżonka czynności zwykłego zarządu 
majątkiem drugiego małżonka. Podejmowanie czynności  ze skutkiem dla mał-
żonka niedziałającego bez uzyskania stosownego umocowania jest możliwe, jeżeli 
zostaną spełnione przesłanki określone w tym przepisie. Po pierwsze, małżonkowie 
powinni pozostawać we wspólnym pożyciu, a po drugie – jeden z małżonków nie 
może samodzielnie podejmować stosownych czynności ze względu na przemijającą 
przeszkodę, a ponadto bierny małżonek nie zgłosił sprzeciwu. Z momentem wystą-
pienia wskazanych przesłanek małżonek otrzymuje z mocy prawa umocowanie do 
działania w imieniu i na rzecz swojego współmałżonka. W literaturze wskazuje się, 
że regulacja art. 29 k.r.o. oparta jest na konstrukcji przedstawicielstwa ustawowego1.

Ustawodawca nie wyjaśnił znaczenia pozostawania we wspólnym pożyciu. 
Wskazówki możemy  odnaleźć w art. 23 k.r.o, w którym stwierdzono, że wspólne 
pożycie jest jednym z obowiązków małżeńskich. Przyjmuje się, że przez wspólne 
pożycie małżonkowie mają doprowadzić do powstania ścisłych relacji psychicznych, 
fizycznych i gospodarczych, które umożliwią osiąganie celów instytucji małżeń-
stwa2. Często zakłada się, że wspólne pożycie determinuje konieczność wspólnego 
zamieszkania i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego3. Ze wspólnego 
pożycia wynika lojalność i zaufanie w stosunkach między małżonkami, które mają 
stanowić podstawy wzajemnej reprezentacji w okolicznościach wskazanych w art. 
29 k.r.o. Kwestią wywołującą wiele wątpliwości jest ustalenie, czy w danym momen-
cie mamy do czynienia z przemijającą przeszkodą. Bez wątpienia przemijające 
przeszkody można scharakteryzować jako okoliczności, które nie pozwolą jednemu  
z małżonków zarządzać własnym majątkiem osobistym. Ustawodawca w żaden 
sposób nie wskazał, jak należy rozumieć termin „przemi jająca przeszkoda”, a jest 

1 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 129; M. Nazar, 
[w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, red. T. Smyczyński, Warszawa 
2009, s. 367;  M. Sychowicz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz,  red. K. Piasecki, wyd. 5, 
Warszawa 2011, s. 173;  J. Winiarz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pie-
trzykowski, wyd. 3, Warszawa 2003, s. 317;  T. Sokołowski, [w:] Kodeks rodziny i opiekuńczy, 
red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2010, s. 111; W Borysiak, [w:] Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy, red. J. Wierciński, Warszawa 2014, s. 283.

2 J. Winiarz, [w:] Kodeks…, red. K. Pietrzykowski, s. 289; T. Sokołowski, [w:] Kodeks…, 
red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 93.

3 System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, t. 11, red. T. Smyczyński, 
Warszawa 2009, s. 207.
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to przecież podstawowa przesłanka4. Z pewnością, gdy zaistniałe przeszkody będą 
miały charakter trwały, nie powstanie umocowanie do działania w imieniu współ-
małżonka. Inaczej kwestia będzie się przedstawiać, gdy stan faktyczny będzie tej 
cechy ostateczności pozbawiony. Wobec tego zakres pojęciowy „przemijającej prze-
szkody” będzie obejmować każdą okoliczność, która w pewnym momencie skończy 
się, dzięki czemu małżonek będzie mógł dalej samodzielnie zarządzać swoim mająt-
kiem5. Aczkolwiek wysoce problematyczne jest określenie długości trwania tego 
z założenia tymczasowego stanu. Wydaje się, że lege non distinguente przyczyny 
przemijającej nie można utożsamiać z przyczyną krótkotrwałą6. Każda przyczyna, co 
do której będziemy pewni, że ustanie, będzie nosiła miano przemijającej7. Niestety 
wskazane stanowisko tylko pozornie usuwa rodzące się wątpliwości. Kolejną  trud-
nością  jest wskazanie kryterium, na podstawie którego będziemy ustalać, czy dana 
przeciwność należy do przeszkód przemijających. Należy w pełni poprzeć stanowi-
sko Sądu  Najwyższego, zgodnie z którym nie należy opierać się wyłącznie na czyn-
nikach obiektywnych. Za każdym razem należy również uwzględniać subiektywne 
odczucia małżonka odnośnie do czasowego charakteru napotkanych trudności8.   

Po wystąpieniu określonych w art. 29 k.r.o. przesłanek małżonek uzyskuje 
ex lege prawo do reprezentowania w obrocie cywilnoprawnym swojego współ-
małżonka, ale jedynie w zakresie zwykłego zarządu jego majątkiem osobistym. 
Na nowo odżywa problem zdefiniowania tego pojęcia i wskazania, jakie czyn-
ności mieszczą się w jego zakresie. Należy poprzeć twierdzenie Sokołowskiego 
o istnieniu reguły interpretacyjnej, zgodnie z którą wszelkie wątpliwe przypadki 
należy zaliczyć do czynności mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu, 
które może podejmować drugi małżonek9. Po pierwsze ze względu na to, że dzia-

4 Termin „przemijające przeszkody” pojawia się również w art. 110 k.r.o. J. Ignaczewski, 
Kodeks…, s. 628 objaśnia ten termin jako stan tymczasowy, którego koniec jest możliwy do prze-
widzenia, jednak różnica pomiędzy przeszkodą trwałą a przemijającą nie jest ostra.

5 H. Ciepła, [w:] Kodeks…, red. K. Piasecki, s. 806, w komentarzu do art. 110 k.r.o. wska-
zuje, że długotrwała przeszkoda, np. długoletnia kara pozbawienia wolności, będzie stanowić już 
przeszkodę trwałą.

6 M. Sychowicz, [w:] Kodeks…, red. K. Piasecki, s. 173, stwierdza, że przemijająca prz-
eszkoda nie musi być ani krótkotrwała, ani nieoczekiwana. O tym, czy mamy z nią do czynienia, 
decyduje rodzaj i waga dokonywanych czynności.

7 J. Winiarz, [w:] Kodeks…, red. K. Pietrzykowski, s. 318, wskazuje, że najważniejsze, aby 
przeszkoda nie była nieodwracalna. W Borysiak, [w:] Kodeks..., red. J. Wierciński, s. 298 zaznacza, 
że wystarczająca jest sytuacja przejściowa, nawet jeśli ma trwać dłuższy czas.

8 Wyrok SN z 9.01.2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis.
9 T. Sokołowski, [w:] Kodeks…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 111.
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łanie jednego małżonka na podstawie art. 29 k.r.o. ma charakter przemijający. Po 
drugie, z uprawnienia uregulowanego w tym przepisie może skorzystać wyłącznie 
małżonek pozostający ze współmałżonkiem w wspólnym pożyciu, a więc w takich 
relacjach osobistych, które podbudowane są wzajemnym zaufaniem i lojalnością. 
Wskazane względy pozwalają przyjąć, że po spełnieniu opisanych przesłanek 
małżonek działa jako przedstawiciel ustawowy swojego współmałżonka, ale 
jedynie w zakresie czynności mieszczących się w zwykłym zarządzie. Nie ma 
jednoznacznej reguły, która by przesądzała o zakwalifikowaniu przedsiębranych 
czynności do kategorii zwykłego zarządu. Przedstawiciele literatury są zgodni, że 
czynności zwykłego zarządu mają na celu zachowanie substancji majątku oraz 
umożliwienie korzystania z majątku i jego poszczególnych składników10. W tym 
świetle na katalog czynności zwykłego zarządu będą się składać czynności fak-
tyczne oraz czynności prawne umożliwiające zrealizowanie wskazanych celów. 

Ponadto do zbioru czynności zwykłego zarządu należy zaliczyć także czynności 
procesowe, które będą uzasadnione działaniami o charakterze zachowawczym11. 
Jednakże czynności procesowe, jako czynności konwencjonalne prowadzące do 
powstania stosunku procesowego, muszą odpowiadać treści i formie wymaganej 
przez regulacje prawa procesowego12. Dlatego na tym tle będzie dochodzić do 
wątpliwości, które zostaną przedstawione w dalszej części pracy. 

Jak już powiedziano, art. 29 k.r.o. odnosi się do działań podjętych 
przez małżonka wobec majątku osobistego swojego współmałżonka13. Taki 
wniosek wypływa zwłaszcza z analizy art. 36 § 2 k.r.o., który ustanawia 
zasadę samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym przez każdego z mał-
żonków14. Gdyby art. 29 k.r.o. miał dotyczyć także majątku wspólnego, 
to stanowiłby nie tylko dodatkową i niewymaganą regulację, ale też unor-
mowanie prowadzące do niespójnych rozstrzygnięć. Okoliczność ta jest 
szczególnie widoczna, chociażby na podstawie pobieżnej analizy art. 36 § 3  
oraz 29 k.r.o. Można zauważyć niczym nieuzasadnione rozróżnienie  
w zakresie dopuszczalnych czynności podejmowanych przez jednego małżonka 
w wypadku niemożliwości samodzielnego działania przez współmałżonka 

10 Tamże, s. 112; J. Winiarz, [w:] Kodeks…, red. K. Pietrzykowski, s. 318.
11 M. Sychowicz, [w:] Kodeks…, red. K. Piasecki, s. 175, przy czym autor dodaje, że jedynie 

do reprezentowania w sprawach zwykłego zarządu.
12 Postanowienie SN z 24.05.2012 r., sygn. II CSK 466/11, Legalis.
13 J. Ignaczewski, Kodeks…, s. 130.
14 Jednak jest to kwestia sporna. M. Nazar, [w:] System…, s. 367, wraz z przywołaną literaturą. 
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z powodu przemijającej przeszkody, gdy przedmiotem majątku wspólnego 
albo osobistego jest przedsiębiorstwo. W pierwszym przypadku małżonek 
może podejmować wyłącznie niezbędne bieżące czynności związane z dzia-
łalnością gospodarczą swojego współmałżonka, natomiast w drugim podej-
mować wszelkie czynności mieszczące się w granicach zwykłego zarządu15. 
W literaturze wskazuje się także, że małżonek uprawniony na podstawie  
art. 36 § 3 k.r.o. nie uzyskuje statusu przedstawiciela ex lege z art. 29 k.r.o., 
ponieważ w tym przypadku wykonuje czynności w swoim imieniu i intere-
sie16. Oczywiście powyższe rozróżnienie powstanie jedynie wówczas, gdy 
założymy, że wskazane terminy nie są równoznaczne oraz kategoria bieżą-
cych czynności jest zakresowo węższa w stosunku do zwykłego zarządu17. 
Wniosek taki może być uzasadniony dyrektywami redagowania treści aktów 
prawnych, zgodnie z którymi, jeżeli ustawodawca posługuje się różnymi 
pojęciami, chodzi o zupełnie różne kwestie18.

Sposób zastosowania art. 29 k.r.o. oraz problemy z tym związane zostaną 
przedstawione na tle reprezentacji współmałżonka przy dochodzeniu napra-
wienia wyrządzonej mu szkody związanej z ruchem pojazdów mechanicznych. 
Regulacja  Kodeksu cywilnego pozwala na naprawienie szkody na mieniu oraz 
na osobie. Koncentrując się na szkodzie na osobie, przepisy art. 444 oraz 445 k.c.  
umożliwiają likwidację szkody majątkowej oraz krzywdy. Analiza wskazanych 

15 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 131 zauważa, 
że w analogicznej sytuacji małżonek ma większe uprawnienia w stosunku do składników, które nie 
są jego własnością niż w stosunku do takich samych składników, których jest współwłaścicielem.

16 M. Nazar, [w:] System…, s. 332.
17  T. Sokołowski, [w:] Kodeks…, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, s. 173, wskazuje, że pojęcie 

„bieżących czynności nie jest funkcjonalnym odpowiednikiem pojęcia zwykłego zarządu z art. 29 
k.r.o., ale jest pojęciem pochodnym od pojęcia samodzielnego zarządu przedsiębiorstwem lub inny-.r.o., ale jest pojęciem pochodnym od pojęcia samodzielnego zarządu przedsiębiorstwem lub inny-
mi przedmiotami służącymi do wykonywania zawodu. M. Nazar, [w:] System…, s. 332 twierdzi, że 
w razie przemijającej przeszkody dotyczącej małżonka, któremu przysługuje wyłączne uprawnienie do 
zarządzania przedmiotami służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarob-
kowej, drugi małżonek może dokonywać niezbędnych czynności. Są to czynności zmierzające do zacho-
wania wymienionych przedmiotów i utrzymania ich w stanie niepogorszonym w granicach dotych-
czasowego przeznaczenia oraz czynności niezbędne do utrzymania ciągłości działalności gospodarczej  
i uniknięcia strat.

18 Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej”  (Dz.U. Nr 100, poz. 908) do oznaczenia jednakowych pojęć używa się 
jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. Zob. S. Wron- Zob. S. Wron-
kowska, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, War-
szawa 1997, s. 23–24; G. Wierciński, [w:] Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporzą-
dzenia, red. J. Warylewski, Warszawa 2003, s. 78–80.
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przepisów pozwala na ustalenie katalogu roszczeń, jakie przysługują osobie 
poszkodowanej. Są to:
1. Roszczenie o zwrot wszelkich kosztów wynikłych w razie uszkodzenia ciała 

lub wywołania rozstroju zdrowia (ponadto uprawniony może żądać, aby zo-
bowiązany do naprawienia szkody wyłożył z góry sumę potrzebną na koszty 
leczenia).

2. Roszczenie o ustanowienie odpowiedniej renty z tytułu utraty zdolności do 
pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeby lub zmniejszenia widoków 
powodzenia na przyszłość.

3. Roszczenie o odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę.

W świetle art. 33 pkt 6 k.r.o. jedynie świadczenia określone w pkt. 1 i 3 będą 
stanowić majątek osobisty małżonka, którym drugi małżonek będzie mógł tym-
czasowo zarządzać po wystąpieniu przesłanek z art. 29 k.r.o. Na tym tle pojawia 
się zagadnienie umocowania małżonka do zwrócenia się do podmiotu zobowią-
zanego do naprawy szkody, a potencjalnie nawet do sądu w celu dochodzenia 
przysługujących drugiemu małżonkowi roszczeń, gdy – ze względu na prze-
mijającą przeszkodę – nie jest on w stanie działać samodzielnie.  Uogólniając,  
w przypadku szkód spowodowanych ruchem pojazdu mechanicznego podmio-
tem zobowiązanym do naprawienia szkody będzie nie tylko sprawca zdarzenia, 
ale także ubezpieczyciel na podstawie zawartej ze sprawcą czynu niedozwolo-
nego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a w pewnych szcze-
gólnych sytuacjach również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny19. Dla 
przejrzystości rozważań należy posłużyć się przykładem, który ujawni nie tylko 
rodzące się w tej kwestii kontrowersje, ale także doprecyzuje pojawiający się 
problem zgodnie z ogólnie przyjętą dyrektywą, że badanie czynności pod kątem 
ich przynależności do zwykłego zarządu ma następować ad casum.  

19 Zgodnie z art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392)  do Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń 
obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, w granicach określonych na podstawie prze-
pisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) na osobie, 
gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną 
posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich 
tożsamości; 2) w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika 
zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej 
niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność 
cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie usta-
lono ich tożsamości.
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Przykład: Na skutek kolizji samochodowej jeden z małżonków z ciężkimi 
obrażeniami ciała trafia na szpitalny oddział intensywnej terapii.  Małżonek nie 
odzyskuje przytomności, ale lekarze mają podstawy, by sądzić, że z tego stanu 
wyjdzie. Niestety poszkodowany małżonek nie był ubezpieczony (bezrobotny, nie-
zarejestrowany w urzędzie pracy) albo wymagane metody leczenia nie są refun-
dowane, wówczas pobyt w placówce medycznej zaczyna generować koszty, które 
stopniowo obciążają jego majątek.   

Punktem wyjścia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy współmałżo-
nek poszkodowanego może dochodzić w jego imieniu i na jego rzecz świadczeń 
wynikających ze wskazanych wcześniej przepisów art. 444–445 k.c., a zwłaszcza 
żądać wypłaty z góry kosztów leczenia, upatrując swoje źródło umocowania wła-
śnie w art. 29 k.r.o.? W orzecznictwie oraz w literaturze wskazuje się, że wypłata 
z góry kosztów leczenia ma pozwolić na wcześniejsze uzyskanie środków finan-
sowych na ten cel, a dopuszczalność wystąpienia z takim roszczeniem nie jest 
uzależniona od możliwego pokrycia kosztów leczenia ze środków publicznych 
ani od sytuacji majątkowej poszkodowanego20. Dodatkowo należy tutaj wskazać, 
że ubezpieczyciele na podstawie art. 817 k.c. mają obowiązek spełnić określone 
świadczenie wciągu 30 dni od dnia zawiadomienia, a gdy ustalenie podstaw 
ponoszenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w tym terminie nie jest możliwe, 
wówczas jest on zobowiązany do spełnienia w ciągu 30 dni świadczeń bezspor-
nych21. W większości przypadków taki charakter będą miały koszty związane 

20 Wyrok SN z 13.12.2007 r., sygn. I CSK 384/07, Legalis, w którym stwierdzono, 
że okolicznością sprzeciwiającą się uwzględnieniu żądania poszkodowanego wyłożenia  
z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia (art. 444  
§ 1 zd. 2 k.c.) nie jest wykazanie, że poszkodowany objęty jest finansowaniem świadczeń opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych. M.  Nesterowicz w glosie aprobującej do tego orzeczenia,  
OSP 2009/2/20, str. 142, wskazuje, że ubezpieczenie zdrowotne nie istnieje po to, aby 
łagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy czynu niedozwolonego. M. Safjan,  
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011, 
s. 1725 wskazuje, że wyłożenie z góry kwoty na wydatki przyszłe, które mają pokryć m.in. 
kosz ty leczenia może przyjąć formę świadczenia jednorazowego lub periodycznego.  A. Cisek,  
W. Dubis, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2013, s. 823 stwierdzają, 
że zasądzenie odszkodowania z góry nie jest uzależnione od sytuacji majątkowej poszkodowanego, 
w szczególności bez znaczenia jest fakt, czy poszkodowany jest w stanie pokryć koszty terapii  
z własnych środków. Natomiast A. Olejniczak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, 
Warszawa 2010, s. 479 zaznacza, że jeżeli poszkodowany korzysta ze świadczeń z tytułu ubezpie-
czenia zdrowotnego, to jego żądanie będzie uzasadnione, o ile koszty leczenia przekroczą  wartość 
tych świadczeń.

21 Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika-
cyjnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 392) w przypadku, gdy wyjaśnienie w terminie 30 dni okoliczności 
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z leczeniem doznanych obrażeń ciała, gdyż zawsze mają charakter obiektywnie 
stwierdzalny, co do konieczności oraz zakresu ich zastosowania. 

Orzecznictwo już spotkało się z próbami dochodzenia opisanych wcześniej 
roszczeń przez jednego z małżonków na podstawie art. 29 k.r.o w sprawach  
o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez współmałżonka na skutek 
wypadku komunikacyjnego22.  Podstawowym problemem jest zazwyczaj to, czy 
osoba działająca zamiast bezpośrednio poszkodowanego – oczywiście w jego 
imieniu i na jego rzecz – ma legitymację do podejmowanych działań. Najwię-
cej informacji na ten temat pochodzi z orzecznictwa, jednakże jest ich za mało,  
co może wskazywać na nikłą użyteczność art. 29 k.r.o. albo na brak świado-
mości prawnej w tej materii, co uzasadnia zaniechanie korzystania z tej insty-
tucji, trudno bowiem jest stosować unormowania, o których nie ma się pojęcia. 
Jeżeli jednak aktywny małżonek podejmie stosowne kroki, aby zainicjować  
w imieniu współmałżonka odpowiednie postępowanie, które ma zabezpieczyć 
jego interes oraz interes założonej przez nich rodziny, to napotyka trudności.  
Jednym z argumentów uniemożliwiających realizację uprawnienia z art. 29 k.r.o. 
jest niemożliwość zakwalifikowania małżonka powołującego się na umocowanie  
z tego przepisu jako pełnomocnika procesowego, jeżeli takie pełnomocnictwo 
nie zostało mu udzielone. Na tej podstawie odmawia mu się legitymacji do  
wszczynania i działania w postępowaniu sądowym23. Natomiast, gdy małżonek 
na podstawie art. 29 k.r.o. udzieli w imieniu niedziałającego współmałżonka peł-
nomocnictwa procesowego innemu podmiotowi wskazanemu w art. 87 k.p.c.,  
w szczególności profesjonaliście, dojdzie do kuriozalnej sytuacji. Osoba upo-
ważniona przez małżonka działającego zgodnie z dyspozycją art. 29 k.r.o. będzie 
traktowana jako falsus procurator, a więc w myśl art. 103 oraz 104 k.c. jego czyn-

niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania 
okazałoby się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym 
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później 
jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się 
postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń 
zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń  
w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska 
względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

22 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26.01.2012 r., sygn. I Acz 105/12, Lex nr 1109529; 
Wyrok SN z 9.01.2008 r., sygn. II CSK 394/07, Legalis; postanowienie SN z 24.05.2012 r.,  
sygn. II CSK 466/11, Legalis. 

23 Postanowienie SA we Wrocławiu z 26.01.2012 r., sygn. I Acz 105/12, Lex nr 1109529.
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ności będą musiały zostać potwierdzone przez osobę, w imieniu której działał24. 
Paradoksalność tej sytuacji polega głównie na tym, że falsus procurator  będzie 
korzystniej traktowany, aniżeli sam małżonek, którego starania w celu podję-
cia jakiekolwiek skutecznych czynności procesowych będą od samego początku 
negowane. W jednej ze spraw Sąd Najwyższy ze względu na śmierć osoby, na 
rzecz której działania miały być podjęte, uznał, że „uprawnienie do potwierdze-
nia czynności prawnej przez osobę, w której imieniu dokonał jej rzekomy peł-
nomocnik, przechodzi na spadkobierców, chyba że dotyczy czynności prawnej 
ściśle związanej z osobą zmarłego”25. Jednakże ze względu na skomplikowany 
stan faktyczny, który uzasadniał stosowanie art. 104 zd. 2 k.c. Sąd Najwyższy 
stwierdził, że „ (…) wydaje się więc, że nie sposób – co do zasady – wykluczyć 
możliwość nabycia w drodze sukcesji uniwersalnej przez spadkobierców upraw-
nienia, jakie przysługiwało spadkodawcy do potwierdzenia umowy zawartej 
przez pełnomocnika, który nie miał umocowania, względnie przekroczył jego 
zakres. To samo należy odnieść do jednostronnej czynności prawnej, o ile zacho-
dzą przesłanki z art. 104 zd. 2 k.c.”26

Ponadto w takich sprawach – uznając nawet, że działający małżonek jest na 
mocy art. 29 k.r.o przedstawicielem ustawowym swojego współmałżonka  –  nie 
będzie mógł wywodzić swojej legitymacji z art. 66 k.p.c., gdyż niedziałający 
małżonek cały czas posiada zdolność procesową, mimo występujących przemi-
jających przeszkód27. Gdy przedmiotem postępowania jest żądanie wypłacenia 
zadośćuczynienia niemogącemu działać w danym momencie małżonkowi, to 
odmowa uprawnienia dla aktywnego współmałżonka jest uzasadniana tym, że 
roszczenie o zadośćuczynienie ma charakter ściśle osobisty i jedynie pokrzyw-
dzony może być jego dysponentem. 

Można jednak zadać pytanie, czy w art. 29 k.r.o. ustawodawca nie przyjął 
fikcji, że jeden z małżonków znajduje się w takich okolicznościach, iż nie jest  
w stanie uczynić pożytku z przysługującej mu zdolności do czynności prawnych 
i z tego względu ustanowił drugiego małżonka jego przedstawicielem ustawo-
wym w celu zniweczenia występujących przeszkód i osiągnięcia skutku, jaki 

24 Przy założeniu, że pełnomocnik procesowy zacznie działać. Tak Wyrok SN z 9.01.2008 r., 
sygn.  II CSK 394/07, Legalis.

25 Wyrok SN z 9.01.2008 r., sygn.  II CSK 394/07, Legalis.
26 Tamże.
27 Postanowienie SN z 24.05.2012 r., sygn. II CSK 466/11, Legalis.
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powstałby, gdyby małżonek działał samodzielnie? Należy zaznaczyć, że przed-
stawicielem ustawowym w świetle art. 29 k.r.o. nie będzie każdy małżonek, ale 
jedynie ten, który pozostaje we wspólnym pożyciu z małżonkiem niedziałają-
cym. W ten sposób ustawodawca, jak się wydaje, chciał zabezpieczyć interes 
biernego małżonka przed możliwymi nadużyciami w sytuacjach, które wymagają 
od niego natychmiastowych reakcji. Oczywiste jest, że małżonek pozostający 
w trwałej więzi fizycznej, uczuciowej i gospodarczej ze swoim współmałżon-
kiem nie będzie podejmować działań godzących w interesy małżonka oraz  
w funkcjonowanie rodziny, jaką wspólnie założyli. Wydaje się, że właśnie ta 
ściśle osobista więź, która powstała między małżonkami, jest uzasadnieniem dla 
działania jednego z nich w imieniu i na rzecz drugiego. Trzeba jednak zazna-
czyć, że nie można porównywać sytuacji, gdy z mocy prawa dany podmiot nie 
jest wyposażony w zdolność do czynności prawnych z faktyczną niemożliwością 
czynienia użytku z tego atrybutu podmiotowości prawnej. Nie może uciec uwa-
dze, że skutek obu sytuacji jest taki sam, gdyż ustawodawca dopuszcza wówczas 
ustanowienie odpowiedniego przedstawiciela dla takiej osoby ex lege (np. rodzic 
dla małoletniego dziecka) albo w drodze stosownego postępowania sądowego 
(opiekun dla ubezwłasnowolnionego całkowicie). Różnica z sytuacją małżonka 
podejmującego działania na podstawie art. 29 jest taka, że w przedstawionych 
przypadkach nikt nie będzie podważać ich umocowania do działania w imieniu 
osób niemogących samodzielnie uczestniczyć w obrocie prawnym. 

Bezpodstawny jednakże jest wniosek, że art. 29 k.r.o. będzie miał zastoso-
wanie w każdej sytuacji ujętej w jego dyspozycji. Małżonek działający ma postę-
pować zgodnie z wolą współmałżonka, który nie jest, z powodu przemijających 
przeszkód, w stanie działać samodzielnie. Gwarancją należytego wykonania przy-
sługującego uprawnienia jest właśnie wspólne pożycie. W żaden sposób art. 29 
k.r.o. nie pozwala przyjąć, aby wola małżonka niedziałającego była zastępowana 
wolą małżonka działającego. Innymi słowy – nie można dopuścić do sytuacji, gdy 
osobą decyzyjną staje się małżonek działający, który wchodzi w sytuację prawną 
swojego współmałżonka tak bardzo, że zastępuje jego tok myślowy swoim wła-
snym i staje się dysponentem wszelkich przysługujących mu uprawnień. Skutki 
art. 29 k.r.o. nie dają podstaw do uznania przez aktywnego małżonka, że gdyby 
drugi małżonek mógł działać samodzielnie, to spośród wszystkich dostępnych 
w danych okolicznościach środków prawnych wybrałby akurat roszczenie  
o takim charakterze i o takiej wysokości. W żadnym razie małżonek działający 
nie może podporządkowywać woli biernego współmałżonka do swojej własnej, 
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czyli wysoce niewłaściwe będzie przyjmowanie rozwiązania, jak postąpiłby on, 
gdyby ta sytuacja dotyczyła jego osoby. Opisane niebezpieczeństwo pojawia się 
przede wszystkim wtedy, gdy małżonkowi niedziałającemu przysługuje roszcze-
nie o charakterze osobistym, które może być związane z naruszeniem jego dóbr 
osobistych  albo z doznanymi ujemnymi przeżyciami psychicznymi. 

W przywołanym wcześniej nielicznym orzecznictwie odmawia się legi-
tymacji do wytoczenia powództwa o zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę małżonkowi działającemu na podstawie art. 29 k.r.o. We wskazanym 
przypadku jedynie bezpośrednio poszkodowany może stwierdzić, czy działania 
naruszyciela są na tyle istotne, by przedsięwziąć odpowiednie kroki prawne,  
a przy pozytywnym rozstrzygnięciu tej kwestii podjąć decyzję o skorzystaniu 
ze środków niezbędnych do usunięcia skutków bezprawnego działania, a w tym 
ustalenia wysokości odpowiedniej sumy zadośćuczynienia. Nawet najbardziej 
poprawne stosunki między małżonkami nie mogą stanowić uzasadnienia dla 
podejmowania wyżej wskazanych decyzji przez małżonka osoby poszkodowanej. 
Powyższe zagrożenia powstają jedynie w sytuacjach przepełnionych okoliczno-
ściami o charakterze subiektywnym, w których o istnieniu określonego faktu ma 
zadecydować wola danej osoby, najczęściej bezpośrednio poszkodowanej, która 
ze względu na przemijające przeszkody nie jest w stanie jej wyartykułować.  
Z tego względu dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę należy 
zakwalifikować jako czynność przekraczającą zwykły zarząd dopuszczony przez 
art. 29 k.r.o.

Sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej, gdy małżonek niedziałający ma 
podjąć skonkretyzowane podmiotowo oraz przedmiotowo działanie, a takim 
właśnie jest dochodzenie sumy na pokrycie kosztów leczenia. Przy tej kategorii 
czynności inicjatywa drugiego małżonka znajduje uzasadnienie w art. 29 k.r.o. 
Małżonek ma podjąć działania tam, gdzie drugi małżonek na pewno działałby, 
gdyby nie wystąpienie przemijających przeszkód. Oparciem dla podjęcia takiej 
decyzji ma być z jednej strony wspólne pożycie małżonków, natomiast z dru-
giej – założenie o racjonalności postępowania osoby rozsądnej, którą można 
wywieść, jak się wydaje, z użytego przez ustawodawcę w art. 29 k.r.o. przykładu. 
Ze wszystkich dostępnych możliwości ustawodawca dla zobrazowania tego prze-
pisu zdecydował się na wybór właśnie „pobierania należności”. Stąd wniosek, 
że każdy racjonalnie postępujący człowiek będzie dochodzić ustalonych oraz 
należnych mu świadczeń. Uniemożliwienie ich dochodzenia przez wystąpienie 
przemijających przeszkód legitymuje przejaw aktywności drugiego małżonka.  
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W takich sytuacjach nie sposób się zgodzić z twierdzeniem, że na podstawie  
art. 29 k.r.o. małżonkowi działającemu nie przysługuje uprawnienie do wystę-
powania przed ubezpieczycielem albo do wytoczenia powództwa w imieniu i na 
rzecz małżonka niedziałającego. Właśnie dla takiej sytuacji ustawodawca przy-
znał drugiemu małżonkowi prawo inicjowania stosownych postępowań. 

Można także uznać, że konieczność udzielenia pełnomocnictwa proceso-
wego małżonkowi działającemu w przypadkach, gdy mamy do czynienia ze 
zidentyfikowanym podmiotowo i przedmiotowo roszczeniem, niweczy sens  
art. 29 k.r.o. Jeśli bowiem jeden z małżonków udziela pełnomocnictwa drugiemu, 
to nie można wówczas mówić o przeszkodzie, która uniemożliwia działanie temu 
współmałżonkowi. Udzielenie pełnomocnictwa jest przejawem działania, które 
nie pozwala na stosowanie art. 29 k.r.o. Nie sposób zapomnieć, że sama instytucja 
pełnomocnictwa w swojej istocie ma służyć przezwyciężaniu przeszkód natury 
faktycznej lub prawnej, więc jeżeli na tym etapie małżonek podejmuje decyzje  
o udzieleniu pełnomocnictwa drugiemu małżonkowi, to nie można mówić  
o braku działania w rozumieniu art. 29 k.r.o i niemożliwości prowadzenia swoich 
spraw, gdyż odnosi się on do sytuacji rodzajowo odmiennych. Jak się wydaje, 
istota art. 29 k.r.o. polega właśnie na tym, że okoliczności wymagają natychmia-
stowego podjęcia działania w imieniu i na rzecz współmałżonka, który nie jest  
w stanie samodzielnie ich przedsięwziąć, a także nie ma w tym względzie od 
niego wyraźnej dyspozycji, co wydaje się oczywiste. Gdyby uzyskanie jakich-
kolwiek informacji od biernego małżonka było możliwe, wówczas nie ma pod-
staw dla stosowania art. 29 k.r.o.

Konstrukcja przedstawicielstwa ustawowego tym różni się od pełnomocnic-
twa, że inne jest źródło jego powstania. Aczkolwiek w obu instytucjach podmiot 
umocowany ma działać w imieniu i na rzecz określonej osoby. Nie wydaje się, 
żeby na przeszkodzie działającemu ex lege małżonkowi stał art. 66 k.p.c., który 
stanowi, że w postępowaniu cywilnym za osobę nieposiadającą zdolności proce-
sowej działa przedstawiciel ustawowy28. Ścisła interpretacja tego przepisu, bez 

28 W literaturze wskazuje się, że zdolność procesowa jest związana z materialno-prawną 
zdolnością do czynności prawnych. Dlatego chodzi wyłącznie o podmioty, którym na gruncie 
prawa materialnego nie przysługuje zdolność do czynności prawnych albo przysługujący zakres 
tego atrybutu podmiotowości prawnej jest ograniczony (art. 12 oraz 15 k.c.), zob. P. Grzegorczyk,  
[w:] T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2012, s. 346–347. 
Użyte w art. 66 k.p.c. sformułowanie „osoba nieposiadająca zdolności procesowej” odnosi się do 
osób fizycznych  z brakiem lub ograniczonym zakresem zdolności procesowej. Zob. M. Sycho-
wicz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 1–366, red. K. Piasecki, wyd. 5, 
Warszawa 2010, s. 309. 
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uwzględnienia treści oraz konsekwencji z art. 29 k.r.o., prowadzi do wniosku, że 
niedziałający małżonek może podejmować czynności procesowe za pośrednic-
twem swojego współmałżonka, wyłącznie gdy:
– udzielił mu pełnomocnictwa procesowego,
– został ubezwłasnowolniony, przez co stracił zdolność procesową, a opiekę 

albo kuratelę sprawuje nad nim małżonek.
Jak można zauważyć, obie sytuacje wypaczają ratio legis art. 29 k.r.o. 

Pierwsza, ponieważ mamy już przejaw prowadzenia swoich spraw przez mał-
żonka niedziałającego. Druga natomiast przez zgodne z prawem ustanowienie 
osoby legitymującej się możliwością podejmowania decyzji w imieniu i na rzecz 
ubezwłasnowolnionego na podstawie stosownego orzeczenia. Dzięki temu osoba 
uprawniona musi być respektowana w obrocie cywilnoprawnym przez osoby 
trzecie oraz organy państwa. Zaznaczenia wymaga to, że podchodząc w ten spo-
sób do kwestii działania jednego małżonka w imieniu drugiego na podstawie  
art. 29 k.r.o. wyzuwa się ten przepis z treści, ponieważ nie dostrzega się sytuacji,  
w których nie ma podstaw do ubezwłasnowolnienia, a udzielenie pełnomocnictwa nie 
jest możliwe, a właśnie do takich stanów rzeczy zastosowanie znajduje art. 29 k.r.o. 

W świetle przytoczonych argumentów, we wcześniej opisanym stanie 
faktycznym, należałoby uznać umocowanie jednego małżonka działającego  
w imieniu i na rzecz współmałżonka do podejmowania czynności zmierzają-
cych do zabezpieczenia jego majątku osobistego przed uszczupleniem, nawet 
w postępowaniu procesowym. Stąd spośród wszystkich przewidzianych przez 
Kodeks cywilny w art. 444 oraz 445 roszczeń należy umożliwić małżonkowi 
dochodzenie żądania pokrycia wszelkich kosztów leczenia na podstawie art. 
29 k.r.o. Przemawia za tym w szczególności charakter tego roszczenia, w któ-
rym jego wysokość jest ściśle określana przez czynniki obiektywne. Małżonek 
nie ma wpływu na wysokość kosztów poszczególnych świadczeń medycz-
nych, które są niezbędne do usunięcia negatywnych następstw wyrządzonej 
szkody na osobie współmałżonka. Nie może być również tak, że mała popular-
ność art. 29 k.r.o., a co się z tym wiąże – obawa przed jego właściwym zasto-
sowaniem, będzie dobrym argumentem do odwlekania spełnienia należnego 
świadczenia przez zobowiązanego do likwidacji szkody do czasu ubezwła-
snowolnienia poszkodowanego małżonka i ustanowienia „legitymowanego” 
przedstawiciela ustawowego albo śmierci poszkodowanego. Prakseologiczna 
sprzeczność w obecnym sposobie stosowania art. 29 k.r.o. wyraża się także  
w tym, że z początku neguje się uprawnienia współmałżonka do dochodzenia tych  
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świadczeń w imieniu poszkodowanego, co prowadzi do samodzielnego ponosze-
nia kosztów leczenia, aby w razie śmierci poszkodowanego małżonka wystąpić 
we własnym imieniu z roszczeniem o zwrot  poniesionych kwot od zobowiąza-
nego na podstawie art. 446 § 1 k.c. W świetle przytoczonego przepisu po stronie 
osoby trzeciej (w tym przypadku małżonka) powstaje roszczenie o zwrot kosztów 
leczenia dopiero po śmierci bezpośrednio poszkodowanego29. Pozbawienie moż-
liwości działania i odwlekanie zaspokojenia tego roszczenia nie ma racjonalnych 
podstaw, zważywszy że aktualny stan prawny nie reguluje innych środków, które 
pozwalałaby na zaspakajanie doraźnych potrzeb, które mają chronić status mate-
rialny poszkodowanego. Można nawet zaryzykować tezę, że samo prawo rodzinne 
wyłącza jakikolwiek inny sposób ochrony majątku poszkodowanego małżonka. 
Nie ulega wątpliwości, że ponoszenie kosztów usuwania następstw wyrządzo-
nych deliktem jednemu małżonkowi będzie pomniejszać majątek wspólny.  
W obecnych czasach to właśnie ta masa majątkowa ma największe znaczenie  
i zazwyczaj stanowi wyłączne źródło zaspakajania potrzeb rodziny. Jeżeli pomimo 
wystąpienia wskazanych przesłanek  zobowiązany do naprawienia szkody będzie 
negować uprawnienie małżonka do wystąpienia z żądaniem pokrycia kosztów 
leczenia poszkodowanego współmałżonka na podstawie art. 29 k.r.o., to ciężar tej 
całej sytuacji obciąży wyłącznie rodzinę poszkodowanego. Warto więc w takiej 
sytuacji zastanowić się nad zastosowaniem art. 36 § 2 k.r.o, który wskazuje, że 
małżonkowie mogą dokonywać czynności zachowawczych, aby ustrzec ich mają-
tek wspólny przed uszczupleniem, w tym przypadku przez ponoszenie świadczeń, 
do których zobowiązany jest sprawca szkody lub osoba ponosząca odpowiedzial-
ność za wyrządzoną szkodę. Jednakże prima facie wystąpi tutaj kolizja z już 
przywołanym art. 446 § 1 k.c., ponieważ w takiej sytuacji małżonek zarządza-
jący majątkiem wspólnym będzie występować we własnym imieniu, a więc jako 
osoba trzecia w stosunku do zobowiązanego do naprawienia szkody. Stąd żądanie 
zwrotu wszelkich poniesionych kosztów z tytułu wyrządzonej szkody przysługuje 
wyłącznie poszkodowanemu, jeżeli wciąż żyje, dlatego też z takim żądaniem nie 
może wystąpić osoba trzecia, nawet gdyby pokryła te koszty30.  

Jeżeli uznamy, że art. 29 k.r.o. nie daje legitymacji do działania jednemu mał-
żonkowi za swojego współmałżonka, któremu została wyrządzona szkoda, to tym 

29 Art. 446 § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła 
śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia  
i pogrzebu temu, kto je poniósł.

30 Wyrok SN z 11.08.1972 r., sygn. I CR 246/72, Legalis.
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samym, w razie niemożliwości jego osobistego działania, wszelkimi konsekwencjami 
tego zdarzenia obciążamy nie jego sprawcę, ale właśnie rodzinę poszkodowanego. 
W takim razie można zaryzykować tezę, że rodzina w takich okolicznościach nie 
znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej, a więc w tym aspekcie 
ustawodawca nie zrealizował w pełni celu wskazanego przez ustrojodawcę w art. 18 
Konstytucji RP. Ze względu na wadliwą regulację art. 29 k.r.o. oraz brak korespon-
dencji między nią a innymi przepisami można uznać wykreowaną instytucję przed-
stawicielstwa ustawowego za niedostosowaną do współczesnych realiów, którą należy 
zmienić w taki sposób, aby przystawała do potrzeb funkcjonowania rodziny. Obec-
nie ustawodawca ustanowił normatywną podstawę do działania przedstawicielowi 
ustawowemu, który nie jest w stanie dokonać jakiejkolwiek skutecznej czynności, 
a tym bardziej chronić interesów swojego współmałżonka na drodze postępowania 
sądowego, gdzie będzie negowana jego legitymacja. Wszystkich tych ujemnych kon-
sekwencji można uniknąć, jeżeli uznamy,  że art. 29 k.r.o. stanowi podstawę do docho-
dzenia roszczeń o obiektywnie ustalonym przedmiotowo i podmiotowo zakresie. 

THE CLAIMS FOR COMPENSATION IN THE LIGHT OF ARTICLE  
29 K.R.O.  (POLISH  FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE)

Summary

In the publication was presented a issue of the  pursuing claims for compensation  
by one spouse for the damage caused by traffic accident to another spouse in the light 
of Article 29 k.r.o. [polish  Family and Guardianship Code ].  The considerations was 
begun from defining the term of the “passing obstacle” and determine  the influence of 
this condition on the ability to act on behalf of and for the injured spouse. Then after 
indications  on the basis of substantive law analysis relating to Article 29 k.r.o. of pos-
sible claims for damages was presented a scope of and way to the representation of the 
spouse to redress the damage caused to the other spouse as a result of the car accident.  
It was also made an attempt to justify the legitimation of a spouse, in the light of allowable 
compensation claims,  to initiate appropriate proceedings against the insurer, and then 
before the court.

Translated by Szymon Słotwiński

Keywords: representation of spouses,  passing obstacle, pursuing claims for compensation 
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Streszczenie

Komentowane orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi 
próbę rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Groupement des Cartes Bancaires (zgrupowa-
niem francuskich banków) a Komisją Europejską. Trybunał odrzuca stanowisko Sądu 
Unii Europejskiej, który stwierdził, że środki zastosowane przez skarżące banki miały 
na celu ograniczenie konkurencji na rynku kart płatniczych we Francji. Interpretacja 
pojęcia „ograniczenia ze względu na cel” w świetle art. 101 ust. 1 TFUE, której doko-
nał trybunał, radykalnie zmienia dotychczasową linię orzecznictwa w tym przedmiocie  
i stanowi zapowiedź nowego, całościowego i bardziej ostrożnego podejścia do rozumie-
nia antykonkurencyjnego „celu” porozumienia. 

Słowa kluczowe: prawo ochrony konkurencji, art. 101 ust. 1 TFUE, ograniczenie kon-
kurencji ze względu na cel

Wprowadzenie

Groupement des Cartes Bancaires (dalej: Groupement) wniosło do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS) o uchylenie wyroku Sądu Unii 
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Europejskiej (dalej: Sąd)1, w którym oddalił on skargę Groupement o stwier-
dzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej (dalej: Komisja)2 w sprawie 
o naruszenie art. 81 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (dalej: 
TWE). W rozważaniach TS w niniejszej sprawie kluczową kwestią było wyja-
śnienie pojęcia ograniczenia konkurencji ze względu na cel w świetle art. 101 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej3 (dalej: TFUE). Warto 
przypomnieć w tym miejscu, że art. 101 ust. 1 TFUE ma zastosowanie do poro-
zumień, których celem lub skutkiem jest ograniczenie konkurencji, przy czym 
antykonkurencyjny „cel lub skutek” są przesłankami wymiennymi i nie muszą 
być spełnione łącznie4. W razie wykazania, że celem porozumienia jest ograni-
czenie konkurencji, nie jest już konieczne udowodnienie, iż ma ono także taki 
sam skutek. Wówczas ciężar dowodu zostaje przeniesiony na strony postępo-
wania, które mogą podjąć próbę usprawiedliwienia ograniczenia na podstawie 
art. 101 ust. 3 TFUE. Ponieważ taka wstępna kategoryzacja ma fundamentalne 
znaczenie dla określenia ciężaru dowodu w sprawach dotyczących zastosowa-
nia art. 101 ust. 1 TFUE, pytanie o to, co stanowi „ograniczenie ze względu na 
cel”, ma niebywale istotne znaczenie5. Prawidłowa interpretacja „celu” jako 
istotnego elementu art. 101 ust. 1 TFUE wpływa ponadto na właściwe rozumie-
nie całego art. 101 TFUE6. Co więcej, ponieważ „ograniczenia ze względu na 
cel” często łączą się z najpoważniejszymi naruszeniami reguł konkurencji, za 
dopuszczenie się których Komisja może nałożyć wysokie kary finansowe, nie-
zbędne jest dokładne wyznaczenie granic tego pojęcia zarówno przez orzecz-
nictwo, jak i doktrynę7.

1 Wyrok Sądu z 29.11.2012 r. w sprawie T-491/07 Groupement des Cartes Bancaires 
v. Komisja, niepublikowany.

2 Decyzja Komisji C (2007) 5060  w sprawie COMP/D1/38606 – Groupement des Cartes 
Bancaires „CB”, wersja ostateczna z 17.09.2007 r.

3 Dz.Urz. UE C 115 z 9.05.2008, s. 47.
4 Zob. wyrok TS z 30.06.1966 r. w sprawie 56/65 Société la Technique Minière v. Maschine-

bau Ulm GmbH (STM), Zb. Orz. 1966, s. 235. 
5 A. Jones, Left Behind by Modernisation? Restrictions by Object Under Article 101(1), „Eu-

ropean Competition Journal” 2010, t. 6, nr 3, s. 649.  
6 Zob. S. King, The Object Box: Law, Policy or Myth, „European Competition Journal” 2011, 

t. 7, nr 2, s. 269.
7 J. Killick, P. Berghe, This is Not the Time to be Tinkering with Regulation 1/2003. Is it 

Time for Fundamental Reform Europe Should Have Change We Can Believe In, „Competition Law 
Review” 2010, t. 6, nr 2, s. 259.
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1. Stan faktyczny

Groupement działało we Francji jako zgrupowanie interesów gospodar-
czych prawa francuskiego, w którego skład wchodziły najważniejsze francuskie 
banki, utworzone w celu zapewnienia interoperacyjności systemów płatności  
i wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych (dalej: karty CB) wydawanych 
przez jego członków. Interoperacyjność zapewnić miało dokonywanie płatności 
za pomocą kart CB u wszystkich akceptantów przynależących do zgrupowania 
za pośrednictwem któregokolwiek z jego członków lub wypłat z bankomatów. 
Członkowie Groupement dzielili się na tzw. członków wiodących oraz członków 
powiązanych z jednym z członków wiodących. W 2002 r. Groupement zgłosiło 
Komisji szereg środków, które zamierzało wprowadzić w ramach zgrupowania8. Trzy 
z nich, o charakterze cenowym, stały się przedmiotem szczególnej uwagi Komisji.

Pierwszy środek obejmował regulację świadczenia usług w zakresie auto-
ryzacji i rozliczania transakcji (fr. mécanisme de régulation de la function acqué-
reur, MERFA). Według Groupement regulacja ta miała zachęcać jej członków do 
rozwinięcia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie autoryza-
cji i rozliczania transakcji oraz uwzględniać finansowe nakłady członków, któ-
rych działalność związana ze świadczeniem usług w tym zakresie jest znacząca  
w porównaniu z ich działalnością w zakresie wydawania kart płatniczych.  
W rezultacie mechanizm MERFA powodował, że członkowie, którzy przede 
wszystkim wydawali karty płatnicze, musieli wnosić wyższe opłaty. Kwoty uzy-
skane w ten sposób były dzielone wśród tych członków, którzy sami nie byli 
dłużni z tego tytułu, proporcjonalnie do ich udziału w świadczeniu usług w zakre-
sie autoryzacji i rozliczania transakcji.

Drugim środkiem była reforma opłaty za członkostwo w Groupement. 
Oprócz stałej składki członkowskiej w wysokości 50 000 EUR, pobieranej  
w momencie przystąpienia do zgrupowania, wprowadzono opłatę za każdą kartę 
CB wydaną i aktywowaną w ciągu trzech lat od przystąpienia. Ponadto, wpro-
wadzono też dodatkową opłatę nakładaną na członków, których stan kart CB na 
koniec sześciu lat od przystąpienia do zgrupowania był wyższy niż trzykrotność 
stanu kart na koniec trzeciego roku po ich przystąpieniu.

Trzeci środek stanowiła regulacja potocznie nazywana „pobudką dla śpią-
cych”, zakładająca opłatę za każdą kartę CB wydaną przez tych członków, którzy 

8 Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 17 z 6.02.1962 r., pierwsze rozporządzenie 
wprowadzające w życie art. 81 i 82 Traktatu, Dz. Urz. WE 13 z 21.02.1962, s. 204 ze zm.
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przed wejściem w życie nowych środków cenowych byli aktywni w małym lub 
znikomym stopniu, a których udział w wydawaniu kart CB w całym systemie  
w ciągu jednego z lat 2003, 2004 i 2005 był trzy razy wyższy niż ich udział 
w całkowitej działalności związanej z systemem CB w ciągu roku obrotowego 
2000, 2001 lub 2002. 

Komisja uznała powyższe środki za naruszające art. 81 TWE. Według 
Komisji środki wprowadzone przez zgrupowanie miały antykonkurencyjny cel,  
o czym świadczyło to, że z jednej strony nie były one odpowiednim instrumen-
tem mogącym zachęcić do prowadzenia działalności w zakresie autoryzacji  
i rozliczania transakcji, a ich skutkiem było obciążenie objętych nimi członków 
dodatkowymi kosztami. Z drugiej strony, mechanizm MERFA, którego domnie-
manym celem miało być zachęcenie do świadczenia usług w zakresie autory-
zacji i rozliczania transakcji, w opinii Komisji, nie mógł zadziałać ze względu 
na naliczanie dodatkowej opłaty za członkostwo oraz z tytułu „pobudki dla 
śpiących”. Komisja stwierdziła, że antykonkurencyjny cel zastosowanych przez 
Groupement środków wyrażał się w tym, że miały one za zadanie ograniczyć 
konkurencję ze strony nowych członków, a co więcej – ukarać ich, jednocześnie 
powodując zabezpieczenie dochodów przez wiodących członków oraz ogranicze-
nie spadku cen kart bankowych. Komisja wezwała Groupement do natychmiasto-
wego zaprzestania naruszenia przez uchylenie zgłoszonych środków cenowych, 
a także do powstrzymania się w przyszłości od stosowania środków, których cel 
lub skutek byłby podobny lub identyczny. 

Na decyzję Komisji Groupement złożyło skargę do Sądu, wnosząc o stwier-
dzenie jej nieważności. Na poparcie skargi zgrupowanie przedstawiło kilka 
zarzutów. Po pierwsze, Groupement zarzuciło Komisji, że posłużyła się ona 
błędną metodą analizy rozpatrywanych środków i przyjętych rynków, a także, 
że w sposób nieprawidłowy oceniła cele owych środków. Ponadto, strona skar-
żąca podniosła tytułem ewentualnym, że Komisja dopuściła się naruszenia art. 
81 ust. 3 TWE ze względu na błędne zastosowanie przepisów prawa do stanu 
faktycznego. Kolejnym argumentem przeciwko decyzji Komisji był zarzut, że 
nie uwzględniła ona zasady dobrej administracji, a zakazy zawarte w jej decyzji 
naruszały zasady proporcjonalności i pewności prawa. Sąd nie uwzględnił żad-
nego z powyższych zarzutów.

Z kolei przed TS Groupement żądało przede wszystkim uchylenia zaskar-
żonego wyroku i zwrócenia sprawy Sądowi do ponownego rozpatrzenia, chyba 
że Trybunał sam uzna nieważność spornej decyzji. Skarżące banki wniosły także 
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o obciążenie Komisji kosztami postępowania zarówno przed Sądem, jak i TS. 
Komisja ze swojej strony wniosła o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszą-
cego skargę kosztami postępowania. 

W kwestii pierwszego zarzutu wobec Sądu podnoszącego, że dopuścił się 
on naruszenia art. 81 ust. 1 TWE, rozstrzygając, że „celem” spornych środków 
było ograniczenie konkurencji w rozumieniu tego postanowienia, nie przepro-
wadzając wymaganej analizy konkretnych skutków, jakie środki te pociągają 
za sobą dla konkurencji, Trybunał poczynił kilka uwag. Pierwsza wskazywała, 
że z orzecznictwa sądowego UE wynika, że gdy do Sądu wpływa wniesiona na 
podstawie art. 263 TFUE skarga o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej na 
podstawie art. 81 ust. 1 TWE, Sąd ma obowiązek dokonać kontroli, czy spełnione 
są przesłanki zastosowania tego ostatniego postanowienia. Ponadto, Sąd powi-
nien również upewnić się, czy Komisja uzasadniła swoją decyzję. W opinii TS 
kontrola przeprowadzona przez Sąd musi zawierać pogłębioną ocenę faktyczną 
i prawną, uwzględniającą swobodę w ocenie materiału dowodowego, którą dys-
ponuje Komisja w ramach sprawowania funkcji powierzonych jej w zakresie 
ochrony konkurencji w Traktacie o UE i TFUE. Sąd nie powinien powstrzy-
mywać się od kontroli dokonanej przez Komisję kwalifikacji prawnej danych 
o charakterze ekonomicznym. Choć w opinii TS Sąd nie powinien zastępować 
swoją własną oceną ekonomiczną oceny dokonanej przez Komisję9, to jednak 
ma on obowiązek weryfikować prawidłowość przedstawionego materiału dowo-
dowego, a także dokonać kontroli tego, czy stanowi on zbiór istotnych danych, 
które należy rozważyć w celu oceny kompleksowej sytuacji prawnej. Powinien 
on też się upewnić, że materiał dowodowy może stanowić poparcie dla wnio-
sków wyciągniętych na jego podstawie10. Te właśnie zasady stanowiły dla TS 
punkt odniesienia dla zbadania, czy Sąd w zaskarżonym wyroku słusznie posta-
nowił, że środki wprowadzone przez Groupement miały na celu ograniczenie 
konkurencji w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE.

9 Zob. wyroki TS: z 10.07.2008 r. w sprawie C-413/06 P Bertelsmann i Sony Corporation 
of America v. Impala, Zb. Orz. 2008, s. II-4951, pkt 145, oraz z 24.01.2013 r. w sprawie C-73/11 
Frucona Kosice v. Komisja, niepublikowany, pkt 89 oraz przywoływane tam orzecznictwo.

10 Zob. w szczególności wyrok TS z 8.12.2011 r. w sprawie C-386/10 P Chalkor v. Komisja, 
Zb. Orz. 2011, s. I-13085, pkt. 54 oraz przywołane tam orzecznictwo, a także wyrok TS z 6.11.2012 r.  
w sprawie C-199/11 Europese Gemeenschap v. Otis i in., niepublikowany, pkt 59.
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1.1. Trybunału Sprawiedliwości analiza istnienia „ograniczenia konkurencji  
ze względu na cel” w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE

Trybunał Sprawiedliwości przypomniał, że zakaz przewidziany w art. 101 
ust. 1 TFUE odnosi się do porozumienia, decyzji związku przedsiębiorstw lub 
też praktyki uzgodnionej, których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ogra-
niczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz wspólnego rynku. Stwierdził, że 
rozstrzygnięcie Sądu odeszło częściowo od przyjętego orzecznictwa Trybunału 
i w konsekwencji Sąd dopuścił się naruszeń prawa w zakresie dotyczącym okre-
ślenia kryteriów prawnych właściwych do dokonania oceny tego, czy doszło 
do „ograniczenia konkurencji ze względu na cel” w rozumieniu przywołanego 
wyżej przepisu. Po pierwsze, Trybunał podkreślił, że objaśniając pojęcie „ogra-
niczenia konkurencji ze względu na cel”, Sąd nie powołał się na utrwalone 
orzecznictwo11, przez co nie uwzględnił, że kryterium prawne mające istotne 
znaczenie dla ustalenia takiego ograniczenia związane jest ze stwierdzeniem, iż 
dana forma współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami charakteryzuje się sama 
w sobie wystarczającym stopniem szkodliwości z punktu widzenia konkurencji. 
Po drugie, zdaniem TS Sąd błędnie uznał, że pojęcia „ograniczenia ze względu 
na cel” nie można interpretować „zawężająco”. Według TS, pojęcie to można 
zastosować tylko do takich rodzajów współpracy pomiędzy przedsiębior-
stwami, które są na tyle szkodliwe dla konkurencji, że nie jest konieczne bada-
nie ich skutków. Komisja nie jest przy tym zwolniona z wykazania konkretnych 
skutków porozumień, w odniesieniu do których nie udowodniono, że w swojej 
naturze są szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania konkurencji na rynku. 
Sąd uznał, że celem rozpatrywanych środków było ograniczenie konkurencji  
w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE, ponieważ utrudniają one konkurencję ze 
strony potencjalnych nowych podmiotów na rynku wydawania kart płatniczych 
we Francji. Choć, jak przyznał TS, Sąd przedstawił powody, dla których roz-
patrywane środki mogą wpływać ograniczająco na konkurencję, i w związku  
z tym mogą być objęte zakazem wynikającym z art. 101 ust. 1 TFUE, to jednak 
nie przedstawił powodów, dla których ograniczenia te były szkodliwe w stopniu 
pozwalającym na uznanie ich za „ograniczenie konkurencji ze względu na cel”, 
ponieważ Sąd nie przeprowadził żadnej analizy w tej kwestii. Jak skonkludował 

11 Zob. wyroki  TS: w przywoływanej już sprawie 56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) 
v. Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), z 14.03.2013 r. w sprawie C-32/11 Allianz Hungaria Bizto-
sító i in., niepublikowany, a także z 30.01.1985 r. w sprawie 123/83 BNIC v. Clair, Zb. Orz. 1985, 
s. 169.
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TS, brak ten nie spełnia wymogów ustanowionych w orzecznictwie12. Ponadto, 
według TS Sąd, przyznając, że celem zastosowanych środków było uzyskanie 
proporcji pomiędzy prowadzoną przez członków Groupement działalnością 
związaną z wydawaniem kart a tą, która dotyczyła autoryzacji i rozliczania 
transakcji, mógł co najwyżej wywnioskować, że środki te miały za zadanie 
obligować do ponoszenia opłat  tych członków zgrupowania, którzy wspierali 
się nakładami dokonanymi przez pozostałych. Taki cel w ocenie TS nie może 
być uznany za szkodliwy w swojej naturze dla prawidłowego funkcjonowania 
konkurencji. Co więcej, Sąd błędnie uznał, że w przypadku, gdy rynkiem wła-
ściwym nie jest rynek systemów płatności we Francji, lecz rynek wydawania 
kart płatniczych w tym samym państwie członkowskim, nie można analizować 
w świetle art. 101 ust. 1 TFUE wymogów zachowania w ramach systemu płat-
niczego równowagi pomiędzy działalnością związaną z wydawaniem kart a tą 
polegającą na autoryzacji i rozliczeniu transakcji. Czyniąc tak, Sąd pomylił 
zagadnienie definicji rynku właściwego z kwestią kontekstu, jaki należy wziąć 
pod uwagę przy określaniu tego, czy treść danego porozumienia lub decyzji 
związku przedsiębiorstw świadczy o istnieniu „ograniczenia konkurencji ze 
względu na cel” w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE. Rozpatrując szkodliwość 
odnośnych środków dla funkcjonowania gry rynkowej, Sąd powinien był  
w zgodzie z przyjętym orzecznictwem TS uwzględnić wszystkie istotne czyn-
niki, w tym charakter rozpatrywanych usług oraz rzeczywiste warunki działa-
nia rynków i ich strukturę, bacząc przy tym na kontekst gospodarczy i prawny,  
w który wpisuje się dany rodzaj współpracy. Ponadto Trybunał stwierdził, że 
Sąd zamiast dokonać analizy celu zastosowanych przez Groupement środków, 
przeanalizował skutki, jakie mogą one wywrzeć, zważywszy na trudności, jakim 
muszą stawić czoła banki rozwijające działalność w zakresie autoryzacji i roz-
liczania transakcji, co zrobił na podstawie danych rynkowych oraz złożonych 
przez niektóre z tych banków oświadczeń oraz dokumentacji zajętej podczas 
kontroli. Odnośnie do stwierdzenia Sądu, że rozpatrywane środki zachęcały 
członków Groupement do nieprzekraczania danej ilości wydawanych kart CB, 
Trybunał uznał, że zachęta ta miała na celu osiągnięcie pewnej określonej pro-
porcji między prowadzoną przez członków zgrupowania działalnością polega-
jącą na wydawaniu kart a tą dotyczącą autoryzacji i rozliczania transakcji, a nie 
zmniejszenie nadwyżek występujących na rynku wydawania kart płatniczych 
we Francji. 

12 Zob. wyroki wymienione w przypisie 13. 
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Wobec powyższego Trybunał doszedł do konkluzji, że Sąd dopuścił się 
błędu w analizie oraz nie uczynił zadość ciążącemu na nim obowiązkowi wery-
fikacji tego, czy uwzględnione przez Komisję w przedmiotowej sprawie czyn-
niki pozwalały jej na stwierdzenie, że rozpatrywane środki ze względu na ich 
treść, cele i kontekst odznaczały się stopniem szkodliwości na tyle wysokim, aby 
można było przyjąć je jako mające na celu ograniczenie konkurencji. W związku 
z tym Trybunał uznał, że zaskarżony wyrok należało uchylić bez przeprowadza-
nia analizy innych podniesionych przez Groupement zarzutów. W przedmiocie 
przekazania sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania Trybunał postanowił, 
że względy uzasadniające uchylenie zaskarżonego wyroku nie mogły oznaczać 
stwierdzenia nieważności spornej decyzji. Stwierdził on nieważność spornej 
decyzji tylko w takim zakresie, w jakim Komisja uznała w niej, że celem roz-
patrywanych środków jest ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 81 ust. 1 
TWE. Sprawa zatem została skierowana do ponownego rozpoznania przez Sąd, 
a rozstrzygnięcie o kosztach nastąpić ma w orzeczeniu kończącym postępowanie 
w niej. 

2. Analiza wyroku TS

Wyrok TS w sprawie Cartes Bancaires jest doniosły z kilku względów. Po 
pierwsze, stanowi on wyraźne potwierdzenie tego, że Komisja musi wykazać 
prawdopodobne skutki zakłócające lub ograniczające konkurencję na rynku, 
chyba że bezsporne jest to, iż zastosowane środki w swojej naturze ograniczają 
konkurencję. Środki mające na celu ograniczenie konkurencji określa się mia-
nem „szczególnie szkodliwych” lub „oczywistych” pod względem ich negatyw-
nego wpływu na rynek13. Po drugie, z orzeczenia Trybunału wynika również, że 
samo uznanie środka jako mającego potencjał do ograniczenia konkurencji nie 
jest wystarczające, aby stwierdzić ograniczenie ze względu na cel. Jest to moż-
liwe wyłącznie w jednoznacznych przypadkach. Ponadto z wyroku Trybunału 
wydaje się wynikać, że zakwalifikowanie porozumień, które działają na podsta-
wie skomplikowanych środków, takich jak zastosowane w omawianej sprawie, 
nie powinno być badane pod względem antykonkurencyjnego celu ze względu 
na ich kompleksowość. Jest tak dlatego, że analiza prawna celu porozumienia 
nie jest adekwatna dla oceny tego, czy wprowadzone środki powinny być objęte 

13 R. Whish, Competition Law, Oxford 2009, s. 120. 
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zakazem wynikającym z art. 101 ust. 1 TFUE. Zakwalifikowanie porozumienia 
jako mającego na celu ograniczenie konkurencji powoduje, że jedynym sposo-
bem uniknięcia zakazu jest powołanie się na art. 101 ust. 3 TFUE. Jednakże, jak 
wynika z wyroku w sprawie Expedia14, w sprawach dotyczących ograniczenia 
konkurencji ze względu na cel przyjmuje się, że ograniczenia te z natury rzeczy 
w sposób znaczący wpływają na konkurencję, przez co rzadko podlegają ochro-
nie na zasadzie de minimis. Jak zatem wynika z komentowanego wyroku TS,  
zakres pojęcia antykonkurencyjnego celu jest o wiele węższy, niż wynikałoby to 
z licznych decyzji wydanych przez Komisję w ostatnich latach15.

Ponadto ze stanu faktycznego sprawy wynikać może, że środki wprowa-
dzone przez Groupement miały zapobiec powstaniu tzw. efektu gapowicza (free 
rider problem). Chodzi o sytuację, w której dany podmiot korzysta z określo-
nych dóbr w stopniu przewyższającym jego udział w kosztach ich wytworzenia.  
W przypadku porozumienia Groupement zastosowane środki miały spowodo-
wać, że banki, które nie przyczyniły się do rozwinięcia systemu płatniczego CB, 
nie będą mogły odnieść korzyści w postaci aktywnego korzystania z niego. Choć 
w doktrynie podkreśla się, że zauważalne dążenie do  przeciwdziałania efektowi 
gapowicza sprawiło, iż zatarły się wyraźne granice tej koncepcji i powoływanie 
się na nią jest nadmierne i niewłaściwe16, to przeciwdziałanie efektowi gapowicza 
jest jak najbardziej legalne, co zresztą stwierdził sam Sąd w pierwszej instancji. 

Komentowany wyrok jest również istotny z innego względu. Podkreśla on 
bowiem rolę kontroli sądowej we właściwej ocenie tego, czy dane porozumienie 
miało na celu ograniczenie konkurencji na rynku. Jak stwierdził TS, to na Sądzie 
ciążył obowiązek upewnienia się, czy Komisja dokonała poprawnej analizy środ-
ków zastosowanych przez Groupement. Oprócz tego, Sąd powinien był również 
dokładnie rozważyć zgłoszone przez skarżących argumenty i rozpatrzyć dowody 
przedstawione na ich poparcie. Według TS Sąd nie może badać materiału dowo-
dowego, nie uwzględniając przy tym treści, kontekstu oraz wpływu wprowadzo-

14 Wyrok TS z 13.12.2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia Inc. v. Autorité de la concurrence, 
niepublikowany. 

15 W ostatnich latach Komisja wydała ponad 10 decyzji, w których stwierdziła naruszenie 
art. 101 ust.1 TFUE przez „ograniczenie konkurencji ze względu na cel”, co może wskazywać na 
chęć uniknięcia przeprowadzenia pełnej analizy skutków przed rozważeniem wyłączeń przewi-
dzianych w art. 101 ust. 3 TFUE. Zob. m.in. decyzje w sprawach COMP/38698 – CISAC [2008], 
COMP/39226 Lundbeck [2013], COMP/39685 – Fentanyl [2013], COMP/39839 – Telefónica and 
Portugal Telecom [2013]. 

16 A. Silberman, Future Directions for Vertical Restraints – Toward Renewing a Meaningful 
Dialogue, „Antitrust Law Journal” 1988, t. 57, nr 49, s. 86.
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nych środków na konkurencję. Trybunał Sprawiedliwości nie podjął się jednak 
określenia tego, jak daleko powinna sięgnąć analiza kontekstu ekonomicznego 
czy faktycznego, aby możliwe było ustalenie, czy zastosowane środki mają cha-
rakter antykonkurencyjny. W doktrynie wyraża się przekonanie, że skutecznym 
narzędziem, którym można posłużyć się w tym celu, jest analiza ekonomiczna 
prawa. Na podstawie dwóch kryteriów – zawodności rynku i kosztów transak-
cyjnych – łatwiejsze okazać się może ustalenie granicy pomiędzy antykonkuren-
cyjnym celem a skutkiem danego porozumienia. Analiza ekonomiczna stwarzać 
może zatem poważną alternatywę dla definicji prawnych, którym z natury rzeczy 
często brak odpowiedniej klarowności17. 

Trybunał Sprawiedliwości zwrócił także uwagę na to, że w przypadku, gdy 
rynek właściwy jest podwójny, tak jak to miało miejsce w przypadku systemów 
płatniczych, przeprowadzania analizy wymaga każdy z nich. Konieczne jest 
tym samym zbadanie, w jaki sposób oba rynki oddziałują na siebie. Uwzględ-
nienie tylko jednego rynku, tj. wydawania kart płatniczych nie może stanowić 
podstawy kompletnej analizy, która była warunkiem koniecznym stwierdzenia 
„ograniczenia konkurencji ze względu na cel”. Co za tym idzie, skoro niemoż-
liwe było dowiedzenie, że celem środków zastosowanych przez Groupement 
było ograniczenie konkurencji, Sąd powinien był przeprowadzić analizę skutków 
zanim zdecydował, że porozumienie banków objęte było zakazem wynikającym  
z art. 101 ust. 1 TFUE. Jak bowiem wiadomo, „cel” porozumienia nie może być 
dorozumiany i powinien być ustalony w sposób nie budzący wątpliwości. Choć 
zazwyczaj będzie on mógł być odczytany wprost z treści porozumienia, to nie-
wykluczone, że może wynikać również z okoliczności towarzyszących zawarciu 
porozumienia czy też sposobu jego realizacji18. W szczególności, gdy dane poro-
zumienie nie jawi się jako tzw. hardcore restriction, dla którego nie ma innego 
wytłumaczenia niż oczywista chęć ograniczenia konkurencji, a raczej stanowi 
takie, którego cel lub cele są początkowo trudne do określenia, organ antymo-
nopolowy powinien zastosować wnikliwą analizę, uwzględniając okoliczności 
ekonomiczne i biznesowe jego powstania19.

17 P. Ibañez Colomo, Market Failures, Transaction Costs and Article 101(1) TFEU Case 
Law, „European Law Review” 2012, t. 5, s. 561. 

18 A. Stawicki, Porozumienia zakazane ze względu na cel a porozumienia zakazane ze wzglę-
du na skutek, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 1 (1), s. 11. 

19 A. Bolecki, Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek – aktualne tendencje 
orzecznicze w Unii Europejskiej, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, 
nr 3 (1), s. 25.
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Podsumowanie

Podsumowując, wyrok TS w Cartes Bancaires stanowi wyraźne przypo-
mnienie dla Komisji i Sądu o konieczności nielekceważenia konieczności prze-
prowadzania wnikliwej analizy celów rozpatrywanych środków poprzedzającej 
uznanie, że podlegają one zakazowi wyrażonemu w art. 101 ust. 1 TFUE. Wyrok 
ten stoi w opozycji do dającego się zaobserwować „trendu”20 uznawania poro-
zumień i praktyk uzgodnionych za mające antykonkurencyjny cel, często przez 
interpretowanie tego pojęcia w sposób niepotrzebnie szeroki21. W omówionym 
wyroku Trybunał podkreśla, że ograniczenie ze względu na cel powinno doty-
czyć tylko takich ograniczeń, które są w sposób „oczywisty” szkodliwe dla kon-
kurencji. Chociaż TS nie precyzuje tego pojęcia, to w świetle wyroku w Cartes 
Bancaires można przyjąć, że zawsze, gdy niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie 
antykonkurencyjnego celu, jedyną prawidłową czynnością jest przeprowadzenie 
analizy skutków kwestionowanego porozumienia. To wszystko skłania do prze-
konania, że wyrok TS w niniejszej sprawie może zainicjować tendencję do bar-
dziej racjonalnej i wyważonej interpretacji pojęcia „ograniczenia ze względu na 
cel” w rozumieniu art. 101 ust 1 TFUE22. Jednakże wyrok w omawianej sprawie 
nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości. Przykładowo, niejasne pozostaje, jak 
daleko powinna sięgać analiza Komisji, aby możliwe było zrozumienie kontekstu 
naruszenia, jednocześnie nie wdając się w analizę jego skutków, co uczyniłoby 
rozróżnienie pomiędzy antykonkurencyjnym celem a skutkiem bezsensownym. 
Sugeruje się więc, że Komisja powinna działać bardziej „intuicyjnie” przy oce-
nie tego, czy naruszenie w sposób oczywisty narusza  konkurencję. Rozwiązanie 
takie nie powinno okazać się nadto uciążliwe dla Komisji, ponieważ jeżeli rze-
czywiście jest ona przekonana o tym, że naruszenie ma antykonkurencyjny cel, 
to tym samym nie może być zbyt trudne wykazanie, że wywiera ono antykonku-
rencyjne skutki23.

20 Zob. przypis 11.
21 Również Sąd w wyroku w niniejszej sprawie stwierdził, że „pojęcie ograniczenia ze 

względu na cel nie powinno być interpretowane w sposób zawężający”, co zostało skorygowane 
przez TS, który uznał ten pogląd za nieuzasadniony.

22 Choć podobne podejście można było już zaobserwować w wyroku TS w sprawie C-32/11 
Allianz Hungaria Biztosító i in. (zob. przypis 13).

23 G. Murray, In Search of the Obvious: Groupement des Cartes Bancaires and „By Object” 
infringements in EU competition law, „European Competition Law Review” 2015, t. 36, nr 2, s. 50.
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A CASE COMMENTARY ON THE JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT 
OF JUSTICE IN GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES (CB) V. COMMIS-

SION DELIVERED ON 11TH SEPTEMBER 2014 (C-67/13 P)

Summary

The commented judgment of the European Court of Justice constitutes an attempt 
to resolve a dispute between Groupement des Cartes Bancaires (a grouping of several 
French banks) and the European Commission. The Court rejects the stance of the Gen-
eral Court according to which the measures applied by the appellant banks had the aim 
of restricting competition on the market for payment cards in France. The interpretation 
of the notion of „restriction by object” in the light of Art. 101 (1) TFEU endorsed by the 
ECJ significantly alters its current view on this matter and may be foreshadowing a new, 
more comprehensive and careful approach to the reading of the anticompetitive “object” 
of an agreement.

Translated by Marzena Aftyka

Keywords: competition law, art. 101 (1) TFEU, restriction of competition by object
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Streszczenie

Glosowana uchwała zawiera odpowiedź na pytanie prawne Sądu Okręgowego: 
„Czy sytuacja, w której osoba prawna ma tzw. zarząd kadłubowy, jest objęta hipotezą art. 
42 § 1 k.c., a zatem sąd ustanawia dla niej kuratora?” Sąd Najwyższy odpowiedział na to 
pytanie twierdząco. W kontekście art. 42 k.c. uchwała Sądu Najwyższego jest trafna, na-
tomiast w świetle stanu faktycznego, który był podstawą pytania sformułowanego przez 
Sąd Okręgowy, budzi pewne wątpliwości. W uzasadnieniu uchwały brak bowiem infor-
macji na temat kompetencji organów fundacji. Nie ma więc możliwości ustalenia, czy 
fundacja może działać za pośrednictwem zarządu kadłubowego. W świetle art. 42 k.c.  
sąd powinien ustanowić dla fundacji kuratora tylko wtedy, gdy jej zarząd nie może sku-
tecznie podejmować decyzji ze względu na brak odpowiedniej liczby członków, funda-
cja zaś nie ma organu uprawnionego do wykreowania nowego zarządu. Dalsze działanie 
fundacji w takich warunkach jest niemożliwe, ustanowiony przez sąd kurator powinien 
więc doprowadzić do jej likwidacji.

Słowa kluczowe: zarząd kadłubowy, fundacja, kurator
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Glosa

W glosowanej uchwale Sądu Najwyższego zawarta jest odpowiedź na 
pytanie prawne Sądu Okręgowego w T. Miasto T. wystąpiło do Sądu Rejono-
wego z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla fundacji utworzonej przez trzy 
osoby fizyczne. Sąd oddalił ten wniosek. W uzasadnieniu postanowienia przyjął, 
że ustanowienie kuratora jest bezprzedmiotowe, ponieważ nie ma już Obywa-
telskiego Komitetu, który był uprawniony do wyboru rady i zarządu fundacji. 
Miasto odwołało się do Sądu Okręgowego. Sąd ten nie rozstrzygnął odwołania 
merytorycznie, lecz sformułował pytanie prawne pod adresem Sądu Najwyż-
szego. Pytanie to brzmiało następująco: „Czy sytuacja, w której osoba prawna ma 
tzw. zarząd kadłubowy, jest objęta hipotezą art. 42 § 1 k.c., a zatem sąd ustanawia 
dla niej kuratora?”

Źródłem wątpliwości wyrażonych w tym pytaniu był następujący stan fak-
tyczny. W 1989 r. trzy osoby fizyczne ustanowiły fundację, której celem statuto-
wym miała być realizacja programu rewaloryzacji zabytków miasta T. Program 
ten ustalony został przez Komitet Obywatelski, a zatwierdziła go rada miasta 
T. Podstawą działania fundacji był statut zatwierdzony przez Ministra Kultury  
i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Według tego statutu organami fundacji są rada i zarząd. Rada składa się  
z 17 członków powoływanych przez Prezydium Obywatelskiego Komitetu. Zarząd 
natomiast ma liczyć co najmniej cztery osoby, w tym prezesa powoływanego  
i odwoływanego przez radę fundacji. W grudniu 1989 r. uchwałą rady miasta  
T. rozwiązano Komitet Obywatelski. W Krajowym Rejestrze Sądowym ujaw-
niony jest zarząd fundacji w składzie dwuosobowym. 

Odpowiadając na pytanie prawne Sądu Okręgowego, Sąd Najwyższy podjął 
uchwałę o treści: „Utrata możliwości kierowania przez zarząd kadłubowy dzia-
łalnością osoby prawnej lub reprezentowania jej na zewnątrz uzasadnia ustano-
wienie kuratora dla tej osoby (art. 42 § 1 k.c.)”.

Artykuł 42 k.c., na który powołał się Sąd Najwyższy, stanowi, że jeżeli 
osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego 
organów, sąd ustanawia dla niej kuratora (§ 1). Kurator powinien postarać się 
niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby – o jej 
likwidację (§ 2).

W świetle art. 42 § 1 k.c. odpowiedź Sądu Najwyższego na pytanie prawne 
Sądu Okręgowego jest trafna. W przepisie tym mowa jest o braku organów 
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powołanych do prowadzenia spraw osoby prawnej. Jeżeli zatem taka osoba ma 
tzw. kadłubowy organ zarządzający, działający w niepełnym składzie, to można 
przyjąć, że nie jest pozbawiona organu. Trzeba jednak ustalić, czy taki organ 
może kierować działalnością osoby prawnej, czyli podejmować decyzje i repre-
zentować tę osobę na zewnątrz.

Sąd Najwyższy trafnie przyjął w uzasadnieniu glosowanej uchwały, że 
„zarządem kadłubowym” osoby prawnej jest taki zarząd, który składa się  
z mniejszej liczby członków niż liczba określona w statucie jako minimalna lub 
sztywna1. Oznacza to, że jeżeli według ustawy lub statutu zarząd osoby prawnej 
ma być kolegialny, to o jego istnieniu można mówić już wtedy, gdy obsadzony 
został przynajmniej jeden mandat członka zarządu2. Członek ten musi jednak 
być uprawniony (z mocy ustawy lub statutu) do jednoosobowego podejmowania 
decyzji i reprezentowania osoby prawnej na zewnątrz. 

Idea ta znajduje pełne potwierdzenie m.in. w przepisach prawa handlowego, 
które dotyczą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Według art. 204 k.s.h. 
prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania doty-
czy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (§ 1). Prawa członka 
zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym 
wobec osób trzecich (§ 2). Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezento-
wania określa umowa spółki. Gdy zaś umowa nie zawiera żadnych postanowień 
w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie  
z prokurentem (art. 205 § 1 k.s.h.).

W świetle przedstawionych wyżej przepisów spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, której zarząd składa się np. z pięciu osób, może prowadzić swoje 
sprawy i być reprezentowana przez dwóch członków zarządu lub jednego członka 
łącznie z prokurentem, czyli może działać za pośrednictwem zarządu „kadłu-
bowego”. Ustanowienie dla takiej spółki kuratora byłoby uzasadnione dopiero 
wtedy, gdyby nie mogła ona prowadzić swoich spraw bez odpowiednich uchwał 
zarządu, podejmowanych bezwzględną większością głosów statutowego składu 
zarządu (art. 208 k.s.h.) albo jednomyślnie (art. 167 § 1 pkt 2 i § 2  oraz art. 208 

1 A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański, [w:] Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, 
t. 2, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2005, s. 519.

2 Z. Kuniewicz, Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej, Szczecin 2005, s. 26; 
podobnie Z. Kuniewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 40/12. Inaczej twier-
dzi natomiast M. Borkowski, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 40/12.
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§ 6 k.s.h.). W innych przypadkach spółka mogłaby być nadal kierowana przez 
zarząd „kadłubowy”, a tym samym sąd nie byłby uprawniony do ustanowienia 
kuratora.

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego jest zgodna z duchem i literą  
art. 42 § 1 k.c., jednakże nie daje prostej odpowiedzi na pytanie, czy dla fundacji, 
o której mowa w pytaniu prawnym Sądu Okręgowego, powinien być ustano-
wiony kurator. W uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy poddaje wnikliwej 
analizie przepisy kodeksu spółek handlowych i prawa spółdzielczego, natomiast 
nie zajmuje się w ogóle statutem fundacji. Tymczasem według art. 5 ust. 1 Ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) 
skład i organizację zarządu, sposób powoływania, odwoływania oraz uprawnie-
nia tego organu i jego członków określa statut ustalony przez fundatora. Ustawa  
o fundacjach nie reguluje tych zagadnień. Bez bliższej analizy postanowień sta-
tutu nie można więc zająć stanowiska co do tego, czy fundacją może kierować 
zarząd kadłubowy, a także czy w przedmiotowej sprawie powinien zostać ustano-
wiony kurator. Kurator powinien zostać bowiem ustanowiony tylko w przypadku, 
gdy nie ma możliwości powołania zarządu zgodnie z regułami obowiązującym 
w tej fundacji.

Z uzasadnienia glosowanej uchwały Sądu Najwyższego wynika, że funda-
cja ma dwa organy: radę i zarząd. Rada została wybrana przez Komitet Obywa-
telski, który rozwiązała rada miasta T. Jeżeli rada ma określoną kadencyjność, 
po upływie kadencji nie będzie więc organu uprawnionego do wybierania nowej 
rady. Gdyby rada miała wybierać zarząd i  podejmować inne decyzje statutowe, 
potrzebna byłaby zmiana statutu.

Z opisu zawartego w uzasadnieniu glosowanej uchwały nie wynika, kto 
wybiera zarząd fundacji – Komitet Obywatelski czy rada fundacji. Niewątpliwe 
jest tylko to, że prezesa zarządu powołuje i odwołuje rada. Kwestia ta wymaga 
wyjaśnienia. Gdyby zarząd miał być wybierany przez Komitet Obywatelski, to 
konieczne byłoby reaktywowanie tego ostatniego organu albo dokonanie odpo-
wiedniej zmiany statutu i przyznanie odpowiednich kompetencji radzie. 

W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego nie ma żadnej wzmianki na 
temat kompetencji organów fundacji i sposobu podejmowania przez nie decy-
zji. Gdyby się okazało, że według statutu decyzje zarządu mają być podejmo-
wane bezwzględną większością głosów, dwóch członków zarządu (figurujących  
w KRS) nie mogłoby podejmować żadnych decyzji, zarząd jest bowiem cztero-
osobowy. W takiej sytuacji nie mogłoby być mowy o istnieniu zarządu „kadłu-
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bowego”, należałoby przyjąć, że zarząd nie istnieje. Sąd byłby więc uprawniony 
do ustanowienia kuratora. Rada nie jest bowiem – jak wynika z opisu stanu 
faktycznego – uprawniona do powołania zarządu fundacji. W takiej sytuacji 
ustanowiony przez sąd kurator mógłby podjąć jedynie działania zmierzające do 
likwidacji fundacji.  Gdyby jednak rada była uprawniona do powołania zarządu, 
to sąd rejestrowy, kierując się postanowieniami art. 24 Ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), 
mógłby ją wezwać do uzupełnienia składu zarządu, a fundacja mogłaby dalej 
istnieć. Ustanowienie kuratora byłoby konieczne dopiero po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu.

 GLOSS TO THE RESOLUTION OF THE HIGH COURT  
OF 18 JULY 2012, III CZP 40/12 

Summary

The resolution of the High Court positively answers the question whether the 
guardian, mentioned in paragraph 42 of the Polish Civil Code, should also be appointed  
in a situation, when the management board has unfilled posts. Due to paragraph 42  
the resolution is right but it gives no practical solution in the case which was decided  
by the Court. The guardian should be appointed only to liquidate the foundation, when the 
foundation’s organs cannot effectively make decisions.

Translated by Karolina Ziemianin

Keywords: management board, unfilled posts, guardian, foundation
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BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ORAZ JEJ ROLA  
W UPOWSZECHNIANIU DOROBKU NAUKOWEGO  

I PARAMETRYZACJI UCZELNI

Zgodnie z pismem JM Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
prof. dr. hab. Marka Górskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.1 pracownicy naukowi 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego są zobowiązani do 
dostarczania swojego dorobku naukowego do Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Wprowadzenie tego obowiązku ma dwojaki cel. Z jednej strony 
przyczynia się do upowszechnienia dorobku naukowego poszczególnych pra-
cowników naukowych uczelni, z drugiej strony stanowi podstawę do oceny para-
metrycznej jednostek naukowych2. Oba te cele realizowane są poprzez tworzenie 
przez pracowników biblioteki bibliografii pracowników naukowych Uniwersy-
tetu Szczecińskiego – bazy PUBLI. Z niej dane przekazywane są na bieżąco do 
bazy Polskiej Bibliografii Naukowej będącej częścią systemu POL-on.

Bibliografia według polskiej normy Rodzaje i części składowe bibliogra-
fii. Terminologia (PN-89/N-01225) to uporządkowany zbiór opisów bibliogra-

* Adres e-mail: m.kosmalska@bg.us.pl
1 RN/1317/2014.
2 Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – art. 33, jak 

również Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. – w spra-
wie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2012 r. poz. 
877) – na podstawie art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 96, poz. 615, Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).
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ficznych dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem 
jest informowanie o istnieniu tych dokumentów, na ogół bez względu na miej-
sce ich przechowywania. Norma ta podaje również, że bibliografia to dziedzina 
wiedzy i działalności praktycznej, obejmująca swoim zakresem problemy opisy-
wania dokumentów w celu ich identyfikacji oraz zasady tworzenia i użytkowa-
nia bibliografii3. To zarówno część szeroko pojętej nauki o książce, która bada 
i opisuje dokumenty, stanowiąc teoretyczną podstawę badań i czynności biblio-
graficznych, jak i metodyka sporządzania opracowań bibliograficznych oraz po 
prostu uporządkowany spis dokumentów. Przede wszystkim jednak to działal-
ność bibliograficzna, polegająca na procesach sporządzania różnego rodzaju 
opracowań. 

Bibliografia dorobku piśmienniczego, obok funkcji dokumentowania dzia-
łalności naukowej, stanowi jedno ze źródeł informacji, które podobnie jak inne 
źródła, powinno być udostępniane. Cel upublicznienia dorobku naukowego 
realizowany jest niemal we wszystkich bibliotekach uczelni państwowych4. 
Upowszechnia się w ten sposób osiągnięcia instytucji naukowych, zarówno na 
gruncie lokalnym, jak i ogólnokrajowym.

W 1995 r., w dziesiątą rocznicę powstania uczelni, władze Uniwersytetu 
Szczecińskiego zobowiązały Bibliotekę Główną do opracowania bibliografii 
retrospektywnej prac naukowych pracowników uczelni za lata 1985–1994. 
Do 1997 r. ukazało się pięć tomów bibliografii. Prezentowała ona dorobek 
naukowy pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego powstały w okresie ich 
zatrudnienia w uczelni. Rejestrowano prace publikowane oraz wybrane nie-
publikowane. W bibliografii znalazły się prace naukowe i popularnonaukowe 
obejmujące książki, artykuły, recenzje, tłumaczenia, referaty i komunikaty  
z konferencji naukowych oraz prace edytorskie i redakcyjne wydawnictw zwar-
tych. Pominięto wywiady i artykuły zawarte w prasie codziennej, w pismach  
o wyłącznie lokalnym zasięgu i publicystycznym charakterze oraz prace redak-
cyjne zeszytów uczelnianych. Z prac niepublikowanych uwzględniono roz-
prawy doktorskie, recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, recenzje 
dorobku naukowego przy wystąpieniu o tytuł profesora zwyczajnego, recenzje 

3 Bibliografia. Metodyka i organizacja, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 2000, s. 13.
4 I. Sójkowska, Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i no-

woczesne metody udostępniania. Doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej i per-
spektywy na przyszłość, „Biuletyn EBIB” 2006, nr 1 (71), grudzień/styczeń, http://www.ebib.
info/2006/71/sojkowska.php.
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wydawnicze pozycji książkowych oraz referaty i komunikaty z międzynarodo-
wych konferencji naukowych5.

W związku z powszechną komputeryzacją drukowane spisy bibliogra-
ficzne zostały zastąpione przez bazy on-line. Bibliograficzne bazy danych nie 
tylko dokumentują publikacje pracowników instytucji naukowych, ale także 
stwarzają praktycznie nieograniczone możliwości przekazywania informacji  
w skali globalnej poprzez Internet. Są zatem doskonałym narzędziem promocji 
i rozpowszechniania osiągnięć badawczych poszczególnych uczonych i całych 
instytucji6.

W Uniwersytecie Szczecińskim bibliotekarze tworzą bibliografię w sys-
temie KOHA, który jest oprogramowaniem bibliotecznym open source. Przez 
termin „open source” rozumie się oprogramowanie, którego licencja pozwala na 
legalne i nieodpłatne kopiowanie, zarówno kodu wynikowego, jak i źródłowego 
oraz na dowolne modyfikacje. KOHA jest oprogramowaniem bogato wyposa-
żonym – poza klasycznymi modułami, takimi jak obsługa czytelnika, katalogo-
wanie, obrót dokumentów czy też administracja systemu, aplikacja pozwala na 
ściąganie danych bibliograficznych7.

Bibliografia tworzona w tym systemie nosi nazwę PUBLI. Baza PUBLI 
dokumentuje wyłącznie dorobek opublikowany. Rejestrowane są prace zarówno 
w wersji papierowej, jak i na nośnikach elektronicznych, w tym dostępne w Inter-
necie. Zawiera ona monografie, artykuły z naukowych czasopism i wydawnictw 
zbiorowych, rozdziały z wydawnictw zwartych, referaty i komunikaty opubliko-
wane w całości, recenzje opublikowane w czasopismach naukowych, redakcje 
naukowe wydawnictw zbiorowych. Z dorobku dydaktycznego rejestrowane są 
podręczniki i skrypty, a także rozdziały z tych wydawnictw8. Bibliotekarze odpo-
wiedzialni za wprowadzanie danych do systemu muszą posiadać rozległą wie-
dzę dotyczącą opisu bibliograficznego. „Opis bibliograficzny to uporządkowany 
zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowa-

5 Podaję za E. Tomczyńska, Bibliografia dorobku naukowego uczelni źródłem informacji 
w erze cyfrowych technologii na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, „Folia Biblio-
logica” 2009, Vol. 51, s. 94–95.

6 A. Znajomski, Bibliografie zespołów osobowych – instytucji. Stan i potrzeby, [w:] Biblio-
grafia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmiański, Warszawa 2009, 
s. 128.

7 U. Ganakowska, W. Zatorski, Wykorzystanie oprogramowania open source w bibliotece 
akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, Gdańsk 2008, s. 219.

8 Por. E. Tomczyńska, Bibliografia dorobku naukowego uczelni…, s. 97.
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nych z opisywanego dokumentu w niezmienionej postaci, oraz informacji uzupeł-
niających i interpretujących te dane”9. Opis bibliograficzny musi być sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi normami, przede wszystkim zgodnie z normą Opis 
bibliograficzny (PN-N-01152:1982)10. Zawiera on pełną informację o jej cechach 
formalnych i wydawniczych w następujących elementach opisu dokumentu: tytuł 
i oznaczenia odpowiedzialności, wydanie, adres wydawniczy, opis fizyczny, seria, 
uwagi i ISBN11. Oczywiście, dla różnego rodzaju dokumentów dochodzą inne 
strefy opisu bibliograficznego. Dla artykułu będzie to strefa dokumentu źródło-
wego, czyli wydawnictwa ciągłego, z którego ów artykuł pochodzi. Bibliotekarz 
musi również pamiętać, aby dane wpisywać bezpośrednio i samodzielnie, tylko  
bowiem w taki sposób opis jest kompletny, a wprowadzone dane prawidłowe. 

Oprócz wiedzy bibliotekarskiej osoby wprowadzające dane do systemu 
muszą posiadać znajomość oprogramowania komputerowego, a także formatu 
MARC, który zgodnie z normą ISO 2709:1996 (PN-ISO 2709:1998) jest strukturą 
służącą do zapisu danych w postaci kodów i informacji słownych. Format nie daje 
wytycznych dotyczących zasad formułowania informacji bibliograficznych. Sta-
nowi rodzaj matrycy, w której te dane są rejestrowane i przechowywane. Zasady 
opisu bibliograficznego stanowią odrębne opracowania. Format ten powstał  
w latach 60. XX wieku w Bibliotece Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Dzięki 
ujednoliceniu struktury formatu możliwe stało się jego zastosowanie w rekordach 
zawierających dane bibliograficzne różnych typów. Na grunt polski format ten 
został przeniesiony w 1985 r. przez Zofię Moszczyńską-Pętkowską. Jest on co roku 
aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się realiów, a zmiany w struk-
turze znajdują swe odzwierciedlenie w zmianie nazwy. Obecnie używa się formatu  
MARC 21. W formacie najistotniejsze są: struktura, czyli określona fizyczna 
postać rekordu na nośniku elektronicznym, oznaczniki zawartości, czyli kody 
identyfikujące i charakteryzujące dane zawarte w rekordzie umożliwiające pra-
widłową interpretację danych (etykiety pól, wskaźniki, kody podpól) oraz zawar-
tość rekordu – określona przez zasady nieujęte w dokumentacji formatu. Format 
składa się z etykiety rekordu – zawierającej zakodowane informacje o rekordzie, 
umożliwiające jego prawidłowe przetwarzanie przez system, tablicy adresów – 
informacji pozwalających na identyfikację i lokalizację poszczególnych danych 
w rekordzie oraz pól danych rekordu – oznaczonych trzyznakowymi etykietami, 

9 Bibliografia. Metodyka i organizacja…, s. 63–64.
10 Tamże, s. 64.
11 Tamże, s. 67.
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które identyfikują zawartość pól12. Bibliotekarz wpisując dane do bazy PUBLI 
kieruje się, z jednej strony, merytoryczną wiedzą bibliotekarską odnośnie do 
zasad opracowania opisu bibliograficznego, a z drugiej strony – wiedzą na temat 
oprogramowania komputerowego i jego składników.  

W statutach wielu polskich uczelni istnieją zapisy dotyczące obowiązku 
dokumentowania dorobku naukowego uczelni. Obowiązek ten był i jest nadal 
zwykle przypisany bibliotekom akademickim, które w latach poprzedzają-
cych komputeryzację tworzyły tradycyjne papierowe bibliografie publikacji,  
a w dobie technologii IT tworzą bazy danych o takiej zawartości. Z końcem lat 
90., zgodnie z wytycznymi władz uczelni i rozporządzeniami Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, uczelniane bazy bibliograficzne zaczęto przekształcać, 
nadając im charakter bibliograficzno-bibliometryczny13.

Według Piotra Nowaka bibliometria to zastosowanie metod ilościowych, 
w których jednostką pomiaru jest opis bibliograficzny lub wybrane jego cechy, 
do analizy struktury zbioru dokumentów poprzez odkrywanie relacji pomiędzy 
dokumentami oraz ustalenia parametrów charakteryzujących zbiory dokumen-
tów i ich właściwości. Rezultaty studiów bibliometrycznych znajdują wykorzy-
stanie w opisie i wyjaśnianiu zjawisk zachodzących w nauce poprzez analizę 
wytwarzanego przez nią strumienia informacji, definiowaniu wskaźników 
efektywności badań naukowych, ocenie badaczy i jednostek badawczych oraz 
doskonaleniu działalności systemów informacyjnych, głównie bibliotek akade-
mickich14. Analiza bibliometryczna piśmiennictwa pozwala na ocenę wartości 
dorobku naukowego pracownika uczelni oraz jednostek naukowych. Analiza 
ilościowa i jakościowa publikacji stanowi obecnie podstawę prowadzenia poli-
tyki naukowej. Rozpowszechnianie informacji o dorobku pracowników nauki 
przyczynia się do wymiany myśli naukowej. Z tego względu utrwala rolę biblio-
tek jako ośrodków udostępniających i zarządzających informacją naukową,  
a tym samym stawia je na pozycji równorzędnego partnera w dyskusjach mery-

12 Co to jest Format MARC, http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/nfs/marc/co-to-jest-for-
mat-marc (dostęp: 25.09.2014).

13 I. Socik, A. Tonakiewicz-Kołosowska, Rola bibliotek akademickich w zakresie parame-
tryzacji uczelni – badanie porównawcze na przykładzie wybranych bibliotek uczelni technicznych,  
„Biuletyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.ebib.pl/images/stories/numery/130/130_sidorczuk.
pdf (dostęp: 25.09.2014).

14 Za: A. Sidorczuk, Analizy bibliometryczne w Bibliotece Politechniki Białostockiej, „Biu-
letyn EBIB” 2012, nr 3 (130), http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/ 130_socik.
pdf (dostęp: 25.09.2014).



150 Magdalena Kosmalska

torycznych z władzami uczelni czy z twórcami opracowań dotyczących strategii 
rozwoju nauki15.

Obserwując coraz częstsze używanie metod bibliometrycznych w polityce 
naukowej, ze względu nie tylko na ich obiektywny charakter, możliwość uzy-
skania i przetwarzania wielkich zbiorów danych oraz opracowaną metodologię,  
a także szybkość i łatwość uzyskania wyników16, widzimy konieczność stworze-
nia jednej pojemnej bazy danych, zawierającej informacje na temat nauki pol-
skiej. Taką bazą stała się Polska Bibliografia Naukowa. 

Jak czytamy na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej: „jest ona elemen-
tem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem 
jest gromadzenie i szerokie udostępnianie informacji o publikacjach polskich 
jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. PBN stanowi własność 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego operatorem jest Interdyscy-
plinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwer-
sytetu Warszawskiego”17. Polska Bibliografia Naukowa gromadzi informacje 
o publikacjach naukowych polskich jednostek i autorów. W systemie zbierane 
są informacje o artykułach naukowych, książkach (monografiach) i ich frag-
mentach. W przyszłości system zostanie rozszerzony o możliwość deponowa-
nia rozpraw doktorskich. PBN dysponuje także stale aktualizowaną bazą osób  
i jednostek naukowych. Głównym celem gromadzenia danych w PBN jest iden-
tyfikacja osiągnięć osób i jednostek, dlatego też ściśle określono kryteria doty-
czące jakości danych, żeby umożliwić przeprowadzenie odpowiednich analiz. 
Podstawowym źródłem danych dla Polskiej Bibliografii Naukowej są systemy 
instytucjonalne. Dane mogą być również importowane z innych systemów – baz 
bibliograficznych czy katalogów bibliotecznych. Te dane wykorzystywane są 
przede wszystkim w charakterze pomocniczym: służą uzupełnieniu istniejących 
rekordów o  brakujące informacje i weryfikacji danych, mogą też wspomagać 
proces wprowadzania nowych rekordów za pomocą interfejsu WWW. Publikacje 

15 A. Komperda, Rola bibliotek akademickich w zakresie tworzenia i rozpowszechnienia 
informacji o dorobku naukowym uczelni, [w:] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? Materiały 
konferencyjne II Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 19–21 czerwca 2006 r., Łódź 2006, 
s. 365.

16 A. Drabek, Do użytku bibliometrycznego... Niebibliograficzne wykorzystanie baz biblio-
graficznych, [w:] Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja nauko-
wa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r., Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, 
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/26/15 (dostęp: 23.09.2014).

17 https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/informacja-dla-blibliotek-akademickich-i-osrodkow-
informacji-naukowej (dostęp: 25.09.2014).
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mogą być wprowadzane nie tylko na zasadzie importu z lokalnych systemów lub 
przez wyznaczonych pracowników jednostki, lecz także przez samych autorów, 
którzy mają ponadto możliwość nanoszenia poprawek do istniejących rekordów.  
Bibliografowie muszą zaakceptować publikacje dodane przez autorów oraz 
wprowadzane przez nich zmiany. Głównymi odbiorcami PBN są jednostki 
naukowe. Te, które nie posiadają własnych baz, mogą prowadzić bazy bibliogra-
ficzne bez ponoszenia dodatkowych nakładów związanych z zakupem sprzętu  
i oprogramowania oraz obsługą systemów informatycznych. Pozostałe jednostki 
mogą samodzielnie importować dane ze swoich systemów bibliograficznych,  
a następnie nimi zarządzać. Obecnie intensywnie rozwijane są moduły odpowie-
dzialne za raportowanie i analizy zgromadzonych danych18.

Dostęp do zestawień publikacji jednostek naukowych jest publiczny. Wyniki 
można wyświetlić na stronie internetowej, wydrukować lub wyeksportować do 
pliku. Zestawienie zawiera skrócone opisy bibliograficzne oraz liczbę punktów 
przyznanych jednostce za każdą publikację. Taki raport wykorzystać można we 
wniosku o finansowanie działalności statutowej19. Aby otrzymać dotację na dzia-
łalność naukową, każda jednostka naukowa zobowiązana jest złożyć sprawozda-
nie zwane ankietą jednostki. Na jej podstawie wyliczana jest ocena parametryczna 
dotychczasowej działalności określona za pomocą kategorii jednostki naukowej. 
Podstawowym elementem oceny parametrycznej są publikacje i patenty w kate-
gorii „Osiągnięcia naukowe i twórcze”, co zostało określone w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryte-
riów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym20.

Do dnia 3 października 2014 r. do bazy PUBLI zostało wprowadzonych 
42 194 rekordów (opisów bibliograficznych), w tym 2679 rekordów  pracow-
ników Wydziału Prawa i Administracji. Do Polskiej Bibliografii Naukowej 
do marca 2014 r. zostało wyeksportowanych 32 460 rekordów spełniających 
warunki jakościowe, w tym 2296 z Wydziału Prawa i Administracji, włącza-
jąc 1109 artykułów, 818 rozdziałów, 327 monografii lub prac zbiorowych oraz  

18 A. Nowiński, W. Sylwestrzak, W. Fenrich, Polska Bibliografia Naukowa, [w:] Bibliogra-
ficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Po-
znań, 17–19 kwietnia 2013 r.,  Materiały konferencyjne EBIB, nr 24, http://open.ebib.pl/ojs/index.
php/Mat_konf/article/view/46 (dostęp: 30.08.2013).

19 E. Rozkosz, Polska Bibliografia Naukowa – fakty i oczekiwania, „Biuletyn EBIB” 2013, 
nr 8 (144), http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/124 (dostęp: 18.11.2013).

20 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 877).
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42 recenzje. W najbliższym czasie będzie miał miejsce kolejny eksport danych 
do bazy Polskiej Bibliografii Naukowej. 

Rolą bazy publikacji pracowników naukowych każdej uczelni jest przede 
wszystkim rozpowszechnianie informacji o działalności naukowej i dydaktycz-
nej pracowników naukowych. Poza tym stanowi ona podstawę do analiz biblio-
graficzno-bibliometrycznych. Kompetencje pracowników biblioteki, mających 
pieczę nad prawidłowością zapisu danych bibliograficznych, oraz rzetelność 
danych przekazywanych przez pracowników naukowych jednostki powodują, 
że bibliografia pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego jest bazą 
kompletną. Jednocześnie eksport danych do Polskiej Bibliografii Naukowej uła-
twia analizę osiągnięć naukowych uczelni, stając się podstawą oceny parame-
trycznej danej jednostki naukowej. 




