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Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie ii Wydział Karny z dnia 
20 listopada 2013 r., sygn. akt ii AKzw 1196/13*

Wprawdzie zgodnie z art. 9 § 3 k.k.w. postanowienie w postępowaniu wy-
konawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, jednakże do skuteczne-
go odwołania skazanemu warunkowego zwolnienia konieczne jest wydanie 
prawomocnego postanowienia w terminie określonym w art. 82 § 1 k.k.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział  Karny w składzie: Przewodniczący: 
SSA Janusz Jaromin, Protokolant: Natalia Wiśniewska, przy udziale prokurato-
ra Prokuratury Apelacyjnej Rafała Gawinka po rozpoznaniu w sprawie Piotra 
R. zażalenia wniesionego przez skazanego na Postanowienie Sądu Okręgowego 
w K. z dn. 23 września 2013 r., sygn. akt III Kow 1438/13 owz w przedmiocie 
odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia na podstawie art. 437 
§ 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w. 

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i umorzyć postępowanie wykonawcze 
w przedmiocie odwołania skazanemu Piotrowi R. warunkowego przedtermino-
wego zwolnienia.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dn. 23 września 2013 r., sygn. akt III Kow 1438/13 owz, 
Sąd Okręgowy w K. na podstawie art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w. odwołał skazanemu 
Piotrowi R. warunkowe przedterminowe zwolnienie udzielone Postanowieniem 

* Skorowidz przedmiotowy: warunkowe przedterminowe zwolnienie – terminy. 
Skorowidz artykułowy: art. 82 § 1 k.k., art. 9 § 3 k.k.w.
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Sądu Okręgowego w K. z dn. 28 marca 2011 r., sygn. III Kow 643/11 wz i zarzą-
dził wykonanie reszty nieodbytej przez skazanego kary pozbawienia wolności, 
wskazując w uzasadnieniu, że skazany w okresie próby dopuścił się umyślnego 
przestępstwa z art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. i z art. 279 § 1 k.k., za 
które został skazany na karę roku pozbawienia wolności, w związku z czym 
spełnione zostały przesłanki obligujące do odwołania skazanemu warunkowego 
zwolnienia.

Na powyższe postanowienie zażalenie złożył skazany i podniósł, że zdaje 
sobie sprawę, iż po uzyskaniu warunkowego zwolnienia nie powinien dopusz-
czać się kradzieży. Po opuszczeniu zakładu karnego znalazł się jednak w trudnej 
sytuacji materialnej ze względu na zaległości finansowe oraz brak stałej pracy. 
Może zatem szczerze przyznać, że ukradł rower z piwnicy, aby kupić coś do 
domu oraz pampersy dla dzieci. Z czasem zaczął podejmować prace dorywcze 
i dzięki temu opłacił częściowo należności za gaz. Następnie żona zaszła w ciążę 
i urodził im się syn, wówczas mieli już licznik i prąd. Podczas przeprowadzki 
prawdopodobnie miał wezwanie do sądu na rozprawę, gdzie chciał się wytłuma-
czyć, iż przestępstwa dopuścił się z biedy. Aktualnie jest po wypadku, ma uraz 
kręgosłupa, porusza się o kulach, a w zakładzie karnym zachowuje się dobrze 
i z tego powodu cierpi podwójnie.

Podnosząc powyższe skarżący wniósł o ponowne zawieszenie reszty kary 
2 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne, ponieważ spowodowało zaistnienie okoliczności 
skutkującej uchyleniem zaskarżonego postanowienia i umorzeniem postępowa-
nia wykonawczego w przedmiocie odwołania skazanemu warunkowego przed-
terminowego zwolnienia i to bez konieczności odnoszenia się do podnoszonych 
w środku odwoławczym argumentów.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo co prawda przyjął, iż Piotr R. w okresie 
próby został skazany za przestępstwa umyślne z art. 279 § 1 k.k. w zw. z art. 12 
k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 279 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wol-
ności, a tym samym skazany bezspornie zlekceważył swoje obowiązki związane 
z warunkowym zwolnieniem i – jak trafnie wskazał Sąd Okręgowy – zachodziły 
przesłanki do jego odwołania. Pomimo jednak tej konstatacji, zaskarżone posta-
nowienie ostać się nie może, a to dlatego, że zgodnie z treścią art. 82 § 1 k.k., 
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jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych sześciu miesięcy od jej zakończenia nie 
odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warun-
kowego zwolnienia. W orzecznictwie na gruncie tego przepisu wyraża się zaś 
utrwalony pogląd, że określenie „nie odwołano warunkowego zwolnienia” od-
nosi się do sytuacji, gdy w okresie sześciu miesięcy po upływie okresu próby nie 
wydano prawomocnego postanowienia w przedmiocie odwołania warunkowe-
go zwolnienia (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 3 listopada 2003 r. 
V KK 373/03, LEX 82302 oraz z dn. 17 maja 2011 r. III KK 92/11, LEX 795786).

Taka właśnie sytuacja zaistniała w realiach przedmiotowej sprawy. Należy 
bowiem zauważyć, że Postanowieniem Sądu Okręgowego w K. z dn. 28 marca 
2011 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu skazanemu wyznaczono 
okres próby do dnia 28 marca 2013 r., a co za tym idzie – odwołanie warunko-
wego zwolnienia, czyli wydanie prawomocnego postanowienia w tym zakre-
sie, możliwe było do dnia 28 września 2013 r. Tymczasem w dniu 23 września 
2013 r., a więc jeszcze w sześciomiesięcznym okresie wskazanym w art. 82  
§ 1 k.k., Sąd Okręgowy w K. odwołał w oparciu o przepis art. 160 § 1 pkt 1 k.k.w. 
warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary pozba-
wienia wolności, tyle tylko, że decyzję tę zaskarżył zażaleniem skazany Piotr R. 
To zaś spowodowało, że do dnia 28 września 2013 r., a więc do czasu upływu 
wskazanego wcześniej sześciomiesięcznego okresu, postanowienie o odwołaniu 
warunkowego zwolnienia nie uprawomocniło się. Wprawdzie zgodnie z art. 9 
§ 3 k.k.w. postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne 
z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postano-
wienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie. 
Wykładnia językowa omawianego przepisu wprawdzie nie przesądza, że do sku-
tecznego odwołania skazanemu warunkowego zwolnienia konieczne jest wy-
danie prawomocnego postanowienia, ale za takim rozstrzygnięciem przemawia 
wykładnia historyczna i systemowa. Na gruncie podobnego stanu faktycznego 
i w odniesieniu do kwestii, czy dla skuteczności odwołania warunkowego zwol-
nienia wystarczające jest wydanie w okresie próby i kolejnych sześciu miesięcy 
nieprawomocnego orzeczenia, wypowiadał się Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
30 stycznia 1996 r., sygn. I KZP 34/95 (OSNKW 1996/3-4/14), w odpowiedzi 
na pytanie prawne: „Czy sąd odwoławczy, rozpoznając zażalenie skazanego 
w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia, może orzec merytorycznie 
już po upływie terminu 6-miesięcznego przewidzianego w art. 97 k.k. (obecnie 
art. 82 k.k. z 1997 r.), jeżeli zaskarżone postanowienie zapadło w tym terminie?”, 
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który orzekł, że „użyte w art. 97 k.k. określenie »nie odwołano warunkowe-
go zwolnienia« odnosi się do sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy po upływie 
okresu próby nie wydano prawomocnego postanowienia w tym przedmiocie”. 
Sąd Najwyższy jednocześnie wskazał w odniesieniu do art. 411 poprzednio obo-
wiązującego Kodeksu postępowania karnego, stosowanego odpowiednio w po-
przednim stanie prawnym w postępowaniu wykonawczym, że wykonalność 
orzeczenia nie jest równoznaczna z jego prawomocnością. Przytoczone powyżej 
stanowisko niewątpliwie należy odnieść także i do aktualnego brzmienia art. 9 
§ 3 k.k.w. w brzmieniu ustalonym po wejściu w życie Ustawy z dnia 16 wrze-
śnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i niektórych innych 
ustaw (Dz.U. nr 240, poz. 1431) i brakuje argumentów, które przemawiałyby 
za odmienną wykładnią powyższego przepisu i odstąpieniem od utrwalonej 
w orzecznictwie wykładni wyrażającej od czasu przytoczonej wyżej uchwały 
Sądu Najwyższego jednoznaczny pogląd, że do skutecznego odwołania warun-
kowego zwolnienia konieczne jest wydanie prawomocnego orzeczenia w tym 
przedmiocie. Jednocześnie należy wskazać, że na tle innych instytucji z zakresu 
prawa karnego materialnego z punktu widzenia biegu okresów nie ma wątpliwo-
ści, że decydujące znaczenie ma wydanie prawomocnego orzeczenia niezależnie 
od jego wykonalności, tak jest chociażby w przypadku przedawnienia karalno-
ści, gdzie przed okresem przedawnienia zapaść musi prawomocny wyrok skazu-
jący. Brak jest też racji, które przemawiałyby za odmienną interpretacją upływu 
terminu do odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia określonego 
w art. 82 k.k., tym bardziej że ustawodawca nie wyraził żadnej jednoznacznie 
brzmiącej normy, że skuteczne odwołanie warunkowego zwolnienia następuje 
już w chwili wydania nieprawomocnego postanowienia i dalsze ewentualne po-
stępowanie odwoławcze dla tej kwestii nie ma już znaczenia. Oznaczałoby to 
bowiem zrównanie pojęć wykonalności orzeczenia i jego prawomocności, czego 
jednak nie sposób racjonalnie uczynić na gruncie przepisu art. 9 § 3 k.k.w., a ta-
kiemu rozumieniu wymienionego przepisu sprzeciwiają się historyczna wykład-
nia podobnie brzmiących i obowiązujących już w przeszłości w postępowaniu 
wykonawczym norm prawnych oraz wykładnia systemowa.

W tej więc sytuacji zaistniała konieczność uchylenia tego postanowienia 
i w oparciu o przepis art. 15 § 1 k.k.w. umorzenia postępowania wykonawczego 
w przedmiocie odwołania skazanemu warunkowego przedterminowego zwol-
nienia. 

Wobec powyższego, Sąd Apelacyjny w Szczecinie postanowił jak na wstępie. 
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Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt 
iii AUa 653/12*

Bony towarowe finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne 
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są wliczane do 
podstawy wymiaru składek, mieszczą się bowiem w dyspozycji przepisu § 2 
pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grud-
nia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Definicja działalności socjalnej (art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) obejmuje wydatki na udzie-
lanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, co daje pracodawcy 
możliwość zakupu ze środków funduszu bonów towarowych z okazji świąt 
z tytułu zwiększonych wydatków w tym okresie. Warunkiem umożliwiają-
cym przyznanie bonów i paczek jest zapisanie takich form pomocy w regu-
laminie funduszu oraz określenie trybu ich przyznawania (art. 8 ust. 1 i 2 
powołanej ustawy).

Przewodniczący: SSA Anna Polak, Sędziowie SA: Zofia Rybicka-Szkibiel (spra-
wozdawca), Romana Mrotek 

* Skorowidz artykułowy: Kodeks postępowanie cywilnego art. 86, 87, art. 379 pkt 5; Ko-
deks pracy art. 16, art. 94 pkt 8; Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1; Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych art. 8 ust. 1; Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. 2009, nr 205, poz. 1585 ze zm.) art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1; Ustawa z dnia 
23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ (Dz.U. nr 45, poz. 391) art. 23 ust. 1 
i 7; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych art. 81 ust. 1 i 6; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenia emerytalne i rentowe § 2 ust. 1 pkt 19.
Skorowidz rzeczowy: pełnomocnik procesowy płatnika, pozbawienie strony możności obrony, 
działalność socjalna – bony towarowe.
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Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2013 r. 
sprawy z odwołania Eugeniusza K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecz-
nych, przy udziale zainteresowanych Eleonory D., Moniki H., Teresy J., Barba-
ry D., Sylwestra C., Justyny M. i Agnieszki F., o wysokość podstawy wymiaru 
składek, na skutek apelacji płatnika od Wyroku Sądu Okręgowego w Sz. z dn. 
27 marca 2012 r., sprostował oczywistą omyłkę w komparycji zaskarżonego wy-
roku w ten sposób, że w miejsce oznaczenia przedmiotu sporu: „o obowiązek 
ubezpieczenia społecznego” wpisał: „o wysokość podstawy wymiaru składek” 
(punkt 1), zmienił zaskarżony wyrok oraz poprzedzające go decyzje Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych i stwierdził, że nie uwzględnia się w podstawie 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie cho-
robowe, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne wypłat z tytułu 
bonów towarowych, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych, na rzecz ubezpieczonych w wysokości i w okresach wskazanych w zaskar-
żonych decyzjach (punkt 2) oraz zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
na rzecz Eugeniusza K. kwotę 210 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (punkt 3).

Uzasadnienie:

Decyzjami z dnia 20 maja 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe osób podlegają-
cych ubezpieczeniom jako pracownicy u płatnika składek Z.P.M. Eugeniusz K.  
wynosiła za:

– Monikę H. w grudniu 2006 r. – 1385,99 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne 
– 1126,67 zł (decyzja nr 159),

– Teresę J. w styczniu 2009 r. – 1894,70 zł, w grudniu 2009 r. – 1729,47 zł, 
a na ubezpieczenie zdrowotne w tym samym czasie odpowiednio: 
1634,94 zł i 1492,36 zł (decyzja nr 169).

Decyzją z dnia 25 maja 2011 r. nr 37 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe Barbary D., podlega-
jącej ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek Z.P.M. Eugeniusz K., 
wynosiła w grudniu 2004 r. – 948 zł, w marcu 2005 r. – 972,50 zł, w grudniu 
2005 r. – 1964,57 zł, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
wynosiła odpowiednio: 770,63 zł, 790,54 zł i 1597,06 zł.
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Decyzją z dnia 22 czerwca 2011 r. nr 168 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe Justyny M., podlega-
jącej ubezpieczeniom jako pracownik u płatnika składek Z.P.M. Eugeniusz K., 
wynosiła w grudniu 2005 r. – 2221,10 zł, w grudniu 2006 r. – 2070,21 zł, w grud-
niu 2007 r. – 2131,34 zł, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowot-
ne wynosiła odpowiednio: 1805,53 zł, 1682,88 zł i 1796,50 zł.

Decyzjami z dnia 24 czerwca 2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdził, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe osób podlegających 
ubezpieczeniom jako pracownicy u płatnika składek Z.P.M. Eugeniusz K. wy-
nosiła za:

− Agnieszkę F. w styczniu 2009 r. – 1650,79 zł, a na ubezpieczenie zdro-
wotne – 1424,47 zł (decyzja nr 103),

− Sylwestra C. w styczniu 2009 r. – 200 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne 
– 172,58 zł (decyzja nr 43),

− Eleonorę D. w grudniu 2002 r. – 910 zł, w marcu 2004 r. – 1024 zł, 
w grudniu 2004 r. – 1071 zł, w marcu 2005 r. – 1034,20 zł, a na ubezpie-
czenie zdrowotne w tym samym czasie odpowiednio: 739,70 zł, 832,41 zł, 
870,61 zł i 810,70 zł (decyzja nr 67).

W uzasadnieniu powyższych decyzji organ rentowy wskazał, że podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pra-
cowników stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, a zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy za przychody ze stosunku 
pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną 
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania 
tych wypłat i świadczeń. Natomiast zgodnie art. 8 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dysponowanie środkami prze-
znaczonymi na działalność socjalną odbywać się powinno według kryterium 
socjalnego, tzn. przyznanie świadczeń uzależnia się od sytuacji rodzinnej i ma-
terialnej. Zdaniem organu rentowego świadczenia wypłacone przez pracodawcę 
z pominięciem tej zasady nie mogą być oceniane jako świadczenia socjalne. Ma-
jąc na uwadze powyższe, organ rentowy zauważył, że w trakcie kontroli usta-
lono, że w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Z.P.M. 
Eugeniusz K. w P. nie były ustalone progi dochodu na członka rodziny w latach 
od 2002 do 2009 ze wskazaniem wysokości udzielonej pomocy. Organ wskazał, 
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że pracownicy nie występowali z wnioskiem o przyznanie pomocy z funduszu 
z okazji świat oraz nie składali oświadczeń lub zaświadczeń o wysokości docho-
du na członka rodziny.

Płatnik Eugeniusz K. odwołał się od wszystkich powyższych decyzji, pod-
nosząc między innymi, że bony wypłacane były w zależności od sytuacji ży-
ciowej, rodzinnej czy materialnej każdego z pracowników. Ustalanie wartości 
przyznanych bonów towarowych odbywało się wyłącznie poprzez wyznaczo-
nych przez załogę pracowników zajmujących stanowiska kierowników sklepów 
i brygadzistów poszczególnych działów, którzy, znając sytuację materialną, ro-
dzinną czy życiową bezpośrednio podlegających im pracowników, przedkładali 
propozycję przyznania tych świadczeń każdemu uprawnionemu w określonej 
wysokości, np. po 100 zł lub po 300 zł. Płatnik zarzucił nadto organowi rentowe-
mu błędną wykładnię art. 8 ustawy, podnosząc, że ustawodawca w tym zakresie 
pozostawia swobodę działania zarówno pracodawcy, jak i pracownikom. Płatnik 
wskazał, że organ rentowy nie wskazał żadnego konkretnego przepisu prawa na-
kładającego obowiązek żądania np. oświadczeń majątkowych czy też przyzna-
wania świadczeń z funduszu wyłącznie po przedłożeniu podania czy wniosku.

W odpowiedzi na odwołania Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o ich 
oddalenie w całości.

Postanowieniami z dnia 17 października 2011 r. Sąd Okręgowy w Sz. połą-
czył wszystkie powyższe sprawy do łącznego prowadzenia i wyrokowania.

Sąd Okręgowy w Sz. wyrokiem z dnia 27 marca 2012 r. oddalił odwołania 
oraz odstąpił od obciążenia Eugeniusza K. kosztami procesu.

Z ustaleń faktycznych sądu pierwszej instancji wynika, że Eugeniusz K. 
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mięsa oraz sprzeda-
ży wyrobów mięsnych i wędliniarskich od 1993 r. W ramach tej działalności za-
trudnia wielu pracowników, zarówno w sklepach, jak i przy produkcji. W okresie 
objętym decyzjami Eugeniusz K. zatrudniał około 150 osób. Pracownicy ci byli 
zatrudnieni w zakładzie produkcyjnym w P. na stanowiskach związanych z pro-
dukcją i rozbiorem, a ponadto w sklepach zakładu mieszczących się w: P., M., 
D., K., B., R., Ch., G., M., S. Sz., Sz., C., M. oraz P. na stanowiskach kasjerów-
-sprzedawców. Pozostali pracownicy przedsiębiorstwa Eugeniusza K. zajmowali 
stanowiska w administracji, księgowości oraz wykonywali pracę jako kierowcy. 
Od 1996 r. w Z.P.M. Eugeniusz K. nieprzerwanie obowiązuje Regulamin Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Z.P.M. Eugeniusz K. w P. Zgodnie 
z § 2 pkt 1 regulaminu przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość 
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dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Zgodnie z § 2 pkt 3 kierownik 
zakładu ustala roczny preliminarz dochodów oraz ewentualne zwiększenie fun-
duszu określone w art. 5 ust. 4 i 5, art. 7 ust. 4 ustawy o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych. W regulaminie nie wskazano konkretnych progów 
dochodu na członka rodziny, ze wskazaniem wysokości przydzielonej pomocy. 
Aneksem z dnia 6 września 2000 r. wprowadzono do pkt 5 Regulaminu Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Z.P.M. Eugeniusz K. w P., podpunkt 1, 
z którego wynika, że wysokość świadczeń ustalają – na podstawie znajomości 
sytuacji materialnej podległych pracowników w zakładzie produkcyjnym w P. – 
brygadzista produkcji oraz brygadzista rozbioru, w sklepach zakładu – kierow-
nicy sklepów. W dziale II, w § 3, wprowadzono punkt 1, w którym wskazano, 
że warunkiem nabycia uprawnień jest przedłożenie przez byłych pracowników 
(emeryta i rencistę) oświadczeń o dochodzie miesięcznym netto na osobę w ro-
dzinie za miesiąc poprzedzający – przed przyznaniem świadczenia. Przedmioto-
wy aneks wszedł życie z dniem 6 września 2000 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych u płatnika funkcjonuje w ten 
sposób, że w każdym roku kalendarzowym, kiedy znana jest już wysokość środ-
ków pieniężnych zgromadzonych na koncie ZFŚS Z.P.M. Eugeniusz K. w P., 
zbierają się przedstawiciele pracowników, reprezentujący interesy wszystkich 
pracowników zakładu, którzy, znając liczbę pracowników i wysokość zgro-
madzonych na rachunku środków, przygotowują plan wydatków. W tym planie 
uwzględnianie są bony towarowe.

W dniu 10 sierpnia 2000 r. podjęto decyzję o wyborze przedstawicieli pra-
cowników w osobie Józefa W., Tadeusza K., Krzysztofa Ś. oraz Bogdana K. 
Osoby te decydowały wyłącznie o wysokości puli pieniędzy przeznaczonych na 
bony, nie decydowały natomiast o wysokości bonów przeznaczonych dla kon-
kretnego pracownika.

Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS 
na dzień 1 stycznia 2005 r. w wysokości 97 604,36 zł oraz liczbą zatrudnionych 
pracowników uzgodniono, że część środków – w kwocie 11 750,00 zł – zostanie 
przeznaczona na pomoc rzeczową dla pracowników w 2005 r. Środki w kwocie 
11 750,00 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych. Bony towarowe miały 
zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na „zakupy 
przedświąteczne”, w marcu 2005 r. w okresie przed świętami wielkanocnymi na 
łączną kwotę 11 750,00 zł.
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Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS na 
dzień 30 listopada 2005 r. w wysokości 154 093,16 zł oraz liczbą zatrudnionych 
pracowników uzgodniono, że część środków – w kwocie 25 000,00 zł – zosta-
nie przeznaczona na pomoc rzeczową pracownikom w 2005 r. Środki w kwocie 
25 000,00 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych, które miały zostać 
przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na „zakupy przed-
świąteczne”, w grudniu 2005 r. w okresie przed świętami Bożego Narodzenia na 
łączną kwotę 25 000,00 zł. Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzo-
nych na koncie ZFŚS na dzień 1 stycznia 2006 r. w wysokości 136 099,54 zł oraz 
liczbą zatrudnionych pracowników uzgodniono, że część środków – w kwocie 
35 000,00 zł – zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową pracownikom w 2006 r. 
Środki w kwocie 35 000,00 zł przeznaczono na zakup bonów towarowych, które 
miały zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na 
„zakupy przedświąteczne”, w grudniu 2006 r. w okresie przed świętami Bożego 
Narodzenia na łączną kwotę 35 000,00 zł. Po zapoznaniu się ze stanem pienię-
dzy zgromadzonych na koncie ZFŚS na dzień 1 stycznia 2007 r. w wysoko-
ści 101 103,48 zł oraz liczbą zatrudnionych pracowników uzgodniono, że część 
środków – w kwocie 34 800,00 zł – zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową 
pracownikom w 2007 r. Całą kwotę przeznaczono na zakup bonów towarowych, 
które miały zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków 
na „zakupy przedświąteczne”, w grudniu 2007 r. w okresie przed świętami Boże-
go Narodzenia. Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie 
ZFŚS na dzień 1 stycznia 2008 r. w wysokości 66 305,51 zł oraz liczbą zatrud-
nionych pracowników uzgodniono, że część środków – w kwocie 20 500,00 zł 
– zostanie przeznaczona na pomoc rzeczową pracownikom w 2008 r. Środki 
w uzgodnionej kwocie przeznaczono na zakup bonów towarowych, które miały 
zostać przekazane pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na „zakupy 
przedświąteczne”, w grudniu 2008 r. w okresie przed świętami Bożego Naro-
dzenia. Po zapoznaniu się ze stanem pieniędzy zgromadzonych na koncie ZFŚS 
na dzień 1 stycznia 2009 r. w wysokości 45 808,49 zł oraz liczbą zatrudnionych 
pracowników uzgodniono, że część środków – w kwocie 15 210,00 zł – zostanie 
przeznaczona na pomoc rzeczową pracownikom w 2009 r. Środki w całej kwo-
cie przeznaczono na zakup bonów towarowych, które miały zostać przekazane 
pracownikom w okresie zwiększonych wydatków na „zakupy przedświąteczne”, 
w grudniu 2009 r. w okresie przed świętami Bożego Narodzenia.
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W latach 2002–2009 płatnik corocznie postanawiał o przyznaniu pracow-
nikom bonów pieniężnych z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz świąt wiel-
kanocnych. Świadczenia te były finansowane ze środków ZFŚS. O ostatecznej 
wysokości przyznanych bonów decydował Eugeniusz K., nie było przy tym 
ustalonych konkretnych kryteriów, na podstawie których przyznawano bony 
w takiej, a nie innej wysokości. Pracodawca nie odbierał od pracowników ani 
oświadczeń o wysokości dochodów, ani o ich sytuacji materialnej i rodzinnej. 
Pracownicy nie składali też żadnych wniosków o przyznanie im paczek i bonów 
świątecznych.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2002 r. płatnik przyznał 65 pracowni-
kom bony towarowe, w tym o wartości od 100 zł (6 pracownikom), przez 150 zł 
(39 pracownikom), 180 zł (13 pracownikom), 200 zł (5 pracownikom), 250 zł 
(1 pracownikowi), do 280 zł (jednemu pracownikowi).

W marcu 2004 r. bony towarowe z okazji świat wielkanocnych przyznano 
60 osobom w tym 4 bony o wartości 100 zł, 18 bonów po 150 zł, 32 bony o warto-
ści 200 zł, 1 bon o wartości 250 zł i 5 bonów o wartości 300 zł. Nadto w kwietniu 
2004 r. z okazji tych świąt przyznano 1 bon towarowy o wartości 200 zł. Z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia w 2004 r. płatnik przyznał 97 pracownikom bony 
towarowe, w tym 10 bonów o wartości 62 zł, 16 bonów po 124 zł, 28 bonów po 
186 zł, 41 bonów o wartości 247 zł, 1 bon o wartości 433 zł i 1 bon o wartości 
555 zł.

W marcu 2005 r. bony towarowe z okazji świat wielkanocnych przyznano 
87 osobom, w tym 9 bonów o wartości 61,70 zł, 27 bonów o wartości 123,50 zł, 
39 bonów po 185,20 zł, 10 bonów po 247,00 zł, 1 bon o wartości 308,70 zł i 1 bon 
o wartości 370,40 zł. Z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2005 r. płatnik przy-
znał 125 pracownikom bony towarowe, w tym 3 bony o wartości 50 zł, 16 bonów 
po 100 zł, 38 bonów po 150 zł, 37 bonów po 200 zł, 10 bonów po 300 zł, 9 bonów 
o wartości 400 zł, 1 bon o wartości 450 zł i 1 bon o wartości 500 zł.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2006 r. płatnik przyznał 127 pracow-
nikom bony towarowe, w tym 7 bonów o wartości 50 zł, 14 bonów po 100 zł, 
9 bonów po 150 zł, 16 bonów po 200 zł, 15 bonów po 250 zł, 17 bonów po 300 zł, 
26 bonów po 350 zł, 16 bonów po 400 zł, 2 bony o wartości 450 zł, 4 bony o war-
tości 500 zł i 1 bon o wartości 600 zł. 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2007 r. płatnik przyznał 113 pracow-
nikom bony towarowe, w tym 9 bonów o wartości 150 zł, 11 bonów po 200 zł, 
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18 bonów po 250 zł, 20 bonów po 300 zł, 27 bonów po 350 zł, 28 bonów po 
400 zł.

W styczniu 2009 r. płatnik przyznał 94 pracownikom bony towarowe, w tym 
2 bony towarowe o wartości 50 zł, 11 bonów towarowych po 100 zł, 4 bony po 
150 zł, 48 bonów po 200 zł, 25 bonów po 300 zł, 1 bon towarowy o wartości 
350 zł, 2 bony towarowe o wartości 400 zł i 1 bon towarowy o wartości 500 zł. 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia w 2009 r. płatnik przyznał 72 pracownikom 
bony towarowe, w tym 3 bony towarowe o wartości 50 zł, 8 bonów po 100 zł, 
2 bony po 150 zł, 1 bon o wartości 160 zł, 35 bonów po 200 zł i 23 bony po 300 zł.

Eugeniusz K. nie doliczył wartości wydanych bonów do przychodu, sta-
nowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne wymienionych wyżej pracowników. Następnie Sąd Okręgowy 
wskazał podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpiecze-
nie zdrowotne dla pracowników ustalone przez organ rentowy w czasie kontroli 
przeprowadzonej u płatnika Eugeniusza K. przy uwzględnieniu wartości otrzy-
manych przez nich bonów towarowych.

Dalej sąd pierwszej instancji ustalił, że w okresach objętych decyzjami Bar-
bara D. była zatrudniona na stanowisku sprzedawcy w sklepie w M.; na stano-
wiskach sprzedawców zatrudnione były również Justyna M. oraz Eleonora D. 
w sklepach w P., Agnieszka F. oraz Teresa J. w sklepie w G., Monika H. w skle-
pie w S., Sylwester C. zatrudniony był natomiast na stanowisku pracownika 
rozbioru.

W okresie od 10 października 2002 r. do 21 października 2002 r. ZUS prze-
prowadził u Eugeniusza K. kontrolę. Z ramienia organu rentowego prowadziła 
ją Wiesława K. Przedmiotem kontroli było zgłaszanie pracowników do ubezpie-
czeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świad-
czeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywa-
nie rozliczeń z tego tytułu; ustalanie, czy płatnik składek prawidłowo obliczył 
i wykazał w dokumentach rozliczeniowych kwotę wynagrodzenia należnego od 
wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz ustalanie uprawnień 
do świadczeń finansowanych z budżetu państwa, wysokości tych świadczeń 
oraz terminowości ich wypłaty i dokonywania rozliczeń z tego tytułu – wszyst-
ko w okresie od października 1999 r. do 9 października 2002 r. Sprawy zwią-
zane z funkcjonowaniem w przedsiębiorstwie Eugeniusza K. ZFŚS i wypłatami 
z tego funduszu pozostawały jednak całkowicie poza zakresem zainteresowania 
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kontrolującej, która w toku kontroli nie zażądała od płatnika żadnych zwią-
zanych z tym dokumentów, ani też nie odbierała od niego żadnych wyjaśnień 
w tym przedmiocie. Kolejna kontrola została przeprowadzona u płatnika w okre-
sie od 27 grudnia 2010 r. do 3 lutego 2011 r. Także wówczas przeprowadzała ją 
Wiesława K. W doręczonym płatnikowi zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia 
kontroli wskazano, że jej zakres będzie obejmował: prawidłowość i rzetelność 
obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których 
pobierania zobowiązany jest ZUS, oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 
tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia 
emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów 
ubezpieczeń społecznych.

Wiesława K. zna Eugeniusza K. jedynie z widzenia, jako przedsiębiorcę 
działającego w P. Nie utrzymuje z nim kontaktów towarzyskich, takich kontak-
tów z płatnikiem nie utrzymywał także nieżyjący od czterech lat mąż Wiesła-
wy K., będący radnym miasta.

W dniu 20 stycznia 2011 r. Wiesława K. odebrała od Eugeniusza K. ze-
znania odnoszące się do kwestii istotnych w związku z kontrolą. Eugeniusz K. 
zeznał wówczas między innymi, że wypłacał pracownikom bony z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i świąt wielkanocnych. Wskazał, że bony te były wypłacane 
poszczególnym pracownikom w różnych wysokościach, a wartość bonów dla 
konkretnych osób była ustalana z kierownikami sklepów i z brygadzistami dzia-
łów oraz uzależniona była od okresu zatrudnienia w firmie i od zaangażowania 
w pracę – motywacji do pracy i wyników. Płatnik wyjaśnił, że każdy kierow-
nik sklepu i brygadzista działu otrzymywał listę swoich pracowników, na której 
wpisywał proponowaną wysokość bonów, następnie lista ta była zatwierdzana 
przez płatnika. Eugeniusz K. wskazał też, że pracownicy nie składali wniosków 
o wypłatę świadczeń z funduszu ani oświadczeń, mających stanowić podstawę 
przyznania świadczenia. 

Zeznania złożone przez płatnika ustnie były na bieżąco spisywane przez 
Wiesławę K. Po sporządzeniu protokołu przesłuchania, Eugeniusz K. potwier-
dził własnoręcznym podpisem oraz adnotacją, że złożył zeznania takiej treści 
i nie ma zastrzeżeń do treści protokołu przesłuchania. W trakcie przesłuchania 
Eugeniusz K. nie skarżył się na problemy zdrowotne.
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W tych okolicznościach faktycznych Sąd Okręgowy zważył, że odwołania 
płatnika Eugeniusza K. nie zasługiwały na uwzględnienie. Sąd Okręgowy po 
przytoczeniu treści art. 18 ust. 1, art. 4 pkt 9 Ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazał, że przychodami są otrzy-
mane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze 
i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych 
nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego 
stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość 
pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło 
finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za-
sadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, 
nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty nieza-
leżnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia 
pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych 
świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Jednocześnie na mocy § 2 ust. 
1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z podstawy wymiaru składek wyłączono 
świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W tej sytuacji, skoro w niniejszym postępowaniu bezspornym pozostawało, 
że w okresie objętym zaskarżonymi decyzjami organu rentowego płatnik wyda-
wał nieodpłatnie pracownikom bony towarowe z okazji świąt Bożego Narodze-
nia i świąt wielkanocnych, a źródłem finansowania tych świadczeń były środki 
zgromadzone w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to konieczne było 
ustalenie, czy owe świadczenia miały charakter pomocy socjalnej udzielanej 
pracownikom, czy też były może dodatkowym ich przychodem wynikającym 
ze stosunku pracy, a co za tym idzie – stanowiły podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Do dokonania owego ustalenia konieczne było przeanalizowanie przepisów 
Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
i dokonanie oceny, czy pracodawca prawidłowo realizował jej postanowienia.
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Zdaniem sądu pierwszej instancji zarówno w toku procesu, jak i wcześniej, 
w toku postępowania przed organem rentowym, nie zostało wykazane, że w isto-
cie, przyznając świadczenia z ZFŚS, pracodawca kierował się kryteriami, o ja-
kich mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Ustalając stan faktyczny niniejszej sprawy, sąd 
oparł się w szczególności na dokumentach zgromadzonych w aktach (zarówno 
założonych przez ZUS aktach kontroli, jak i aktach sądowych). Autentyczność 
tych dowodów nie była w niniejszej sprawie kwestionowana i nie budziła wąt-
pliwości sądu, stąd też sąd uznał, że jest to wiarygodny materiał dowodowy. 
Ostrożnie natomiast sąd ocenił wiarygodność zeznań świadków, dając tym ze-
znaniom przymiot wiarygodności jedynie w takim zakresie, w jakim korespon-
dowały one z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym 
i zasadami doświadczenia życiowego. Nie można było bowiem utracić z pola 
widzenia tej okoliczności, że świadek Krzysztof Ś. jest nadal pracownikiem Eu-
geniusza K., co może skłaniać do przypuszczenia, iż treść jego zeznań mogła 
być w jakiejś mierze podyktowana obawą o utratę pracy. Podobnie Henryk K. 
– wprawdzie nie jest on już zatrudniony u Eugeniusza K., jednak nadal jed-
nym ze źródeł jego dochodu są środki, jakie ten wypłaca mu za świadczone na 
jego rzecz usługi z zakresu bhp. Wreszcie, Józef W., wprawdzie jest aktualnie 
emerytem, to jednak uczestniczył (przynajmniej formalnie) w podziale bonów 
świątecznych, będąc zresztą zazwyczaj w grupie tych osób, które otrzymywały 
je w najwyższej wysokości. Nie można więc w tej sytuacji wykluczyć istnienia 
po stronie tego świadka obawy co do tego, czy wykrycie ewentualnych nieprawi-
dłowości w przydziale świadczeń nie obciąży także i jego, co mogłoby skłaniać 
go do zatajania lub przeinaczania pewnych okoliczności. Sąd zwrócił uwagę, 
że jeśli chodzi o bony towarowe z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz świąt 
wielkanocnych przyznawane w latach 2004–2009, nie przedstawiono dowodów, 
z których wynikałoby, iż przyznanie prawa do tych świadczeń uzależniano od 
sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracowników. Wysokość przyznawa-
nych pracownikom bonów była wprawdzie zróżnicowana, jednak brakowało 
jakichkolwiek konkretnych danych określających, na jakiej podstawie płatnik 
dokonywał dalszego różnicowania sytuacji tych osób i jakie kryteria decydo-
wały o tym, że konkretna osoba dostanie bon o wartości np. 200 zł, a nie 300 
czy 400 zł. Podkreślić w szczególności trzeba, że płatnik nie odbierał od pra-
cowników ani oświadczeń o wysokości dochodów, ani o ich sytuacji materialnej 
i rodzinnej. Brak zależności pomiędzy sytuacją materialną pracowników a wy-
sokością bonów potwierdza także sama analiza list płac przedstawionych przez 
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płatnika. Z list tych wynika, że często pracownicy otrzymujący wyższe wyna-
grodzenia otrzymywali jednocześnie bony wyższej wartości niż pracownicy ni-
żej wynagradzani, ewentualnie bony w takiej samej wysokości jak oni. Tak było 
chociażby w przypadku Mariusza B. (1405 zł wynagrodzenia i bony o wartości 
500 zł) oraz Urszuli L. i Agnieszki S. (obie – 1324 zł wynagrodzenia i 400 zł bo-
nów), w porównaniu z Anną K. (1153 zł wynagrodzenia i 250 zł bonów), Krysty-
ną F. (1091 zł wynagrodzenia i 50 zł bonów), Moniką H. (1040 zł wynagrodzenia 
i 50 zł bonów) czy Anną W. (590 zł wynagrodzenia i 50 zł bonów). Jeśli chodzi 
zaś o pracowników objętych niniejszym procesem, trzeba zwrócić uwagę choćby 
na Justynę M., która otrzymała w grudniu 2006 r. bony o wartości 350 zł przy 
zarobkach 1433 zł, a dla przykładu Monika H., zarabiając 1040 zł, otrzymała 
bony o wartości 50 zł.

Sąd Okręgowy zauważył, że bony o niższej wartości, bez względu na wyso-
kość wynagrodzenia, otrzymywali często pracownicy, którzy z jakichś przyczyn 
nie przepracowali pełnego miesiąca, np. byli na zwolnieniu lekarskim, urlopie 
(tytułem przykładu – bonów w poszczególnych okresach nie otrzymały np. Elż-
bieta B., Justyna K., Monika G., Sylwia K., Barbara D.). Mogło być oczywi-
ście tak, że osoby, które zarabiały więcej, miały gorszą sytuację bytową od osób 
mniej zarabiających (z uwagi na stan rodzinny lub szczególne potrzeby wywo-
łane np. stanem zdrowia tych osób lub członków ich rodziny), niemniej jednak 
płatnik – na którym spoczywał ciężar dowodu w tej sprawie – nie zaoferował 
materiału dowodowego, na podstawie którego można by było poczynić takie 
ustalenia.

Sąd zwrócił oczywiście uwagę, że w toku niniejszego postępowania płat-
nik próbował wykazać, iż znał sytuację rodzinną i majątkową swoich pracow-
ników. Podnosił, że przyznanie bonów było poprzedzone rozmowami z kie-
rownikami sklepów i brygadzistami na temat sytuacji majątkowej i rodzinnej 
podległych im pracowników. Nadto, jak zapewniał Eugeniusz K., osobiście roz-
mawiał z każdym nowo zatrudnionym pracownikiem, stąd też znał ich sytu-
ację rodzinną i majątkową. Powyższe twierdzenia płatnika nie znalazły jednak 
potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Wprawdzie świadek 
Józef W. wskazał, że „bony na święta dostawali wszyscy pracownicy, ale jeśli 
ktoś miał ciężkie warunki czy jakąś chorobę w domu, to takiej osobie się do-
kładało a innym zabierało”, natomiast świadek Krzysztof Ś. wskazał, że decy-
dujące znaczenie dla wysokości bonów miała mieć w szczególności liczba osób 
w rodzinie pracownika na utrzymaniu oraz że szef jeździł osobiście do sklepów 
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i rozmawiał z pracownikami, jednakże wyjaśnienia tych osób w tym zakresie 
należało ocenić jako niewiarygodne, gdyż nie korespondowały z pozostałym ma-
teriałem dowodowym oraz z zasadami doświadczenia życiowego. Po pierwsze, 
sąd zauważył, że wyjaśnienia świadków Józefa W. oraz Krzysztofa Ś. dotyczące 
rzekomo jasnych kryteriów, jakimi miał kierować się Eugeniusz K. przy okre-
ślaniu wysokości należnych pracownikom bonów, nie znalazły potwierdzenia 
w zeznaniach trzeciego świadka – Henryka K. Z wyjaśnień tego świadka wy-
nikało bowiem jednoznacznie, że o ostatecznej wysokości przyznanych bonów 
decydował Eugeniusz K., nie było przy tym jasno ustalonych konkretnych kry-
teriów, na podstawie których przyznawano bony w takiej, a nie innej wysokości, 
co wynika wprost z wyjaśnień świadka, który wskazał, że kiedy otrzymał bon 
w niższej od pozostałych pracowników wysokości był przekonany, że jest to 
związane z tym, że zatrudniony był u płatnika w niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Przede wszystkim jednak wyjaśnienia świadków odnośnie do kryteriów 
przyznawania bonów należało uznać za niewiarygodne w kontekście wyjaśnień 
samego płatnika złożonych przed organem rentowym. Eugeniusz K. przyznał 
bowiem wówczas, że wysokość bonów przyznawanych poszczególnym pracow-
nikom uzależniona była nie tyle od sytuacji finansowej i rodzinnej podwładnych, 
co od ich zaangażowania w pracę, motywacji i osiąganych rezultatów. Wyjaśnie-
nia te sąd uznał za szczere i prawdziwe, nie dając wiary późniejszym twierdze-
niom Eugeniusza K. (zgłaszanym dopiero w postępowaniu sądowym, między 
innymi, w odwołaniach od decyzji), że bony były przyznawane w wysokości 
zróżnicowanej, zależnej od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej każdego 
uprawnionego. W szczególności sąd uznał za niemiarodajne zarzuty płatnika, 
jakoby został niejako „podpuszczony” przez przesłuchującą go inspektor ZUS, 
która zasugerowała mu treść takich, a nie innych zeznań, na co on przystał, ma-
jąc do niej zaufanie, poparte wcześniejszą znajomością oraz znajomością z jej 
mężem. Przesłuchana w charakterze świadka inspektor ZUS Wiesława K. za-
przeczyła bowiem, aby w ogóle (poza ogólną znajomością „z widzenia”, z racji 
zamieszkiwania w tej samej miejscowości) znała płatnika, ewentualnie by jakaś 
bliższa relacja łączyła go z jej, nieżyjącym już, mężem. Niewiarygodne były też 
twierdzenia Eugeniusza K., jakoby składając zeznania nie do końca był świadom 
ich treści i skutków z uwagi na stan chorobowy, w jakim wówczas się znajdo-
wał. Eugeniusz K. nie przedstawił bowiem żadnych dowodów na to, by w owym 
czasie faktycznie był chory oraz, by objawy chorobowe były tak nasilone, że 
uniemożliwiały mu prawdziwe i należyte przedstawienie wszystkich istotnych 
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dla sprawy okoliczności. Ponadto przesłuchana w charakterze świadka inspektor 
ZUS zaprzeczyła, aby sugerowała płatnikowi odpowiedzi na zadawane pytania, 
wskazując, że pytała go jedynie o to, czy ma inne dokumenty poza regulaminem 
funduszu i listami wpłat oraz o to, czy pracownicy składali wnioski o przyzna-
nie świadczeń, czy znana była ich sytuacja materialna, dochód na jedną osobę 
w rodzinie. Wreszcie, w tym miejscu trzeba też wskazać, że zgodnie ze stosow-
nymi przepisami normującymi postępowania kontrolne prowadzone przez ZUS, 
inspektorzy prowadzący kontrolę mają prawo do odbierania pisemnych zeznań, 
po pouczeniu zeznających o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań (inaczej niż w toku postępowania cywilnego, który nakazuje przesłu-
chiwanie strony po pouczeniu w trybie art. 304 k.p.c., a więc jedynie o ogólnej 
powinności zeznawania prawdy). Pracownik ZUS działa więc w takiej sytuacji 
jako funkcjonariusz publiczny, co składający zeznania Eugeniusz K. z całą pew-
nością wiedział.

W świetle powyższego, zdaniem sądu brak było podstaw do przyjęcia, że 
wysokość bonów wypłacanych zainteresowanym przez płatnika w okresie świąt 
w latach 2002–2009 zależała od ich sytuacji materialnej i rodzinnej. Przeciwnie, 
analiza zgromadzonych w sprawie dokumentów nakazuje uznać za odpowia-
dające prawdzie wcześniejsze twierdzenia Eugeniusza K., że „wysokość bonów 
była uzależniona od okresu zatrudnienia w firmie i od zaangażowania w pracy, 
od motywacji do pracy i wyników” (akt kontroli). Taka zasada podziału środ-
ków funduszu socjalnego pozostaje zaś w sprzeczności z art. 8 ust. 1 ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Powołując się na orzecznictwo 
Sądu Najwyższego (wyrok z dn. 16 września 2009 r., I UK 121/09) sąd pierw-
szej instancji akcentował, że podstawowym kryterium dysponowania środkami 
funduszu określonym w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych jest kryterium oparte na ocenie sytuacji życiowej, rodzinnej i mate-
rialnej osoby korzystającej z funduszu. Jeżeli wypłata bonów towarowych nie 
ma charakteru socjalnego, gdyż nie wiąże otrzymania bonów towarowych z kry-
terium socjalnym, to bony należy uznać za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 
Ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który to przychód 
stanowi podstawę wymiaru składek. 

Sąd Okręgowy wskazał, że płatnik w trakcie procesu podnosił, że doskona-
le znał sytuację rodzinną i majątkową wszystkich swoich pracowników. W świe-
tle zasad doświadczenia życiowego nie sposób jednak uznać, by pracodawca za-
trudniający w zakładzie pracy ponad 100 osób był na tyle dobrze zorientowany 
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w stale zmieniającej się sytuacji rodzinno-majątkowej swoich pracowników, by 
w procedurze przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych nie posiłkować się stosownymi oświadczeniami o sytuacji majątkowej 
osób uprawnionych. Nawet zaś, gdy zważyć, że – przynajmniej zgodnie z treścią 
przedłożonych do akt sprawy dokumentów – przy podziale środków z ZFŚS po-
mocą służyli mu przedstawiciele załogi, w tym między innymi Krzysztof Ś. oraz 
Józef W., to także nie można uznać, aby te właśnie osoby orientowały się do-
brze w sytuacji wszystkich zatrudnionych w zakładzie osób. Obaj ci pracownicy 
pracowali bowiem na terenie głównego zakładu produkcyjnego mieszczącego 
się w P., w związku z czym sami przyznali, że orientowali się tylko w sytuacji 
swoich bezpośrednich współpracowników (jednak tylko pracowników produk-
cyjnych zatrudnionych w tym zakładzie, a już nie np. w sytuacji pracowników 
administracji czy księgowości). Wskazali wprawdzie, że jeśli chodzi o (stano-
wiące większość) pracownice sklepów, to w ich sytuacji orientowały się chyba 
kierowniczki poszczególnych sklepów, jednak w toku procesu odwołujący się 
nie przedstawił żadnych dowodów, na podstawie których można by ustalić, iż 
Eugeniusz K., przydzielając bony, faktycznie korzystał z wiedzy poszczególnych 
kierowników sklepu, a jeśli nawet tak było – by wiedza ta była gromadzona 
w sposób rzetelny i miarodajny, pozwalający na wykorzystanie jej do obiektyw-
nego i sprawiedliwego rozdziału bonów.

Reasumując, Sąd Okręgowy przyjął, że w wyniku przeprowadzonego 
postępowania konieczne stało się uznanie, że pomimo iż środki na bony to-
warowe pochodziły z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to sposób 
dysponowania nimi pozostawał w sprzeczności z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 
4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Skoro bowiem 
przyznanie tych świadczeń nie było zależne od sytuacji majątkowej, życiowej 
czy rodzinnej uprawnionych, to nie stanowiły one świadczeń socjalnych pod-
legających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. Pracodawca bowiem co 
prawda administruje funduszem, jednak nie może tego czynić z pominięciem 
ustawy i przez swoje działania uszczuplać funduszu socjalnego przeznaczonego 
dla załogi. Skoro więc ad casum wypłata bonów czy dofinasowania nie miały 
charakteru socjalnego, gdyż nie wiązały otrzymania tych świadczeń z kryterium 
socjalnym, to wartość owych świadczeń należało uznać za przychód w rozu-
mieniu art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, stanowiący podstawę wymiaru składek (art. 18 ust. 1 ustawy 
systemowej w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
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z dnia 18 grudnia 1998 r. oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy, działając na podstawie przepi-
su art. 47714 § 1 k.p.c., oddalił odwołania płatnika jako bezzasadne (punkt I wy-
roku). W punkcie II wyroku sąd rozstrzygnął o kosztach postępowania, uzna-
jąc, że w niniejszej sprawie wystąpiły przesłanki do odstąpienia od obciążania 
odwołującego się kosztami zastępstwa procesowego strony przeciwnej w opar-
ciu o art. 102 k.p.c. W ocenie sądu należało mieć na względzie precedensowy 
charakter niniejszej sprawy. Organ rentowy wydał bowiem w 2011 r. decyzje, 
sięgające wielu lat wstecz, domagając się obecnie od płatnika wyrównania skła-
dek za okres kilku lat. Podkreślenia wymaga przy tym, że kwestie związane 
z prawidłowością wypłat z ZFŚS stały się przedmiotem zainteresowania ZUS 
dopiero około 2009 r., kiedy to zapadło najistotniejsze jak dotąd w sprawach tego 
rodzaju orzeczenie Sądu Najwyższego (przywoływane wyżej), w którym sąd ten 
zakwestionował funkcjonującą powszechnie praktykę przydzielania pracowni-
kom ze środków ZFŚS tzw. bonów świątecznych. Sąd miał również na uwadze, 
że wskutek uprawomocnienia się zaskarżonych decyzji, płatnika obciąży dość 
wysokie zadłużenie względem organu rentowego (liczone wszak wraz z odset-
kami, narosłymi przez szereg lat). 

Apelację od powyższego wyroku co do punktu I złożył płatnik Euge-
niusz K., zarzucając rozstrzygnięciu naruszenie:

–  Art. 6 k.c. w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o za-
kładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz w związku z art. § 2 ust. 1 pkt 19 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe przez niewskazanie dowodów potwierdzających, 
że wydane przez płatnika ubezpieczonym bony towarowe w okresie wzmożo-
nych zakupów z okazji świąt wielkanocnych oraz świąt Bożego Narodzenia jako 
świadczenie w całości sfinansowane ze środków z zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych nie ma charakteru socjalnego.

–  Art. 6 k.c. w związku z art. 233 § 1 i § 2 k.p.c. poprzez błędną ich wy-
kładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu za podstawę za-
skarżonego orzeczenia dowodów przedstawionych wyłącznie przez płatnika, 
którym sąd dowolnie odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, pomimo nie-
zakwestionowania tych dowodów, i nieprzedstawienie innych dowodów w pro-
cesie przez organ rentowy, a także na braku oceny znaczenia zarówno odmowy 
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przedstawienia w procesie przez organ rentowy dowodów, jak i niewdania się 
organu w spór.

–  Art. 86 w związku z art. 32 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sys-
temie ubezpieczeń społecznych poprzez błędną ich wykładnię i niewłaściwe za-
stosowanie polegające na przeprowadzeniu kontroli w zakresie zgłaszania przez 
płatnika do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonych, na podstawie przepi-
sów art. 86 ust. 1 i art. 32 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych, które nie stanowią podstawy prawnej, upoważniającej 
organ rentowy do dokonania tej czynności prawnej. Organ rentowy dokonał kon-
troli płatnika w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, biorąc za podsta-
wę art. 86 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który na podstawie 
art. 32 tej ustawy stosuje się wyłącznie do postępowania kontrolnego w zakresie 
składek na ubezpieczenia społeczne, a więc ubezpieczenia emerytalne, rento-
we, chorobowe i wypadkowe, gdyż enumeratywne wyliczenie w art. 32 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych rodzajów składek nie obejmuje zastosowa-
nia przepisów dotyczących kontroli w zakresie tych składek.

–  § 2 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe poprzez błędną jego 
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na stwierdzeniu, że płatnik do 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdro-
wotne ubezpieczonych ma obowiązek wliczyć, nie stanowiące podstawy wymia-
ru tych składek, świadczenie w całości finansowane ze środków przeznaczonych 
na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w posta-
ci równowartości wydanych bonów towarowych z okazji świąt wielkanocnych 
oraz świąt Bożego Narodzenia.

–  Art. 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych poprzez błędną jego wykładnię 
i niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że wydane przez płatnika 
ubezpieczonym w okresie wzmożonych zakupów bony towarowe z okazji świąt 
wielkanocnych oraz świąt Bożego Narodzenia jako świadczenie w całości sfi-
nansowane ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie ma 
charakteru socjalnego.

Ponadto apelujący zarzucił nierozpoznanie przez sąd całości sprawy oraz 
sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału do-
wodowego polegające na tym, że sąd nie ustosunkował się do treści wszystkich 
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zarzutów oraz uzasadniających ich twierdzeń, zawartych w poszczególnych od-
wołaniach do decyzji organu rentowego, rozstrzygnął sprawę na niekorzyść płat-
nika, mając za podstawę zademonstrowane przez płatnika na rozprawie dowody 
potwierdzające zasadność zarzutów zawartych w odwołaniach od decyzji orga-
nu rentowego, który na rozprawie nie tylko nie zaprzeczył tym dowodom i nie 
powołał dowodów przeciwnych, ale w ogóle nie wdał się w spór w rozumieniu 
art. 221 w związku z art. 3 k.p.c.;

–  Sąd nie wyjaśnił, na podstawie jakich dowodów uznał, że bony towarowe 
wypłacone zainteresowanym były de facto nagrodami, skoro płatnik przedstawił 
dowód w postaci list płac, na których uwzględnione są poszczególne składniki 
wynagrodzenia składające się z wynagrodzenia zasadniczego, przyznawanych 
za pracę nagród pieniężnych oraz oddzielnie kwotowe wartości bonów towaro-
wych sfinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jako i wy-
danych nie za pracę, a wyłącznie z okazji wzmożonych zakupów świątecznych.

–  Sąd w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wskazuje, że Agnieszka F. 
i Marta P., których sprawy nie były przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszym 
postępowaniu, otrzymały bony towarowe w styczniu 2009 r., co jest niezgodne 
z rzeczywistością, albowiem te oraz pozostałe osoby otrzymywały przedmioto-
we bony zawsze i wyłącznie w okresie wzmożonych zakupów przed świętami 
wielkanocnymi oraz przed świętami Bożego Narodzenia, co kwitowały swoim 
podpisem na właściwej liście wypłaty bonów świątecznych, natomiast podatek 
dochodowy od bonów tych zawsze jest płacony w następnym miesiącu, za mie-
siąc poprzedni, np. w styczniu 2009 r. za grudzień 2008 r., czego sąd nie wyja-
śnił, a co płatnik podnosił zarówno w odwołaniach od decyzji, jak i w pismach 
procesowych oraz na rozprawie i co potwierdzają zeznania świadków.

Wskazując na powyższe zarzuty, Eugeniusz K. wniósł o zmianę w zakresie 
punktu I zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie odwołań od wskazanych 
w nim decyzji i orzeczenie, że do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zainteresowanych nie wlicza się świadcze-
nia finansowanego ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci bonów towarowych wydanych 
przez płatnika z okazji świat wielkanocnych oraz świąt Bożego Narodzenia, 
względnie o uchylenie w zakresie punktu I zaskarżonego wyroku oraz w całości 
poprzedzających go decyzji organu rentowego, zasądzenie od organu rentowego 
na rzecz płatnika kosztów postępowania według norm przepisanych.
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Sąd Apelacyjny rozważył, co następuje:

W części wstępnej wyroku Sądu Okręgowego omyłkowo oznaczono przed-
miot sprawy: „o obowiązek ubezpieczenia społecznego”, podczas gdy z akt po-
stępowania wynika, że sprawa toczy się o ustalenie podstawy wymiaru składek. 
Organ rentowy, a następnie Sąd Okręgowy nie orzekały o podleganiu lub nie-
podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, ale o wymiarze określonej 
wysokości składki, tj. określenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie 
(por. Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 17 lipca 2009 r., I UZ 22/09, OSNP 
2011/5-6/88). Zgodnie zatem z treścią przepisu art. 350 § 1 k.p.c., mając na uwa-
dze wskazany powyżej błąd pisarski w komparycji wyroku z dnia 23 lutego 
2012 r., Sąd Apelacyjny orzekł jak w punkcie I wyroku. 

W pierwszej kolejności, odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 107 § 1 i 3 
k.p.a. przez organ rentowy, wskazać należy, że decyzje, które są przedmiotem 
oceny sądu pierwszej i drugiej instancji, nie spełniają wymogów art. 107 k.p.a., 
albowiem decyzje te nie zawierają wskazanych kwot, które powinny być wliczo-
ne jako wypłaty z bonów towarowych do podstawy wymiaru składek. Podkreślić 
należy, że decyzje obejmowały okres 10 lat wstecz, więc wszystkie wynagro-
dzenia były już ozusowane, były już podstawą wymiaru składek, co oznacza, 
że przedmiotem sporu w organie rentowym powinny być tylko kwoty bonów 
wymienione za poszczególny miesiąc. W celu zobrazowania, jak to się kształ-
towało przy ewentualnej korekcie podstawy wymiaru składek za okres 10 lat 
wstecz mogłaby być w zestawieniu rubryka pomocnicza dla organu rentowe-
go, gdzie wskazana jest kwota już poprzednio ozusowana, albowiem poprzed-
nio ozusowane wynagrodzenia nie mogą być ponownie wykazywane w decyzji 
wymiarowej jako ponowna podstawa wymiaru, gdyż poprzedni okres jest już 
zamkniętym okresem. Taka decyzja nie poddaje się kontroli sądowej, gdyż nie 
zawiera prawidłowego rozliczenia, jakie kwoty były wypłacone w poszczegól-
nych miesiącach poszczególnym pracownikom.

Przechodząc do oceny pozostałych zarzutów podniesionych w apelacji, 
należało rozważyć, czy postępowanie przed sądem pierwszej instancji nie jest 
dotknięte nieważnością. Apelujący podniósł zarzut pozbawienia możności obro-
ny swych praw wskutek odmowy dopuszczenia do udziału jako pełnomocnika 
Ryszarda B., z którym – według twierdzeń Eugeniusza K. – łączył go stały sto-
sunek zlecenia. Zgodnie z art. 86 k.p.c. strony i ich organy lub przedstawiciele 
ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Krąg 
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podmiotowy osób, które mogą pełnić w postępowaniu cywilnym funkcję peł-
nomocnika, a także rodzaj spraw, w jakich osoby te mogą występować w takim 
charakterze, określa art. 87 k.p.c. Z kolei w myśl art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocni-
kiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysło-
wej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub 
interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, 
jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, 
jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozo-
stające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, że zakres 
umowy zlecenia łączącej Ryszarda B. i Eugeniusza K. nie obejmował przedmio-
tu niniejszej sprawy, tj. ustalenie podstawy wymiaru składek. Oznacza to, że 
Ryszard B. nie mógł być pełnomocnikiem Eugeniusza K. w rozpoznanej spra-
wie, która nie wchodziła w zakres stosunku zlecenia łączącego Eugeniusza K. 
z Ryszardem B. Podkreślić należy, że występowanie w sprawie w charakterze 
pełnomocnika strony osoby, która nie mogła być pełnomocnikiem, oznacza brak 
należytego umocowania, co powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 
k.p.c.). Nienależyte umocowanie pełnomocnika procesowego zachodzi bowiem 
zarówno wtedy, gdy osoba działająca jako pełnomocnik nie legitymuje się peł-
nomocnictwem, jak i w sytuacji, gdy osobie takiej strona wprawdzie udzieliła 
pełnomocnictwa, ale osoba ta nie może być w danej sprawie pełnomocnikiem, 
gdyż nie należy do kręgu osób, które według ustawy mogą być pełnomocnikami 
czy to określonych stron, czy też w sprawach danego rodzaju.

W świetle powyższych okoliczności wskazać należy, że twierdzenia ape-
lującego dotyczące pozbawiania go możności obrony swych praw, odmowy do-
puszczenia do udziału jako pełnomocnika Ryszarda B., są bezzasadne. W utrwa-
lonym orzecznictwie przyjmuje się, że pozbawienie możności obrony swych 
praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości procesowych 
sądu lub strony przeciwnej nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu 
lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na 
następnych rozprawach przed wydaniem wyroku w danej instancji (Wyrok SN 
z dn. 7 października 2009 r., III CSK 35/09, LEX nr 572042). W wyroku z dnia 
16 lipca 2009 r., II PK 13/09 (LEX nr 533099) Sąd Najwyższy wskazał, że wadli-
wość polegająca na pozbawieniu strony możności obrony, wywołująca nieważ-
ność postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.), występuje bowiem wówczas, gdy strona 
procesowa, wbrew swej woli, zostaje faktycznie pozbawiona możności działania 
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w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tego uchybienia nie mogły 
być usunięte w dalszym toku procesu przed wydaniem w danej instancji wyro-
ku (por. np. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z dn. 10 maja 2000 r., 
III CKN 416/98, OSNC 2000/12/220; z dn. 10 stycznia 2001 r., I CKN 999/98 
i z dn. 10 lipca 2002 r., II CKN 822/00, niepublikowane oraz z dn. 10 czerwca 
1974 r., II CR 155/74, OSPiKA 1975/3/66). Przy analizie, czy doszło do pozba-
wienia strony możności działania, należy najpierw rozważyć, co już wcześniej 
było akcentowane, czy nastąpiło naruszenie przepisów procesowych, a w drugiej 
kolejności trzeba sprawdzić, czy uchybienie to wpłynęło na możność strony do 
działania w postępowaniu, w końcu należy zbadać, czy pomimo zajścia tych 
okoliczności strona mogła bronić swych praw. Tylko w razie kumulatywnego 
spełnienia wszystkich tych trzech przesłanek można odpowiedzieć twierdząco, 
że strona została pozbawiona możności działania.

W ocenie sądu odwoławczego postępowanie przed sądem pierwszej in-
stancji nie było dotknięte wadliwymi czynnościami procesowymi sądu czy też 
strony przeciwnej, powodującymi pozbawienie apelującego możności obrony 
jego praw. Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem apelującego, aby 
uniemożliwiono mu wykonanie obrony. W tym stanie rzeczy należało ocenić, 
że skarżący nie został pozbawiony możności obrony swych praw przed Sądem 
Okręgowym i w rezultacie nie wystąpiła nieważność tego postępowania (art. 379 
pkt 5 k.p.c.). Zważywszy na powyżej wskazane okoliczności, stwierdzić należy, 
że w rozpoznawanej sprawie brakuje przesłanek dla stwierdzenia nieważności 
postępowania.

Przechodząc do oceny dalszych zarzutów apelacyjnych, sąd odwoławczy 
ocenił, że apelacja jest uzasadniona. Przy zasadniczo niespornej podstawie fak-
tycznej Sąd Apelacyjny nie podzielił bowiem oceny prawnej dokonanej przez 
Sąd Okręgowy w zakresie, w jakim przyjęto, że świadczenia w postaci bonów 
towarowych przyznane pracownikom przez płatnika Eugeniusza K. w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowią podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wbrew właściwej 
wykładni podstaw materialnoprawnych ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Sąd Okręgowy weryfikację 
legalności zaskarżonej decyzji skoncentrował zasadniczo wokół kryteriów przy-
znanych przez płatnika świadczeń i w efekcie błędnie na tej wyłącznie podstawie 
przesądził o braku celu socjalnego tych świadczeń, a tym samym przyjął, że po-
winny one stanowić podstawę wymiaru składek. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, 
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z przytoczonych poniżej przepisów wynika, że kryterium przyznawania świad-
czeń w postaci bonów nie należy utożsamiać z zaniechaniem realizacji celów 
socjalnych. Istotę sporu w niniejszej sprawie stanowiło zatem nie tyle kryterium 
przyznawania świadczeń socjalnych w Z.P.M. Eugeniusza K., ile to, czy świad-
czenia finansowane były ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Okoliczności te zostały wykazane 
przez odwołującego, natomiast organ rentowy nie zdołał ich podważyć.

Zasady ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 
regulują przepisy Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. 2009, nr 205, poz. 1585 ze zm.; zwanej dalej jako ustawa 
systemowa). Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 i 7 Ustawy z dnia 23 stycznia 
2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ (Dz.U. nr 45, poz. 391) i art. 81 
ust. 1 i 6 zastępującej tę ustawę Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do ustale-
nia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy 
określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy systemowej podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne stanowi przychód – w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, co wynika z art. 4 ust. 9 ustawy systemowej. 
Natomiast z mocy delegacji zawartej w art. 21 tej ustawy obowiązuje Rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe. W § 2 ust. 1 tego rozporządzenia wymieniono przychody, 
które nie stanowią podstawy wymiaru składek, w tym, w pkt 19 świadczenia 
finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych. Co prawda, do dnia 30 stycznia 2004 r. 
rozporządzenie w § 2 zawierało pkt 12, obecnie uchylony, o treści: „wartość 
świadczeń okolicznościowych przyznawanych w formie rzeczowej lub w for-
mie bonów towarowych uprawniających do zakupu w sklepach artykułów spo-
żywczych i przemysłowych, pod warunkiem że nie podlegają one wymianie na 
pieniądze – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty, która z tego tytułu 
została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych”, jednak uchyle-
nie tego przepisu nie wyklucza przyjęcia, że bony towarowe nie stanowią podsta-
wy wymiaru składek na ubezpieczenie. Regulacja § 2 pkt 19 przyporządkowuje 
przychód podlegający wyłączeniu do źródła jego pochodzenia. Jeśli więc bony 
towarowe finansowane są ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach 
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zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to nie są wliczane do podstawy 
wymiaru składek, gdyż mieszczą się w dyspozycji przepisu § 2 pkt 19 rozporzą-
dzenia. Wskazana podstawa materialnoprawna zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia przekonuje więc, że rzeczą organu rentowego 
jest przede wszystkim analiza celów socjalnych i źródeł ich finansowania. Wa-
dliwe jest przy tym założenie, aby wskazany cel socjalny utożsamiać wyłącznie 
z określonymi kryteriami przyznawania świadczeń socjalnych, a przez to, aby 
przyznać organowi rentowemu uprawnienie do weryfikacji kryteriów socjalnych 
przyjętych przez płatnika. Uprawnienie takie w żadnym razie nie wynika z przy-
toczonych podstaw prawnych. W przekonaniu Sądu Apelacyjnego obowiązujące 
w tej mierze regulacje (przede wszystkim cytowany § 2 pkt 19 rozporządzenia) 
sprowadzają uprawnienia kontrolne organu rentowego jedynie do ustalenia, czy 
istnieje w regulaminie FŚS podstawa sfinansowania bonów, czy świadczenia te 
mają charakter socjalny oraz sprawdzenia, czy środki rzeczywiście pochodzą 
z funduszu świadczeń socjalnych. 

Analiza zachowania celów socjalnych powinna przy tym uwzględniać, 
że obowiązek pracodawcy zaspokajania w miarę możliwości i warunków po-
trzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników wynika z art. 16 Usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94 
ze zm.) jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Ponadto ustawodawca 
w art. 94 pkt 8 k.p. nałożył na pracodawcę obowiązek zaspokajania w miarę 
posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników. Pracodawcy nie mają 
zatem bezwzględnego obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz 
pracowników, gdyż przepisy kodeksu jedynie postulują prowadzenie takiej 
działalności. By nie dopuścić do zupełnej dowolności w omawianym zakre-
sie, obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników został w sposób 
warunkowy ujęty w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. Co istotne, pracodawców uprawniono do modyfikacji 
w prawie wewnątrzzakładowym (w układach zbiorowych pracy) obowiązków 
wynikających z ustawy, aby umożliwić im uzależnienie działalności socjalnej od 
posiadanych warunków i możliwości. Nie można zatem pomijać, że zgodnie z in-
tencją ustawodawcy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem 
na poziomie zakładu pracy, którego podstawowym zadaniem jest sfinansowanie 
przez pracodawcę pomocy socjalnej, między innymi na rzecz pracowników i ich 
rodzin. Bez wątpienia zatem pojęcie „socjalny” utożsamiane jest z zaspokaja-
niem potrzeb bytowych, materialnych i kulturalnych osób, które są w trudnych 
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warunkach życiowych. Z kolei „zasady gospodarowania” funduszem oznaczają 
sposób podejmowania decyzji związanych z wydatkowaniem środków finanso-
wych, sposobem ich gromadzenia i wydatkowania. Świadczenia socjalne nie są 
elementem stosunku pracy. Ze środków funduszu finansuje się zatem świad-
czenia niewynikające z warunków wynagradzania za pracę oraz niezależne od 
wyników i jakości wykonywanej przez pracownika pracy. Jedynie te działania, 
które podejmowane są w interesie pracowników, a nie pracodawcy mieszczą się 
w ustawowym pojęciu „zakładowa działalność socjalna”. 

Na tle powyższego – w zakresie ważkim dla rozstrzygnięcia w tej spra-
wie – zważyć należy, że definicja działalności socjalnej może zatem obejmować 
wydatki na udzielanie pomocy materialnej rzeczowej lub finansowej, co daje 
pracodawcy możliwość zakupu ze środków funduszu m.in. bonów towarowych 
z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy z tytułu zwiększonych wy-
datków w tym okresie. Warunkiem umożliwiającym przyznanie bonów i paczek 
jest zapisanie takich form pomocy w regulaminie funduszu oraz określenie trybu 
ich przyznawania (czy przyznanie bonów lub paczek następuje np. na wniosek 
osoby uprawnionej, czy też z inicjatywy pracodawcy).

Jak wynika z niekwestionowanych ustaleń faktycznych sprawy, regulamin 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący w zakładzie płat-
nika przewidywał przeznaczenie środków funduszu na cele związane ze świę-
tami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Jednocześnie regulamin nie przewi-
dywał procedury wnioskowania o pomoc w tym zakresie przez pracowników 
i niesporne jest ustalenie, że bony przyznawane były z inicjatywy pracodawcy 
bez wniosku uprawnionych. W regulaminie przyznanie świadczeń uzależnio-
no od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Środkami 
funduszu, zgodnie z regulaminem, administruje kierownik zakładu. Decyzje 
przyznające pracownikom świadczenia uzgadnia się z kierownikiem zakładu 
(§ 2 ust. 5). Zgodnie zaś z aneksem z września 2000 r., wysokość tych świad-
czeń ustalali na podstawie znajomości wskazanych obszarów podległych sobie 
pracowników kierownicy sklepów oraz brygadziści i ostatecznie weryfikował 
to właściciel zakładu. Jedynie byli pracownicy (emeryci i renciści) zobligowani 
byli do przedłożenia oświadczeń o miesięcznym dochodzie netto na osobę w ro-
dzinie za miesiąc poprzedzający przed przyznaniem świadczenia. Poza sporem 
pozostaje, że realizując wskazane postanowienia regulaminu w okresie objętym 
zaskarżonymi decyzjami organu rentowego, płatnik wydawał nieodpłatnie pra-
cownikom bony towarowe z tytułu zwiększonych potrzeb z okazji świąt Bożego 
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Narodzenia i świąt wielkanocnych w różnych wysokościach (od 50 do 500 zł), 
a źródłem tych świadczeń były środki zgromadzone na odrębnym rachunku ban-
kowym w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Powyższe okoliczności 
znajdują pełne odzwierciedlenie w dokumentacji pracodawcy, w tym w doku-
mentach księgowych i nie ma podstaw do ich kwestionowania.

Już w świetle tych okoliczności zdaniem Sądu Apelacyjnego przyjąć na-
leży, że bony towarowe wypłacane zainteresowanym w niniejszej sprawie są 
przychodem, o którym mowa w § 2 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usta-
lenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne. Z materiału dowodowego wynika przecież, że środki wydatkowane 
w formie bonów towarowych zostały wypłacone z zasobów zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych i – zgodnie z postanowieniami regulaminu – miały 
zaspokajać potrzeby pracowników związane ze zwiększonymi wydatkami świą-
tecznymi, a więc z założenia cele socjalne. Faktycznie były one wypłacane naj-
wyżej dwa razy w roku w czasie okołoświątecznym i w różnej wysokości. Także 
organ rentowy w istocie nie kwestionował treści regulaminu, ani też ustalenia, 
że pomoc w postaci zwiększonych wydatków na święta mieści się w ramach po-
mocy socjalnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych, koncentrując swe zastrzeżenia wokół rzeczywistych kryteriów 
przyznawania bonów w określonej wysokości. 

Niezależnie od powyższego, w ocenie Sądu Apelacyjnego organ rentowy 
nie zdołał również wykazać, aby płatnik, przyznając bony, nie kierował się sytu-
acją socjalną swych pracowników. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych nie zawiera przepisu upoważniającego do tworzenia zasad podziału 
funduszu będących w sprzeczności z przepisem art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s., jest to więc 
przepis bezwzględnie obowiązujący. Należy zatem podzielić pogląd Sądu Okrę-
gowego, że brzmienie art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. nie upoważnia do przyznawania oso-
bom uprawnionym prawa do świadczeń socjalnych w takiej samej wysokości. 
Byłoby to bowiem w istocie przyznawanie tym osobom dodatku do wynagrodze-
nia czy emerytury. Przepis ten wyraźnie określa związek pomiędzy wartością 
przyznawanego świadczenia a łącznie rozpatrywaną sytuacją życiową, rodzinną 
i materialną osoby uprawnionej. Nakłada to na przyznających świadczenia obo-
wiązek indywidualnej (w żadnym wypadku zbiorowej) kwalifikacji wniosków. 
Przepis określający kryteria socjalne jest jednak dosyć ogólnikowy i nie zawiera 
równocześnie żadnych wskazówek dotyczących gromadzenia informacji o stanie 
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majątkowym, sytuacji rodzinnej, życiowej czy dochodach osób uprawnionych. 
W szczególności ustawodawca, pozostawiając w tej mierze swobodę pracodaw-
cy i załodze pracowników, nie zdefiniował żadnych kryteriów ani progów, jakie 
winny być brane pod uwagę dla oceny tych sytuacji, które obligowałyby pra-
codawcę do gromadzenia w tym zakresie szczególnej dokumentacji, a tym sa-
mym nie określa sposobu, w jaki miałoby nastąpić udokumentowanie spełnienia 
wskazanych kryteriów. Skoro tak, nie można odrzucić założenia, że informa-
cje o pracownikach we wskazanych w ustawie obszarach zbiera samodzielnie, 
na podstawie rozmów i znajomości z pracownikami, względnie z wiadomości, 
które w tym zakresie przekaże mu ich bezpośredni przełożony (np. kierownik 
sklepu lub brygadzista). Niewątpliwie, częściowe informacje o stanie rodzinnym 
będą przecież wynikać również z dokumentów zgromadzonych w aktach oso-
bowych pracownika czy w zgłoszeniach do ubezpieczenia społecznego. W po-
zostałym zakresie właściwym sposobem zdobycia informacji uzupełniających 
o sytuacji osób uprawnionych mogą być ich oświadczenia, w tym ustne. Oświad-
czenia takie mogą być przecież składane w dowolnej formie, choć możliwe jest 
też określenie przez pracodawcę ich wzoru czy choćby tylko zakresu informa-
cji, jakie powinny być w nich zawarte. W kontekście obowiązujących regulacji 
właściwym sposobem zdobycia informacji o sytuacji osób uprawnionych mogą 
być nawet ich oświadczenia anonimowe lub też dokonanie anonimowego roz-
poznania. Rozpoznanie to może dotyczyć sytuacji materialnej lub finansowej 
(np. dochód na jednego członka rodziny) oraz życiowej (np. konieczność długo-
trwałego leczenia, niepełnosprawność członków rodziny). Informacje o sytuacji 
życiowej, rodzinnej i materialnej czerpać można zatem także od bezpośrednich 
przełożonych pracowników, którzy mają z nimi codzienny kontakt w czasie wy-
konywania obowiązków pracowniczych.

Regulamin obowiązujący w zakładzie pracy płatnika Eugeniusza K. regu-
lował, że przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z fun-
duszu są uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby upraw-
nionej do korzystania z funduszu. Postanowiono nadto, że środkami funduszu 
administruje kierownik zakładu, a decyzje przyznające pracownikom świad-
czenia uzgadniane są z kierownikami zakładu. Wysokość świadczeń ustalali na 
podstawie znajomości sytuacji materialnej podległych brygadzista produkcji, 
brygadzista rozbioru oraz kierownicy sklepów, a ostatecznie weryfikował ją 
pracodawca. Takie ustalenie warunków i zasad przyznawania świadczeń należy 
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uznać za dopuszczalne w świetle omówionych wyżej regulacji ustawy o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych. 

W konsekwencji tego Sąd Apelacyjny nie podzielił poglądu Sądu Okręgo-
wego, że płatnik nie wykazał, aby przyznanie bonów uzależnione było od sytu-
acji życiowej, materialnej i rodzinnej pracowników, przeczy bowiem temu ana-
liza zarobków pracowników oraz założenie, że pracodawca faktycznie nie mógł 
mieć rozpoznania w sytuacji około 100 pracowników. Z analizy treści uzasad-
nienia zaskarżonego rozstrzygnięcia zdaje się wynikać, że wspomniana konsta-
tacja sądu pierwszej instancji zasadniczo oparta została na stwierdzeniu braku 
prowadzenia przez pracodawcę szczegółowej dokumentacji dotyczącej sytuacji 
bytowej pracowników, w tym braku zobowiązania pracowników do składania 
oświadczeń o stanie majątkowym i dochodach, co w ocenie Sądu Apelacyjnego 
nie może mieć znaczenia rozstrzygającego. Choć bowiem w istocie tak było, 
to przecież obowiązek taki nie wynika z obowiązujących przepisów i – jak już 
wspomniano wyżej – dopuszczalne jest, że bez szczególnie sformalizowanych 
działań pracodawca może powziąć wiedzę o sytuacji swoich pracowników także 
z innych źródeł, aniżeli z ich pisemnych oświadczeń zawierających konkretne 
dane. Ustawodawca nie określił formy, w jakiej pracodawca zobligowany jest 
weryfikować sytuację rodzinną, materialną i życiową swoich pracowników, 
ani też nie przesądził o najwłaściwszym dla tej oceny kryterium, pozostawia-
jąc tę kwestię do dyspozycji płatnika i jego podwładnych. Niesłusznie więc 
sąd pierwszej instancji, opierając rozstrzygnięcie na wybiórczym porównaniu 
zarobków kilkunastu pracowników i wysokości otrzymanych od nich bonów, 
de facto sam ustalił najwłaściwsze według niego kryterium, które jednak nie 
wynika ani z uzgodnień płatnika z pracownikami regulowanych regulaminem, 
ani też nie znalazło potwierdzenia w zeznaniach świadków. Argumentacja Sądu 
Okręgowego w tym ujęciu mogłaby co najwyżej zmierzać do wykazania nie-
prawidłowości w dysponowaniu środkami z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, choć według kryterium obranego wyłącznie przez ten sąd. Nie to jest 
jednak przedmiotem niniejszego postępowania. Decyzje o każdorazowym przy-
znaniu pomocy z funduszu socjalnego na określony cel należą do pracodawcy 
lub osoby odpowiedzialnej w imieniu pracodawcy, a swoboda ich podejmowania 
jest ograniczona uprawnieniami związków zawodowych. W wypadku niezgod-
nego z prawem administrowania środkami funduszu pracodawca ponosi odpo-
wiedzialność cywilną (art. 8 ust. 3 u.z.f.ś.s.) i karno-administracyjną (art. 12a 
u.z.f.ś.s.). Trzeba w związku z tym mieć na uwadze, że w zakładzie pracy 
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płatnika nie było związków zawodowych, a wyłącznie powołano przedstawicieli 
pracowników reprezentujących interesy załogi. Ani jednak przedstawiciele pra-
cowników, ani inni pracownicy zatrudnieni w zakładzie płatnika w całym okre-
sie, którego dotyczy spór, nie kwestionowali zasady przydzielania bonów i ich 
wysokości, jak i postanowień istniejącego regulaminu. Nieprawidłowości w tym 
zakresie nie stwierdziła też PIP ani ZUS w ramach kontroli przeprowadzonej 
w 2002 r. W tym też zakresie Sąd Okręgowy niesłusznie zdewaluował wartość 
dowodową zeznań świadków i płatnika oraz danych wynikających z niespornej 
treści istniejących w sprawie dokumentów. 

Przede wszystkim Sąd Apelacyjny dostrzega, że wyciągi z kont pracow-
ników dowodzą, że w okresie spornym płatnik zatrudniał maksymalnie około 
130 pracowników, w tym przy produkcji i w sklepach. W grudniu 2002 r. praco-
dawca rozdysponował bony zaledwie pośród 65 pracowników, w marcu 2004 r. 
bony przyznano 60 osobom i dopiero od grudnia 2004 r. liczba pracowników 
zaczęła oscylować około 100. Największa liczba pracowników obdarowanych 
bonami wystąpiła w grudniu 2006 r., kiedy płatnik przyznał bony towarowe 
127 pracownikom. Stopniowe narastanie liczby pracowników z kolejnymi latami 
oraz ich liczba w 2002 r. (65 osób) i w 2004 r. (60 osób), a priori nie wykluczają 
założenia, że pracodawca aktywnie administrujący swym zakładem pracy jest 
dobrze zorientowany w sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej swoich pod-
władnych, zwłaszcza przy założeniu, że poszczególnymi komórkami w zakładzie 
produkcji i w sklepach administrowali także wyznaczeni przez niego kierowcy 
i brygadziści, którzy mieli codzienny, bezpośredni kontakt z mniejszą liczbą 
podwładnych. Zgodnie z pierwotnym zeznaniem płatnika, które w tej mierze po-
wielił w toku postępowania sądowego, Eugeniusz K. znał swoich pracowników, 
a szczegółowe informacje o ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej posia-
dał od kierowników sklepów i brygadzistów, z którymi konsultował wysokość 
przyznanych świadczeń. W istocie zeznający w sprawie świadkowie potwierdzi-
li, że pracodawca stale przebywał w zakładzie pracy, niejednokrotnie rozmawiał 
z pracownikami, pytając o ich sytuację rodzinną i majątkową. Krzysztof Ś. ze-
znał, że nie składał informacji pisemnej o swojej sytuacji rodzinnej i majątkowej, 
ale szef o tym wiedział, nieraz na przerwach rozmawiali, kto ile ma i jak komu 
się wiedzie. Podobnie Henryk K. przyznał, że bony były dzielone w zależności 
od sytuacji życiowej i majątkowej. Nikt nie składał oświadczeń o dochodzie na 
członka rodziny, ale szef poznawał ludzi podczas rozmowy i dowiadywał się 



39Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2013 r...

o nich bardzo dużo. Świadek ten przyznał, że pracodawca stale jest w zakładzie 
i ma bezpośredni kontakt z pracownikami, w tym też ze sprzedawcami. 

W ocenie Sądu Apelacyjnego powyższe zeznania osób zatrudnionych u płat-
nika nie przeczą tezie, jakoby Eugeniusz K. faktycznie znał swoich pracowników 
i w okresie poprzedzającym przyznanie bonów z tytułu zwiększonych potrzeb 
na święta miał rozeznanie w ich sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Przy-
znano, że pracodawca stale przebywał na terenie zakładu pracy (przy produkcji), 
bywał w sklepach oraz utrzymywał z nimi kontakt również telefoniczny. Po-
twierdzone jest ustalenie, że w sklepach był kierownik, a na działach produkcji 
brygadziści, którzy niejako administrowali mniejszymi zespołami pracowników, 
a tym samym dysponowali pewnymi o nich informacjami z dziedziny ich życia 
osobistego, rodzinnego i sytuacji materialnej, które mogły mieć wpływ na wyso-
kość przyznanych bonów. W zasadzie wszyscy zeznający w sprawie świadkowie 
podali, że pracodawca rozmawiał ze swoimi podwładnymi i znał ich sytuację 
socjalną, a i nie zostało zakwestionowane, aby utrzymywał kontakt z kierowni-
kami i brygadzistami, również zaznajomionymi z sytuacją swych podwładnych. 
Nie sposób przy tym pominąć, że z ustaleń podjętych w sprawie wynika, że 
niejednokrotnie pracownikami płatnika byli członkowie tej samej rodziny (jak 
np. Krzysztof Ś. i jego żona, Weronika K., jej matka Grażyna i siostra Celestyna, 
Anna D. i jej wujek Mieczysław D. oraz kuzynka Agnieszka D. i ciotka Eleonora 
D.). Ta okoliczność dodatkowo uwiarygodnia tezę skarżącego, że znał swoich 
podwładnych i bez konieczności gromadzenia w tym zakresie szczególnie sfor-
malizowanej dokumentacji mógł być zorientowany w ich sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej. Ważne jest wreszcie ustalenie, że każdorazowo bony przy-
znawane pracownikom w poszczególnych okresach były w różnej wysokości od 
50 do 500 zł. Nie zaprzeczono, aby wysokość bonów na listach akceptowanych 
później przez płatnika, ustalali kierownicy sklepów oraz brygadziści. 

W zakresie objętym zaskarżonymi decyzjami zaakcentować wypada, że 
zainteresowana Eleonora D. w grudniu 2002 r. z tytułu zwiększonych potrzeb 
związanych ze świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 150 zł. 
Przy czym w okresie tym płatnik przyznał bony towarowe 65 pracownikom, 
w tym 6 bonów o wartości 100 zł, 39 bonów o wartości 150 zł, 13 bonów o war-
tości 180,00 zł, 5 bonów o wartości 200 zł, 4 bony o wartości 100 zł, 18 bonów 
o wartości 150 zł, 32 bony o wartości 200 zł, 1 bon o wartości 250 zł, 5 bonów 
o wartości 300 zł. 
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Eleonora D. w grudniu 2004 r. z tytułu zwiększonych potrzeb związanych 
ze świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 247 zł. Przy czym 
w okresie tym płatnik przyznał bony towarowe 97 pracownikom, w tym 10 bo-
nów o wartości 62 zł, 16 bonów o wartości 124 zł, 28 bonów o wartości 186 zł, 
41 bonów o wartości 247 zł, po jednym bonie o wartości 433 zł i 555 zł.

Eleonora D. w marcu 2005 r. otrzymała bony o wartości 185,20 zł. Przy 
czym w okresie tym płatnik przyznał bony 87 pracownikom, w tym 9 bonów 
o wartości 61,70 zł, 27 bonów o wartości 123,50 zł, 39 bonów o wartości 185,20 zł, 
10 bonów o wartości 247,00 zł i po jednym bonie o wartości 308,70 zł i 370,40 zł.

Zainteresowana Justyna M. w grudniu 2005 r. z tytułu zwiększonych po-
trzeb związanych ze świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 
200 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał bony 125 pracownikom, w tym 
3 bony o wartości 50 zł, 16 bonów o wartości 100 zł, 38 bonów o wartości 150 zł, 
37 bonów o wartości 200 zł, 10 bonów o wartości 250 zł, 10 bonów o wartości 
300 zł, 9 bonów o wartości 400 zł i po jednym bonie o wartości 450 zł i 500 zł.

Zainteresowana Monika H. w grudniu 2006 r. z tytułu zwiększonych po-
trzeb związanych ze świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 
50 zł, a zainteresowana Justyna M. – o wartości 350 zł. Przy czym w okresie tym 
płatnik przyznał bony 127 pracownikom, w tym 7 bonów o wartości 50 zł, 14 bo-
nów o wartości 100 zł, 9 bonów o wartości 150 zł, 16 bonów o wartości 200 zł, 
15 bonów o wartości 250 zł, 17 bonów o wartości 300 zł, 26 bonów o wartości 
350 zł, 16 bonów o wartości 400 zł, 2 bony o wartości 450 zł, 4 bony o wartości 
500 zł i jeden bon o wartości 600 zł. 

Zainteresowana Justyna M. w grudniu 2007 r. z tytułu zwiększonych po-
trzeb związanych ze świętami Bożego Narodzenia otrzymała bony o wartości 
400 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał bony 113 pracownikom, 
w tym 9 bonów o wartości 150 zł, 11 bonów o wartości 200 zł, 18 bonów o war-
tości 250 zł, 20 bonów o wartości 300 zł, 27 bonów o wartości 350 zł, 28 bonów 
o wartości 400 zł.

Zainteresowana Agnieszka F. otrzymała w styczniu 2009 r. bony o wartości 
50 zł, zainteresowana Teresa J. – o wartości 150 zł, a zainteresowany Sylwe-
ster C. – 200 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał bony 94 pracow-
nikom, w tym 2 bony o wartości 50 zł, 11 bonów o wartości 100 zł, 4 bony 
o wartości 150 zł, 48 bonów o wartości 200 zł, 25 bonów o wartości 300 zł, 1 bon 
o wartości 350 zł, 2 bony o wartości 400 zł, 1 bon o wartości 500 zł.
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Zainteresowana Teresa J. otrzymała w grudniu 2009 r. bony o wartości 
150 zł. Przy czym w okresie tym płatnik przyznał bony 72 pracownikom, w tym 
3 bony o wartości 50 zł, 8 bonów o wartości 100 zł, 2 bony o wartości 150 zł, 
1 bon o wartości 160 zł, 35 bonów o wartości 200 zł, 23 bony o wartości 300 zł.

Reasumując, zróżnicowana wysokość bonów, niewielka stosunkowo liczba 
pracowników, stała obecność pracodawcy na terenie zakładu pracy oraz utrzy-
mywanie kontaktów z podwładnymi, w tym z kierownikami i brygadzistami, 
w kontekście postanowień obowiązującego w zakładzie regulaminu świadczeń 
socjalnych, w ocenie Sądu Apelacyjnego prowadzą do aprobaty wersji apelu-
jącego, że płatnik wydawał pracownikom bony wyłącznie w celach socjalnych 
dla zaspokojenia ich potrzeb wynikających ze znacznego zwiększenia wydatków 
związanych ze świętami, także z uwzględnieniem kryterium sytuacji życiowej, 
rodzinnej i materialnej uprawnionych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego powyższych 
wniosków nie przekreśla analiza zarobków dokonana przez sąd pierwszej instan-
cji, która miała doprowadzić do ustalenia, że pracownicy mniej zarabiający lub 
z większą liczbą dzieci na utrzymaniu otrzymywali bony w mniejszej lub równej 
wysokości z pracownikami bezdzietnymi lub z wyższymi zarobkami. Przede 
wszystkim Sąd Apelacyjny dostrzega, że analiza zarobków dokonana przez 
Sąd Okręgowy odnosi się wyłącznie do miesiąca, w którym przyznano bony 
i wyłącznie do zarobku osoby uprawnionej za ten miesiąc z tytułu zatrudnienia 
u płatnika. Poza jej zakresem pozostały zatem pozostałe możliwości i źródła za-
robkowania, w tym choćby średni dochód uprawnionego (liczony z kilku miesię-
cy wstecz), liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, 
wysokość ich dochodów, jak i ewentualne inne aspekty zdrowotne i rodzinne, 
w tym wiek osób pozostających na utrzymaniu pracowników, ich szczególne 
potrzeby życiowe, posiadane majątki, które tylko w całokształcie składają się na 
sytuację życiową, rodzinną i majątkową pracownika. Informacja o wysokości 
wynagrodzenia pracownika dotycząca wyłącznie miesiąca, w którym bon przy-
znano, sama w sobie nie określa przecież jeszcze sytuacji życiowej ani material-
nej. Nie może być obojętne to, czy i jakie dochody osiąga pracownik poza zakła-
dem pracy, w którym ubiega się o świadczenie, oraz jaka jest sytuacja życiowa 
wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo 
domowe. Jeżeli więc przyznawanie świadczeń jest uzależnione od wymienio-
nych wyżej kryteriów, to oczywiste staje się, że sytuacja pracownika lub innej 
osoby uprawnionej do korzystania z funduszu wymaga każdorazowo wyjaśnie-
nia, ustalenia i oceny. W regulaminie świadczeń socjalnych dopuszczalne jest 
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przyjęcie średniego dochodu na członka rodziny jako usprawiedliwionego kry-
terium oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się 
o przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z funduszu 
(Wyrok SN z dn. 6.02.2008 r., II PK 156/07, OSNP 2009/7-8/96). Nie jest to 
jednak jedyny dopuszczalny, obiektywny i miarodajny sposób oceny zasadno-
ści przyznania świadczeń z funduszu, zwłaszcza w mniejszych zakładach pracy, 
w których pracodawca stale przebywa ze swoimi pracownikami. Tym bardziej 
że zasady doświadczenia życiowego przekonują, że wielu pracowników niechęt-
nie składa takie oświadczenia, natomiast niejednokrotnie pracodawca ma moż-
liwość poznania dokładniej ich sytuacji socjalnej także w inny sposób, choćby 
poprzez stały z nimi kontakt lub rozmowę z ich bezpośrednimi na co dzień prze-
łożonymi. 

Sąd Apelacyjny zauważa nadto, że wyjściowo wysokość bonów była uza-
leżniona od łącznej puli pieniędzy przeznaczonych na przedmiotową pomoc so-
cjalną, jaką dysponował w danym czasie zakład pracy, oraz liczby pracowników. 
Corocznie odmienne wartości w tym zakresie nie pozwalają zatem na dokonanie 
precyzyjnej analizy porównawczej wysokości przyznanych bonów różnym oso-
bom w różnych okresach. W materiale sprawy nie ma też potwierdzenia tezy 
Sądu Okręgowego i organu rentowego, jakoby wysokość bonów przyznawanych 
przez płatnika uzależniona była od stażu i wydajności pracy uprawnionych. 
Co prawda Eugeniusz K. wskazał na to w toku zeznań przed organem rento-
wym, jednak w toku postępowania sądowego wersji tej wyraźnie zaprzeczył 
i twierdzenie to należy uznać za odosobnione w świetle całokształtu materiału 
dowodowego w sprawie. Nie wykazano bowiem żadnego innego dowodu, który 
potwierdzałby takie założenie. W szczególności, żaden z przesłuchanych świad-
ków nie zeznał, aby bony przyznane były w zależności od ich wydajności lub 
stażu pracy. Akta pracodawcy ujawniają przy tym, że w związku z wydajnością 
pracy pracownicy otrzymywali nagrody, zatem dodatkowa w tej mierze graty-
fikacja w postaci bonów udzielanych w okresie przedświątecznym nie ma także 
racjonalnego uzasadnienia. 

Wbrew stanowisku uzasadnienia zaskarżonego wyroku, wzmocnienia ar-
gumentacji sądu pierwszej instancji nie stanowi orzeczenie Sądu Najwyższego 
z dnia 16 września 2009 r., I UK 121/09 (OSNP 2011/9-10/133), w którym Sąd 
Najwyższy stwierdził, że: „Podstawowa zasada dysponowania środkami fundu-
szu została określona w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. Od tej zasady nie ma wyjątków. Nawet regulamin funduszu nie może 
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jej zmienić. Stąd świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem tej 
reguły nie mogą być oceniane w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a je-
żeli tak, to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom 
przez system ubezpieczeń społecznych”. Pogląd ten aprobuje Sąd Apelacyjny, 
przyjmując, że okoliczności niniejszej sprawy nie są z nim sprzeczne. Należy 
jednak nadmienić, że fakty, w jakich orzekał Sąd Najwyższy, były zgoła od-
mienne od ujawnionych w tej sprawie. W sprawie poddanej analizie przez Sąd 
Najwyższy wszyscy pracownicy otrzymali bony w jednakowej wysokości, a pra-
codawca w żaden sposób nie analizował ich sytuacji rodzinnej i materialnej. 
Jedyne różnice w wartości bonów obejmowały przypadki osób zatrudnionych 
w trakcie roku kalendarzowego. Skoro wedle powyższej oceny i ustaleń wypłata 
bonów miała charakter socjalny, a dodatkowo wiązała ich otrzymanie oraz wy-
sokość z kryterium socjalnym, to bony te nie stanowiły przychodu w rozumieniu 
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, który to przychód stanowi podstawę wymiaru składek (art. 18 ust. 
1 ustawy systemowej w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicz-
nych). Zachodzi tu więc wyłączenie przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 19 wymie-
nionego rozporządzenia, dlatego wniosek apelacji Eugeniusza K. zasługuje na 
uwzględnienie. 

Wskazując na powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. 
orzekł co do istoty sprawy oraz zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego 
i poprzedzające go decyzje organu rentowego, stwierdzając, że nie uwzględnia 
się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubez-
pieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne 
wypłat z tytułu bonów towarowych, finansowanych z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, na rzecz ubezpieczonych.

O kosztach procesu Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. 
i art. 108 § 1 k.p.c., przyjmując, że zgodnie z ostatecznym wynikiem sprawy, 
odwołujący Eugeniusz K. jest stroną wygrywającą, a jedyny poniesiony przez 
niego wydatek związany jest z opłatą od apelacji w wysokości 210 zł. 
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Streszczenie

Celem opracowania jest przedstawienie instytucji dostępu do informacji o środo-
wisku i jego ochronie jako instrumentu zasady demokratycznego państwa prawnego. 
Z tego względu należy przedstawić zakres podmiotowy i przedmiotowy tego dostępu, 
jak również jego ograniczenia. 

Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, dostęp do informacji o środowisku 
i jego ochronie

zagadnienia wprowadzające

Demokracja jest terminem stosowanym w życiu społecznym dość często, 
aczkolwiek różnie rozumianym. Należy przyjąć, że jest to zespół wartości i zasad 
odnoszących do funkcjonowania społeczeństwa i państwa1. Te zasady i wartości, 

1 A. Jamróz, Demokracja, Białystok 1995, s. 5.
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dzisiaj powszechnie uznane za kanon demokracji, kształtowały się w ciągu kilku 
wieków. Do zasad tych zalicza się między innymi zasadę jawności administra-
cyjnej, dzięki realizacji której w społeczeństwie obywatelskim obywatele sami 
aktywnie zajmują się sprawami gminy, regionu czy państwa.

Zanim wspomniana zasada stała się podstawą demokracji, musiało minąć 
wiele czasu, albowiem w Polsce do zmian z przełomu lat 80. i 90. ubiegłego 
stulecia, a może nawet i do 1997 r., władza publiczna miała monopol informa-
cyjny, będąc właścicielem informacji, kierując jej przepływem. Sama zbierała 
informacje i decydowała, kiedy i w jaki sposób należy je przekazać obywatelom. 
W tym okresie informacja była dobrem elitarnym, natomiast normą w działaniu 
administracji była tajemnica i poufność.

2 kwietnia 1997 r. uchwalona została Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej, która złamała ten monopol informacyjny. Ustawa zasadnicza zawiera 
kilka przepisów, które odnoszą się wprost lub pośrednio do udostępniania in-
formacji. W art. 54 ust. 1 Konstytucja RP gwarantuje wolność pozyskiwania 
i rozpowszechniania informacji, zapewnia prawo dostępu do informacji publicz-
nej (art. 61) oraz prawo do informacji o ochronie środowiska (art. 74). Zgodnie 
z art. 51 ust. 1, nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy 
do wyjawienia informacji dotyczących jego osoby. 

Regulacje konstytucyjne wyznaczają główne zasady odnoszące się do gro-
madzenia i wykorzystywania informacji w administracji, natomiast szczegółowa 
regulacja tych zagadnień jest przedmiotem wielu aktów prawnych rangi ustawy 
oraz rozporządzeń wykonawczych. 

zasada demokratycznego państwa prawnego a dostęp do informacji

Zasada demokratycznego państwa prawnego została wprowadzona do pol-
skiego porządku prawnego w 1989 r. Obecnie wynika ona z art. 2 Konstytucji 
RP2. Zgodnie z tym przepisem: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

Zasada demokratycznego państwa prawnego jest zasadą ustrojową pań-
stwa. Z niej wywodzi się wiele podstawowych standardów dotyczących między 
innymi zasady dostępu do informacji, określające z jednej strony podstawy dzia-
łania władzy publicznej, a z drugiej – dające gwarancje praw jednostki. 

2 Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
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Ideą państwa prawnego jest wykonywanie władzy państwowej jedynie wte-
dy, gdy zezwala na to konstytucja oraz ustawy zgodne z nią pod względem for-
malnym i materialnym, a celem wykonywania tej władzy jest ochrona ludzkiej 
godności, sprawiedliwości i pewności prawa3.

Szeroki zakres treściowy terminu „demokratyczne państwo prawne” po-
woduje, że z zasady tej wyprowadza się w doktrynie i orzecznictwie wiele zasad 
szczegółowych, określanych także jako standardy demokratycznego państwa 
prawnego. 

Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne opiera się na 
dwóch podstawowych założeniach: na prymacie prawa oraz na poszanowaniu 
praw i wolności obywateli. Na organa administracji publicznej nakłada to okre-
ślone obowiązki, to jest obowiązek działania na podstawie i w granicach prawa 
wykazującego określone wartości, obowiązek respektowania praw i wolności 
jednostek oraz poddania swoich działań kontroli sądów.

Do zasady demokratycznego państwa prawnego nawiązuje orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego4, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyj-
nych5.

Konkludując, dostęp do informacji publicznej, w tym także dostęp do in-
formacji o środowisku i jego ochronie, jest gwarancją praw jednostki, a jedno-
cześnie obowiązkiem organów władzy publicznej. Wskazane organy, wykonując 
swoje obowiązki w zakresie udostępniania informacji, winny swoje działanie 
opierać na wyraźnej, ustawowej, legitymowanej tym samym demokratycznie, 
podstawie kompetencyjnej, a niezawisły sąd, podlegający konstytucji i ustawom, 
gwarantuje, że działania administracji wobec obywatela będą miały takie usta-
wowe umocowanie6. Tylko ustawa może normować prawa i obowiązki obywateli 
i upoważniać do przymusowego egzekwowania tych obowiązków. 

3 E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego, Toruń 2003, s. 60. 

4 Orzeczenie TK z dn. 21.01.1997 r., K. 18/96, OTK 1997, nr 1, poz. 2; Wyrok TK z dn. 
25.11.1997 r., K. 26/97, OTK 1997, nr 5–6, poz. 64.

5 Wyrok NSA z dn. 24.01.1994 r., V SA 1276, 1277/93, ONSA 1994, nr 4, poz. 166; Wyrok 
nsa z dn. 6.02.1995 r., II SA 1853/93, ONSA 1996, nr 1, poz. 36; Uchwała składu siedmiu sę-
dziów NSA z dn. 12.10.1998 r., OPS 5/98, ONSA 1999, nr 1, poz. 1. 

6 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Szałowska, M. Stahl, Prawo admini-
stracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 91.
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Dostęp do informacji publicznej

Mówiąc o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, należy 
wyjść od informacji publicznej, albowiem informacja środowiskowa jest jedno-
cześnie informacją publiczną. Udostępnianie informacji publicznej jest najbar-
dziej typowym przejawem udostępniania informacji przez organa administracji 
publicznej. Zagadnienie to jest przedmiotem zarówno regulacji konstytucyjnej 
(art. 61), jak i Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej7. Regulacje te statuują prawo do informacji, określają podmioty, na których 
ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej, podstawowe zasady, for-
my i tryb dostępu, ograniczenia w tym zakresie oraz odpowiedzialność za nie-
udostępnienie informacji. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP8 prawo dostępu do informacji pu-
blicznej przysługuje obywatelowi. Jest to prawo do uzyskiwania informacji 
o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publicz-
ne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów 
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 
organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicz-
nej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Zakres 
przedmiotowy prawa informacyjnego wyznacza art. 61 ust. 2 Konstytucji RP. 
Zgodnie z regulacjami tam zawartymi prawo do uzyskiwania informacji obej-
muje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 
władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością re-
jestracji dźwięku lub obrazu. Ustęp 3 art. 61 Konstytucji RP zawiera wyjątki 
od prawa dostępu do informacji. I tak, ograniczenia tego prawa mogą nastąpić 
wyłącznie ze względu na – określone w ustawach – ochronę wolności i praw 
innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, 
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Ustęp 4 art. 61 
Konstytucji RP odsyła do ustawodawstwa zwykłego i regulaminów Sejmu i se-
natu, jeżeli chodzi o tryb udzielania informacji. 

Aktem bezpośrednio wykonującym dyspozycję art. 61 Konstytucji RP 
jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawodawca w art. 1 ust. 1 
u.d.i.p. podaje nam definicję „informacji publicznej”, uważając, że jest nią każda 

7 Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm. (dalej określana skrótem u.d.i.p.).
8 Szerzej: J. Boć, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 

roku, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 113–115. 
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informacja o sprawach publicznych. Jest to krótka, a zarazem bardzo ogólna 
definicja, stąd też mamy rozległy zakres przedmiotowy ujmowanego pojęcia9. 
W zasadzie ustawodawca nie wyjaśnia terminu „sprawy publiczne”. Analiza 
regulacji ustawy o dostępie do informacji publicznej wskazuje, że przez to po-
jęcie należy rozumieć sprawy odnoszące się do realizacji zadań publicznych, 
pełnienia funkcji publicznych i dysponowania majątkiem publicznym. Pomocny 
w tym zakresie jest także art. 6 ust. 1 u.d.i.p., wskazujący kategorie informacji 
podlegające udostępnieniu. Ustawodawca ujął informacje w pięć grup, w obrębie 
których dokonał szczegółowego wyróżnienia poszczególnych rodzajów informa-
cji. Pierwszą z nich tworzą informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, 
w drugiej ujęto informacje o podmiotach obowiązanych do udostępnienia infor-
macji publicznej. Trzecią grupę stanowią informacje o zasadach funkcjonowa-
nia podmiotów wykonujących zadania publiczne. Czwarta grupa to informacje 
dotyczące danych publicznych. Piątą tworzą informacje o majątku publicznym. 
Wyliczenie rodzaju informacji (art. 6 u.d.i.p.) jest wyliczeniem niepełnym. Sta-
nowi katalog otwarty, przykładowy, na co wskazuje zwrot „w szczególności”. 
Oznacza to, że do tej kategorii możemy zaliczyć także inne informacje, niewy-
mienione w art. 6, pod warunkiem, że będą dotyczyły spraw publicznych. 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji 
przysługuje każdemu i obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicz-
nej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to 
szczególnie istotne dla interesu publicznego, prawo do wglądu do dokumentów 
urzędowych oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej 
pochodzących z powszechnych wyborów. Z powyższego wynika, że krąg pod-
miotów uprawnionych do skorzystania z prawa dostępu do informacji publicznej 
został zdefiniowany obszernie. Zgodnie z orzecznictwem sądowo-administra-
cyjnym wyraz „każdy” mieści w sobie bardzo szeroki krąg podmiotów. Można 
wskazać, że chodzi tu o osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne 
(jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające 
zdolność do funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym), na przykład 

9 Szerzej: P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu teryto-
rialnego, Białystok 2005, s. 80–83; tegoż, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komen-
tarz, Wrocław 2011, s. 14–37.
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osobowe spółki handlowe, spółki kapitałowe w organizacji, wspólnoty mieszka-
niowe, stowarzyszenia zwykłe10.

Podmiotowy zakres obowiązku udostępniania informacji publicznej także 
został określony szeroko. Ujęto go w art. 4 u.d.i.p. Najogólniej mówiąc, obo-
wiązek ten spoczywa głównie na podmiotach publicznych, w tym zwłaszcza na 
organach administracji publicznej, z kolei podmioty prywatne są obowiązane do 
udostępniania informacji publicznej, jeżeli wykonują zadania publiczne lub dys-
ponują majątkiem publicznym. Obowiązek ten spoczywa tylko na podmiotach 
będących w posiadaniu informacji publicznych. To powoduje, że organ admini-
stracji publicznej nie ma obowiązku udostępniania informacji, których nie posia-
da. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego11 do udostępniania informacji 
publicznej obowiązany jest każdy organ władzy publicznej lub inny podmiot wy-
konujący zadania publiczne, który jest w posiadaniu tej informacji, niezależnie 
od tego czy został enumeratywnie wymieniony z nazwy. 

W literaturze przedmiotu12 wskazuje się trzy podstawowe zasady dostępu 
do informacji publicznej. Są to: zasada powszechności, zasada szybkości oraz 
zasada bezpłatności. 

Zgodnie z zasadą powszechności prawo dostępu do informacji publicznej 
przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej 
nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Należy zgodzić 
się z P. Fajgielskim13, że „powszechna dostępność informacji publicznych jest 
istotnym elementem funkcjonowania państwa demokratycznego i ma pozwolić 
na sprawowanie skutecznej kontroli działalności władz publicznych i osób peł-
niących funkcje publiczne”.

Zasada powszechności nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca 
wprowadza od niej odstępstwa. Ważny wyjątek dotyczy ubiegania się o tzw. in-
formację przetworzoną. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. uprawnienie do uzy-
skania informacji przetworzonej przysługuje w takim zakresie, w jakim jest 
to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Kluczowe znaczenie ma art. 5 
u.d.i.p. Zgodnie z nim zasada powszechności jest ograniczona w odniesieniu do 

10 Por. Wyrok WSA w Warszawie z dn. 11.02.2004 r., sygn. II SAB 391/03, LEX nr 169593; 
Wyrok WSA w Warszawie z dn. 27.04.2007 r., sygn. II SA/Wa 2404, LEX nr 319393. 

11 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dn. 14.04.2005 r., sygn. I OPS 1/05.
12 P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej – prawne aspekty gromadzenia, 

udostępniania i ochrony, Wrocław 2007, s. 76.
13 Tamże.
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konkretnych rodzajów informacji – informacji niejawnych, informacji o tajem-
nicach ustawowo chronionych oraz informacji ingerujących w sferę prywatności 
osób.

Zasada szybkości wyartykułowana została w art. 3 ust. 2 u.d.i.p. Zgodnie 
z nim informacja publiczna powinna być udostępniona niezwłocznie. Ustawo-
dawca w art. 13 u.d.i.p. doprecyzowuje ten ogólny termin. I tak, udostępnienie 
informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jed-
nak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli natomiast informacja 
publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowią-
zany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia 
oraz o terminie, w jakim udostępni informację, przy czym czas ten nie może być 
dłuższy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Zasada bezpłatności natomiast zakłada, że dostęp do informacji publicznej 
jest bezpłatny (art. 7 ust. 2 u.d.i.p.). Nie ma ona jednak charakteru bezwyjątko-
wego, odstępstwa od tej zasady wprowadza art. 15 u.d.i.p. W myśl przywoływa-
nego przepisu, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, 
podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane 
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością prze-
kształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać 
od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Należy zauważyć, że wyjątek od zasady bezpłatnego dostępu jest zarazem 
odstępstwem od wskazanego powyżej terminu udostępnienie informacji. Jeżeli 
podmiot udostępniający informację ma zamiar pobrać opłatę za udzielenie in-
formacji, to powinien w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić 
wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnio-
skiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chy-
ba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposo-
bu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dla zasady jawności, będącej przejawem formy demokratyzacji państwa, 
ważne znaczenie mają regulacje odnoszące się do tego, z czyjej inicjatywy, na 
jakim nośniku i w jaki sposób informacje mają być udostępniane. Zastosowanie 
w tym zakresie mają różne tryby i formy.

Można wyróżnić dwa tryby udostępnienia informacji publicznej. Pierwszy 
to udostępnianie informacji z urzędu, drugi – na wniosek. Informacje publiczne 
w tym pierwszym trybie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej 
lub w centralnym repozytorium. Informacja może być udostępniona w formie 
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elektronicznej, pisemnej lub ustnie oraz w innej formie. Można również wy-
różnić obligatoryjne i fakultatywne formy udostępnienia informacji. Formy ob-
ligatoryjne to udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej lub w central-
nym repozytorium oraz udostępnienie w formie pisemnej lub ustnej na wniosek. 
Z kolei fakultatywne udostępnienie informacji to udostępnienie w drodze wy-
łożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, a także zainstalowa-
nie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się 
z informacją. 

Podstawowym źródłem udostępnienia informacji jest udostępnienie w for-
mie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w centralnym re-
pozytorium. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w powyż-
szych formach, udostępnia się na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej 
na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że 
środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, 
nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we 
wniosku (art. 14 ust. 1 u.d.i.p.). Jeżeli informacja publiczna nie może być udo-
stępniona w sposób i w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do 
udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możli-
wości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób 
lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim 
przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży 
wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w po-
wiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się (art. 14 ust. 2 
u.d.i.p.). 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. W sytuacji, gdy organ nie ma informacji publicznej objętej 
wnioskiem lub dostęp do tej informacji odbywa się na odrębnych zasadach, albo 
też dane objęte wnioskiem nie stanowią takiej informacji, organ udziela wnio-
skodawcy odpowiedzi w formie pisma14. 

Ustawodawca, zapobiegając bezpodstawnemu odmawianiu dostępu do 
informacji publicznej, wprowadził odpowiedzialność karną. Według art. 23 
u.d.i.p., kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji 
publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku. Przepis ten dotyczy osób piastujących stanowiska w organach 

14 Wyrok NSA z dn. 9.10.2009 r., sygn. I OSK 173/2009.
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administracji publicznej oraz w podmiotach obowiązanych do udostępniania in-
formacji publicznych15. 

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Artykuł 74 ust. 3 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawo do informacji 
o stanie środowiska i jego ochronie, a więc podejmowanych w tej dziedzinie 
działaniach. Prawo to powinno być jednak rozwijane na szczeblu ustawowym, 
co zostało częściowo dokonane nowelizacją ustawy o ochronie i kształtowaniu 
środowiska w sierpniu 1997 r. Nowelizacja wprowadziła instytucję publicznie 
dostępnych rejestrów zawierających określone informacje związane właśnie 
z ochroną środowiska. Wprowadzony obowiązek przechowywania pewnych 
informacji w publicznie dostępnym rejestrze miał charakter fragmentaryczny 
i praktycznie nie został wdrożony przez brak przepisów wykonawczych. W kon-
sekwencji, w Polsce, do 1 stycznia 2001 r. brakowało, poza Konstytucją RP, 
przepisów regulujących generalnie procedurę dostępu do informacji i akt admi-
nistracyjnych z dziedziny ochrony środowiska, poza regulacjami dotyczącymi 
uprawnień stron w postępowaniu administracyjnym, zawartymi w przepisach 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Lukę tę wypełniła dopiero tzw. usta-
wa epizodyczna z grudnia 2000 r. (dotycząca zagadnień dostępu do informacji, 
udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i ocen 
oddziaływania na środowisko, które to postanowienia zostały niejako „wyjęte” 
z projektu ustawy Prawo ochrony środowiska i – dla przyspieszenia ich wejścia 
do prawa polskiego – uchwalone w postaci odrębnej ustawy wcześniej). Od 1 paź-
dziernika 2001 r. wróciły one jednak do ustawy Prawo ochrony środowiska16.

Konstrukcja wskazanego przepisu Konstytucji RP jest w pełni zgodna 
z wymaganiami prawa międzynarodowego i wspólnotowego17, przejmują ją 

15 B. Krupa, Informacja publiczna jako dobro publiczne. Komentarz do ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, Warszawa 2010, s. 132.

16 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 
ze zm. 

17 Szerzej: K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 15–17; J. Jendrośka (red.), M. Bar, Z. Bukowski, Dostęp do infor-
macji o środowisku i jego ochronie, Poznań–Wrocław 2007, s. 17–52; P. Korzeniowski, Zasady 
prawne ochrony środowiska, Łódź 2010, s. 444–457. Jeśli chodzi o akta prawa międzynarodo-
wego, to szczególnie o konwencję EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
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i rozwijają obecne postanowienia Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko18. Punktem wyjścia 
jest założenie, że wspomniane prawo dostępu do informacji o środowisku i jego 
ochronie przysługuje każdemu, a więc bez jakichkolwiek ograniczeń podmioto-
wych (ze względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy 
jakiekolwiek inne kryteria). Nowa ustawa podkreśla także bardzo wyraźnie, że 
od osoby ubiegającej się o dostęp do informacji nie wolno żądać wykazania inte-
resu prawnego lub faktycznego (art. 13 d.u.o.ś.). Zaznaczyć należy, że w ustawie 
Prawo ochrony środowiska analogicznego przepisu nie było. 

Prawo dostępu dotyczy informacji o środowisku i jego ochronie, ustawa 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w art. 9 ust. 1 wylicza 
rodzaje informacji, które taki charakter mają. Wyliczenie ma charakter zamknię-
ty, co oznacza, że od strony merytorycznej patrząc, informacjami o środowisku 
i jego ochronie są tylko informacje dotyczące kwestii wskazanych w wylicze-
niu. Tytułem przykładu można wskazać informacje dotyczące stanu elementów 
środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, 
krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, 
a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicz-
nej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddzia-
ływań między tymi elementami, informacje o emisjach. Charakter „informacji 
o środowisku” mają również informacje dotyczące środków, takich jak środki 
administracyjne, polityczne, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodar-
ki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, 
a także działania wpływające lub mogące wpłynąć na elementy środowiska oraz 
na emisje i zanieczyszczenia, jak również środki i działania, które mają na celu 
ochronę tych elementów, tudzież dotyczące analiz kosztów i korzyści oraz in-
nych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach wspomnianych 
środków i działań. 

Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku nie ograniczają 
formy, w jakiej informacja może być udostępniona, mówią generalnie o jej udo-
stępnianiu w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub 
jakiejkolwiek innej (art. 9 ust. 2).

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 
sporządzoną w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003, nr 78, poz. 706).

18 T.j. Dz.U. 2013, poz. 1235 ze zm. (dalej: ustawa d.u.o.ś.).
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Zauważyć należy, że przepisy dotyczące udostępniania informacji o środo-
wisku mają w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
charakter lex specialis, o którym ustawa ta stanowi w art. 1 ust. 2. Oznacza to, 
że w odniesieniu do informacji o środowisku, która jednocześnie ma charakter 
informacji publicznej, w pierwszej kolejności należy stosować przepisy ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku, co jednocześnie zakłada – w kwe-
stiach tą ustawą nieuregulowanych – stosowanie odpowiednich przepisów usta-
wy o dostępie do informacji publicznej (na przykład przepisy odnoszące się do 
kwestii konsekwencji nieudostępnienia informacji publicznej).

Ustawa o dostępie do informacji o środowisku zakłada, że informacje te 
są udostępniane w dwóch podstawowych trybach – poprzez ich upowszechnia-
nie (upublicznianie) i na indywidualny wniosek. Obowiązek upowszechniania 
dotyczy określonych informacji, wskazanych enumeratywnie w art. 24 ust. 1, 
i obciąża wskazane organy administracji publicznej. Upowszechnianie powinno 
odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przy 
wykorzystaniu elektronicznych baz danych, na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej. Obowiązkiem udostępniania na stronach BIP ustawa obejmuje także 
określone dokumenty i bazy danych (rejestry), przygotowane lub prowadzone 
przez organy wskazane w art. 25 (tu zwłaszcza polityki i programy ochrony śro-
dowiska oraz raporty z ich wykonywania, przygotowywane na wszystkich szcze-
blach administracji publicznej, programy naprawcze, rejestry dotyczące GMO).

Szczególną formą upowszechniania informacji o środowisku, a dokładniej 
mówiąc – o dokumentach, w których takie informacje są zawarte, jest zobo-
wiązanie do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumen-
tach, zawierających informacje o środowisku. Wykaz taki ma zawierać infor-
macje o dokumentach wymienionych w art. 25 ust. 1, do jego prowadzenia są 
zobowiązane organy właściwe w sprawach, w których takie dokumenty się po-
jawiają, także właściwe do prowadzenia postępowania, w ramach którego lub 
w wyniku którego sporządzane są te dokumenty. Wykaz jest obszerny, obejmuje 
dokumenty różnego typu, wśród nich w szczególności określone decyzje admi-
nistracyjne wydawane w sprawach związanych ze środowiskiem i jego ochroną 
wraz z wnioskami o ich wydanie (między innymi pozwolenia emisyjne, decyzje 
związane z wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami), prognozy i raporty 
o oddziaływaniu na środowisko, przeglądy ekologiczne, określone opinie i eks-
pertyzy. Wykaz musi być prowadzony w formie elektronicznej i udostępniony na 
stronie BIP danego organu.
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Podstawową formą dostępu do informacji o środowisku jest dostęp na in-
dywidualny wniosek. Wniosek ma mieć formę pisemną, ustawa o dostępie do 
informacji o ochronie środowiska nie formułuje jednak żadnych innych dalszych 
wymagań, jakie powinien ten wniosek spełniać, w szczególności obowiązku 
sporządzenia go na określonym formularzu. Założyć więc należałoby, że po-
winny tu być odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego dotyczące podań wnoszonych do organu (art. 63 i następne k.p.a.), 
złożenie wniosku może bowiem skutkować wydaniem decyzji administracyj-
nej (w przypadku odmowy udostępnienia informacji). W tym kontekście należy 
podkreślić obowiązek podpisania wniosku (przy dokumencie elektronicznym – 
bezpiecznym podpisem elektronicznym) w sposób umożliwiający identyfikację 
wnioskodawcy. 

Wniosek powinien być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. Oznacza to przede wszystkim udo-
stępnienie informacji lub wydanie decyzji odmawiającej dostępu. Wskazany ter-
min może zostać przedłużony do dwóch miesięcy ze względu na stopień skompli-
kowania sprawy, co wiąże się z koniecznością spełnienia wymagań określonych 
w art. 36 k.p.a. (należy zawiadomić strony na piśmie, podając przyczyny zwłoki 
i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, nawet jeżeli przyczyna niedotrzy-
mania terminu leży po stronie organu). 

W art. 12 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji o środowisku wskazano 
natomiast sytuacje, w których informacje są udostępniane bez pisemnego wnio-
sku. Praktyczne znaczenie ma zwłaszcza grupa pierwsza, są to bowiem takie sy-
tuacje, w których informacja nie wymaga wyszukiwania, a więc jest przekazy-
wana głównie w postaci ustnych wyjaśnień. Konstrukcja ta służy niewątpliwie 
odformalizowaniu i uproszczeniu dostępu do informacji stosunkowo prostych, 
możliwych do przekazania w drodze ustnego wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 15 ustawy d.u.o.ś., udostępnianie informacji o środowisku 
powinno nastąpić w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki 
techniczne, którymi dysponuje organ administracji, na to nie pozwalają. W sytu-
acji, w której informacja nie może być udostępniona w sposób lub w formie okre-
ślonych we wniosku, organ powinien pisemnie powiadomić zainteresowanego, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o przyczynach braku możliwo-
ści udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub 
w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli zainteresowany w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia nie złoży wniosku w sposób lub 
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w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji powinien wydać 
decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych 
we wniosku (art. 15 ust. 3.). Ten ostatni przepis nie został sformułowany popraw-
nie, nie powinien odnosić się do formy wniosku, a do określenia we wniosku 
formy udostępnienia informacji (czyli praktycznie zmiany żądanej formy).

Prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie nie ma charak-
teru bezwzględnego. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego 
ochronie jest możliwa jednak tylko wówczas, jeżeli ustawa o dostępie do infor-
macji o środowisku wyraźnie na to pozwala, czyli zachodzi jedna z okoliczności 
wskazanych w tej ustawie, zobowiązujących bądź pozwalających na odmowę 
(odmowa o charakterze obligatoryjnym lub fakultatywnym – przepisy zawarte 
w art. 16–20 ustawy d.u.o.ś.).

Przyczyny wymagające odmowy obligatoryjnej wskazuje art. 16 ust. 1 
d.u.o.ś. Odmowa jest wymagana, jeżeli informacje dotyczą:

„1) danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych 
statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa 
w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr r 88, 
poz. 439 z późn. zm.)”.
Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o statystce publicznej dane jednostkowe to 

dane osobowe dające się powiązać z konkretną osobą fizyczną lub dane indywi-
dualne dające się powiązać z podmiotem gospodarki narodowej albo inną osobą 
prawną bądź jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Z kolei 
według art. 10 takie dane objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że zbie-
rane i gromadzone w badaniach statystycznych statystyki publicznej dane indy-
widualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dane te 
mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz staty-
stycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań 
statystycznych prowadzonych przez te służby. Udostępnianie lub wykorzysty-
wanie danych indywidualnych i danych osobowych dla innych niż podane celów 
jest zabronione. Zakaz publikowania i udostępniania takich danych przewiduje 
art. 38 ust. 1 tejże ustawy, ogłaszane, udostępniane i rozpowszechniane są nato-
miast dane przetworzone, określane jako „wynikowe dane statystyczne” (wyniki 
obliczeń, opracowań i analiz dokonanych na podstawie zebranych w badaniach 
statystycznych statystyki publicznej danych statystycznych). 
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„2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinar-
nym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić prze-
bieg postępowania”.
Przepis nie jest sformułowany w sposób wystarczająco precyzyjny, uznać 

jednak trzeba, że nie ma on charakteru zobowiązania, adresowanego do orga-
nu dysponującego informacją, do badania, czy dana informacja w jakimkolwiek 
postępowaniu wskazanego typu jest wykorzystywana, a jej ewentualne udostęp-
nienie zakłóciłoby przebieg postępowania. Przepis ten ma zastosowanie przede 
wszystkim w sytuacji, gdy organ prowadzący dane postępowanie zwróci się 
z wnioskiem o nieudostępnianie informacji, argumentując to dobrem postępo-
wania. 

W odniesieniu do tej przyczyny nie ma zastosowania wyłączenie jej stoso-
wania na podstawie art. 18 ustawy d.u.o.ś.

„3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w Usta-
wie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), lub patentowych, o których mowa 
w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
(Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), jeżeli udostępnienie informacji 
mogłoby naruszyć te prawa”.
Przyczyna wskazana w tym punkcie co do swojej istoty nie ma charakteru 

przyczyny wyłączającej dostępność informacji ewentualnie objętych prawami 
autorskimi bądź patentowymi, przepis wskazuje natomiast obowiązki organu 
związane ze sposobem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie nie może 
się bowiem odbyć w sposób naruszający te prawa, co oznacza, że organ, udo-
stępniając informację (dokument, w którym jest zawarta), powinien w sposób 
wyraźny i jednoznaczny wskazać, kto jest autorem informacji. 

W odniesieniu do tej przyczyny nie ma zastosowania wyłączenie jej stoso-
wania na podstawie art. 18 ustawy d.u.o.ś.

„4) danych osobowych, o których mowa w Ustawie z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby 
naruszać przepisy o ochronie danych osobowych”.
Wskazana przyczyna budzi w praktyce wiele wątpliwości, związanych 

zwłaszcza z mocno restrykcyjną interpretacją przepisów o ochronie danych 
osobowych przez właściwe organa. W rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie da-
nych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące 
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zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą 
możliwą do zidentyfikowania jest ta, której tożsamość można określić bezpo-
średnio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfi-
kacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy 
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Jest 
to tzw. szeroka definicja danych osobowych, które nie ograniczają się tylko do 
imienia, adresu i podobnych formalnych danych19.

W odniesieniu do informacji o środowisku ochrona danych osobowych 
może wchodzić w grę w kontekście powiązania takich danych z informacją 
o środowisku w rozumieniu art. 9 ustawy d.u.o.ś.; same dane osobowe jako takie 
nie mają charakteru informacji o środowisku i jego ochronie. Przykładem mogą 
być tu w szczególności dane osoby fizycznej, której działania powodują określo-
ny skutek dla środowiska (mają charakter emisji czy zanieczyszczenia, powodują 
zmiany w środowisku, mają charakter działań ochronnych).

Przepis zakłada, że nie należy udostępniać danych osobowych dotyczących 
osób trzecich. Założenie to dla interpretacji przesłanki ma podstawowe znacze-
nie, wynika z niego bowiem, że ochrona danych osobowych nie ma w rozumieniu 
przepisu charakteru powszechnego, dotyczy danych osobowych „osób trzecich”. 

„5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli oso-
by te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obo-
wiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie 
o ich nieudostępnianiu”.
Okoliczność uwzględniona w punkcie 5 wydaje się być sformułowana 

w sposób stosunkowo wyraźny i jasny, złożenie zastrzeżenia o nieudostępnia-
niu jest jednak konieczne. Wydaje się, że organ powinien osobę, o której mowa 
w przepisie, poinformować o możliwości złożenia takiego zastrzeżenia.

„6) dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować 
zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju”.
Zastosowanie przesłanki wymaga od organu dokonania oceny, czy udo-

stępnienie informacji nie spowoduje powstania wskazanych konsekwencji. Sfor-
mułowanie przepisu sugeruje, iż powstanie jednej bądź obu konsekwencji po-
winno być niewątpliwe – nie chodzi jedynie o możliwość ich powstania, a ocena 
możliwości powstania dotyczy skutków udostępnienia. Stwierdzenie zawarte 
w przepisie należy więc odczytać następująco: udostępnienie stwarza możliwość 

19 A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, 
Warszawa 2007; komentarz do art. 6.
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powstania niewątpliwych skutków, a nie, że udostępnienie stwarza możliwość 
powstania ewentualnych skutków.

Pojęcie „bezpieczeństwo ekologiczne” nie jest w przepisach definiowane, 
przyjmuje się, że chodzi tu o ocenę stanu środowiska w odniesieniu do ewen-
tualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Z kolei pojęcie „zagrożenie dla 
środowiska”, również niezdefiniowane, należałoby odnosić do ewentualnych 
uszczerbków we wszelkich elementach środowiska, uszczerbków polegających 
na zmianie elementów środowiska na niekorzyść w stosunku do stanu przed udo-
stępnieniem informacji. Przepis nie wskazuje przesłanek oceny, musi się ona 
opierać na posiadanych przez organ wiadomościach, doświadczeniu i wiedzy. 

Zgodnie z art. 18 w oparciu i o tę przesłankę nie można wyłączyć prawa 
dostępu do danych o emisjach. 

„7) informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, 
dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, 
jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną 
pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych 
informacji z udostępniania”.
Okoliczność wymieniona w tym punkcie katalogu przewidzianych przez 

ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie przesłanek uza-
sadniających wyłączenie obligatoryjne pojawiła się po raz pierwszy, w przepisach 
ustawy Prawo ochrony środowiska znajdowała się wśród przesłanek fakultatyw-
nych. „Osoba trzecia” to każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź też jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dotyczy dana umowa, 
stosunek prawny czy też inna, skonkretyzowana przepisami relacja. Przesłanka 
ta bardzo mocno ogranicza zastosowanie przepisu. 

Tajemnicą przedsiębiorstwa są, w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji20, nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich pouf-
ności. Wyłączenie tego typu informacji z udostępnienia wymaga złożenia przez 
zainteresowaną osobę odpowiedniego wniosku, organ, uwzględniając wnio-
sek, wyłącza z udostępnienia te fragmenty dokumentów. Wniosek winien być 

20 T.j. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 ze zm.



63Prawo dostępu do informacji o środowisku...

uzasadniony. Tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą zostać objęte dane o emi-
sjach (art. 18 ustawy d.u.o.ś.). 

„8) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizo-
wanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępo-
wania z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 79 ust. 2”.
Przesłanka wskazana w punkcie 8 ma dość ograniczony zasięg, dotyczy 

bowiem tylko informacji odnoszących się do określonych przedsięwzięć reali-
zowanych w określonych miejscach. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-
ływać na środowisko mogą mieć dwojaką postać – przedsięwzięć mogących za-
wsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy d.u.o.ś.); ich katalog zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko21. 

Ograniczenie dostępności dotyczy tego typu przedsięwzięć realizowanych 
na terenach zamkniętych. Według art. 4 pkt 40 ustawy Prawo ochrony środowi-
ska teren zamknięty to teren, a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany 
lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony 
w sposób określony w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne22. Ponadto dodatkową przesłanką wyłączającą dostępność są przed-
sięwzięcia, w stosunku do których wyłączono na podstawie art. 79 ust. 2 d.u.o.ś. 
udział społeczeństwa w postępowaniu związanym z dopuszczeniem do realizacji 
przedsięwzięcia.

Wyłączenie dotyczy wszystkich informacji związanych z danym przedsię-
wzięciem, z wyjątkiem danych o emisjach (art. 18 d.u.o.ś.). 

„9) obronności i bezpieczeństwa państwa”.
Przesłanki wskazane w tym punkcie zostały określone w sposób ogólny. 

Wymagają one dokonania przez organ odpowiedniej analizy; organ ma tu dość 
dużą swobodę w ustaleniu zakresu informacji podlegających wyłączeniu. 

„10) bezpieczeństwa publicznego”.
Przesłanka wskazana w tym punkcie również została określona w sposób 

ogólny. Organ udostępniający informację ma tu dużą swobodę, niemniej jednak 
odpowiedniej oceny musi dokonać i w decyzji odmawiającej udzielania informa-
cji powinien wskazać wnioski wyprowadzone z tej oceny.

21 Dz.U. nr 213, poz. 1397.
22 T.j. Dz.U. 2010, nr 193, poz. 1287 ze zm.
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„11) danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w Ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach o:
a)  warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją od-

zysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b)  zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym,

c)  wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych”. 
Przesłanka wskazana w punkcie 11 odnosi się do instytucji rejestru, wpro-

wadzonego przepisami nowej ustawy o odpadach. Jej przedmiotem są określone 
informacje wynikające z tego rejestru, a dotyczące sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Wymienione dane nie podlegają dostępowi.

Jeżeli natomiast chodzi o odmowę fakultatywną, to została ona przewidzia-
na w art. 17 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. 
Zgodnie z tym przepisem organ administracji może odmówić udostępnienia in-
formacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

„1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trak-
cie opracowywania;

2)  wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych 
do wewnętrznego komunikowania się;

3)  wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4)  wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny”.
Połączenie w jednym przepisie tych czterech przesłanek jest nieco mylące, 

organ może bowiem rzeczywiście rozstrzygać o wyłączeniu dostępności tylko 
w odniesieniu do informacji wskazanych w punktach 1 i 2, zaistnienie przesła-
nek opisanych w punktach 3 i 4 faktycznie powoduje niemożność udzielenia 
informacji, gdyż organ jej po prostu nie ma bądź nie wiadomo, o jaką informacje 
chodzi. 

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie musi mieć 
postać decyzji administracyjnej, co umożliwia jej kontrolę, zarówno w postę-
powaniu odwoławczym, jak i na drodze skargi administracyjnej. Do skarg roz-
patrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego 
ochronie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi23, z pewnymi jednak zmianami, 

23 T.j. Dz.U. 2012, nr 153, poz. 270.



65Prawo dostępu do informacji o środowisku...

mającymi w założeniu przyśpieszyć ich rozpatrzenie. Ustawa zakłada bowiem, 
że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę powinno nastąpić w terminie 15 dni 
od dnia otrzymania skargi, a skarga powinna zostać rozpatrzona w terminie 
30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę. Natomiast w sy-
tuacji, gdy odmowa udostępnienia nastąpiła z powodu zaistnienia określonych 
przyczyn (wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 4, 5 lub 7 ustawy d.u.o.ś.), zain-
teresowanemu podmiotowi przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu 
powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Podstawą do takiego roszcze-
nia jest wówczas art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej z września 
2001 r. w związku z art. 20, ust. 3 ustawy d.u.o.ś.

Dostęp do informacji co do zasady powinien być bezpłatny. Ustawa o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie stwierdza nawet wyraźnie, 
że wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów 
wyszczególnionych w publicznie dostępnych wykazach jest bezpłatne. W kon-
sekwencji ustawa zakłada, że opłata – w wysokości nieprzekraczającej uza-
sadnionych kosztów – jest pobierana za wyszukiwanie informacji, a także za 
przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii 
dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Opłat nie pobiera się, jeżeli wniosek 
został złożony przez organ administracji. Ustawowo określone zostały górne, 
jednostkowe stawki opłat pobieranych z określonych tytułów.

Obowiązujące stawki opłat ustala rozporządzenie wykonawcze, obecnie 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat 
za udostępnianie informacji o środowisku24.

Podsumowanie

Konstatując należałoby wskazać, że ustalenie zasady dostępu do informacji 
publicznej, a zatem również dostępu do informacji o środowisku i jego ochro-
nie, jest istotną przesłanką świadczącą o tym, że Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym. Dostęp do informacji jest bowiem czynnikiem umożli-
wiającym kontrolowanie działalności administracji publicznej przez obywateli. 
Jawność działań administracji wywiera także istotny wpływ na funkcjonowanie 
aparatu administracyjnego.

24 Dz.U. 2010, nr 215, poz. 1415.
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Wydaje się, że regulacje wynikające z ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie są 
wystarczające, nie wymagają zmian. Wynika z nich jasno, jaki jest zakres pod-
miotowy i przedmiotowy obowiązku informacyjnego, kto ma prawo żądać infor-
macji i jakie są ograniczenia prawa do informacji. Nie budzą wątpliwości także 
formy udostępniania informacji. Pewnych doprecyzowań wymagałyby jednak 
przepisy określające przesłanki odmowy udostępnienia informacji, zawarte 
w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, zwłaszcza 
w kontekście wielokrotnego użycia w nich, w różnych chyba znaczeniach, ter-
minu „osoba trzecia”.
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the RiGht oF AcceSS to inFoRMAtion  
on the enviRonMent AnD itS PRotection  
AS PARt oF the DeMocRAtic RULe oF LAW

Summary

The aim of this paper is to present the institution and its access to information on 
the topic of environment and of its protection as an instrument of democratic rule of law. 
For this reason it is needed the presentation of the subjective and objective the range of 
this access as well as its limitations.

Translated by Anna Barczak

Keywords: access to public information, access to information on the environment and 
its protection
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PUBLiczne PRAWA PoDMiotoWe  
A oBoWiązKi i UPRAWnieniA

Streszczenie

Publiczne prawa podmiotowe należą do jednych z podstawowych pojęć prawnych. 
Pojawiają się na rożnych płaszczyznach badawczych, pełnią także różne role w prawie 
cywilnym, w prawie administracyjnym czy też w prawoznawstwie. Chociaż rozwija-
ły się pod wpływem doktryny prawa cywilnego, obecnie są także istotną konstrukcją 
prawną w prawie administracyjnym i w prawie konstytucyjnym. Treścią praw podmio-
towych jest możliwość żądania określonego zachowania się podmiotu, w takim zna-
czeniu będzie również żądanie pomiotu uprawnionego do określonego zachowania się 
przez państwo.

Słowa kluczowe: uprawnienia, obowiązki, prawa podmiotowe

Pojęcie „prawa podmiotowe” należy do podstawowych pojęć prawoznaw-
stwa, opracowane było z wielu punktów widzenia, obejmując różne płaszczyzny 
badawcze i różne treści. Nawet pobieżny kontakt z pojęciem „prawa podmio-
towe” przekonuje o tym, że w istocie rzeczy mamy do czynienia także z od-
miennymi rolami, jakie pełni ta kategoria pojęciowa w prawoznawstwie, w pra-
wie cywilnym czy też w prawie administracyjnym. W związku z tym ostatnim 
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twierdzeniem zachodzi konieczność skupienia uwagi na pojęciu „prawa podmio-
towe” w wyżej wymienionych działach prawa. Prawa podmiotowe rozwijały się 
pod wpływem doktryny prawa cywilnego i nadal są jej podstawowym pojęciem. 
Obecnie są także konstrukcją prawną prawa administracyjnego i prawa konsty-
tucyjnego, potwierdza to użycie terminu „publiczne”. 

Prawa i wolności określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są 
podstawowymi publicznymi prawami podmiotowymi, ze względu na ich struk-
turę, jak i treść1.

Nie należy utożsamiać publicznego prawa podmiotowego z normą prawną, 
ponieważ publiczne prawo podmiotowe jest wynikiem interpretacji normy praw-
nej ze względu na jednostkę. Po powstaniu tego prawa konieczne jest objęcie 
danej dziedziny życia społecznego regulacją administracyjnoprawną. Publiczne 
prawo podmiotowe polega na możności pewnego postępowania przez podmiot 
administrowany. Przejawem tego prawa są uprawnienia, a nie obowiązki pod-
miotu administrowanego2.

Uprawnienie i obowiązek jako treść stosunku prawnego  
oraz pojęcie „prawa podmiotowe” w prawoznawstwie 

Uprawnienie i obowiązek są elementami stosunku prawnego, składają się 
na jego treść. Traktowane są także jako korelacje polegające na tym, że obowiąz-
kowi jednej strony odpowiada uprawnienie drugiej i odwrotnie. Oznacza to, że 
kontrola strony stosunku prawnego występuje w sytuacji osoby uprawnionej do 
zachowań jednego rodzaju i zobowiązanej do zachowań innych3.

Uprawnienie to ustalona w przepisach prawa lub postanowieniach umow-
nych możliwość określonego wyboru zachowania się4. Pociąga ona za sobą obo-
wiązek drugiej strony do zachowania się odpowiedniego do wyboru, albo, jak 
to określają inni, jest to pewna możliwość zachowania się, nie jest ona jednak 
obowiązkiem adresata5. 

1 A. Wróbel, Prawo podmiotowe publiczne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 
System prawa administracyjnego, Warszawa 2010, t. 1, s. 330. 

2 Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2011, s. 140. 
3 Zarys prawa, red. S. Korycki, J. Kuciński, Warszawa 2004, s. 85. 
4 Tamże, s. 86. 
5 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1998, s. 52. 



71Publiczne prawa podmiotowe...

Uprawnienie jednej strony nie musi się wiązać z obowiązkiem drugiej stro-
ny, a stosunek prawny nie sprowadza się tylko do prostych relacji uprawnienie–
obowiązek. Znacznie częściej pojawiają się zespoły uprawnień, określane jako 
prawo podmiotowe, podlegające zresztą znacznie silniejszej ochronie. 

Obowiązek to nakazany lub zakazany przez przepisy prawa lub postano-
wienia umowne sposób zachowania się strony stosunku prawnego6. W przypad-
ku zachowania się odmiennego nastąpić może przymusowe wyegzekwowanie 
wymaganego zachowania. Obowiązek występuje wtedy, gdy norma prawna 
przewiduje tylko jeden sposób postępowania, a więc strona stosunku prawnego 
nie ma możliwości wyboru7.

Skoro obowiązek polega na tym, że norma prawna ustanawia dla danych 
adresatów w danych warunkach nakaz lub zakaz określonego zachowania się, 
a uprawnienie przewiduje w danych warunkach pewną możliwość zachowania 
się, to oczywiste staje się, że to właśnie pojęcie uprawnienia jest zastępowane 
prawem podmiotowym (prawem w sensie podmiotowym). 

Tym prawem nazywa się zespół uprawnień (rzadziej pojedyncze uprawnie-
nie) służących podmiotowi prawa, to znaczy osobie fizycznej lub osobie praw-
nej. Dzięki prawu podmiotowemu, podmiot prawa ma możliwość swobodnego 
podejmowania decyzji co do swego zachowania, swobodnego ich wykonywania, 
a także ma możliwość domagania się od innych wykonywania obowiązków nało-
żonych zgodnie z przepisami prawa, niezbędnych do wypełnienia uprawnienia8.

Znacznie rzadziej prawa podmiotowe są formułowane na podstawie prawa 
w sensie przedmiotowym. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się prawa podmiotowe proste, odpo-
wiadające pojedynczym uprawnieniom, oraz prawa podmiotowe złożone, będą-
ce zespołem uprawnień różnego rodzaju.

Prawo podmiotowe składa się z trzech elementów, takich jak: podmiot, ad-
resat i przedmiot9. Podmiotem uprawnionym prawa podmiotowego publicznego 
jest osoba fizyczna (człowiek), a nie państwo czy też jego organa. Państwo, które 

6 Szerzej o obowiązkach: A. Monarcha-Matlak, Problematyka obowiązków prawnych 
administracji publicznej na gruncie prawa administracyjnego, w: Księga jubileuszowa z okazji 
15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, red. Z. Ofiarski, Szczecin 
2004, s. 537 i n. 

7 Zarys prawa..., s. 87. 
8 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp..., s. 55. 
9 A. Wróbel, Prawo podmiotowe..., s. 344 i n. 



72 Aleksandra Monarcha-Matlak

żąda od jednostki określonego zachowania się, nie korzysta z prawa podmioto-
wego publicznego, ale z przyznanych mu prawem kompetencji – wykonuje swoje 
kompetencje. Adresatem podmiotowych praw publicznych jest właściwie pań-
stwo i jego organa. Przedmiotem prawa publicznego, rozumianego jako upraw-
nienie, jest zachowanie się państwa i jego organów10.

Prawa podmiotowe w prawie cywilnym 

W prawie cywilnym przez prawo podmiotowe rozumie się przyznaną 
i zabezpieczoną przez normę prawną oraz wynikającą z określonego stosunku 
prawnego możliwość postępowania w określony sposób. Źródłem prawa pod-
miotowego jest norma prawna, która przyznaje i zabezpiecza realizację prawa 
podmiotowego11. 

Prawo podmiotowe składa się z wielu uprawnień, jest ono koniecznym ele-
mentem każdego stosunku cywilnoprawnego. Korespondują z nim obowiązki 
pozostałych podmiotów12. 

Prawem podmiotowym jest sytuacja prawna podmiotu (osoby fizycznej lub 
osoby prawnej) wyznaczona obowiązującymi normami prawnymi, które chronią 
uznane prawnie interesy tego podmiotu13. 

Prawo podmiotowe ochrania interesy podmiotu uprawnionego, jednak nie 
jest utożsamiane z tym interesem. Interes podmiotu uprawnionego może być 
chroniony nie tylko przez przyznanie mu określonego prawa podmiotowego wo-
bec innego podmiotu, ale także w sposób generalny14.

Nabycie prawa podmiotowego polega na przejściu już istniejącego prawa 
z jednego podmiotu na drugi, może także nastąpić równocześnie z powstaniem 
tego prawa. Prawo cywilne wyróżnia wobec tego nabycie pochodne, będące wy-
nikiem następstwa prawnego, i nabycie pierwotne, które nie ma związku z sy-
tuacją prawną poprzednika nabywcy. Kolejny rodzaj nabycia to konstytutyw-
ne, polegające na nabyciu prawa podmiotowego, które dotychczas nie istniało, 

10 Tamże, s. 345. 
11 J. Gajda, Z. Gawlik, Podstawy prawa cywilnego. Część ogólna, Warszawa 1999, s. 35. 
12 A. Lipiński, Kompendium prawa cywilnego. Część ogólna i prawo rzeczowe, Kraków 

2004, s. 34. 
13 B. Ziemianin, Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań 1999, s. 52. 
14 Tamże, s. 53. 
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i translatywne, które w momencie nabycia już istniało. Nabycie może następo-
wać także pod tytułem ogólnym i szczególnym15.

Wykonywanie prawa podmiotowego jest podejmowaniem przez podmiot 
uprawniony działań, które mieszczą się w zakresie możliwości postępowania 
określonym prawem. Tym samym prawo podmiotowe może być wykonywane 
w granicach treści tego prawa wyznaczonych przez normy prawne16.

Prawo podmiotowe może być wykonywane osobiście lub przez inne osoby 
w sposób stały lub jednorazowy. Wykonywanie prawa podmiotowego może po-
legać na dokonywaniu czynności prawnych, albo czynności faktycznych. 

Prawo cywilne klasyfikuje prawa podmiotowe z punktu widzenia różnych 
kryteriów podziału. Do podstawowych podziałów zalicza się: prawa o charak-
terze bezwzględnym i względnym, prawa majątkowe i niemajątkowe, prawa 
zbywalne i niezbywalne, prawa związane i akcesoryjne. 

Prawo cywilne wyróżnia również różne postaci praw podmiotowych. 
Szczególnymi postaciami są: a) roszczenia, czyli żądanie określonego świadcze-
nia ze strony zobowiązanego, oraz b) uprawnienia prawokształtujące, polega-
jące na tym, że uprawniony może jednostronnie doprowadzić do przekształcenia 
lub ustalenia istniejącego stosunku prawnego, a więc ma prawo do kształtowania 
sytuacji prawnej drugiej strony, nawet wbrew jej woli17. 

Ochrona praw podmiotowych następuje wtedy, gdy uprawniony w razie 
naruszenia prawa podejmuje działania, których celem jest przywrócenie stanu 
żądanego, zgodnego z prawem. 

Do podstawowych środków ochrony zalicza się ochronę sądową, wów-
czas uprawnionemu służy powództwo, to znaczy prawo żądania, by sąd orzekł 
o cywilno prawnych konsekwencjach naruszenia prawa. Przepisy dopuszczają, 
oprócz ochrony sądowej, pomoc własną uprawnionego. Może ona mieć charakter 
samoobrony lub samopomocy. Zapewnienie szeroko pojmowanego bezpieczeń-
stwa i zachowanie porządku publicznego powoduje, że tzw. samoobrona lub sa-
mopomoc dopuszczalne są wyjątkowo. 

Utrata prawa podmiotowego następuje na skutek wygaśnięcia, śmierci – 
w przypadku praw osobistych – lub confusio18. 

15 Szerzej: J. Gajda, Z. Gawlik, Podstawy prawa..., s. 39. 
16 Tamże, s. 41 oraz B. Ziemianin, Prawo cywilne..., s. 64. 
17 A. Lipiński, Kompendium..., s. 34. 
18 Tamże, s. 40. 
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Podstawowa w sferze prawa cywilnego jest konstrukcja praw podmioto-
wych publicznych, jako norm obiektywnego porządku prawnego, które przez tę 
właściwość oddziałują na cały dany system prawny. W związku z tym państwo 
jest obowiązane uwzględniać treść tych norm w procesie stanowienia i stosowa-
nia prawa cywilnego oraz jego interpretacji19. 

Uprawnienia, obowiązki oraz publiczne prawa podmiotowe  
w prawie administracyjnym 

W prawie administracyjnym nie występuje właściwa dla prawa cywilnego 
relacja pomiędzy uprawnieniem a obowiązkiem, w postaci paralelności działań 
w granicach uprawnienia podmiotu administracyjnego, a działaniem w grani-
cach obowiązku podmiotu administrowanego20. 

W prawie administracyjnym, w sytuacji obowiązku prawnego obywatela 
lub jego uprawnienia ustalonego prawem, określone zachowanie się organu ad-
ministracyjnego, zgodnie z przepisami prawa, jest obowiązkiem tego organu. 
Zatem sytuacja jednostki wobec państwa na gruncie prawa administracyjnego 
musi być określona w inny sposób niż za pomocą uprawnień i obowiązków przy-
jętych w prawie cywilnym. Nie można również utożsamiać uprawnienia z prawa 
cywilnego z pojęciem „publiczne prawo podmiotowe” stosowanym w prawie ad-
ministracyjnym, ze względu na inne rozumienie pojęć i inne funkcje przypisy-
wane tym pojęciom na gruncie prawa publicznego, jakim jest prawo administra-
cyjne, i na gruncie prawa prywatnego, czyli cywilnego. 

Dla odróżnienia zespołu uprawnień w prawie cywilnym, czyli prawa pod-
miotowego, w prawie administracyjnym dla uprawnienia (uprawnień) adresata 
przyjmuje się termin „publiczne prawo podmiotowe”. 

W przeszłości przedstawiono koncepcję zastąpienia systemu publicznych 
praw podmiotowych systemem obowiązków, przyjmując, że dla techniki pra-
wa obowiązek jest rzeczą najważniejszą, a uprawnienie jest refleksem obowiąz-
ków21. Pomijano koncepcję publicznych praw podmiotowych jako zbyt złożoną 
i zbędną, gdyż uważano, że w państwie socjalistycznym nie ma sprzeczności 
między interesem obywatela a interesem społecznym. 

19 A. Wróbel, Prawo podmiotowe..., s. 356. 
20 W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, s. 168 i n. 
21 Prawo administracyjne..., s. 136 i n. 
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Zasługą obecnych badań jest uwypuklenie w zakresie publicznych praw 
podmiotowych możności pewnego postępowania. Przejawami tego są różne 
uprawnienia, ale nie obowiązki obywatela (podmiotu administrowanego). 

Jeżeli na podmiocie korzystającym z publicznego prawa podmiotowego cią-
żą obowiązki w związku z wykonywaniem tego prawa, to są one konsekwencją 
pewnego postępowania, a nie treścią prawa podmiotowego22. 

Źródłem publicznego prawa podmiotowego jest norma prawna, ale nie 
każda, nawet gdy tworzy korzystne sytuacje dla obywatela. O istnieniu prawa 
podmiotowego, zdaniem niektórych autorów, mówi się dopiero wtedy, gdy reali-
zacja normy prawnej wiąże się z zawiązaniem stosunku prawnego, którego ele-
mentami są prawa i obowiązki stron. Funkcją publicznych praw podmiotowych 
jest ochrona interesu obywatela, nie można więc mówić o publicznych prawach 
podmiotowych tam, gdzie norma prawna tworzy obowiązki, które mają służyć 
realizacji interesu publicznego23. 

W literaturze spotykamy również inny pogląd, że publiczne prawa podmio-
towe są udzielane nie tylko w celu ochrony interesów jednostkowych, ale także 
w interesie publicznym i z uwagi na ten właśnie interes ochrona publicznego pra-
wa podmiotowego nie może być uzależniona od woli uprawnionego podmiotu24.

O publicznym prawie podmiotowym mówi się także wtedy, gdy na płasz-
czyźnie prawa publicznego podmiot działania ma możliwość wyznaczania za-
chowania się drugiego podmiotu; dotyczy to określonej sytuacji prawnej. Jest 
więc ono korelatem obowiązku25.

Z punktu widzenia techniki prawa istotę publicznego prawa podmiotowego 
stanowi odpowiadający mu obowiązek, a ochrona uprawnienia polega na możli-
wości wymuszenia spełnienia obowiązku. 

Interesujący jest jeszcze jeden pogląd, zgodnie z którym publiczne pra-
wo podmiotowe to uprawnienie udzielone władzy (służy państwu lub innej 
upodmiotowionej władzy), albo jednostce w związku z tym, że jest członkiem 
związku publicznoprawnego, czyli państwa lub jednostki samorządowej26.

22 Tamże, s. 137. 
23 Tamże. 
24 M. Stahl, Publiczne prawo podmiotowe, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Mi-

chalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytu-
cje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 65 oraz cytowana tam literatura.

25 Tamże, s. 64 i 65 oraz cytowana tam literatura. 
26 Tamże, s. 65.
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Powyższe stwierdzenie, choć ważne, jest jednak niewystarczające. Wróć-
my jeszcze raz do pojęcia „obowiązek”. Jest ono wiązane w literaturze z katego-
rią podstawowych sytuacji prawnych. 

Wydaje się niewątpliwe, że zachowanie jakiegoś podmiotu jest przedmio-
tem obowiązku, jeżeli jest ono przez rozważaną normę nakazane lub zakazane, 
bez uwzględnienia związku tych zachowań z zachowaniami lub sprawami in-
nych podmiotów27.

W literaturze przedmiotu zwraca się również często uwagę na to, że prze-
noszenie na grunt prawa administracyjnego ujęcia, w myśl którego obowiązek 
jest odpowiednikiem uprawnienia i odwrotnie, jest nieostrożne28.

W związku z tym, że podmiotowość publicznoprawna podmiotów zbioro-
wych realizowana jest przez organa administracji działające w ramach kompeten-
cji, wobec tego uprawnienie i obowiązek wiązane w jeden stosunek administra-
cyjnoprawny nie stykają się wzajemnie w płaszczyźnie podobnej do uprawnień 
i obowiązków, jak w obrębie stosunku cywilnoprawnego29. Jest to wynikiem 
tego, że zachowanie się organu działającego w ramach kompetencji jest zawsze 
obowiązkiem tego organu bez względu na to, czy w konkretnej sprawie realizo-
wane są prawa i obowiązki obywateli, państwa, czy jednostki samorządowej30. 

Prawo podmiotowe przysługuje jedynie adresatom norm prawnych, to 
znaczy obywatelom (lub innym podmiotom), ale nie organom administracji pu-
blicznej, które w drodze decyzji administracyjnych konkretyzują sytuację tych 
podmiotów. 

Publiczne prawo podmiotowe oznacza taką sytuację prawną obywatela 
(jednostki zbiorowej), w obrębie której obywatel ten (jednostka zbiorowa), opie-
rając się na chroniących jego interesy prawne normach prawnych, może sku-
tecznie żądać czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez 
państwo coś zdziałać31. 

W związku z tym ostatnim twierdzeniem J. Boć i J. Błaś nie określają pra-
wa podmiotowego jako uprawnienia, uznając, że uprawnienie jest konstrukcją 
słabszą, nieuwzględniającą elementu pewności w uzyskaniu żądanej od pań-
stwa reakcji. Wyciągając konsekwencje z powyższej myśli, dodają, że prawo 

27 W. Jakimowicz, Publiczne prawa..., s. 170 oraz cytowana tam literatura. 
28 J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2004, s. 519 i n. 
29 Tamże, s. 520. 
30 W. Jakimowicz, Publiczne prawa..., s. 172. 
31 J. Boć, Prawo administracyjne..., s. 520. 
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podmiotowe może mieć również związek z obowiązkiem prawnym wtedy, gdy 
nosiciel prawa podmiotowego żąda w warunkach prawnych zapewniających sku-
teczność temu żądaniu zmniejszenia obowiązku lub jego zniesienia. 

W prawie administracyjnym prawa podmiotowe możemy określić także 
jako sytuacje, w których, w zależności od zachowania konkretnej osoby (stoją-
cej poza władzą publiczną), powstanie obowiązek oparty na prawie (wynikający 
z prawa). Oznacza to jednocześnie, że podmiot posiadający prawo podmiotowe 
może samodzielnie wyznaczać obowiązki administracji w określonym zakresie. 

Publiczne prawa podmiotowe są także korzyściami przynależnymi określo-
nej jednostce i mogą być one skutecznie realizowane, gdyż poręczone są przez 
istniejący porządek prawny32. 

Analizując pojęcie „publiczne prawa podmiotowe”, dostrzeżono, iż pub-
liczne prawo podmiotowe jest silniejsze również od interesu prawnego, przez 
gwarancję co do treści aktu, jest więc interesem prawnym wzmocnionym w ka-
tegorię roszczenia obywatela wobec administracji, dzięki istnieniu tego prawa. 
Jest to roszczenie skierowane na realizację publicznego prawa podmiotowego33. 

Idąc znacznie dalej, z czym nie do końca można się zgodzić i co zosta-
ło wcześniej wykazane, prawa podmiotowe o treści pozytywnej, zdaniem nie-
których autorów, dają również państwu (jednostce samorządowej) roszczenia 
o określone zachowania się obywateli34. Publiczne prawa podmiotowe zawierają 
w sobie szczególne cechy, takie jak to, iż cel publicznych praw podmiotowych jest 
zdeterminowany przez nierównorzędność podmiotów stosunku administracyj-
noprawnego. Prawa te pozwalają na realizowanie interesu publicznego nie tylko 
organom administracji, ale również obywatelom. Istnienie praw podmiotowych 
determinuje zachowanie się organów administracji, to znaczy, że od określonych 
zachowań organy nie mogą się uchylić. Publiczne prawa podmiotowe mają cha-
rakter osobisty i w zasadzie nie podlegają sukcesji. Nie są zbywalne, a więc nie 
można się ich skutecznie zrzec. Mają one charakter aktualny, to znaczy, że są 
związane z obowiązującą normą prawną, oraz że są oparte na normie prawnej 
(należącej do prawa administracyjnego), którą można ustalić i wyodrębnić35. 

32 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 325. 
33 Tamże, s. 325. 
34 W. Jakimowicz, Publiczne prawa..., s. 231 i n. Autor szczegółowo wyodrębnia kategorie 

publicznych praw podmiotowych o treści pozytywnej. 
35 J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 327. 
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Treścią prawa podmiotowego jest możliwość żądania określonego zacho-
wania się podmiotu. W takim znaczeniu będzie to również żądanie podmiotu 
uprawnionego do określonego zachowania się przez państwo, a więc wypełnie-
nie ustawowych obowiązków36.

Publiczne prawa podmiotowe nie mają charakteru absolutnego. Dopusz-
czalne są także ich ograniczenia, ale muszą one wynikać z ustawy oraz nie mogą 
naruszać istoty wolności i praw. Prawa podmiotowe opierają się wyłącznie na 
przepisach powszechnie obowiązujących, przede wszystkim na Konstytucji 
RP. Są narzędziem prawnym pozwalającym ustalić, komu prawa te służą i czy 
w określonym stanie faktycznym można domagać się od administracji określo-
nego zachowania się lub zaniechania37.

Zgodnie z przyjmowaną w literaturze, zwłaszcza w podręcznikach prawa 
administracyjnego, metodą przedstawiania problematyki publicznych praw pod-
miotowych, zajmiemy się w tym miejscu klasyfikacją tych praw. 

Za główne uważa się tradycyjnie: 
− negatywne prawa podmiotowe, polegające na roszczeniu uprawnio-

nych podmiotów (zwłaszcza jednostek) wobec władzy publicznej, by nie 
wkraczała ona w sferę przyznanych im wolności;

− pozytywne prawa podmiotowe, polegające na roszczeniu uprawnionych 
podmiotów wobec władzy, by przyznała przysługujące im świadczenia 
lub zapewniła korzystanie z uprawnień, np. z uprawnień politycznych38.

Obecnie stosuje się klasyfikację, w ramach której wyodrębnia się: 
− prawa polegające na roszczeniu o wydanie aktu o oznaczonej treści, 
− prawa polegające na żądaniu od organu określonego prawem zachowa-

nia się, 
− prawa polegające na domaganiu się świadczeń pozytywnych, 
− prawa o treści negatywnej polegające na roszczeniu w stosunku do 

władzy publicznej o zaniechanie ingerencji w sferę uznanej uprzednio 
wolności lub przyznanego statusu, 

36 A. Wróbel, Prawo podmiotowe..., s. 335 i n. 
37 M. Stahl, Publiczne prawo..., s. 64 i n. 
38 Tamże, s. 66 oraz J. Boć, Prawo administracyjne..., s. 521. 
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− prawa do współdziałania z władzą publiczną w rozstrzyganiu spraw 
publicznych39.

Inna klasyfikacja określa typy publicznych praw podmiotowych, są to na 
przykład: 

a) prawa wolnościowe, które oznaczają, że państwo nie może wkraczać 
w sferę konstytucyjnie przyznanych jednostce wolności, 

b) prawa polityczne, które przyznają podmiotom możliwość współdziała-
nia przy tworzeniu organów państwa, związków publicznoprawnych, 

c) prawa do pozytywnych świadczeń ze strony władzy publicznej, 
np. prawo do korzystania z urządzeń publicznych, prawo do zasiłków40.

Ustosunkowując się do wyżej przedstawionych określeń publicznych praw 
podmiotowych, należałoby jednak przyłączyć się przede wszystkim do ustaleń 
poczynionych przez W. Jakimowicza41. Autor ten przeprowadził dokładną ana-
lizę pojęcia „publiczne prawa podmiotowe” nie tylko ze stanowiska logicznego, 
ale i pod kątem jego przydatności do właściwego rozumienia celu administracji 
i metod jej działania. Wychodząc z tego założenia i poczynionych ustaleń, autor 
podał definicję realną tego pojęcia, na którą składają się następujące elementy. 
Publiczne prawo podmiotowe jest to: 

a) pochodna i prosta sytuacja prawna, 
b) mająca w przypadku osób fizycznych własne źródło pierwotne w przy-

rodzonych prawach człowieka, 
c) w przypadku jednostek organizacyjnych, jego źródłem są normy prawa 

przedmiotowego, 
d) jego podmiotem jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna jaką 

jest państwo lub jednostka samorządowa, 
e) wyposażająca ten podmiot w roszczenie, to jest instrument umożliwiają-

cy zachowanie lub skuteczne żądanie nieingerencji w określone, prawnie 
zagwarantowane, sfery wolności. 

„Administracja publiczna, jako władza wykonawcza, nie jest upoważniona 
do samoistnego przyznawania praw podmiotowych publicznych, a zwłasz-
cza tych praw podmiotowych publicznych, które implicite lub explicite 

39 J. Zimmermann, Prawo administracyjne..., s. 328 oraz Z. Cieślak, Podstawowe instytu-
cje prawa administracyjnego, w: Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Cieślak, I. Lipo-
wicz, Z. Niewiadomski, Warszawa 2007, s. 94 i 95. 

40 M. Stahl, Publiczne prawo..., s. 66 i cytowana tam literatura. 
41 W. Jakimowicz, Publiczne prawa..., s. 246 i n. 
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nie były uprzednio zawarte w przepisach ustawy, nawet wtedy, gdy działa 
w granicach uznania”42. 
„Poprzez udzielenie administracyjno-prawnego pozwolenia uprawniony 
jest zwolniony z ustawowego obowiązku w stosunku do państwa i w tym 
sensie ma prawo do własnego zachowania w zakresie objętym pozwole-
niem, a państwo nie ma kompetencji (prawa) domagania się od uprawnio-
nego zaniechania takiego zachowania”43. 

ochrona publicznych praw podmiotowych 

Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest przede wszystkim ochrona publicz-
nych praw podmiotowych. Prawa te, jak wiemy, polegają na pewnym i skutecz-
nym roszczeniu adresatów działań administracji wobec organów administracji 
publicznej i możliwości zewnętrznego (sądowego) wyegzekwowania od władzy 
publicznej swych żądań44. 

Na podstawie pojęcia „publiczne prawa państwowe” zbudowane zostało 
sądownictwo administracyjne i to sądy zapewniają ochronę publicznych praw 
podmiotowych. Pojęcie „publiczne prawa podmiotowe” łączy się więc z sądow-
nictwem administracyjnym, a jednocześnie zostało stworzone dla określenia 
zakresu ochrony obywatela przed organami administracji publicznej i sądami 
administracyjnymi. 

Klasyczne ujęcie publicznych praw podmiotowych istnieje nadal, jednak 
zdaniem niektórych autorów jego rola zmniejsza się na rzecz ochrony obiektyw-
nego porządku prawnego. Podważana jest ponownie przydatność konstrukcji 
teoretycznej publicznego prawa podmiotowego, jako wynik szerokiej kognicji 
sądów administracyjnych, skargi konstytucyjnej oraz różnych form społecznej 
i politycznej kontroli organów administracji publicznej45.

Jak słusznie jednak zauważa J. Zimmermann, pomimo oparcia legityma-
cji do wniesienia skargi do sądu na konstrukcji interesu prawnego i wprowa-
dzeniu, jako kryterium, kontroli sądowej, kryterium zgodności z obiektywnym 
porządkiem prawnym, podmiot, którego publiczne prawo podmiotowe zostało 

42 A. Wróbel, Prawo podmiotowe..., s. 357. 
43 Tamże, s. 352. 
44 Z. Cieślak, Podstawowe instytucje..., s. 94 i 95. 
45 Tamże, s. 95. 
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naruszone, nadal ma pełną ochronę przed tym sądem46. Przy czym, jak dalej 
wskazuje autor, naruszenie prawa podmiotowego przez organ administracji pu-
blicznej jest także naruszeniem obiektywnego porządku prawnego. 

Zarzut naruszenia prawa podmiotowego daje uprawnionemu prawo wnie-
sienia skargi, a uprawnionym jest każdy, kto ma w tym interes prawny. Ochrona 
publicznych praw podmiotowych jest zapewniona obecnie przez system gwaran-
cji instytucjonalnych. Wymienić tu należy nie tylko sądy administracyjne, ale 
również sądy powszechne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywa-
telskich. 

Podsumowując, należy zauważyć, że obowiązek, jak wykazano na gruncie 
prawa administracyjnego, nie jest odpowiednikiem uprawnienia, nie stykają się 
one wzajemnie na płaszczyźnie analogicznej, jak w obrębie stosunku cywilno-
prawnego. Jak z powyższego widać, na gruncie prawa administracyjnego organ 
administracji stosuje prawo i jest to jego obowiązkiem, ma również obowiązek za-
pewnić realizację praw podmiotowych w granicach przewidzianych przez prawo. 
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PUBLic LeGAL RiGhtS AnD DUtieS AnD PoWeRS 

Summary

The concept of individual rights as one of fundamental concepts of jurisprudence 
has been developed from various points of view including different research platforms 
and contents. Even a casual contact with the concept of legal rights makes one certain 
that, in fact, there are different roles this fully conceptual category functions in jurispru-
dence, civil and administrative law. 

Because of this assumption it is necessary to focus attention on the issue of in-
dividual legal rights in the above mentioned divisions of law. Individual legal rights 
evolved under the doctrine of civil law and are now their fundamental assumption. They 
are currently the legal structure of both administrative and constitutional law what justi-
fies using the term ‘public’.

The rights and freedoms as set out in the Constitution of the Republic of Poland are 
the fundamental public legal rights due to both their structure and content.

One should not identify public individual rights with legal norms because public 
individual law results from the interpretation of legal norm as far as the individual is 
concerned. After establishing of such a law it is necessary to cover the area of social 
life with administrative law regulation. Public individual law involves a certain conduct 
by the entity administered. The manifestation of this law are not duties but rights of the 
entity administered.

Translated by Krystyna Sobczak

Keywords: rights, duties, individual rights
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oPłAtA PRoWizyjnA oD PoRęczeń i GWARAncji 
UDzieLAnych PRzez SKARB PAńStWA

Streszczenie

Opłata prowizyjna jest rodzajem opłaty publicznej i pełni różne funkcje w pol-
skim porządku finansowo-prawnym. Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne1 uzależnia możliwość skorzystania 
z poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa od uiszczenia opłaty prowizyjnej, która stanowi 
dochód gromadzony na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Dotychczas w doktrynie powstało niewiele opracowań, które 
poświęcone zostały analizie tej instytucji, a dodatkowo, również zmiany dokonane w tej 
ustawie2 potwierdzają aktualność tematu.

W opracowaniu autor skupia się na omówieniu instytucji opłaty prowizyjnej od 
poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa z uwzględnieniem podstawy jej 
wymiaru, wysokości, sposobu naliczania i poboru, zwolnień, a nadto omawia rachunek 
rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, na którym gromadzone są 
wpływy z opłaty prowizyjnej, oraz przedstawia wysokość tych wpływów na tym ra-
chunku w latach 2003–2012. 

Słowa kluczowe: opłata prowizyjna, poręczenia, gwarancje, Skarb Państwa

1 T.j. Dz.U. 2012, poz. 657 (dalej: ustawa p.i.g.).
2 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzie-

lanych przez Skarb Państwa i niektóre osoby prawne, druk nr 1884, www.sejm.gov.pl (dostęp: 
9.01.2014; dalej: ustawa zmieniająca).
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Wprowadzenie

Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Pań-
stwa stanowi od 1 stycznia 2003 r. dochód rachunku rezerw poręczeniowych 
i gwarancyjnych Skarbu Państwa prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego3, wcześniej zaś stanowiła dochód budżetu państwa. Środki zgromadzo-
ne na wymienionym rachunku, w tym z opłaty prowizyjnej, dotychczas były 
przeznaczane na wykonywanie zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa oraz pokrycie kosztów dochodzenia wierzy-
telności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub 
gwarancji. Zmiana dokonana Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 
o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa i niektóre oso-
by prawne4 dodatkowo umożliwia wykorzystanie zgromadzonych na rachunku 
środków również na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa 
oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, prowadząc do bar-
dziej efektywnego wykorzystania wolnych środków zgromadzonych w sektorze 
publicznym5.

Powyższe rozwiązanie stanowi asumpt do poddania analizie instytucji 
opłaty prowizyjnej, która w ostatnich trzech latach jej poboru zwiększyła środki 
zgromadzone na rachunku o kwotę 71 389 166,52 zł6. Wybór tematu niniejszego 
artykułu uzasadniony jest również nielicznymi pozycjami w literaturze przed-
miotu, które traktują o opłacie prowizyjnej od poręczeń i gwarancji udzielanych 
przez Skarb Państwa.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono stan prawny na 9 stycznia 2014 r.

3 Dalej: rachunek.
4 Ustawa zmieniająca; ustawa p.i.g.
5 Uzasadnienie do projektu ustawy zmieniającej ustawę o poręczeniach i gwarancjach 

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, druk nr 1884, www.sejm.gov.pl 
(dostęp: 9.01.2014).

6 Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre 
osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2010–2012, www.mf.gov.pl (dostęp: 
9.01.2014).
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Kwalifikacja opłaty prowizyjnej. Podstawa prawna  
poboru opłaty prowizyjnej 

Zgodnie z treścią art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej7 nakłada-
nie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umo-
rzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze 
ustawy. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz w doktrynie przyj-
muje się, że daniną publiczną jest przymusowe, bezzwrotne, powszechne świad-
czenie pieniężne o charakterze publicznoprawnym, stanowiące dochód państwa 
lub innego podmiotu publicznego, nakładane jednostronnie (władczo) przez or-
gan publicznoprawny w celu zapewnienia utrzymania państwa (choć mogą mu 
towarzyszyć także inne cele, na przykład stymulacyjne, prewencyjne), które słu-
ży wypełnianiu zadań (funkcji) publicznych wynikających z KRP i ustaw8.

Opłaty publiczne zaliczane są do wymienionych wyżej „innych danin pub-
licznych”. Z kolei, w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego sformułowany 
został pogląd, zgodnie z którym: „opłatą jest danina publicznoprawna charakte-
ryzująca się cechami podobnymi do podatku i cła, z tym że w przeciwieństwie 
do podatków i ceł, opłata jest świadczeniem odpłatnym. Opłaty pobierane są 
bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czynnościami organów 
państwowych lub samorządowych, dokonywane w interesie konkretnych pod-
miotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego 
świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego”9.

Opłata prowizyjna stanowi zatem świadczenie publiczne – pieniężne, od-
płatne, ekwiwalentne i przymusowe – o istotnym znaczeniu dla utrzymania 
państwa, nakładanym w drodze ustawy przez demokratyczne i reprezentatyw-
ne dla ogółu społeczeństwa organy przedstawicielskie. Powyższe ujęcie opłaty 
prowizyjnej wynika z zachowania zasad prawa konstytucyjnego, określonych 

7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze 
zm. (dalej: KRP).

8 Por. Wyrok TK z dn. 19.07.2011 r., sygn. P. 9/2009, OTK 2011/6A, poz. 59; Wyrok TK 
z dn. 16.03.2010 r., sygn. K. 24/2008, OTK 2010/3A, poz. 22 oraz T. Dębowska-Romanowska, 
Pojęcie podatków i innych danin publicznych w świetle konstytucji, w: Księga jubileuszowa Pro-
fesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, red. W. Miemiec, 
Wrocław 2009, s. 120.

9 Wyrok TK z dn. 10.12.2002 r., sygn. P. 6/2002, OTK 2002/7A poz. 91.
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w art. 217 KRP oraz w art. 84 KRP, zgodnie z którym każdy jest obowiązany do 
ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych określonych w ustawie10. 

Instytucja opłaty prowizyjnej uregulowana została w ustawie o poręcze-
niach i gwarancjach, choć jej przepisy nie odnoszą się do wszystkich elementów 
konstrukcyjnych opłaty prowizyjnej. Dlatego też ustawodawca – w art. 2c ust. 3 
ustawy p.i.g. – zawarł upoważnienie do wydania stosownego rozporządzenia – 
którym obecnie jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. 
w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb 
Państwa11. Rozporządzenie to określa istotne – z punktu widzenia konstrukcji 
prawnej opłaty prowizyjnej – zagadnienia sposobu naliczania i pobierania opłaty 
prowizyjnej od poręczenia i gwarancji oraz wysokości tej opłaty, przy uwzględ-
nieniu uzależnienia wysokości opłaty prowizyjnej, z wyjątkiem opłaty od porę-
czeń i gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub środ-
ków z emisji obligacji na cele, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy p.i.g., 
od okresu, na który jest udzielane poręczenie lub gwarancja. Rozporządzenie 
reguluje również kwestie obniżenia wysokości opłaty prowizyjnej od poręczeń 
w stosunku do wysokości opłaty prowizyjnej od gwarancji, obniżenia stawek 
opłaty prowizyjnej od poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 2 
i art. 12 ust. 2a ustawy p.i.g., oraz od poręczeń lub gwarancji udzielanych pod 
warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków z emisji obligacji na utworzenie 
przez banki linii kredytowych, a nadto kwestie ustalenia stawek opłaty prowi-
zyjnej od poręczeń i gwarancji, których udzielenie nie stanowi pomocy publicz-
nej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej12.

Z przedmiotem opłaty publicznej, w tym również opłaty prowizyjnej, wiążą 
się takie jej elementy konstrukcyjne jak: podmiot opłaty, podstawa jej wymiaru, 

10 Por. T. Dębowska-Romanowska, Konstytucyjne podstawy nakładania podatków i innych 
danin publicznych, w: Prawo podatkowe, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2012, s. 21–25; J. Gli-
niecka, Opłaty publiczne, w: Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruś-
kowski, Warszawa 2008, s. 616–627.

11 Dz.U. 2012, poz. 674 (dalej: rozporządzenie).
12 Por. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego 

niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu 
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.Urz. UE 2008, nr 214, poz. 3 oraz 
M. Garncarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, 
Warszawa 2010, s. 141. Autorka wskazuje, że pomoc publiczna stanowi zapewnienie korzyści fi-
nansowych przedsiębiorcy poprzez obciążenie finansów publicznych na zasadach selektywnych 
i w kwocie przekraczającej poziom uznawany za nienaruszający konkurencję. 
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wysokość, wyłączenia i zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, jak również 
warunki płatności opłaty13. 

Zakres podmiotowy opłaty prowizyjnej wynika z zasad udzielania porę-
czeń i gwarancji, zgodnie z którymi o udzielenie poręczenia i gwarancji w imie-
niu i na rachunek Skarbu Państwa, za wyjątkiem poręczeń wypłat odszkodowań 
za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe, mogą ubiegać 
się podmioty bez względu na formę prawną oraz strukturę własności14. Zatem 
podmiotem zobowiązanym do uiszczenia opłaty prowizyjnej będzie każdy pod-
miot, który ubiega się o poręczenie lub gwarancję Skarbu Państwa, przy odpo-
wiednim uwzględnieniu zwolnień ustawowych przewidzianych w ustawie o po-
ręczeniach i gwarancjach i ustawach szczególnych.

Podstawa wymiaru opłaty prowizyjnej, jej wysokość,  
sposób naliczania i poboru

Wniesienie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanej przez 
Skarb Państwa jest warunkiem koniecznym skuteczności poręczenia lub gwa-
rancji, decydującym jednocześnie – co do zasady – o odpłatnym charakterze 
umowy o udzielenie tego poręczenia lub gwarancji. 

Powszechnie przyjmuje się, że wysokość uiszczanej opłaty publicznej jest 
uzależniona od ustalenia nakładu pracy jako wartości świadczenia, które stanowi 
korzyść dla podmiotu uiszczającego tę opłatę, a jednocześnie ma pokryć wydatki 
podmiotu publicznoprawnego wynikające z dokonanych w ramach tego stosun-
ku czynności lub świadczonych usług. Dlatego też można uznać, że na wysokość 
pobieranej opłaty publicznej mogą mieć wpływ takie czynniki jak: liczba i ro-
dzaj dokumentów, zakres świadczonych wzajemnie usług organu publicznego, 
okres, na jaki udzielane jest poręczenie lub gwarancja, itp.15 Z rozporządzenia 
wynika, że podstawa określenia wysokości opłaty prowizyjnej jest zależna za-
równo od przedmiotu tej opłaty, to jest kwoty zabezpieczanego zobowiązania, 

13 Szerzej: J. Gliniecka, Opłaty publiczne…, s. 616–627.
14 www.mf.gov.pl (dostęp: 9.01.2014). 
15 J. Gliniecka, Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz–

Gdańsk 2007, s. 261.
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jak i od tego, czy dotyczy poręczenia czy gwarancji, a nadto od okresu, na jaki 
poręczenie lub gwarancja zostaje udzielona16.

W ustawie o poręczeniach i gwarancjach przyjęto rozwiązanie, że opłata 
prowizyjna, która ma w zasadzie charakter ryczałtowy, jest naliczana od obję-
tej poręczeniem lub gwarancją kwoty zobowiązania17. W przypadku poręczeń 
i gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznaczenia kredytu lub środków 
z emisji obligacji na spłatę objętego już poręczeniem lub gwarancją Skar-
bu Państwa zobowiązania wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio 
związanymi z tym zobowiązaniem, opłata prowizyjna jest naliczana od kwoty 
zwiększenia zobowiązania Skarbu Państwa, stanowiącej różnicę między kwotą 
zobowiązania obejmowanego poręczeniem lub gwarancją a kwotą istniejącego 
zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.

Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji wyrażonych w walutach 
obcych jest wnoszona w równowartości kwoty tej opłaty w złotych polskich, 
przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
opublikowanego i obowiązującego w dniu wniesienia opłaty. 

W strukturze Ministerstwa Finansów naliczanie opłat prowizyjnych jest 
wpisane w zakres zadań wykonywanych przez Departament Poręczeń i Gwaran-
cji18. Stawki poboru opłat prowizyjnych od poszczególnych rodzajów poręczeń 
i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa zostały wyrażone procentowo, co 
zobrazowano w tabeli 1.

Opłaty publiczne mogą być ustalone w sposób stały (opłata podstawowa) 
lub zmienny (opłata stosunkowa), mogą być jednorazowe lub też okresowe, tym-
czasowe i uzupełniające. Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji wskaza-
nych w tabelarycznym zestawieniu jest pobierana jednorazowo, w przeciwień-
stwie do opłaty prowizyjnej od poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 
ust. 4, 5 lub 6 ustawy p.i.g., niestanowiących pomocy publicznej zgodnie ze sta-
nowiskiem Komisji Europejskiej. Od tych poręczeń i gwarancji pobierana jest 
corocznie opłata prowizyjna w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu ryn-
kowemu, według stawek określonych w skali roku w załączniku do rozporządze-
nia określającym minimalne stawki opłat prowizyjnych. 

16 Uzasadnienie do projektu ustawy...
17 Por. P. Panfil, Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Warszawa 

2011, s. 337.
18 Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, Załącznik do zarządzenia nr 10 Mini-

stra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r., www.mf.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).
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Tabela 1. Stawki opłat prowizyjnych

Lp. Rodzaj udzielonego poręczenia/gwaran-
cji Skarbu Państwa

Opro-
cento- 
wanie

Charakterystyka

1 2 3 4

1 poręczenie spłaty kredytu oraz poręcze-
nie wykonania zobowiązań wynika-
jących z obligacji udzielanych przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych lub Radę Ministrów

0,40 jeżeli poręczenie zostało udzielone na 
okres do pięciu lat

0,80 jeżeli poręczenie zostało udzielone 
na okres dłuższy niż pięć lat, lecz nie 
dłuższy niż dziesięć lat

1,00 jeżeli poręczenie zostało udzielone 
na okres dłuższy niż dziesięć lat, lecz 
nie dłuższy niż piętnaście lat

1,30 jeżeli poręczenie zostało udzielone 
na okres dłuższy niż piętnaście lat

2 gwarancja spłaty kredytu oraz gwa-
rancja wykonania zobowiązań wyni-
kających z obligacji udzielanych przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych lub Radę Ministrów 

0,50 jeżeli gwarancja została udzielona 
na okres do pięciu lat

1,00 jeżeli gwarancja została udzielona 
na okres dłuższy niż pięć lat, lecz nie 
dłuższy niż dziesięć lat

1,20 jeżeli gwarancja została udzielona 
na okres dłuższy niż dziesięć lat, 
lecz nie dłuższy niż piętnaście lat

1,50 jeżeli gwarancja została udzielona 
na okres dłuższy niż piętnaście lat

3 poręczenie udzielone bankowi lub mię-
dzynarodowej instytucji finansowej, 
jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły 
kredytodawcy poręczenia za kredy-
tobiorcę, które jest udzielane przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych lub Radę Ministrów

0,60 jeżeli poręczenie zostało udzielone 
na okres do dziesięciu lat

0,80 jeżeli poręczenie zostało udzielone 
na okres dłuższy niż dziesięć lat

4 gwarancja udzielona bankowi lub mię-
dzynarodowej instytucji finansowej, 
jeżeli taki bank lub instytucja udzieliły 
kredytodawcy gwarancji za kredy-
tobiorcę, która jest udzielana przez 
ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych lub Radę Ministrów

0,80 jeżeli gwarancja została udzielona 
na okres do dziesięciu lat

1,00 jeżeli gwarancja została udzielona 
na okres dłuższy niż dziesięć lat

5 poręczenie lub gwarancja wykonania 
zobowiązań wynikających z transakcji 
zabezpieczających przed ryzykiem 
zmiany stopy procentowej lub ryzy-
kiem walutowym, związanych ze spłatą 
kredytu lub emisją obligacji, objętych 
poręczeniem lub gwarancją wykonania 
zobowiązań

0,50 opłaty prowizyjnej naliczonej od po-
ręczenia lub gwarancji spłaty kredytu 
lub emisji obligacji, z którymi to porę-
czenie lub gwarancja są związane 
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1 2 3 4

6 poręczenie lub gwarancja udzielana 
pod warunkiem przeznaczenia kredytu 
lub środków z emisji obligacji na cele, 
o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 
ustawy p.i.g.

0,20 kwoty zobowiązania w przypadku 
poręczenia

0,30 kwoty zobowiązania w przypadku 
gwarancji

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 
2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb 
Państwa, Dz.U. 2012, poz. 67.

Wysokość wymienionej corocznej opłaty prowizyjnej jest uzależniona od 
uzyskanego przez podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji 
ratingu długoterminowego dla zobowiązań w walucie obcej ustalonego przez 
jedną spośród agencji oceniających wiarygodność kredytową (agencji ratingo-
wych), to jest Standard & Poor’s Co., Fitch Ratings Ltd., Moody’s Investors Ser-
vice Inc. albo inną niż wymienione agencję ratingową o międzynarodowej reno-
mie, albo od ratingu wewnętrznego stosowanego przez bank, na rzecz którego 
jest udzielane poręczenie lub gwarancja. W sytuacji, gdy podmiot wnioskujący 
o udzielenie poręczenia lub gwarancji nie ma ratingu, opłata prowizyjna jest po-
bierana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej 
od podmiotów wnioskujących o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych 
do najniższej kategorii ratingowej. Minimalne stawki opłat prowizyjnych od-
powiadających wynagrodzeniu rynkowemu od poręczeń i gwarancji wskazano 
w tabeli 2.

Z kolei wartość indywidualnej opłaty prowizyjnej wylicza się na podsta-
wie dodatkowej wyceny ryzyka udzielenia poręczenia lub gwarancji, przy czym 
wycena ta obejmuje w szczególności charakterystykę poręczenia lub gwarancji 
i objętego nią zobowiązania, maksymalną kwotę i termin, na który udzielono po-
ręczenia lub gwarancji, zabezpieczenie ustanowione przez podmiot wnioskujący 
o udzielenie poręczenia lub gwarancji, prawdopodobieństwo niedokonania spła-
ty przez podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji, ze względu 
na jego sytuację finansową, sektor działalności i perspektywy. 

W przypadku, gdy wycena wskazuje na to, że ryzyko udzielenia poręczenia 
lub gwarancji jest wyższe niż wynika to z uzyskanego przez podmiot wniosku-
jący o udzielenie poręczenia lub gwarancji ratingu, opłata prowizyjna może być 
pobierana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej pobiera-
nej od podmiotów wnioskujących o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczo-
nych, zgodnie z tabelą 2, do kategorii ratingowej o poziom niższej niż kategoria 



91Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

ratingowa, do której został przypisany dany podmiot. Natomiast, jeżeli po przy-
znaniu ratingu zaistnieje zdarzenie, które w ocenie podmiotu rozpatrującego 
wniosek ma istotny negatywny wpływ na ocenę ryzyka udzielenia poręczenia 
lub gwarancji, opłata prowizyjna może być pobierana w wysokości odpowia-
dającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujących 
o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych do najniższej kategorii ratin-
gowej, określonej w tabeli 2. 

Tabela 2. Minimalne stawki opłat prowizyjnych

Minimalne stawki opłat prowizyjnych  
odpowiadających wynagrodzeniu rynkowemu od poręczeń i gwarancji 

 Standard & 
Poor’s Co.

Fitch Ra-
tings Ltd.

Moody’s 
Investors 
Service 

Inc.

odpowiadające wynagrodzeniu 
rynkowemu stawki opłaty prowi-
zyjnej od poręczenia lub gwaran-
cji w skali roku w zależności od 

okresu obowiązywania poręczenia 
lub gwarancji

Okres obowiązy-
wania poręczenia 
lub gwarancji

– – – do 5 lat 5–10 
lat

10–15 
lat

pow.  
15 lat

Najwyższa zdol-
ność do spłaty 
zobowiązań

Kategoria ratingowa
0,40% 0,50% 0,60% 0,70%

aaa aaa aaa

Bardzo wysoka 
zdolność do spła-
ty zobowiązań

aa + aa + aa 1
0,50% 0,60% 0,70% 0,80%aa aa aa 2

AA – AA –  

Wysoka zdolność 
do spłaty zobo-
wiązań

a + a + a 1
0,60% 0,70% 0,80% 0,90%a a a 2

a – a – a 3

Odpowiednia 
zdolność do spła-
ty zobowiązań

BBB + BBB + Baa 1
0,90% 1,00% 1,10% 1,20%BBB BBB Baa 2

BBB – BBB – Baa 3
Wrażliwa na 
niekorzystne 
warunki zdol-
ność do spłaty 
zobowiązań

BB + BB + Ba 1

2,00% 2,20% 2,40% 2,60%BB BB Ba 2

BB – BB – Ba 3

Źródło:  Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty 
prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, Dz.U. 2012, 
poz. 67 (poz. 674).
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W przypadku poręczeń lub gwarancji udzielanych przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego, w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa, powyżej kwoty sta-
nowiącej równowartość 10 000 000 euro i do równowartości 30 000 000 euro 
oraz wtedy, gdy spełnione są następujące warunki: 

–  poręczenie lub gwarancja są udzielane za wynagrodzeniem odpowiada-
jącym wynagrodzeniu rynkowemu, 

–  poręczenie lub gwarancja są udzielane do wysokości 60% pozostającej 
do spłaty kwoty zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją wraz 
z 60% należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio 
związanych z tym zobowiązaniem, 

a podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwarancji nie ma ratingu, 
natomiast uzyskał pozytywną ocenę ryzyka dokonaną przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego, opłata prowizyjna może być pobierana w wysokości odpowia-
dającej wysokości opłaty prowizyjnej pobieranej od podmiotów wnioskujących 
o udzielenie poręczenia lub gwarancji zaliczonych do kategorii ratingowej o po-
ziom wyższej niż kategoria ratingowa określona w tabeli 2 jako najniższa. 

Opłata prowizyjna pobierana w pierwszym roku obowiązywania poręcze-
nia lub gwarancji jest naliczana od kwoty zobowiązania za okres od dnia jej 
wniesienia do 31 grudnia tego roku. Kolejne zaś opłaty prowizyjne za każdy rok 
obowiązywania poręczenia lub gwarancji są naliczane od kwoty zobowiązania 
z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji ustalonej przez ministra właści-
wego do spraw finansów publicznych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
wniesienie opłaty prowizyjnej. Natomiast opłata prowizyjna pobierana w ostat-
nim roku obowiązywania poręczenia lub gwarancji jest naliczana od kwoty zo-
bowiązania ustalonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
na 31 grudnia roku poprzedzającego wniesienie opłaty prowizyjnej, za okres od 
1 stycznia tego roku do dnia upływu terminu obowiązywania poręczenia lub 
gwarancji. Opłata prowizyjna jest wnoszona do 31 marca każdego roku obowią-
zywania poręczenia lub gwarancji. 

Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań 
wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy pro-
centowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją 
obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją wykonania zobowiązań, niesta-
nowiących pomocy publicznej zgodnie ze wspomnianym wyżej stanowiskiem 



93Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

Komisji Europejskiej19, wynosi 5,0% opłaty prowizyjnej naliczonej od poręcze-
nia lub gwarancji spłaty kredytu lub emisji obligacji i jest pobierana corocznie 
w terminach płatności opłaty prowizyjnej od poręczenia lub gwarancji spłaty 
kredytu lub emisji obligacji, z którymi związana jest transakcja zabezpieczająca. 

Opłata prowizyjna, która dotyczy poręczeń i gwarancji wymienionych 
w tabeli 1, oraz opłata prowizyjna pobierana w pierwszym roku obowiązywania 
poręczenia lub gwarancji – naliczana od kwoty zobowiązania za okres od dnia 
jej wniesienia do dnia 31 grudnia tego roku – jest wnoszona przed podpisaniem 
umowy poręczenia lub gwarancji. Wyjątek od tej zasady dotyczy opłaty prowi-
zyjnej od poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu, która może być potrącona 
z pierwszej transzy kredytu i wniesiona przez bank udzielający kredytu będący 
rezydentem20 albo nierezydentem21 – za zgodą ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych. 

W przypadku, gdy podmiot wnioskujący o udzielenie poręczenia lub gwa-
rancji ma rating długoterminowy dla zobowiązań w walucie obcej, wydany przez 
inną niż określona w tabeli 2 agencję ratingową22 o międzynarodowej renomie, 
podmiot rozpatrujący wniosek dokonuje odpowiedniego zaszeregowania tego ra-
tingu do jednej z kategorii ratingowych, o których mowa wyżej. 

Odnosząc się natomiast do wewnętrznych ratingów bankowych, w roz-
porządzeniu wskazano, że minister właściwy do spraw instytucji finansowych 

19 Patrz Regulamin organizacyjny Ministerstwa Finansów, Załącznik...
20 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, t.j. 

Dz.U. 2012, poz. 826, rezydentami są: 
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę 

w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania 
zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się 
w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów;

b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawiciel-
stwa oraz misje specjalne, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub 
konsularnych.

21 W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe..., 
nierezydentami są: 
a) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za 

granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania 
zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące 
się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów;

b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa 
oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywile-
jów dyplomatycznych lub konsularnych.

22 Tj. inną niż Standard & Poor’s Co., Fitch Ratings Ltd., Moody’s Investors Service Inc.
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w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego dokonuje odpowiedniego ich 
zaszeregowania do kategorii ratingowych określonych w tabeli 2. Informacja 
o zaszeregowaniu jest ogłaszana w formie komunikatu na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów. 

Dodać należy, że do sposobu naliczania i wysokości opłaty prowizyjnej 
od poręczenia lub gwarancji udzielanych przez ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych powyżej kwoty stanowiącej równowartość 10 000 000 
euro i do równowartości 30 000 000 euro oraz przez Radę Ministrów, jeżeli 
kwota poręczenia lub gwarancji przekracza równowartość 30 000 000 euro, a ich 
udzielenie nie stanowi pomocy publicznej, stosuje się odpowiednio wymienione 
wyżej rozwiązania23.

zwolnienia od opłaty prowizyjnej

Zwolnienie od opłaty prowizyjnej odnosi się do stanu objętego zakresem 
opłaty, choć stan ten jest wyeliminowany z obciążenia nią na podstawie wyraź-
nego przepisu prawnego wprowadzającego takie zwolnienie24. Z kolei wyłącze-
nie od uiszczenia opłaty publicznej dotyczy sytuacji, które nie są objęte daną 
opłatą publiczną, przy czym wyłączenie to nie wyklucza obciążenia inną opłatą 
publiczną25. 

Zgodnie z ustawą o poręczeniach i gwarancjach, zwolnienie od opłaty pro-
wizyjnej dotyczy poręczeń i gwarancji udzielanych pod warunkiem przeznacze-
nia kredytu lub środków z emisji obligacji na26:

a) zasilenie funduszy utworzonych na mocy odrębnych ustaw w Banku 
Gospodarstwa Krajowego, jeżeli środki przeznaczone na spłatę kredytu 
pochodzą ze źródeł innych niż budżet państwa, z wyłączeniem środków 
budżetu państwa, które zostały wydatkowane na dopłaty do kredytu ob-
jętego preferencyjnym oprocentowaniem; 

b) wspieranie eksportu polskich towarów i usług w ramach realizacji pro-
gramów rządowych. 

23 Tj. w § 2–5 rozporządzenia. 
24 J. Gliniecka, Opłaty publiczne w Polsce…, s. 264.
25 Tamże.
26 Por. art. 42a, 42b, 42d, 42f ustawy p.i.g., w których zostały określone inne, nieobowiązujące 

już, zwolnienia od opłaty prowizyjnej. 
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Wolne od opłaty prowizyjnej są również poręczenia wypłaty odszkodowa-
nia z tytułu zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży nieubezpieczonych ekspo-
natów, których właścicielami lub uprawnionymi posiadaczami są nierezydenci27, 
jeżeli eksponaty te składają się na wystawę artystyczną organizowaną w rze-
czypospolitej Polskiej, a ich łączna wartość przekracza równowartość 500 000 
euro. Poręczeń tych może udzielać Rada Ministrów na wniosek ministra wła-
ściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w imieniu 
Skarbu Państwa. 

Oprócz ustawy o poręczeniach i gwarancjach, również ustawy szczególne 
określają zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty prowizyjnej od poręczeń 
i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa. Przykładowo:

1. W Ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz 
o Krajowym Funduszu Drogowym28 wskazano, że zwolnione z opłaty 
prowizyjnej są zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na 
które mogą być udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, 
z tym że nie stosuje się do nich wymogu, by środki przeznaczone na 
spłatę kredytu pochodziły ze źródeł innych niż budżet państwa.

2. Na mocy art. 7 Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejo-
wym29, Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i po-
życzki oraz emitować obligacje w kraju i za granicą na rzecz Funduszu 
Kolejowego, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wy-
nikających z programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków 
tego funduszu. W celu realizacji zadań wynikających z ww. programu 
na zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji mogą być 
udzielane przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, które również 
są zwolnione z opłat prowizyjnych.

3. W Ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym30 wskaza-
no, że na zobowiązania PLK SA z tytułu zaciągniętych kredytów i poży-
czek oraz wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem na finansowanie 

27 Por. T. Nowak, Definicja rezydenta i nierezydenta w rozumieniu prawa dewizowego, 
w: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, Warszawa 2013, LexPolonica nr 471588.

28 T.j. Dz.U. 2012, poz. 931, art. 39d.
29 Dz.U. 2006, nr 12, poz. 61 ze zm., art. 7.
30 T.j. Dz.U. 2007, nr 16, poz. 94 ze zm., art. 38.
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prac przygotowawczych oraz zadań inwestycyjnych, takich jak: inwe-
stycje wynikające z umów i porozumień międzynarodowych; inwesty-
cje, remonty, eksploatacja i utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu 
wyłącznie obronnym; koszty przygotowania i realizacji inwestycji obej-
mujących linie kolejowe o znaczeniu państwowym, mogą być udzielane 
przez Skarb Państwa gwarancje i poręczenia, które korzystają ze zwol-
nień z opłaty prowizyjnej.

4. Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia, o których mowa w Ustawie 
z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przezna-
czenia31, również mogą korzystać z dobrodziejstwa poręczeń i gwarancji 
udzielanych przez Skarb Państwa zwolnionych z opłaty prowizyjnej.

Rachunek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa

Opłata prowizyjna od poręczenia lub gwarancji jest wpłacana na rachu-
nek rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, utworzony przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego32. Prowizje pobierane od udzielonych poręczeń i gwarancji stanowią 
od 1 stycznia 2003 r. dochód rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyj-
nych Skarbu Państwa, wcześniej zaś stanowiły dochód budżetu państwa. Środki 
zgromadzone na tym rachunku są przeznaczane na wykonywanie zobowiązań 
z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz na po-
krycie kosztów dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z ty-
tułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji. Rachunek ten stanowi zatem 
zabezpieczenie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. Niemniej 
jednak wypłaty te dokonywane są w pierwszej kolejności z budżetu państwa 
w ramach kosztów obsługi długu publicznego33. Warunki i tryb pobierania opłat 
prowizyjnych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, gromadzonych na wy-
mienionym rachunku, określa umowa między ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

31 Dz.U. 2007, nr 23, poz. 136, art. 8.
32 Na rachunku tym gromadzone są również przychody ze sprzedaży akcji i udziałów, 

tworzące tzw. zasób majątkowy Skarbu Państwa; odsetki z tytułu oprocentowania środków 
zgromadzonych na tym rachunku; środki pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie 
stanowiącej 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim. 

33 K. Marchewka-Bartkowiak, Leksykon budżetowy, www.sejm.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).
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Mając powyższe na uwadze, podkreślenia wymaga fakt, że w ostatnim cza-
sie w ustawie o poręczeniach i gwarancjach dokonano zmiany jej art. 30 poprzez 
dodanie ust. 4 i ust. 534. Zgodnie z ustawą zmieniającą, środki gromadzone na 
rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych będą mogły być wykorzysty-
wane na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku 
z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, przy czym środki te będą podlegały 
zwrotowi na ten rachunek w wysokości i terminie umożliwiających ich przezna-
czenie na wykonywanie zobowiązań z tytułu poręczeń lub gwarancji udzielo-
nych przez Skarb Państwa lub też pokrycie kosztów dochodzenia wierzytelności 
Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwa-
rancji. W uzasadnieniu35 do tej ustawy wskazano, że potrzeba zmiany wynika 
z dążenia do efektywnego wykorzystywania wolnych środków zgromadzonych 
w sektorze publicznym, co z kolei wpłynie na obniżenie poziomu długu publicz-
nego oraz kosztów jego obsługi poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych 
budżetu państwa i da możliwość korzystania z aktywów finansowych znajdują-
cych się na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa. 
Dodatkowo podniesiono, że środki znajdujące się na rachunku rezerw poręcze-
niowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa nie są na bieżąco wykorzystywane na 
cele określone w ustawie o poręczeniach i gwarancjach, a wobec faktu, że nie 
mogą one być przeznaczone na inne cele niż wymienione w tej ustawie, okreso-
wo wolne środki lokowane są w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kolei Skarb 
Państwa, w celu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, pozy-
skuje na rynku środki poprzez sprzedaż skarbowych papierów wartościowych, 
a taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania płynnością 
Skarbu Państwa i całego sektora finansów publicznych oraz powoduje niepo-
trzebne zwiększenie kosztów w postaci różnicy pomiędzy kosztem zaciąganych 
przez Skarb Państwa zobowiązań a oprocentowaniem krótkoterminowych lokat 
w banku.

Rozwiązanie przyjęte w wyniku nowelizacji ustawy o poręczeniach 
i gwarancjach pozwoli obniżyć potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa o kwotę 
834,7 mln zł36.

34 Patrz przypis 2.
35 Uzasadnienie do projektu ustawy...
36 Tamże.
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Wpływy z tytułu opłaty prowizyjnej od gwarancji i poręczeń  
udzielanych przez Skarb Państwa

Cechą charakterystyczną wpływów z opłaty prowizyjnej jest ich duża 
zmienność. Wysokość wpłat z tytułu opłaty prowizyjnej od gwarancji i porę-
czeń udzielanych przez Skarb Państwa w latach 2003–2012 obrazuje wykres 1. 
Z zestawienia tych wpłat wynika, że w 2007 r. wpływy te były zerowe, gdyż 
wszystkie udzielone poręczenia i gwarancje były zwolnione z opłaty prowizyj-
nej37. W 2010 r. natomiast wpływy wyniosły już 31 553 201,64 zł38, a w 2012 r. 
– 12 263 835,62 zł39.
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Wykres 1. Wpływy z tytułu wnoszonych opłat prowizyjnych od udzielonych 
gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielo-
nych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego 
w latach 2003–2012, www.mf.gov.pl (dostęp: 18.12.2013).

37 Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2007 r. przez Skarb Państwa, 
niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego, www.mf.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).

38 Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2010 r. przez Skarb Państwa, 
niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego, www.mf.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).

39 Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2012 r. przez Skarb Państwa, 
niektóre osoby prawne i Bank Gospodarstwa Krajowego, www.mf.gov.pl (dostęp: 9.01.2014).
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Podsumowanie

Z treści stosunku prawnoopłatowego dotyczącego opłaty prowizyjnej wy-
nika powstanie obowiązku podmiotu ubiegającego się o udzielenie poręczenia 
i (lub) gwarancji Skarbu Państwa uiszczenia opłaty w wysokości określonej wy-
mienionymi wcześniej przepisami prawnymi, w czasie i w sposób ustalony zgod-
nie z ustawą o poręczeniach i gwarancjach oraz rozporządzeniem. 

Opłata prowizyjna, jako rodzaj opłaty publicznej, pełni różne funkcje. 
Z jednej strony jest to funkcja kompensacyjno-odszkodowawcza, co korespon-
duje z przeznaczeniem środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręcze-
niowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa na wykonywanie zobowiązań z tytułu 
poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i pokrycie kosztów 
dochodzenia wierzytelności Skarbu Państwa powstałych z tytułu wykonania 
umowy poręczenia lub gwarancji. Z drugiej jednak strony nowelizacja ustawy 
o poręczeniach i gwarancjach dokonana ustawą zmieniającą podkreśla również 
znaczenie funkcji fiskalnej tej opłaty, gdyż jej efektywne wykorzystanie ma sta-
nowić narzędzie służące do obniżenia poziomu długu publicznego oraz kosztów 
jego obsługi poprzez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Nie 
należy również zapominać o funkcji prewencyjnej, selektywnej i psychologicz-
nej opłaty prowizyjnej, która chroni przed nadmierną ingerencją Skarbu Pań-
stwa w gospodarkę wolnorynkową i naruszeniem zasad określających zakres 
dopuszczalnej pomocy publicznej. 
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the FRee coMMiSSion oF GUARAnteeS AnD WARRAntieS  
GRAnteD By the StAte tReASURy

Summary

This study presents the institution of fee commission of guarantees and warran-
ties granted by the State Treasury. The fee commission is a kind of public charges and 
performs different functions in order in the Polish financial-legal system. This issue is 
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particularly relevant to the entry into force of the Act from 6 December 2013 amending 
the law on guarantees and warranties granted by the State Treasury and other legal per-
sons40. These changes were dictated by the need to finance the state budget borrowing 
requirements. The author also focuses on discussing the issues of guarantees and war-
ranties granted by the State Treasury. 

The new solutions that were adopted in fee commission in the Polish financial-
legal system are an expression of the systemic adaptation of the financial institution’s 
operations in regard of granted guarantees and warranties to the real needs and capabili-
ties of the economy and should be an effective tool for financial support coming from 
the public-law means.

Translated by Wojciech Bożek

Keywords: fee commission, warranties, guarantees, State Treasure

40 Patrz Druk Sejmowy nr 1884, www.sejm.gov.pl (dostęp: 9.01.2014). Act from 6 Decem-
ber 2013 amending the Act of 8 May 1997 on guarantees and waranties granted by the State 
Treasury and certain legal persons.
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WyKłADniA teRMinU „SWoBoDA PRzeDSięBioRczości” 
(ARt. 13 USt. 1 UStAWy z DniA 2 LiPcA 2004 R.  

o SWoBoDzie DziAłALności GoSPoDARczej)  
W śWietLe WyBRAneGo oRzecznictWA 

tRyBUnAłU SPRAWieDLiWości Unii eURoPejSKiej 

Streszczenie

Swoboda przedsiębiorczości, do której odwołuje się polski ustawodawca gospo-
darczy w art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest terminem zaczerp-
niętym z unijnego porządku prawnego. Linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości 
UE (dalej: TSUE) wydaje się być skrystalizowana w wielu aspektach analizowanej swo-
body przedsiębiorczości. Przede wszystkim w judykatach zwraca się uwagę na trwałość 
uczestniczenia w życiu gospodarczym przyjmującego państwa członkowskiego. Pod-
kreśla się również wagę zakazu tworzenia norm krajowych czyniących mniej atrakcyjne 
korzystanie z unijnej wolności gospodarczej. Swoboda przedsiębiorczości materializo-
wać się może: a) przez dostęp do działalności na terenie innego kraju członkowskiego; 
b) jako możliwość rozszerzenia terytorialnego prowadzonej działalności gospodarczej 
za pomocą oddziałów (oraz innych gospodarczych jednostek zależnych) utworzonych 
w krajach przyjmujących oraz c) przekształcenie transgraniczne. Do przeprowadzenia 
tej ostatniej operacji niezbędne jest zastosowanie norm prawnych należących do dwóch 
odrębnych porządków legislacyjnych.

Słowa kluczowe: swoboda przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, oddział, prze-
kształcenie transgraniczne
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Wprowadzenie

W art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej1 legislator stanowi o „korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości”. 
Czym jest istota swobody przedsiębiorczości? Na czym polega owo korzystanie 
z tej swobody? Na tak ogólnie sformułowane pytania przytoczyć można co naj-
mniej kilka odpowiedzi udzielonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej. 

Przede wszystkim podkreślić z całą stanowczością należy, że „pojęcie swo-
body działalności gospodarczej w rozumieniu traktatu jest pojęciem bardzo sze-
rokim, oznaczającym możliwość uczestniczenia przez obywatela Unii w sposób 
trwały i nieprzerwany (wyróżnienie moje2 – M.W.G.) w życiu gospodarczym 
państwa członkowskiego innego niż jego państwo pochodzenia i czerpania z tego 
tytułu korzyści”3, „a tym samym wspieranie w ten sposób wzajemnego gospo-
darczego i społecznego przenikania wewnątrz Unii na płaszczyźnie działalności 
wykonywanej na własny rachunek”4. Zgodnie z wypracowaną linią orzeczniczą5, 
„art. 49 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – dop. M.W.G.) 

1 Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
2 Zastosowana we wszystkich cytatach kursywa – wyróżnienie autorki.
3 Wyrok TSUE z dn. 11.03.2010 r., w sprawie C-384/08 Attanasio Group Srl (dalej: At-

tanasio), Zb. Orz. s. I-2055, Nb. 36, zob. podobnie w szczególności wyroki: z dn. 21.06.1974 r., 
w sprawie 2/74 Reyners, Zb. Orz. s. I-631, Nb. 21; z dn. 30.11.1995 r., w sprawie C-55/94 Gebhard, 
Zb. Orz. s. I-4165, Nb. 25; z dn. 11.10.2007 r., w sprawie C-451/05 ELISA, Zb. Orz. s. I-8251, 
Nb. 63. Por. A. Lenaerts, Case C-285/09, criminal proceedings against R, in the presence of the 
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof and the Finanzamt Karlsruhe-Durlach, Judgment 
of the Court of Justice (Grand Chamber) of 7 December 2010, „Common Market Law Review” 
2011, vol. 48, no. 5, s. 1703.

4 Wyrok TSUE z dn. 26.10.2010 r., w sprawie C-97/09 Ingrid Schmelz przeciwko Finan-
zamt Waldviertel, Zb. Orz s. I-10465, (dalej: Schmelz), Nb. 37. Por. B. Demuth, J. Billu, Die 
umsatzsteuerliche Missbrauchshaftung – neue Entwicklungen und Ausblick, „Betriebs-Berater” 
(dalej: „B-B”) 2011, s. 2653, 

5 W piśmiennictwie por. przykładowo: M. Fallon, Liberté d‘établissement, „Journal du droit 
international” 2011 s. 539 i n.; S. Prelič, J. Prostor, Jerneja, Grenzüberschreitender Statutenwech-
sel und Änderung der rechtlichen Organisationsform der Gesellschaft in der EU, „Zeitschrift für 
Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung” 2014, s. 27 i n., A. Autenne, Ar-
rêt „National Grid Indus”: les taxes de sortie à l‘épreuve de la liberté d‘établissement, „Journal 
de droit européen” 2012, nr 188, s. 109 i n., S. Kingston, Case C-97/09, Ingrid Schmelz v. Finanz-
amt Waldviertel, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 26 October 2010; Case 
C-72/09, Établissements Rimbaud SA v. Directeur général des impôts et Directeur des services 
fiscaux d’Aix-en-Provence, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 28 October 
2010, „Common Market Law Review” 2011, vol. 48, no. 6, s. 2061 i n.
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sprzeciwia się jakiemukolwiek przepisowi krajowemu, który – nawet jeżeli jest 
stosowany bez rozróżniania ze względu na przynależność państwową – może 
zakłócić lub uczynić mniej atrakcyjnym wykonywanie przez obywateli Unii za-
gwarantowanej przez traktat swobody przedsiębiorczości”6.

Uogólniając i upraszczając, realizowanie7 swobody przedsiębiorczości może 
się materializować w trójnasób: a) jako dostęp (przez jej podjęcie i wykonywanie) 
do działalności prowadzonej we własnym imieniu na tych samych zasadach, co 
określone przez prawo państwa członkowskiego dla podmiotów pochodzących 
z tego państwa; b) tworzenie oddziałów i prowadzenie za ich pomocą działal-
ności gospodarczej na terenie przyjmującego państwa; c) przekształcenie trans-
graniczne8. Problematyka spółki europejskiej9 oraz europejskiego zgrupowania 
interesów gospodarczych10 ze względu na swą złożoność11 zasługuje na szersze 

6 Wyrok TSUE z dn. 21.06.2012 r. w sprawie C-84/11 Marja-Liisa Susisalo, Olli Tuomaala, 
Merja Ritala, przy udziale Helsingin yliopiston apteekki, niepubl., Nb. 31; podobnie np. Wyrok 
z dn. 29.11.2011 r. w sprawie C-371/10 National Grid Indus (dalej: National Grid Indus), Zb. Orz. 
s. I-12273, Nb. 35, 36. Por. także A. Rigaux, Succursales des pharmacies, ”Europe” 2012, nr 8–9, 
s. 31 i n.

7 W języku polskim aspektowi prawnemu wolności gospodarczej publikacje poświęcił 
m.in. E. Kosiński, Aspekt prawny wolności gospodarczej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2003, 
nr 4, s. 7 i n.; tegoż, Wolność gospodarcza i konkurencja jako elementy ustroju gospodarczego 
państwa, „Radca Prawny 2005, nr 5, s. 8 i n.

8 G.H. Roth, Die Bedeutung von Cadbury-Schweppes für die Centros-Judikatur des EuGH, 
„Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2010, s. 607 i n. Podobnie: B. Lieber, Einbezie-
hung der Gewinne beherrschter ausländischer Gesellschaften in die Steuerbemessungsgrund-
lage der britischen Muttergesellschaft, „Finanz-Rundschau Ertragsteuerrecht” 2006, s. 993 i n., 
L. D’Avout, Droit du commerce international. Mobilité des sociétés, „Recueil Le Dalloz” 2012, 
s. 2332 i n. 

9 Na ten temat w jęz. polskim np. K. Bielewska, Spółka europejska. Warszawa 2006, s. 173–
190; T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlowych, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 12, s. 18; K. Oplustil, Europejska spółka akcyjna (So-
cietas Europaea) i jej wpływ na polskie prawo spółek, „Rejent” 2004, nr 3–4, s. 186–187. Por. 
także S. Grundmann, Europäisches Gesellschaftsrecht, Heidelberg 2011; F. Möslein, Europä-
ische Zertigizierung mitglidstaatlichen GmbH-Rechts, „Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht 
und Wirtschaftsrecht” 2012, s. 470 i n.; N. Sonder, Europäisches Gesellschaftsrecht, „Zeitschrift 
für das Privatrecht der Europäischen Union” 2012, s. 33 i n.

10 Szerzej na ten temat w jęz. polskim: K. Oplustil, Spółka europejska i europejskie zgrupo-
wanie interesów gospodarczych. Akty prawne z omówieniem, Warszawa 2005. Por. także: F. Mös-
lein, Europäische Zertigizierung mitglidstaatlichen GmbH-Rechts, „Zeitschrift für das Gesamte 
Handelsrecht und Wirtschaftsrecht” 2012, s. 470 i n.; N. Sonder, Europäisches Gesellschafts-
recht, „Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union” 2012, s. 33 i n.; S.R. Göthel, 
Vertragsgestaltung bei internationalem Joint Ventures, „B-B” 2014, s. 1475 i n.

11 J. Napierała, Luki w rozporządzeniu w sprawie statutu spółki europejskiej, w: Rozprawy 
prawnicze. Księga pamiątkowa prof. M. Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, 
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omówienie przy okazji innej publikacji. Analiza związanych z nimi zagadnień 
szczegółowych wykracza poza ramy tego artykułu.

Członkowskiemu państwu macierzystemu zabrania się „nakładania ogra-
niczeń na podejmowanie działalności w innym państwie członkowskim, przez 
jednego z jego obywateli lub przez spółkę założoną zgodnie z jego ustawodaw-
stwem”12 oraz zobowiązuje je do „ułatwienia obywatelom Unii wykonywania 
każdego rodzaju działalności zawodowej na terytorium Unii”13. Przyjmujące 
państwo członkowskie natomiast – jak to wcześniej zasygnalizowano – jest zo-
bowiązane do niestanowienia przepisów zawierających normy mogące czynić 
wykonywanie swobód traktatowych mniej atrakcyjnymi14. 

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej  
na terenie innego kraju unijnego

Swoboda przedsiębiorczości, określana także swobodą działalności gospo-
darczej15, materializuje się – co już wyżej podkreślono – jako „dostęp (obywa-
teli UE – dop. M.W.G.) do działalności prowadzonej na własny rachunek oraz 

Kraków 2005, s. 685. Por. także: C. Louven, S. Ernst, Praxisrelevante Rechtsfragen im Zusam-
menhang mit der Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft 
(SE), „B-B” 2014, s, 323 i n.

12 Wyrok TSUE z dn. 12.09.2006 r. w sprawie C-196/04 Cadbudy Schweppes plc i Cadbury 
Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commisioners of Inland Revenue, Zb. Orz., s. I-7995, Nb. 42. 
Por. G. Kraft, Quilitzsch, Carsten: Verbleibende unionsrechtliche Schwachstellen der Hinzurech-
nungsbesteuerung nach den legislativen Rettungsbemühungen in § 8 Abs. 2 AStG, „Europäisches 
Wirtschafts- und Steuerrecht” (dalej: „EWS”) 2012, s. 130 i n.

13 Schmelz, Nb. 45, podobnie: Wyrok TSUE z dn. 19.11.2009 r. w sprawie C-314/08 Filipiak, 
Zb. Orz. s. I-11049, Nb. 58. Por. D. Möller-Gosoge, F. Kaiser, Die deutsche EXIT-Besteuerung bei 
Wegzug von Unternehmen ins Ausland, „B-B” 2012, s. 803 i n.

14 Wyrok TSUE z dn. 12.09.2013 r, w sprawie C-475/11 Kostas Konstantinides (dalej: Ko-
stas Konstantinides), niepubl., Nb. 50. Por. J.F. Bron, Besteuerung der grenzüberschreitenden 
Sitzverlegung im Lichte der Niederlassungsfreiheit, „EWS” 2012, s. 32 i n.; V. Michel, Éthique 
professionnelle. Les règles nationales d‘éthique professionnelle relèvent de la directive 2005/36/
CE si elles sont en rapport direct avec l‘exercice de l‘art médical ; à défaut la libre prestation de 
services est le cadre d‘analyse, „Europe” 2013, nr 11, s. 31.

15 Wyrok TSUE z dn. 14.09.2006 r., w sprawie C-386/04 Centro di Musicologia Walter 
Stauffer, Zb. Orz. s. I-8203, Nb 17. Por. M. Jachmann, Die Entscheidung des EuGH im Fall Stauf-
fer – Nationale Gemeinnützigkeit in Europa, „B-B” 2006, s. 2607 i n. oraz tejże, Gemeinnützig-
keit in Europa: Steuer- und europarechtliche Rahmenbedingungen, „B-B” 2006, s. 1823 i n.; 
F.P. Sutter, Körperschaftsteuerpflicht einer gemeinnützigen Stiftung, „Europäische Zeitschrift für 
Wirtschaftsrecht” 2006, s. 629 i n.
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możliwość jej wykonywania, jak również prawo tworzenia przedsiębiorstw i za-
rządzania nimi na tych samych warunkach co określone przez prawo państwa 
członkowskiego siedziby przedsiębiorcy dla podmiotów pochodzących z tego 
państwa”16, „w celu stałego i ciągłego udziału w życiu gospodarczym tego pań-
stwa”17. Warunkiem zastosowania norm zawartych w przepisach dotyczących 
tej swobody jest zagwarantowanie – co do zasady – „stałej obecności (przedsię-
biorcy18) w przyjmującym państwie członkowskim”19. Integracyjny cel swobody 
przedsiębiorczości w rozumieniu postanowień traktatu zakłada „faktyczne wy-
konywanie działalności gospodarczej poprzez stały zakład w tym państwie na 
czas nieokreślony”20.

16 Schmelz, Nb. 36. Por. V. Kronenberger, Conséquences fiscales du transfert de siège 
d‘une société au sein de l‘Union: la Cour retient une solution équilibrée, „Revue des affaires 
européennes” 2011, s. 833.

17 Attanasio, Nb. 39. Por. M. Stöber, Grenzüberschreitende Umwandlungen und ihre Be-
steuerung im Lichte der Niederlassungsfreiheit, „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2012, s. 1275 
i n.

18 Być może należałoby przywołać w tym miejscu szczególną grupę podmiotów, którą sta-
nowią „osoby prowadzące działalność na własny rachunek na terenach przygranicznych” w ro-
zumieniu art. 13 ust. 1 załącznika I do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi z jednej strony a Konferencją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodne-
go przepływu osób, podpisanej w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 1999 r. (Dz.U. 2002, L 114, 
s. 6). Osoby takie podpadają pod przepisy podatkowe właściwe dla osób prowadzących dzia-
łalność na własny rachunek w tym państwie i będących jego rezydentami (por. Wyrok TSUE 
z dn. 6.10.2011 r., w sprawie C-506/10 Graf i Engel, niepubl., Nb. 23). Ich status przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność gospodarczą w przyjmującym państwie goszczącym nie zmienia się 
przez sam fakt zamieszkania w strefie przygranicznej innego państwa. Por. Wyrok TSUE z dn. 
28.02.2013 r. w sprawie C-425/11 Katja Ettwein, niepubl., Nb. 43. Por. T. O’Shea, ECJ Deter-
mines Applicability of German Tax Advantages for Swiss Residents, „Tax Notes International” 
2013, s. 257 i n.; S. Roset, Accords CE – Suisse. Application de la jurisprudence Schumacker dans 
l’hypothèse d’une réglementation allemande refusant un avantage fiscal à un couple de ressortis-
sants allemands, travailleurs indépendants sur le territoire allemand mais ayant transféré leur 
lieu de résidence en Suisse, „Europe” 2013, nr 4, s. 35.

19 Schmelz, Nb. 38. Por. Ch. Lohse, EuGH: Gültigkeit und Jahresumsatzgrenze der auf In-
lands-unternehmer beschränkten Kleinunternehmensbefreiung, „B-B” 2011, s. 422 i n.; A. Pich-
ler, E. Kossarz, Die Kleinunternehmerregelung im Spannungsverhältnis zwischen primärem und 
sekundärem EU-Recht, „Österreichisches Recht der Wirtschaft” 2010, Nr. 12, s. 812.

20 Cadbury, Nb. 54. Por. także wcześniejsze wyroki, np. z dn. 25.07.1991 r., w sprawie 
C-221/89 Factortame i in., Zb. Orz. s. I-3905, Nb. 20 oraz z dn. 4.10.1991 r., w sprawie C-246/89 
Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Zb. Orz. s. I-4585, Nb. 21. Por. S. Francq, Chro-
nique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Cir-
culation des personnes et des services, „Journal du droit international” 2007, s. 653 i n.; C. Hilson, 
Liability of member states in damages. The place of discretion, „International and Comparative 
Law Quarterly” 1997, s. 941 i n.
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Zaakcentować należy z całą stanowczością, że chodzi tu o „faktyczne i rze-
czywiste”21 wykonywanie działalności gospodarczej, które może być zweryfi-
kowane przez osoby trzecie22. Wśród przesłanek przemawiających za istnieniem 
przedsiębiorstwa wymienia się przykładowo posiadanie lokalu, zatrudnienie 
personelu i ogólnie dysponowanie infrastrukturą niezbędną do prowadzenia 
działalności gospodarczej23. Jeżeli badanie tych obiektywnych elementów do-
prowadzić musi do stwierdzenia o ich nieistnieniu, to wnioskować należy, że 
mamy do czynienia ze sztuczną strukturą (a nie przedsiębiorstwem) „niewyko-
nującą faktycznie żadnej działalności gospodarczej na terytorium przyjmujące-
go państwa członkowskiego. (…) [W] szczególności (…) (domniemywać należy 
wykreowania – dop. M.W.G.) spółki zależnej o charakterze .»spółki adresowej« 
lub »firmy-krzak«”24. Jak to słusznie zauważono, „w celu określenia głównego 
ośrodka podstawowej działalności spółki (…) domniemanie zwykłe ustanowione 
przez prawodawcę wspólnotowego na rzecz siedziby określonej w statucie tej 
spółki może zostać obalone (…), gdy obiektywne i możliwe do zweryfikowania 
przez osoby trzecie kryteria umożliwiają stwierdzenie, że rzeczywista sytuacja 
jest odmienna niż ta, która wynikałaby z położenia przedsiębiorstwa w miejscu 
statutowej siedziby spółki. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności 
w przypadku tzw. »spółki-skrzynki pocztowej«, która nie prowadzi żadnej dzia-
łalności na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją statutową 
siedzibę”25. 

Nadmienić wypada, iż „ów wymóg obiektywności i możliwości weryfika-
cji jest spełniony, gdy okoliczności brane pod uwagę dla celów ustalenia miejsca, 

21 Cadbury, Nb. 54. Por. N. Emiliou, State liability under community law. Shedding more 
light on the Francovich principle?, „European Law Review” 1996, s. 340.

22 Cadbury, Nb. 64. podobnie np. wyroki z dn. 14.12.2000 r., w sprawie C-110/99 Emsland-
-Stärke, Zb. Orz. s. I-11569, Nb. 52 i 53 oraz z dn. 21.02.2006 r., w sprawie C-255/02 Halifax i in., 
Zb. Orz. s. I-1609, Nb. 74 i 75. Por. T. Jaag, Die Francovich-Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs. Die Haftung der EG-Mitgliedstaaten für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht, 
„Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht” 1996, s. 520.

23 Wyrok TSUE z dn. 2.05.2006 r., w sprawie C-341/04 Eurofood (dalej: Eurofood), Zb.Orz. 
s. I-3813, Nb. 34 i 35. Por. G. Khairallah, The ”Centre of the Debtor’s Main Interests”: Comments 
on the Eurofood Judgment of the ECJ, „Studies of the Oxford Institute of European and Compara-
tive Law” 2009, t. 11, s. 119.

24 Cadbury, Nb. 68. Por. Ch. Lose, EuGH: Gültigkeit und Jahresumsatzgrenze der auf In-
lands-unternehmer beschränkten Kleinunternehmensbefreiung, „B-B” 2011, s. 420.

25 Eurofood, Nb. 34 i 35. Por. B. Hess, B. Laukemann, C. Seagon, Europäisches Insolvenzrecht 
nach Eurofood: Methodische Standortbestimmung und praktische Schlussfolgerungen, „Praxis 
des internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2007, s. 92.
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w którym spółka (…) zazwyczaj zarządza swą działalnością, zostały podane do 
wiadomości publicznej lub przynajmniej są przejrzyste w sposób wystarczający, 
by osoby trzecie, a więc w szczególności wierzyciele owej spółki, mogły się 
z nimi zapoznać”26.

Zasygnalizowano wcześniej, że elementem swobody przedsiębiorczości 
jest uczestniczenie w życiu gospodarczym państwa przyjmującego i „czerpanie 
korzyści” z obowiązującego w tym kraju prawa27. Owo „czerpanie korzyści” 
nie może być jednak mylone z nadużywaniem ułatwień stworzonych na mocy 
traktatu w celu uchylania się od stosowania prawa krajowego28, w szczególności 
w celu „uniknięcia należnego podatku krajowego”29. Z całą pewnością takim 
nadużyciem jest kreowanie przywołanych tzw. sztucznych struktur, a w związ-
ku z tym „środek krajowy ograniczający swobodę przedsiębiorczości może (…) 
być usprawiedliwiony, jeżeli dotyczy on (…) czysto sztucznych struktur, utwo-
rzonych w celu uniknięcia stosowania przepisów danego państwa członkow-
skiego”30, a które to struktury nie mają „rzeczywistego związku gospodarcze-
go z przyjmującym państwem członkowskim”31. Nie jest to oczywiście novum 

26 Wyrok TSUE z dn. 20.10.2011 r., w sprawie C-396/09 Interedil Srl, w likwidacji, prze-
ciwko Fallimento Interedil Srl, Intesa Gestione Crediti SpA (dalej: Interedil), Zb. Orz. s. I-09915, 
Nb. 49. Por. F. Jault-Seseke, D. Robine, Procédure d‘insolvabilité: critères et date d‘appréciation 
du centre des intérêts principaux du débiteur, „Revue critique de droit international prix” 2012, 
s. 190 i n.; U.M. Wolf, Der Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen bei Gesellschaften – eine 
Anmerkung zu der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Interedil (C-396/09), „Zeitschrift 
für Gemeinschaftsprivatrecht” 2012, s. 149 i n.

27 Schmelz, Nb. 37. Por. F. Mélin, Nouvelles précisions relatives aux notions de centre des 
intérêts principaux et d‘établissement du débiteur, „Revue Lamy droit des affaires” 2012, nr 7, 
s. 18 i n.

28 Wyroki TSUE z dn. 7.02.1979 r., w sprawie 115/78 Knoors, Zb.Orz. s. 399, Nb. 25; z dn. 
3.10.1990 r., w sprawie C-61/89 Bouchoucha, Zb. Orz. s. I-3551, Nb. 14 oraz z dn. 9.03.1999 r., 
w sprawie C-212/97 Centros (dalej: Centros), Zb. Orz. s. I-1459, Nb. 24. Por. L.M. Baudenbacher, 
Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs im Europäischen Gemeinschaftsrecht, 
„Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht” 2008, s. 210.

29 Cadbury, Nb. 75. Por. V. Triebel, S. Otte, B. Kimpel, Bert, Die englische Limited Liability 
Partnership in Deutschland: Eine attraktive Rechtsform für deutsche Beratungsgesellschaften, 
„B-B” 2005, s. 1240.

30 Cadbury, Nb. 50, podobnie np. Wyrok z dn. 12.12.2002 r., w sprawie C-324/00 Lan-
khorst-Hohorst, Zb. Orz. s. I-11779, Nb. 37. Por. S. Amann, Fremdfinanzierung durch euro-
päische Anteilseigner, „European Law Reporter” 2003, s. 3 i n.; U. Scheuerle, Verletzung der 
Niederlassungsfreiheit durch steuerliche Behandlung der Gesellschafter-Fremdfinanzierung, 
„Neue juristische Wochenschrift” 2003, s. 1914.

31 Cadbury, Nb. 61. Por. G.H. Roth, Die Bedeutung von Cadbury-Schweppes für die 
Centros-Judikatur des EuGH, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2010, s. 607.
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w orzecznictwie unijnym, a cytowany wyrok powoływał się na wcześniejsze 
podobne judykaty32.

Celem swobody przedsiębiorczości jest przecież dostęp do działalności 
gos podarczej na terenie przyjmującego kraju unijnego, a nie tworzenie podmio-
tów pseudogospodarczych na terenie tego państwa33. Świadomy wybór miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na korzystniejsze – zdaniem 
przedsiębiorcy – przepisy (w tym podatkowe34) nie jest per se bynajmniej nad-
użyciem35. „Fakt, że osoba fizyczna lub prawna mająca przynależność wspólno-
tową zamierzała odnieść pożytek z korzystniejszego systemu podatkowego obo-
wiązującego w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma ona miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, sam w sobie nie upoważnia do pozbawienia jej moż-
liwości powołania się na postanowienia traktatu”36. 

Sędziowie Tsue wypracowali również zasady ustalania głównego ośrod-
ka wykonywania działalności gospodarczej: „w sytuacji, gdy organy kierowni-
cze i kontrolne spółki znajdują się w miejscu jej siedziby statutowej i w tym też 
miejscu są podejmowane – w sposób weryfikowalny dla osób trzecich – decyzje 
dotyczące zarządzania tą spółką, wówczas (…) główny ośrodek podstawowej 
działalności spółki znajduje się w owym miejscu”37. Za okoliczność wystarcza-
jącą do obalenia domniemania ustanowionego przez prawodawcę Unii Europej-
skiej posłużyć może „istnienie aktywów spółki oraz umów dotyczących ich wy-
korzystania finansowego w innym państwie członkowskim niż państwo siedziby 
statutowej owej spółki (…) pod warunkiem, że całościowa ocena wszystkich 
istotnych okoliczności pozwoli na weryfikowalne dla osób trzecich ustalenie, że 

32 Jak np. z dn. 13.12.2005 r., w sprawie C-446/03 Marks & Spencer przeciwko David Hal-
sey – Her Majesty’s Inspector of Taxes (dalej: Marks & Spencer), Zb. Orz. s. I-10837.

33 L. Baudenbacher, Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs..., s. 211.
34 Centros, Nb. 27, oraz z dn. 30.09.2003 r., w sprawie C-167/01 Inspire Art, Zb. Orz. 

s. I-10155, Nb. 96. Por. U. Scheuerle, Verletzung der Niederlassungsfreiheit..., s. 1914.
35 Wyrok TSUE z dn. 11.12.2003 r., w sprawie C-364/01 Barbier, Zb. Orz. s. I-15013, Nb. 71. 

Por. K.A. Schulz, Die Besteuerung ausländischer Familienstiftungen nach dem Außensteuerge-
setz. Analyse und Perspectiven, Halle-Wittenberg 2010, s. 140.

36 Cadbury, Nb. 36. Por. G.H. Roth, Die Bedeutung von Cadbury-Schweppes..., s. 610. Por. 
L. Baudenbacher, Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs..., s. 211.

37 Interedil, Nb. 50. Por. T. Biermeyer, Court guidance as to the COMI concept in cross-
border insolvency proceedings, „Maastricht Journal of European and Comparative Law” 2011, 
s. 581 i n.
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główny ośrodek kierownictwa i kontroli owej spółki oraz zarządzania jej działal-
nością znajduje się w tym innym państwie członkowskim”38. 

tworzenie oddziałów

Nie budzi wątpliwości ugruntowana i wielokrotnie powtarzana w judy-
katach reguła39, że przedsiębiorcom „utworzonym zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego i mającym statutową siedzibę, zarząd lub główny zakład w ob-
rębie Unii Europejskiej (przyznaje się – dop. M.W.G.) prawo wykonywania dzia-
łalności w danym państwie członkowskim za pośrednictwem spółki zależnej, 
oddziału lub agencji”40, a same „operacje przekształcenia spółek należą do za-
kresu działalności gospodarczej, w odniesieniu do której państwa członkowskie 
mają obowiązek respektować swobodę przedsiębiorczości”41. Kraje unijne nie 
mogą wprowadzać do swych systemów legislacyjnych przepisów zawierających 
normy prawne „zniechęcające do tworzenia podporządkowanych jednostek or-
ganizacyjnych (…) w innych państwach członkowskich i do prowadzenia za ich 
pośrednictwem działalności (gospodarczej – dop. M.W.G.)”42. 

Niemniej przywołać wypada przytoczone już wcześniej spostrzeżenie, że 
„obywatele państwa członkowskiego nie mogą usiłować uchylać się od stoso-
wania prawa krajowego poprzez nadużywanie ułatwień stworzonych na mocy 
traktatu. Nie mogą oni powoływać się na przepisy wspólnotowe w sposób 

38 Interedil, Nb. 53. Por. U.M. Wolf, Der Mittelpunkt..., s. 151 i n.
39 Wyroki TSUE z dn. 21.09.1999 r., w sprawie C-307/97 Saint-Gobain-ZN, Zb. Orz. 

s. I-6161, Nb. 35; Marks & Spencer, Nb. 30, oraz z dn. 23.02.2006 r., w sprawie C-471/04 Keller 
Holding (dalej: Keller Holding), Zb.Orz. s. I-2107, Nb. 29. Por. H. Salomé, J.D. Robert, La 
non-discrimination d’établissements stables de sociétés étrangères dans le relations triangu-
laires. Analyse de l’arrêt Saint-Gobain et de la clause de non-discimination des CDI suisses, 
„Diritto e pratica tributaria” 2002, s. 591 i n.

40 Schmelz, Nb. 36. Por. F. Aramini, Triangular cases under the OECD model convention 
and the European court of justice’s case law, „Diritto e pratica tributaria” 2002, s. 40 i n.

41 Wyrok TSUE z dn. 12.07.2012 r., w sprawie C-378/10 VALE Építési kft (dalej: VALE), 
niepubl., Nb. 24, podobnie: Wyrok TSUE z dn. 13.12.2005 r., w sprawie C-411/03 SEVIC Systems, 
Zb. Orz. s. I-10805, Nb. 19. Por. L. Baudenbacher, Überlegungen zum Verbot des Rechtsmiss-
brauchs..., s. 211.

42 Attanasio, Nb. 44, podobnie w szczególności wyroki: Marks & Spencer, Nb. 32, 33; Kel-
ler Holding, Nb. 35; z dn. 23.02.2008 r., w sprawie C-293/06 Deutsche Shell, Zb. Orz. s. I-1129, 
Nb. 29. Por. G.H. Roth, Die Bedeutung von Cadbury-Schweppes..., s. 610.
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stanowiący nadużycie bądź oszustwo”43. Oczywiście, sędziowie TSUE zwró-
cili niejednokrotnie uwagę na fakt, iż sama okoliczność „założenia oddziału na 
terenie innego państwa unijnego nie może uzasadniać ogólnego domniemania 
oszustwa podatkowego”44.

Zasygnalizować jednak należy brak „zharmonizowanego uregulowania 
w dziedzinie grup spółek na szczeblu Unii, (co implikuje, że to – dop. M.W.G.) 
państwa członkowskie pozostają właściwe, aby określać (przykładowo – dop. 
M.W.G.) przepisy mające zastosowanie co do długu spółki powiązanej”45. W naj-
nowszym orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest sprzeczne z porządkiem unij-
nym wprowadzanie do systemów krajowych norm „wyłączających zastosowanie 
zasady odpowiedzialności solidarnej spółek dominujących wobec wierzycieli ich 
spółek zależnych od spółek dominujących mających siedzibę na terytorium in-
nego państwa członkowskiego”46. Zwrócić uwagę trzeba na różnicę między opi-
sanym zachowaniem a procederem polegającym na „organizowaniu transferów 
strat, w ramach grupy spółek, do spółek z siedzibą w państwach członkowskich 
stosujących najwyższe stawki opodatkowania i w których następnie wartość po-
datkowa tych strat jest najwyższa”47. Postępowanie takie musi być oczywiście 
zakwalifikowane jako sprzeczne z celem swobody przedsiębior czości48.

43 Cadbury, Nb. 35. Por. T. Biermeyer, Shaping the space of cross-border conversions in the 
EU. Between right and autonomy, „Common Market Law Review” 2013, s. 571 i n.

44 Cadbury, Nb. 50, podobnie np. Wyrok z dn. 4.03.2004 r., w sprawie C-334/02 Komisja 
przeciwko Francji, Zb. Orz. s. I-2229, Nb. 27. 

45 Wyrok TSUE z dn. 20.06.2013 r., w sprawie C-186/12 Impacto Azul Lda (dalej: Impacto 
Azul Lda), niepubl., Nb. 34. Por. C. Teichmann, Konzernrecht und Niederlassungsfreiheit, „Zeit-
schrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht” 2014, s. 44 i n.

46 Impacto Azul Lda, Nb. 39. Por. F. Gazin, Notion de restriction à la liberté d’établis-
sement. Une réglementation nationale relative à la responsabilité solidaire des sociétés mères 
envers les créanciers de leurs filiales ne s’appliquant pas aux sociétés mères établies sur le terri-
toire d’autres États membres ne restreint pas la liberté d’établissement, „Europe” 2013, nr 8–9, 
s. 27. 

47 Cadbury, Nb. 56. Por. P.-H. Conac, Une législation d’un État membre sur les groupes 
qui discrimine les sociétés nationales n’est pas contraire à la liberté d’établissement, „Revue des 
sociétés” 2014, s. 179 i n.

48 Marks & Spencer, Nb. 49. Por. A. Ohly, Erstmalige Präzisierung des Schutzes der Inve-
stitionsfunktion der Marke, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2011, s. 1131.
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Przekształcenie transgraniczne

Za przekształcenie transgraniczne uznaje się przeniesienie siedziby głów-
nej do innego państwa członkowskiego w ten sposób, że zachowana zostaje cią-
głość prawna i ekonomiczna między przedsiębiorcą poprzednikiem, który chce 
dokonać przekształcenia, i przekształconym transgranicznie podmiotem gospo-
darczym będącym jego następcą49. Zauważyć należy, iż do przeprowadzenia tej 
operacji niezbędne jest zastosowanie norm prawnych należących do dwóch od-
rębnych porządków prawnych50. „Przekształcenie transgraniczne, w przyjmują-
cym państwie członkowskim, prowadzi do utworzenia nowej spółki w oparciu 
o prawo tego państwa członkowskiego. (…) [S]półka utworzona na mocy po-
rządku prawnego danego państwa istnieje wyłącznie za pośrednictwem prawa 
krajowego, regulującego jej tworzenie i działanie”51. Niezwykle istotne jest rów-
nież wskazanie na okoliczność, że „państwo członkowskie posiada (…) prawo 
określenia zarówno kryterium powiązania wymaganego od spółki, by mogła ona 
zostać uznana za spółkę utworzoną zgodnie z jego prawem krajowym i w związ-
ku z tym mogącą cieszyć się swobodą przedsiębiorczości, jak również kryterium 
wymaganego do utrzymania tego statusu w przyszłości”52.

Pomimo braku przepisów zawierających normy prawa wtórnego Unii odno-
śnie do takich przekształceń, państwa członkowskie nie mogą traktować przed-
siębiorców odmiennie w zależności od tego, czy przekształcenie ma charakter 
krajowy, czy transgraniczny53. Przysługujące bowiem przedsiębiorcy prawo do 
przekształcenia transgranicznego wynika wprost z prawa Unii54. Jeżeli zatem 

49 VALE, Nb. 55. Por. S. Prelič, J. Prostor, Grenzüberschreitender Statutenwechsel und 
Änderung..., s. 27. 

50 VALE, Nb. 44. Por. J. Schmidt, Grenzüberschreitender Formwechsel im „Bermuda-
Dreieck” von Sevic, Cartesio und VALE - steuert Generalanwalt Jääskinen mit den Schlussanträgen 
in der Rs. VALE den richtigen Kurs?, „Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht” 2012, s. 144.

51 VALE, Nb. 51. Por. S. Prelič, J. Prostor, Grenzüberschreitender Statutenwechsel und 
Änderung..., s. 29.

52 National Grid Indus, Nb. 27. Por. P. Behrens, Niederlassungsfreiheit/Gesellschaftsrecht: 
Grenzüberschreitende Umwandlung von Gesellschaften, „Europäische Zeitschrift für Wirt-
schaftsrecht” 2012, s. 625 i n.

53 VALE, Nb. 41. Por. C. Cathiard, D. Poracchia, T. Biermeyer, Regard sur le transfert 
transfrontalier du siège des sociétés: une avancée, „Revue Lamy droit des affaires” 2012, nr 76, 
s. 10.

54 VALE, Nb. 38. Por. Ch. Teichmann, Der grenzüberschreitende Formwechsel ist spruch-
reif: das Urteil des EuGH in der Rs. Vale, „Der Betrieb” 2012, s. 2085.
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do systemu legislacyjnego danego kraju wprowadzono regulacje umożliwiające 
przekształcenie spółek krajowych, to ustawodawca tego państwa nie może usta-
nowić zakazu „przekształcenia spółki utworzonej na podstawie prawa innego 
państwa członkowskiego w spółkę prawa krajowego”55. Podkreślić jednak nale-
ży, że odnośnie do przeprowadzania takich przekształceń – do tworzenia i dzia-
łania kreowanych podmiotów gospodarczych – zastosowanie będą mieć normy 
zawarte w przepisach wewnętrznych56. Jest to logiczna konsekwencja przyjętej 
zasady, że mamy tu do czynienia z przepisami wprowadzonymi do krajowego 
systemu prawnego i podmioty europejskie – używając sformułowania rodzi-
mego ustawodawcy – „korzystają ze swobody przedsiębiorczości (…) na takich 
samych zasadach jak obywatele (państwa przyjmującego – dop. M.W.G.)”. Prze-
kształcony transgranicznie podmiot gospodarczy istnieje przecież na podstawie 
norm zawartych w przepisach systemu prawnego państwa przyjmującego57. 

Jeżeli porządek legislacyjny kraju goszczącego zakłada możliwość uczy-
nienia wzmianki o poprzedniku prawnym rejestrowanego podmiotu, to również 
reguła ta będzie miała zastosowanie do przedsiębiorców transgranicznie prze-
kształcanych58. Tym ostatnim, w opisanych okolicznościach, przysługiwać bę-
dzie prawo do wskazania podmiotu utworzonego w systemie prawa pochodzenia 
jako poprzednika prawnego i obowiązkiem państwa przyjmującego będzie taką 
wzmiankę w oficjalnych rejestrach uczynić59. Niemniej jednak, przywołać raz 
jeszcze należy fakt, że „państwo członkowskie ma (…) możliwość nałożenia na 
spółkę utworzoną na mocy swego porządku prawnego ograniczeń w przenie-
sieniu siedziby jej faktycznego zarządu poza jego terytorium, aby mogła ona 
zachować osobowość prawną, z której korzystała na mocy tego samego pań-
stwa”60. Jednocześnie, „przyjmujące państwo członkowskie jest uprawnione do 

55 VALE, Nb. 41. C. Cathiard, D. Poracchia, T. Biermeyer, Regard sur le transfert trans-
frontalier..., s. 13.

56 Schmelz, Nb. 36. M. Stöber, Grenzüberschreitende Umwandlungen..., s. 1273 i n.
57 VALE, Nb. 27. Por. E.-J. Navez, La transformation transfrontalière des sociétés est lar-

gement consacrée en droit de l‘UE. Qu‘attend encore le législateur belge pour mettre en oeuvre 
cette prérogative?, „Revue pratique des sociétés” 2013, s. 243.

58 VALE, Nb. 56. Por. C. Cathiard, D. Poracchia, T. Biermeyer, Regard sur le transfert 
transfrontalier..., s. 12.

59 VALE, Nb. 42. Por C. Cathiard, D. Poracchia, T. Biermeyer, Regard sur le transfert 
transfrontalier..., s. 13.

60 National Grid Indus, Nb. 27. Por. E.-J. Navez, La transformation transfrontalière des 
sociétés..., s. 243.
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stanowienia norm prawa wewnętrznego mających zastosowanie do przeprowa-
dzania takich przekształceń, a tym samym do stosowania przepisów swojego 
prawa krajowego dotyczących przekształceń wewnętrznych regulujących sposób 
tworzenia i działania spółek”61.

W orzecznictwie wielokrotnie zwracano uwagę na okoliczność, że przy-
czyną dla takiego działania (przekształcenia transgranicznego) może być wybór 
przez przedsiębiorcę systemu podatkowego, który – jego zdaniem – jest dla nie-
go bardziej korzystny („opłacalny”). Działanie takie, motywowane wyłącznie 
korzyściami podatkowymi – co już wyżej wyraźnie zasygnalizowano – nie jest 
samo w sobie sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości62. „Pozyskiwanie wpły-
wów podatkowych nie może być postrzegane jako nadrzędny wzgląd interesu 
ogólnego, na który można się powołać w celu uzasadnienia przepisu zasadni-
czo niezgodnego z jedną ze swobód podstawowych”63. Jednocześnie państwo 
nie musi traktować przekształconych transgraniczne podmiotów korzystniej od 
krajowych („własnych”) podmiotów gospodarczych64. 

Uwagi końcowe

Europejska linia orzecznicza odnośnie do wielu aspektów swobody przed-
siębiorczości wydaje się być skrystalizowana. Norma zawarta w art. 49 TFUE 
stanowi o wymogu usunięcia ograniczeń swobody przedsiębiorczości65. Nega-
tywnie należy więc odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest ustanowienie 

61 VALE, Nb. 42. Por. M. Stöber, Grenzüberschreitende Umwandlungen..., s. 1274.
62 Wyroki TSUE: z dn. 26.09.2000 r., w sprawie C-478/98 Komisja przeciwko Belgii, Zb. 

Orz. s. I-7587, Nb. 45; z dn. 21.11.2002 r., w sprawie C-436/00 X i Y, Zb. Orz. s. I-10829, Nb. 62; 
z dn. 4.03.2004 r., w sprawie C-334/02 Komisja przeciwko Francji, Zb. Orz. s. I-2229, Nb. 27; 
a także Cadbury, Nb. 50. 

63 Wyrok TSUE z dn. 6.09.2012 r., w sprawie C-380/11 DI. VI Finanziaria di Diego Della 
Valle & C. SapA przeciwko Administration des contributions en matière d’impȏts, niepubl., Nb. 
50. Por. E. Traversa, E.-J. Navez, La liberté d’établissement s’oppose à l’annulation d’une réduc-
tion d’impôt consécutive au transfert transfrontalier du siège social d’une société, „Revue des 
affaires européennes” 2012, s. 697.

64 National Grid Indus, Nb. 62, podobnie Wyrok TSUE z dn. 20.05.2008 r., w sprawie 
C-194/06 Orange European Smallcap Fund, Zb. Orz. s. I-3747, Nb. 37. Por. R. Frenzel, Grenz-
überschreitender Formwechsel auch ohne Sitzverlegungsrichtlinie möglich, „Zeitschrift für die 
notarielle Beratungs- und Beurkundungspraxis” 2012, s. 349 i n.

65 Wyrok TSUE z dn. 13.03.2007 r., w sprawie C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap 
Group Litigation, Zb. Orz. s. I-2107, Nb. 64; a także z dn. 18.06.2009 r., w sprawie C-303/07 
Aberdeen Property Fininvest Alpha, Zb.Orz. s. I-5145, Nb. 57. Por. E. Strunz, Quellensteuer bei 
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regulacji krajowych, które nie zezwalałyby podmiotom unijnym na podjęcie 
działalności gospodarczej na ich terenie66. Wszelkiego rodzaju „przepisy kra-
jowe – nawet jeżeli są stosowane bez rozróżniania ze względu na obywatelstwo 
lub przynależność państwową67 – mogące utrudniać wykonywanie podstawo-
wych swobód zagwarantowanych w traktacie lub czyniące je mniej atrakcyj-
nymi mogą być dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że służą one osiągnię-
ciu celu leżącego w interesie ogólnym, są właściwe dla realizacji tego celu oraz 
nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla jego osiągnięcia”68. Pomimo że 
w judykatach wymieniono wiele szczególnych celów społecznych, ze względu 
na które dopuszczalne byłoby ograniczenie analizowanej transgranicznej wol-
ności gospodarczej (na przykład zdrowie publiczne69, ochrona środowiska70, 
ochrona konsumentów71, ochrona interesów wierzycieli, akcjonariuszy mniej-
szościowych i pracowników72, uczciwość transakcji handlowych73, racjonaliza-
cja usług świadczonych użytkownikom74, bezpieczeństwo w ruchu drogowym75, 
ograniczanie sposobności do gier hazardowych76 i skłonności konsumentów do 

Dividendenausschüttungen an luxemburgische SICAV bedingt Verletzung der Niederlassungs-
freiheit, „European Law Reporter” 2009, s. 319 i n.

66 Wyrok TSUE z dn. 16.04.2013 r., w sprawie C-202/11 Las, niepubl., Nb. 23. Por. E. Cloots, 
Respecting linguistic identity within the EU’s internal market: Las, „Common Market Law Re-
view” 2014, s. 623 i n.

67 Attanasio, Nb. 43. Por. E. Traversa, E.-J. Navez, La liberté d’établissement s’oppose..., 
s. 700.

68 Kostas Konstantinides, Nb. 50. Por. E. Strunz, Quellensteuer bei Dividendenausschüt-
tungen..., s. 321.

69 Wyrok TSUE z dn. 10.03.2009 r., w sprawie C-169/07 Hartlauer, Zb. Orz. s. I-1721, 
Nb. 46.

70 Wyrok TSUE z dn. 14.12.2004 r., w sprawie C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft 
i S. Spitz, Zb. Orz. s. I-11763, Nb. 75.

71 Wyrok TSUE z dn. 29.11.2007 r., w sprawie C-393/05 Komisja przeciwko Austrii, 
Zb.Orz. s. I-10195, Nb. 52.

72 VALE, Nb. 39. Por. E. Traversa, E.-J. Navez, La liberté d’établissement s’oppose..., s. 701.
73 VALE, Nb. 39. Por. E. Traversa, E.-J. Navez, La liberté d’établissement s’oppose..., s. 699.
74 Wyrok TSUE z dn. 17.03.2005 r., w sprawie C-109/04 Kranemann, Zb. Orz. s. I-02421, 

Nb. 34.
75 Wyrok TSUE z dn. 15.03.2007 r., w sprawie C-54/05 Komisja przeciwko Finlandii, Zb. 

Orz. s. I-2473, Nb. 40.
76 Wyrok TSUE z dn. 16.02.2012 r., w sprawach połączonych C-72/10 i C-77/10 Marcello 

Costa i Ugo Cifone (dalej: Costa), niepubl., Nb. 61, podobnie np. Wyrok TSUE z dn. 6.03.2007 r., 
w sprawach połączonych C-338/04, C-359/04 i C-360/04 przeciwko Massimiliano Placanica, 
Christian Palazzese, Angelo Sorricchio, Zb. Orz. s. I-01891, Nb. 46, 52.
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tychże77, zwalczanie turystyki narkotykowej78, walka z praniem pieniędzy79), to 
surowej kontroli podlega okoliczność, czy ograniczenia te są rzeczywiście80 ko-
nieczne dla realizacji81 i zabezpieczenia owych szczególnych wartości82 („wzglę-
dów porządku publicznego”83, „nadrzędnych względów interesu ogólnego”84), 
za jakie nota bene nie uważa się ani konieczności zapobieżenia zmniejszeniu 
wpływów z podatków85, ani „pobudek gospodarczych”86, „przesłanek gospodar-
czych”87 czy też „ciągłości, stabilności finansowej lub odpowiedniego zwrotu 
z poczynionych inwestycji”88.

W orzecznictwie wypracowano stanowisko również odnośnie do prze-
kształcenia transgranicznego. Jest to ta formuła swobody przedsiębiorczości, 
kiedy przedsiębiorca, przenosząc swą siedzibę na teren innego państwa człon-
kowskiego, jako poprzednika prawnego może wskazać podmiot gospodarczy do-
tychczas funkcjonujący na terenie państwa pochodzenia. Podkreślenia wymaga, 

77 Costa, Nb. 62.
78 Wyrok TSUE z dn. 16.12.2010 r., w sprawie C-137/09 Marc Michel Josemans przeciwko 

Burgemeester van Maastricht (dalej: Josemans), Zb. Orz. s. I-13019, Nb. 68, podobnie Wyrok 
TSUE z dn. 10.02.2009 r., w sprawie C-110/05 Komisja przeciwko Włochom, Zb. Orz. s. I-519, 
Nb. 67.

79 Zetruf, Nb. 45.
80 Wyrok TSUE z dn. 11.03.2004 r., w sprawie C-9/02 De Lasteyrie du Saillant, Zb. Orz. 

s. I-2409, Nb. 49. Por. J. Kleinert, P. Probst, Endgültiges Aus für steuerliche Wegzugsbeschränk- 
ungen bei natürlichen und juristischen Personen, „Der Betrieb” 2004, s. 673.

81 Wyrok TSUE z dn. 19.05.2009 r., w sprawach połączonych C-171/07 i C-172/07 Apo-
thekerkammer des Saarlandes i in., Zb. Orz. s. I-4171, Nb. 42. Por. M.-T. Richter, Der Apotheker 
bleibt in seiner Apotheke, „Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und 
Europarecht” 2009, s. 100.

82 Wyrok TSUE z dn. 21.06.2012 r., w sprawie C-84/11 Susisalo i in., niepubl., Nb. 31.
83 Josemans, Nb. 76.
84 Wyrok TSUE z dn. 8.09.2009 r., w sprawie C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profis-

sional, Bwin International Ltd, dawniej Baw International Ltd, przeciwko Departamento de Jogos 
da Santa Casa da isericórdia de Lisboa, Zb. Orz. s. I-07633, Nb. 56.

85 Cadbury, Nb. 49, podobnie Wyrok z dn. 3.10.2002 r., w sprawie C-136/00 Danner, Zb. 
Orz. s. I-8147, Nb. 56. Por. W. Schulz-Weidner, Die Öffnung der Sozialversicherung im Binnen-
markt und ihre Grenzen, „Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht” 2003, s. 58. 

86 Wyrok TSUE z dn. 30.06.2011 r., w sprawie C-212/08 Zeturf Ltd przeciwko Premier 
ministre, Zb. Orz. s. I-05633, Nb. 52. Por. E. Szyszczak, Zeturf: Competition and the Survival of 
Gambling Monopolies?, ”Journal of European Competition Law & Practice” 2012, t. 3, nr 1, s. 42.

87 Wyrok TSUE z dn. 6.10.2009 r., w sprawie C-153/08 Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb. 
Orz. s. I-09735, Nb. 43.

88 Costa, Nb. 59, podobnie Attanasio, Nb. 53 i n.
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że nie budzi już wątpliwości fakt, iż przekształcany podmiot działa na podstawie 
prawa państwa przyjmującego, chociaż kraj pochodzenia ustalić może przesłan-
ki niezbędne dla utrzymania statusu przedsiębiorcy utworzonego zgodnie z jego 
porządkiem legislacyjnym.
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inteRPRetAtion oF the teRM „FReeDoM oF eStABLiShMent”  
(ARticLe 2 iteM 1 oF LeGAL Act DAteD  

on jULy the 2Nd oF 2004, on econoMic FReeDoM) 
in the SPiRit oF choSen cjeU jUDGMentS 

Summary

Polish economic legislator in the art. 13 refers to the ”freedom of establishment”, 
which is a term taken from European legal system. There seems to be uniformity of ju-
dicial decision concerning many areas of referred freedom of establishment. Firs of all, 
it is emphasized in the jurisdiction that the economic interpenetration within the Com-
munity is to be on a stable basis. Moreover, it is underlined, that the Member States are to 
restrain from introducing to their legal systems any national measures that make it less 
attractive to exercise the European economic freedom. Freedom of establishment can 
be materialized as: 1. starting entrepreneurship in another Member State, 2. possibility 
to expand territorially economic activity by creation of branches (or other subsidiaries) 
3. cross-border conversion of a company. The implementation of a cross-border con-
version requires the consecutive application of two different national laws to that legal 
operation.

Translated by Małgorzata W. Greßler

Keywords: freedom of establishment, economic activity, subsidiaries, cross-border con-
version
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Streszczenie

Opracowanie ma na celu omówienie instytucji zwolnienia od kosztów sądowych, 
stanowiącej gwarancję dostępu do sądu w sprawach cywilnych w polskim systemie 
prawnym. Autorka zwraca także uwagę na istotną rolę instytucji zwolnienia od kosztów 
sądowych ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego osobom zagrożonym 
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Podstawę rozważań autorki stanowi Postanowienie SA w szczecinie z dn. 7 lutego 
2014 r. (sygn. III APz 2/14). Opierając się na tym postanowieniu, autorka przedstawia 
zasady dopuszczalności zwolnienia od kosztów sądowych, wymogi przewidziane dla 
wniosku sporządzanego przez osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów, a także 
zasady dokonywania oceny sądu w odniesieniu do zakresu częściowego zwolnienia od 
kosztów sądowych. 
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zagadnienia wprowadzające

Sądowe postępowanie cywilne współcześnie cechuje się odpłatnością, 
z czym jednoznacznie jest związana bariera o charakterze finansowym, któ-
ra może mieć bezpośredni wpływ na ograniczenie prawa dostępu do sądu. Od-
płatność wymiaru sprawiedliwości oznacza, iż podmiot dochodzący lub zamie-
rzający wstąpić na drogę sądową celem ochrony swoich praw jest zobowiązany 
ponieść odpowiednie koszty. Jednocześnie jednak możliwość korzystania z wy-
miaru sprawiedliwości nie może być uzależniona wyłącznie od sytuacji finan-
sowej osób poszukujących ochrony. Stanowisko to znajduje również wyraźne 
odzwierciedlenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 
które podkreśla, że wysokie koszty postępowania sądowego mogą stanowić 
ograniczenie prawa do sądu dla skarżących, którzy ponoszą koszty adwokackie 
i koszty sądowe. Wysokość każdej opłaty sądowej musi być relatywizowana do 
okoliczności konkretnej sprawy, w tym możliwości finansowych skarżącego1.

Zwolnienie od kosztów sądowych stanowi jeden z elementów konstytu-
cyjnie zagwarantowanego prawa do sądu, będąc jednocześnie fundamentalną 
gwarancją podstawowych praw jednostki. Zastosowanie tej instytucji daje po-
czucie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem prawnym przede 
wszystkim z uwagi na niekorzystną sytuację majątkową. W konsekwencji obo-
wiązek ponoszenia kosztów nie ma charakteru bezwzględnego. Sąd, dokonu-
jąc obiektywnej oceny zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, 
rozstrzyga te kwestie w odniesieniu do indywidualnej sytuacji wnioskodawcy 
majątkowej i rodzinnej. Orzekaniu o zwolnieniu od kosztów sądowych powinna 
towarzyszyć skrupulatność w działaniu sądu, zwłaszcza wtedy, gdy rozstrzyga 
tę kwestię negatywnie dla wnioskodawcy. Jak zauważa P. Pogonowski, odrzuce-
nie lub oddalenie wniosku powinno być należycie uzasadnione, co ma zapobiec 
potraktowaniu go jako faktyczne odmówienie stronie prawa do sądu2. 

Zakres zwolnienia może obejmować wszystkie koszty sądowe bądź ich 
część. Zwolnieniu od kosztów sądowych na mocy orzeczenia sądu można 

1 P. Hoffmański, A. Wróbel, w: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności. Tom I. Komentarz do art. 1–18, red. L. Garlicki, Warszawa 2010, s. 294. 

2 P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005, 
s. 47. Por. A. Gajda, Prawo do sprawiedliwej procedury sądowej wobec odmowy zwolnienia od 
kosztów sądowych ze względu na brak obowiązku ich uiszczenia, w: Trzecia władza. Sądy i try-
bunały w Polsce. Materiały Jubileuszowego L Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego. Gdynia, 24–26 kwietnia 2008 roku, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, s. 306 i n.
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przypisać podmiotowy charakter ze względu na to, iż kryterium determinu-
jącym jest w tym przypadku sytuacja podmiotu wnioskującego o zwolnienie. 
Zwolnienie z mocy ustawy ma natomiast charakter przedmiotowy w takich sy-
tuacjach, gdy sytuacją je uzasadniającą jest realizowane przez wnioskodawcę 
roszczenie, niezależnie od tego, jaki podmiot z nim występuje3. Komentowane 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odnieść należy wprost do pod-
miotowego zwolnienia od kosztów sądowych, uwzględniającego sytuację mająt-
kową wnioskodawcy. 

zwolnienie od kosztów sądowych – przebieg postępowania

W przedmiotowym postępowaniu powód wniósł pozew o zapłatę 
89 100,00 dol. (wartość przedmiotu sporu oznaczono na kwotę 275 997,00 zł), 
wnosząc jednocześnie o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Nadmie-
nić w tym miejscu należy, że kosztami postępowania cywilnego określić nale-
ży koszty sądowe, koszty działania pełnomocnika, a także koszty uczestnictwa 
– działania strony. Pierwsze z nich – kluczowe w niniejszym rozstrzygnięciu 
sprawy – to jest koszty sądowe, zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: u.k.s.c.)4, obejmują opłaty 
i wydatki. Obciążają one strony postępowania w sprawach cywilnych. Do ich 
uiszczenia obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opła-
cie, której w omawianym stanie faktycznym podlega pozew wniesiony przez 
powoda (art. 3 u.k.s.c.). W związku z majątkowym charakterem roszczenia, po-
wód w niniejszym postępowaniu był zobowiązany wnieść opłatę stosunkową od 
pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, w omawianym przypadku 
– 13 800,00 zł. Powód, wnioskując o zwolnienie od kosztów sądowych w cało-
ści, nie ograniczał przedmiotu zwolnienia jedynie do kosztów sądowych, wobec 
czego zakres tego wniosku należy odnieść również do pozostałych kosztów nie-
zbędnych do obrony swoich praw przed sądem. 

Zwolnienie od kosztów sądowych możliwe jest ex lege lub na wniosek, a jego 
zakres – jak już wspomniano – może być częściowy lub całkowity. W przypad-
ku, gdy o zwolnienie od kosztów ubiega się osoba fizyczna, jej obowiązkiem 

3 J. Stasiak, Zwolnienie od kosztów sądowych, Warszawa 2010, s. 29.
4 T.j. Dz.U. 2010, nr 90, poz. 594 ze zm. 
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jest wykazanie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego 
utrzymania siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 u.k.s.c.). 

Powód – w przywołanej sprawie – wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosz-
tów dołączył oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach 
utrzymania, co świadczy o tym, że uczynił zadość wymogom formalnym tego 
wniosku. Zgodnie z art. 102 ust. 1 u.k.s.c. oświadczenie takie należy sporządzić 
według ustalonego wzoru. Nie jest konieczne jego sporządzanie na urzędowym 
formularzu. W świetle stanowiska judykatury, wzór oświadczenia nie jest formu-
larzem przewidzianym dla innych sytuacji, lecz wskazaniem zakresu informacji 
potrzebnych do rozstrzygnięcia wniosku5. Treściowy zakres tego oświadczenia 
musi jednoznacznie odzwierciedlać informacje wskazane w Rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie oświadczenia 
o stanie rodzinnym majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej 
ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym6. 

Przewodniczący sądu zarządzeniem wezwał powoda do uzupełnienia 
przedmiotowego wniosku o dodatkowe wyjaśnienia z uwagi na występujące 
braki w treści wniosku. Działanie sądu było uzasadnione brzmieniem art. 102 
ust. 1 zd. trzecie – w przypadku braku wszystkich wymaganych danych stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego7. 

Jak podnosi się w literaturze, aby wniosek o zwolnienie od kosztów są-
dowych został uwzględniony, muszą być spełnione warunki formalne, warunki 
dopuszczalności i warunki zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądo-
wych. O ile warunki formalne pisma procesowego nie budzą wątpliwości, są 
bowiem wyrażone wprost zarówno w art. 126 k.p.c., określającym elementy ob-
ligatoryjne i fakultatywne pisma procesowego, jak i w art. 102 ust. 2 oraz art. 105 
u.k.s.c., odnoszących się do strony formalnej wniosku, o tyle kwestie związane 
z dopuszczalnością czy zasadnością wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych 
mogą wydawać się niejednoznaczne. Zdaniem J. Stasiaka, do warunków dopusz-
czalności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych zakwalifikować należy 
– w oparciu o legitymację danego podmiotu do postępowania będącego w toku: 
a) konieczność realnego obowiązku uiszczania kosztów sądowych; b) zachowa-
nie terminu do złożenia wniosku; c) w razie wcześniejszego oddalenia wniosku 

5 Por. Postanowienie SN z dn. 27.09.2012 r., III CZ 69/12, Lex nr 1232786.
6 Dz.U. 2006, nr 27, poz. 200; por. Postanowienie SN z dn. 23.03.2007 r., V CZ 11/07, 

OSNC 2008, nr 3, poz. 38.
7 T.j. Dz.U. 2014, poz. 101.
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o zwolnienie od kosztów sądowych – oparcie kolejnego wniosku na innych oko-
licznościach; d) brak istnienia w sprawie którejkolwiek z przyczyn niedopusz-
czalności powództwa8. 

Zarządzenie w przedmiocie uzupełnienia wniosku należy odnieść pośred-
nio do trzeciego rodzaju warunków, jakie spełniać ma wniosek o zwolnienie 
od kosztów sądowych, to jest warunków zasadności samego wniosku. W try-
bie przewidzianym dla wzywania strony do uzupełniania pism procesowych 
na gruncie art. 130 k.p.c. wezwano, de facto, powoda do przedstawienia dodat-
kowych informacji, które uzasadnić miały istnienie u wnioskodawcy sytuacji, 
w której nie jest on w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla ko-
niecznego utrzymania siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 u.k.s.c.). Działanie sądu 
w tym zakresie charakteryzowała wnikliwość, jeśli chodzi o ustalenie zasadno-
ści dochodzonego przez powoda roszczenia, co pozostaje w zgodzie z art. 109 
u.k.s.c., zgodnie z którym sąd, w razie powzięcia wątpliwości co do rzeczywi-
stego stanu majątkowego strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądo-
wych, może zarządzić stosowne dochodzenie. Zarządzenie dochodzenia w tym 
trybie możliwe jest także, gdy informacje przedstawione przez wnioskodawcę 
nie są jednoznacznie klarowne. Jak podkreśla się w orzecznictwie, niejasności 
czy też braki w oświadczeniu złożonym w trybie art. 102 ust. 2 u.k.s.c. nie mogą 
wywoływać ujemnych skutków dla strony9. Jak zauważył A. Zieliński, użyte 
przez ustawodawcę w art. 109 ust. 1 u.k.s.c. sformułowanie „może” nie ozna-
cza dowolności. Jego zdaniem należy je traktować jako obligatoryjne działanie 
sądu, jeżeli wątpliwości co do istotnego stanu majątkowego strony są zasadne10. 
W omawianym stanie faktycznym wezwano powoda do uzupełnienia wniosku 
o dodatkowe wyjaśnienia, czyniąc zadość temu obowiązkowi. 

Ponadto Sąd Okręgowy w Szczecinie zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych o nadesłanie akt dotyczących świadczeń pobieranych przez powo-
da. Po ich otrzymaniu, sąd dysponował kompleksowymi informacjami na temat 
rzeczywistych dochodów i innych źródeł utrzymania powoda, co jednoznacz-
nie pozwoliło na weryfikację prawdziwości zawartych w złożonym przez niego 

8 J. Stasiak, Zwolnienie od kosztów sądowych..., s. 97 i n.; M. Sorysz, Zwolnienie od kosz-
tów sądowych w postępowaniu cywilnym – zagadnienia wybrane, „Monitor Prawniczy” 2011, 
nr 4, s. 230–232; A. Siwek, Zwolnienie przez sąd od kosztów sądowych w sprawach cywilnych, 
„Monitor Prawniczy” 2000, nr 8, s. 525 i n.

9 Por. Postanowienie SN z dn. 22.11.1973 r., I CZ 163/73, Lex nr 7343. 
10 A. Zieliński, Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98–124 KPC. Komentarz, War-

szawa 2013, s. 443. 
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oświadczeniu, załączonym do wniosku o zwolnienie od kosztów. Sąd pierwszej 
instancji na podstawie danych przedstawionych przez ZUS dokonał całościo-
wej analizy wysokości zarobków i pobieranych przez powoda świadczeń. Sąd 
w postanowieniu uwzględniającym częściowo wniosek powoda o zwolnienie od 
kosztów postępowania zwolnił go od opłaty od pozwu ponad kwotę 2000,00 zł, 
a w pozostałym zakresie wniosek oddalił. Zdaniem sądu, powód powinien pod-
jąć próbę choćby częściowego zgromadzenia środków niezbędnych na uiszcze-
nie opłat w postępowaniu sądowym. Sąd ustalił, że powód ma niewielkie, ale 
stałe źródło dochodu w postaci renty. Ponadto jego stan zdrowia nie pozbawia 
go możliwości podjęcia pracy odpowiadającej poziomowi jego kwalifikacji. 
Zdaniem sądu pierwszej instancji, powód ma możliwość dodatkowego (oprócz 
poboru renty) zarobkowania, czego jednak nie czyni. Sąd zwrócił także uwagę 
na polepszenie się sytuacji rodziny powoda od momentu wytoczenia powódz-
twa do dnia, w którym powód złożył dodatkowe wyjaśnienia, co było związane 
z zatrudnieniem małżonki powoda na stałe. Okoliczności podniesione przez Sąd 
Okręgowy w Szczecinie względem powoda, uzasadniające oddalenie wniosku 
w pozostałym zakresie, odnosiły się do nieujawnienia informacji o świadcze-
niu pracy przez powoda na podstawie umowy-zlecenia. Sytuacja ta negatywnie 
wpłynęła na wiarygodność twierdzeń przedstawionych przez powoda we wnio-
sku. Jednocześnie sąd pierwszej instancji zauważył, iż nie wniósł on o ustano-
wienie pełnomocnika z urzędu, był bowiem reprezentowany przez pełnomocni-
ka z wyboru. Zdaniem sądu świadczy to o możliwości zgromadzenia środków 
na finansowanie działań profesjonalnego pełnomocnika. Mimo tych okoliczno-
ści, sąd pierwszej instancji, zważając na stosunkowo niskie dochody powoda 
i jego małżonki, ocenił możliwość wniesienia opłaty od pozwu w wysokości 
13 800,00 zł za nadmierne obciążenie finansowe, wobec czego zarządził częścio-
we zwolnienie od opłaty od pozwu.

W zażaleniu na postanowienie sądu pierwszej instancji pełnomocnik powo-
da zaskarżył rozstrzygnięcie poprzez naruszenie art. 101 ust. 1 i art. 102 ust. 1 
u.k.s.c. Jego zdaniem, analiza sytuacji majątkowej powoda uzasadniała całko-
wite zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, ewentualnie 
zwolnienie go od opłaty od pozwu w całości. Jak podniósł pełnomocnik powoda, 
bilans miesięcznych dochodów równoważy się z wysokością wydatków, wobec 
czego wnioskodawca nie ma możliwości czynienia oszczędności. Pełnomocnik 
powoda wskazał także na brak odpłatnego charakteru jego udziału w postępo-
waniu, jego honorarium nie zostało bowiem pokryte przez powoda, ale przez 
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organizację działającą na rzecz marynarzy poszkodowanych w wyniku wypad-
ku na morzu. 

zakres częściowego zwolnienia od kosztów sądowych  
a stanowisko Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, postanowieniem z 7 lutego 2014 r. (sygn. III 
APz 2/14) uznał zażalenie wniesione przez pełnomocnika powoda za nieuza-
sadnione, oddalając je w całości. Zdaniem sądu drugiej instancji, zwolnienie od 
obowiązku ponoszenia wydatków jest instytucją wyjątkową i stanowi pomoc 
państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niemożność 
poniesienia wydatków w całości lub części musi mieć charakter obiektywny, 
na który strona nie ma realnego wpływu. Podkreślić należy, iż postępowanie 
w sprawie zwolnienia od kosztów ma charakter incydentalny, zatem istotne dla 
jego efektywnego rozstrzygnięcia jest wnikliwe przeprowadzenie analizy sy-
tuacji majątkowej wnioskodawcy. Sąd Apelacyjny w Szczecinie słusznie pod-
kreślił skrupulatność działań sądu pierwszej instancji w tym zakresie. Powód, 
dołączając oświadczenie majątkowe, a także uzupełniając w niezbędnym zakre-
sie jego treść, wykazał, jakie są jego realne dochody, a także wydatki, co do-
datkowo zostało zweryfikowane przez sąd poprzez zwrócenie się do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o przedstawienie odpowiedniej dokumen-
tacji. Powód w oświadczeniu majątkowym dość precyzyjnie określił wysokość 
miesięcznych kosztów utrzymania mieszkania i rodziny. Jednocześnie pozostałe 
dochody powód przeznacza na bieżące potrzeby rodziny, co utożsamia z kosz-
tami utrzymania koniecznego. W literaturze podkreśla się, iż do kosztów tych 
zakwalifikować należy niezbędne wydatki, których celem jest zaspokojenie pod-
stawowych potrzeb życiowych11. Wśród nich wyróżnić należy przede wszystkim 
wydatki na żywność, leczenie, odzież, środki czystości, edukację czy wydatki 
związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. W analizowanym stanie 
faktycznym, powód nie wskazywał w oświadczeniu jakichkolwiek wydatków 
wykraczających poza wyżej wskazane. Jednocześnie analiza sytuacji majątko-
wej powoda, przeprowadzona przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, doprowadziła 

11 Por. E. Kutermankiewicz, Wniosek o zwolnienie od kosztów w postępowaniu cywilnym – 
porady praktyczne w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów, „Palestra” 2012, nr 11–
12, s. 101 i n.
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do stwierdzenia, iż powód nie podejmował próby choćby częściowego zgroma-
dzenia środków niezbędnych na uiszczenie opłat w postępowaniu sądowym. 

Jak już wskazano, w doktrynie wyrażany jest pogląd, zgodnie z którym 
niemożność ponoszenia kosztów w całości lub części musi mieć obiektywny cha-
rakter, na który strona nie ma wpływu. Zdaniem A. Zielińskiego, osoba ubiega-
jąca się o taką pomoc powinna w każdym przypadku poczynić oszczędności we 
własnych wydatkach. Granicę w tym zakresie powinno stanowić zabezpieczenie 
koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny12. Słusznie zatem podkreślił 
sąd drugiej instancji, iż powód wszczynający proces powinien się do niego rze-
telnie przygotować, także przez poczynienie oszczędności i ograniczenie innych 
wydatków, które nie są niezbędne i konieczne dla utrzymania siebie i rodziny. 
Odnosi się to do tego rodzaju wydatków, z którymi nie jest związane ewentual-
ne zachwianie sytuacji materialnej i bytowej powoda i jego rodziny. W orzecz-
nictwie także podkreśla się, że osoba ubiegająca się o zwolnienie od kosztów 
sądowych powinna w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych 
wydatkach. Dopiero, gdy poczynione w ten sposób oszczędności okazują się 
niewystarczające, uzasadnione jest zwrócenie się o pomoc do państwa13. Istot-
ne jest także ustalenie przez sąd pierwszej instancji, że konieczność poniesienia 
przez powoda części kosztów sądowych nie spowoduje uszczerbku utrzymania 
koniecznego dla niego i jego rodziny. Dochody zarówno powoda, jak i jego żony, 
mimo że praktycznie równoważą deklarowane przez powoda wydatki, pozwala-
ją na poczynienie oszczędności, co w konsekwencji umożliwi poniesienie kosztu 
opłaty w wysokości 2000,00 zł od pozwu. Należy podkreślić, że o wyjątkowym 
charakterze instytucji zwolnienia od kosztów sądowych świadczy także to, iż 
suma dochodów nie może znacznie przekraczać sumy rzeczywistych wydatków, 
w świetle czego postanowienie sądu pierwszej instancji, potwierdzone postano-
wieniem sądu apelacyjnego, należy uznać za słuszne. 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w merytorycznym rozstrzygnięciu spra-
wy nie odniósł się do kwestii reprezentowania powoda przez profesjonalnego 
pełnomocnika. Działanie takie należy zaaprobować z uwagi na to, iż sam fakt 
reprezentowania strony przez profesjonalnego pełnomocnika nie przesądza 

12 A. Zieliński, Koszty sądowe..., s. 407. 
13 Por. Postanowienie SN z dn. 24.09.1984 r., II CZ 104/84; Postanowienie SN z dn. 

23.03.2010 r., II PZ 2/10, Lex nr 585787; Postanowienie SN z dn. 4.04.2012 r., I CZ 7/12, Lex 
nr 1164724; Postanowienie SN z dn. 27.09.2012 r., III CZ 69/12, Lex nr 1232786; Postanowienia 
sn z dn. 24.09.1984 r., II CZ 104/84, Legalis nr 24376.
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jednoznacznie o konieczności ponoszenia przez stronę kosztów związanych 
z reprezentacją przed sądem. Jak wykazał pełnomocnik powoda, jego honora-
rium nie zostało pokryte przez powoda, ale przez organizację działającą na rzecz 
marynarzy znajdujących się w analogicznej do powoda sytuacji. Wobec tego po-
wierzenie prowadzenia sprawy przez powoda profesjonalnemu pełnomocniko-
wi nie stanowi okoliczności uzasadniającej oddalenie wniosku o zwolnienie od 
kosztów sądowych.

Podsumowując rozważania w tym zakresie, należy pozytywnie ocenić po-
stanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w przedmiotowej sprawie. Zasa-
da odpłatności postępowania sądowego nie stanowi novum działania wymiaru 
sprawiedliwości, co uzasadnia konieczność przewidywania przez osobę noszącą 
się z zamiarem wstąpienia na drogę sądową możliwości ponoszenia kosztów po-
stępowania, w tym niezbędnych opłat sądowych. Jak podkreśla się w orzecznic-
twie, strona przygotowująca się do procesu sądowego powinna być świadoma 
wydatków, które są związane z tym procesem, a także powinna się do niego 
przygotować przez poczynienie oszczędności, a jeżeli jest to konieczne, także 
ograniczenie wydatków, które nie są niezbędne14. W omawianym stanie faktycz-
nym działania powoda nie były determinowane próbą poczynienia oszczędności, 
nie podjął on też jakiejkolwiek próby dodatkowego zarobkowania, co nie jest 
niemożliwe w świetle jedynie częściowej niezdolności do pracy. Istotne znacze-
nie dla instytucji zwolnienia od kosztów sądowych mają możliwości zarobkowe 
i podejmowane działania w celu maksymalnego ich wykorzystania przez osobę 
ubiegającą się o pomoc. Powód, mając możliwość dodatkowego zarobkowania, 
nie czynił tego, wobec czego jego działanie nie wskazywało jednoznacznie na 
ostateczny charakter zwrócenia się z prośbą o pomoc do państwa w zakresie 
zwolnienia od kosztów. 

Nie zasługuje także na uwzględnienie argumentacja pełnomocnika powoda 
wywiedziona w zażaleniu na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie, 
odnosząca się do uprzedniego całościowego zwolnienia od kosztów sądowych na 
podstawie tego samego wniosku i tych samych okoliczności faktycznych. Isto-
tą tego postępowania o charakterze wnioskowym jest aktualność oświadczenia 
o stanie majątkowym, rodzinnym, dochodach i źródłach utrzymania składa-
nego przez wnioskodawcę. Słusznie zatem rozstrzygnął sąd drugiej instancji, 
podnosząc, iż okoliczność ta nie wpływa na ocenę prawidłowości zaskarżonego 

14 Por. Postanowienie SN z dn. 7.01.2010 r., II PZ 31/09, LEX nr 577838. 
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orzeczenia, ma ona bowiem charakter obojętny względem toczącego się postę-
powania w przedmiotowej sprawie. W świetle powyższego zaaprobować na-
leży stanowisko sądu drugiej instancji, podzielające zdanie Sądu Okręgowego 
w Szczecinie, że w sprawie nie zachodzi potrzeba całkowitego zwolnienia od 
kosztów sądowych powoda, gdyż wnioskodawca jest w stanie ponieść zasądzone 
przez sąd pierwszej instancji koszty, bez uszczerbku dla koniecznego utrzyma-
nia jego i rodziny. 
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to the DeciSion oF the coURt oF APPeAL in Szczecin 
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Summary

The paper aims to discuss the institution of exemption from court costs constitut-
ing a guarantee of access to the courts in civil cases in the Polish legal system. The 
Author also draws attention to the important role of the institution of exemption from 
court costs due to the provision of legal security to persons at risk of legal exclusion. The 
basis of for Author’s considerations is the Decision of the Court of Appeals in Szczecin 
of 7 February 2014 (ref. III APZ 2/14), based on which the Author presents the principles 
of admissibility of the exemption from court costs, the requirements for an application 
drawn up by the person applying for the exemption from the costs, as well as the princi-
ples for the assessment of the court in respect of the scope of a partial exemption from 
court costs.
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GLoSA Do WyRoKU SąDU APeLAcyjneGo W Szczecinie 
z DniA 9 MAjA 2013 R., i AcA 132/13*

Streszczenie

Komentowany wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie porusza istotny problem 
związany z domniemaniami dokumentu prywatnego. Domniemania prawne łączące się 
z dokumentami prywatnymi (art. 253 k.p.c.), czyli domniemanie, że zawarte w doku-
mencie oświadczenie pochodzi od osoby, która go podpisała (art. 245 k.p.c.), a także 
domniemanie autentyczności dokumentu (art. 253 k.p.c.) są wzruszalne i można je pod-
ważać za pomocą wszelkich środków dowodowych. 

W glosie poruszono także zagadnienie ciężaru dowodu w przypadku podniesie-
nia zarzutu sfałszowania podpisu znajdującego się na dokumencie, omawiając sytuacje, 
kiedy ciężar ten spoczywa na osobie chcącej skorzystać z dokumentu, a kiedy na osobie 
zaprzeczającej. Poruszono także kwestię aktywności dowodowej strony i konsekwencji 
zaniechań w tym zakresie. Wyjaśniono, że ciężar dowodu nie jest zależny od pozycji, 
jaką strona zajmuje w procesie cywilnym. Jest niezależny od tego, czy określony pod-
miot występuje po stronie powodowej, czy pozwanej, wiąże się on bowiem z obowiąz-
kiem dowodzenia tych okoliczności, które stanowią podstawę przysługującego okre-
ślonemu podmiotowi prawa. W istocie jest to „obowiązek” rozumiany jako potrzeba 
przytaczania dowodów przez stronę w jej własnym interesie. 

* Wyrok z uzasadnieniem opublikowany w zbiorze orzeczeń LEX nr 1392045.
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W komentowanym orzeczeniu autor porusza nadto problematykę kontradykto-
ryjności polskiego procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy 
stronę reprezentował profesjonalny pełnomocnik, oraz zagadnienie dopuszczalności po-
woływania przed sądem drugiej instancji nowych faktów i dowodów oraz ograniczenia 
obowiązujące w tym zakresie.

Słowa kluczowe: dokument prywatny, ciężar dowodu, nowe fakty i dowody w postę-
powaniu drugoinstancyjnym, domniemania prawne, zasada kontradyktoryjności

tezy:
1. z przepisu art. 253 k.p.c. w zw. z art. 245 k.p.c. jednoznacznie wy-

nika, że obok domniemania prawdziwości wymienione przepisy statuują 
domniemanie, iż zawarte w dokumencie prywatnym oświadczenie złożyła 
osoba, która ten dokument podpisała.

2. Występujący w art. 381 k.p.c. zwrot „potrzeba powołania się na nowe 
fakty i dowody wynikła później” nie może być pojmowany w ten sposób, że 
„potrzeba” ich powołania może wynikać jedynie z tego, iż rozstrzygnięcie 
sądu pierwszej instancji jest dla strony niekorzystne, gdyż takie pojmowanie 
art. 381 k.p.c. przekreślałoby jego sens i rację istnienia.

1.

Tezy ustalone przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznać należy za trafne; 
zostały one należycie i przekonująco uzasadnione. Ze względu jednak na wagę 
problemu dotyczącego zarówno materii domniemań dokumentu prywatnego 
i ciężaru dowodu z tym związanego, jak i materii dopuszczalności zgłaszania 
nowych faktów i wniosków dowodowych w postępowaniu drugoinstancyjnym, 
warto poświęcić tym zagadnieniom kilka uwag.

Glosowany wyrok Sądu Apelacyjnego wydany został w związku ze spra-
wą z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko 
pozwanej R.K. o zapłatę kwoty 241 607,28 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 
wniesienia pozwu oraz kosztami procesu. Dochodzoną pozwem kwotą obję-
to cenę za sprzedany pozwanej towar na podstawie z umowy z dnia 22 lutego 
2011 r., szczegółowo wskazany w załączonych do pozwu fakturach VAT (w łącz-
nej kwocie 235 918,38 zł) oraz skapitalizowane odsetki od należności z tych 
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faktur, naliczone od dnia wymagalności do dnia wniesienia pozwu (w łącznej 
kwocie 5688,90 zł).

Wyrokiem z dnia 8 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził 
od pozwanej na rzecz powódki kwotę 238 979,51 zł z ustawowymi odsetkami 
liczonymi w stosunku rocznym: od kwoty 233 373,10 zł od dnia 26 październi-
ka 2011 r. i od kwoty 5606,41 zł od dnia 25 października 2011 r. (pkt I), oddalił 
powództwo w pozostałym zakresie (pkt II) i zasądził od pozwanej na rzecz po-
wódki kwotę 19 032,85 zł tytułem kosztów procesu (pkt III).

Orzeczenie tej treści sąd pierwszej instancji wydał po dokonaniu ustaleń 
faktycznych, z których wynika, że umowa sprzedaży została podpisana przez 
dwie osoby ze strony kupującego, które złożyły nieczytelne podpisy, jeden za-
czynający się od litery (...), drugi od liter (...). Ponadto umowa została opatrzona 
pieczątką firmy (...), zawierającą numery NIP i Regon pozwanej R.K. Po zawar-
ciu umowy – zgodnie z § 3 – wystawiony został dokument oznaczony jako „Upo-
ważnienie”, w którym wskazano, że do odbioru towarów i podpisu faktur VAT 
z formą płatności „przelew” upoważniony jest ówczesny mąż pozwanej P.T. Do-
kument opatrzony został dwoma pieczątkami firmy (...), zawierającymi numery 
NIP i Regon R.K. (w nagłówku oraz w miejscu przeznaczonym na podpis) oraz 
podpisany nieczytelnie – podpis zaczyna się od liter (...). Ponadto, wystawiony 
został kolejny dokument oznaczony jako „Oświadczenie”, którego treść obej-
muje oświadczenie o uprawnieniu przysługującym firmie (...) do otrzymywania 
faktur VAT oraz upoważnieniu spółki (...) do wystawiania faktur VAT bez podpi-
su i przesyłania ich listem poleconym oraz wydawania towaru bez potwierdzenia 
odbioru. Dokument ten – podobnie jak poprzedni – opatrzony został dwoma 
pieczątkami firmy (...), zawierającymi numery NIP i Regon R.K. (w nagłówku 
oraz w miejscu przeznaczonym na podpis) oraz podpisany nieczytelnie – pod-
pis zaczyna się od liter (...). (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. 
obciążyła następnie R.K., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (...), 
szczegółowo wskazanymi fakturami VAT, przy czym cztery z nich nie zawie-
rają żadnego podpisu w rubryce „upoważniony do odbioru faktury VAT” oraz 
w rubryce „towar po sprawdzeniu ilości i jakości odebrałem”, kolejne faktury 
zawierają w obu tych rubrykach podpisy osób reprezentujących przedsiębior-
stwo (...), przy czym R.K. podpisała faktury o numerach (...) (faktura na kwotę 
100 087,56 zł) oraz (...) (faktura na kwotę 9439,91 zł), a pozostałe faktury podpi-
sał P.T. Faktura VAT o nr (...) została zapłacona w części – poza kwotą 1064,51 zł. 



144 Tomasz Radkiewicz

Pozwana w toku postępowania wywodziła, że podpisy, między innymi 
na umowie, zostały podrobione przez P.T. Pozwana powołała na tę okoliczność 
dowód z opinii biegłego z zakresu pismoznawstwa. Dowód ten nie potwierdził 
jednak podniesionych przez nią zarzutów. Żadna ze stron (w tym pozwana) nie 
zakwestionowała opinii biegłej. Na rozprawie pełnomocnik pozwanej oświad-
czył, że nie składa żadnych wniosków związanych z opinią biegłego.

Sąd ustalił zatem, że po przeprowadzeniu badań pismoznawczych nie moż-
na ani potwierdzić, ani wykluczyć możliwości nakreślenia przez R.K. podpisów 
znajdujących się na umowie z dnia 22 lutego 2011 r. nr (...), upoważnieniu do 
odbioru towaru i podpisu faktur VAT oraz oświadczeniu dotyczącym upoważ-
nienia spółki (...) do wystawienia faktur VAT bez podpisu. 

Wobec braku dowodu potwierdzającego fakt podrobienia podpisów pozwa-
nej na umowie oraz wystawionych w oparciu o nią dokumentach (...) i (...) sąd 
przyjął, że dokumenty te pochodzą od pozwanej. Sąd uznał więc, iż pozwana 
zawarła z powódką pisemną umowę sprzedaży z dnia 22 lutego 2011 r., a następ-
nie udzieliła pełnomocnictwa swojemu mężowi P.T., wystawiając dokument (…). 

Na tej podstawie sąd pierwszej instancji doszedł do przekonania o częścio-
wej zasadności żądań powoda, opartych na przepisie art. 535 k.c.

Pozwana zaskarżyła powyższy wyrok w części, zarzucając zaskarżonemu 
rozstrzygnięciu naruszenie przepisów prawa procesowego, to jest art. 253 k.p.c. 
poprzez jego błędną interpretację prowadzącą do stwierdzenia, że to na stro-
nie pozwanej spoczywa ciężar udowodnienia, że dokumenty, które od niej nie 
pochodzą, w postaci umowy nr (...) sprzedaży towarów, „upoważnienia” oraz 
„oświadczenia” nie zostały przez nią podpisane. Nadto, pozwana złożyła wnio-
sek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłej 
z zakresu klasycznych badań dokumentów M.M. na okoliczność, czy podpisy 
między innymi na umowie nr (...) o sprzedaży towarów z dnia 22 lutego 2011 r. 
pochodzą od pozwanej. Zdaniem pozwanej, dokonując wykładni art. 253 k.p.c., 
należy mieć na uwadze, że intencją ustawodawcy było wyłącznie ustalenie, że 
strona, od której nie pochodzi podpis, ma większą szansę na udowodnienie tego, 
jednakże nie może to mieć charakteru bezwzględnego. Przy wykorzystaniu więc 
w zasadzie jedynej możliwości dowiedzenia faktu dopuszczenia się fałszu, to 
jest powołania się na opinię grafologa, to w przypadku, gdy ten nie jest w sta-
nie wskazać jednoznacznie, od kogo dokument pochodzi, strona, na której spo-
czywa „bezwzględny” – zdaniem sądu pierwszej instancji – ciężar dowodu, nie 
jest w stanie nigdy go podźwignąć. W takich przypadkach sąd ma możliwość 
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swobodnej oceny dowodów i może, mimo niejednoznaczności, rozstrzygnąć te 
wątpliwości na rzecz strony zaprzeczającej prawdziwości dokumentu. Jakakol-
wiek inna interpretacja prowadzi do wniosku, że strona, której podpis został 
sfałszowany, nie jest w stanie skutecznie się bronić za pomocą dowodów, które są 
możliwe do przeprowadzenia w procesie cywilnym. Nadto apelująca wskazała, 
że skoro stanowisko przedstawione przez biegłą w opinii nie jest jasne, to powin-
na zostać sporządzona opinia uzupełniająca.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie ocenił apelację pozwanej jako bezzasadną. 
Sąd, dokonując wykładni art. 253 k.p.c., wyjaśnił, że przepis ten ustanawia za-
równo domniemanie prawdziwości dokumentu prywatnego, jak i rozstrzyga 
o regule ciężaru dowodu w razie podważania prawdziwości tego dokumentu. 
W przypadku zaprzeczenia prawdziwości dokumentu przepis ten dokonuje 
zróżnicowania w zakresie rozłożenia ciężaru dowodu w zależności od tego, czy 
podpis wskazuje na pochodzenie dokumentu od strony zaprzeczającej, czy od 
innej osoby. W pierwszym przypadku ciężar dowodu spoczywa na stronie za-
przeczającej. Takie unormowanie jest uzasadniane tym, że dowodzenie ewen-
tualnej nieautentyczności dokumentu łatwiejsze jest dla strony, od której doku-
ment rzekomo pochodzi, oraz że zapobiega to przewlekaniu sporu, co groziłoby, 
gdyby strona, dla której treść dokumentu jest niekorzystna, mogła przez samo 
zaprzeczenie zmuszać stronę przeciwną do przeprowadzenia dowodu spowal-
niającego tok postępowania. Natomiast w sytuacji, gdy podpis wskazuje na po-
chodzenie dokumentu od innej osoby niż strona zaprzeczająca, znajdą zastoso-
wanie ogólne reguły dotyczące rozkładu ciężaru dowodu. Powyższe rozumienie 
przepisu art. 253 k.p.c. znajduje więc w pełni uzasadnienie w poglądach wy-
rażanych w orzecznictwie, że z przepisu art. 253 k.p.c. w zw. z art. 245 k.p.c. 
jednoznacznie wynika, iż obok domniemania prawdziwości wymienione prze-
pisy statuują domniemanie, że zawarte w dokumencie prywatnym oświadczenie 
złożyła osoba, która ten dokument podpisała (vide: Wyrok Sądu Najwyższego 
z dn. 13.01.2000 r., II CKN 668/98, LEX nr 51054; Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu z dn. 18.10.2005 r., I ACa 323/05, LEX nr 175204).

Sąd Apelacyjny potwierdził, że dokumenty prywatne, których dotyczył 
spór, opatrzone zostały podpisami wskazującymi na pochodzenie dokumentu 
od pozwanej – strony zaprzeczającej, a zatem do rozpatrywanej sytuacji pro-
cesowej nie miało zastosowania zdanie drugie art. 253 k.p.c. W konsekwencji 
ciężar wykazania zasadności swych zarzutów co do prawdziwości jej podpisów 
na ww. dokumentach spoczywał – jak słusznie przyjął sąd pierwszej instancji 
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– na R.K., a nie na powódce, i to pozwana musiała ponieść negatywne skutki 
braku podjęcia właściwej inicjatywy dowodowej w niniejszej sprawie, zgodnie 
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
To pozwana R.K. wywodziła skutki prawne z faktu, iż nie podpisała rzeczonej 
umowy sprzedaży towarów, mimo że ich treść oraz znajdujące się na nich pod-
pisy wskazują właśnie na nią. Tego ciężaru dowodu pozwana, reprezentowana 
przez profesjonalnego pełnomocnika, jednak nie udźwignęła. Wypełniając swój 
obowiązek dowodzenia strona pozwana co prawda zawnioskowała o przeprowa-
dzenie dowodu z opinii biegłego sądowego – specjalisty z zakresu badania pi-
sma, lecz pomimo jego dopuszczenia przez sąd pierwszej instancji, dowód ten nie 
doprowadził do rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia. Biegły grafolog 
uznał w sporządzonej opinii, że na podstawie ocenianego przez niego materiału 
źródłowego nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć możliwości nakreślenia 
przez R.K. kwestionowanych przez nią podpisów. Następnie zaś, pomimo zobo-
wiązania Sądu Okręgowego z dnia 17 sierpnia 2012 r., strona pozwana nie pod-
niosła jakichkolwiek zarzutów w stosunku do ww. opinii i nie zgłosiła żadnych 
dalszych wniosków dowodowych. Przeciwnie, na rozprawie w dniu 18 paździer-
nika 2012 r. pełnomocnik pozwanej wyraźnie oświadczył, że nie kwestionuje 
opinii biegłego i nie składa żadnych wniosków z nią związanych. Z powyższe-
go wynika dobitnie, iż wbrew odmiennym twierdzeniom zawartym w apelacji, 
strona pozwana nie była wcale pozbawiona środków, za pomocą których mogła 
skutecznie bronić się przed żądaniem pozwu (w szczególności poprzez złożenie 
wniosku o opinię uzupełniającą w oparciu o obszerniejszy materiał źródłowy, 
co sugerowała w opinii biegła sądowa, a który to materiał pozwana była w sta-
nie dostarczyć), lecz na skutek własnego zaniechania nie kontynuowała obranej 
wcześniej linii obrony procesowej. 

W takiej sytuacji nie podlegał uwzględnieniu jako spóźniony, gdyż zgłoszo-
ny dopiero w apelacji z naruszeniem art. 381 k.p.c., wniosek o przeprowadzenie 
dowodu z opinii uzupełniającej biegłego grafologa. Sąd Apelacyjny podzielił 
przy tym pogląd, zgodnie z którym występujący w art. 381 k.p.c. zwrot: „po-
trzeba powołania się na nowe fakty i dowody wynikła później” nie może być 
pojmowany w ten sposób, że „potrzeba” ich powołania może wynikać jedynie 
z tego, iż rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji jest dla strony niekorzystne, 
gdyż takie pojmowanie art. 381 k.p.c. przekreślałoby jego sens i rację istnienia 
(vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 24.03.1999 r., I PKN 640/98, OSNAPiUS 
2000, nr 10, poz. 389; Postanowienie Sądu Najwyższego z dn. 16 maja 2002 r., 
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V CKN 1269/00, LEX nr 569112). Mając na uwadze powyższą argumentację, 
Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c., oddalił apelację.

2.

Aprobując glosowane tezy Sądu Apelacyjnego i ich uzasadnienie, można 
przytoczyć dodatkowo kilka uwag. 

Artykuł 253 k.p.c. stanowi, że jeżeli strona zaprzecza prawdziwości doku-
mentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która je 
podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić; je-
żeli jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego, pochodzącego od innej osoby 
niż strona zaprzeczająca, prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, 
która chce z niego skorzystać. Z kolei zgodnie z art. 245 k.p.c., dokument pry-
watny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenia 
zawarte w dokumencie. 

Pierwszy z przywołanych przepisów reguluje rozkład ciężaru dowodu 
w przypadku obalania domniemań prawnych łączących się z dokumentami pry-
watnymi. Wyprowadzić należy z niego także domniemanie, że dokument pry-
watny jest prawdziwy, zatem nie jest sfałszowany. Oba domniemania, czyli do-
mniemanie, że zawarte w dokumencie oświadczenie pochodzi od osoby, która go 
podpisała (art. 245 k.p.c.), jak i domniemanie autentyczności dokumentu (art. 253 
k.p.c.) są wzruszalne i można je podważać za pomocą wszelkich środków dowo-
dowych. W przypadku podniesienia zatem zarzutu sfałszowania podpisu znaj-
dującego się na dokumencie, ciężar dowodu spoczywać może zarówno na osobie 
chcącej skorzystać z dokumentu, jak i na osobie zaprzeczającej. Zależy to od 
tego, czy podpis wskazuje na pochodzenie dokumentu od strony zaprzeczającej, 
czy od innej osoby. Jeżeli podpis wskazuje na pochodzenie dokumentu od strony 
zaprzeczającej, jak miało to miejsce w omawianej sprawie, ciężar dowodu obcią-
ża stronę zaprzeczającą (obciążał zatem pozwaną). Regulacja taka uzasadnio-
na jest tym, że dowodzenie ewentualnego fałszu dokumentu zdecydowanie ła-
twiejsze jest dla strony, od której dokument rzekomo pochodzi. Ma ona bowiem 
możliwość zaprezentowania na przykład materiału porównawczego (własnego 
pisma), celem umożliwienia weryfikacji autentyczności podpisu. Strona prze-
ciwna (w omawianym stanie faktycznym powódka) może nie dysponować takim 
materiałem dowodowym (porównawczym).
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Pozwana podjęła jednocześnie inicjatywę wykazania fałszu dokumentu, 
wnioskując o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Opinia taka została 
sporządzona, jednakże dowód ten nie doprowadził do rozstrzygnięcia przed-
miotowego zagadnienia zgodnie z twierdzeniem pozwanej. Biegły grafolog 
uznał w sporządzonej opinii, że na podstawie ocenianego przez niego materiału 
źródłowego nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć możliwości nakreślenia 
przez R.K. kwestionowanych przez nią podpisów. Strona pozwana nie podnio-
sła jakichkolwiek zarzutów w stosunku do ww. opinii i nie zgłosiła żadnych 
dalszych wniosków dowodowych. Tymczasem, aby opinia biegłego mogła być 
podstawą czynienia ustaleń przez sąd, musi cechować się zupełnością, zrozu-
miałością, stanowczością i weryfikalnością. Sporządzona w sprawie opinia nie 
była jednak opinią zawierającą stanowcze wnioski, zatem wykazanie fałszu do-
kumentu tylko w oparciu o wnioski tej opinii nie mogło być uznane za wystar-
czające. Zaniechanie aktywności dowodowej strony pozwanej po złożeniu opinii 
i to pomimo że biegła sugerowała stronie uzupełnienie materiału dowodowego 
(źródłowego), prowadziło do negatywnych dla pozwanej skutków dowodowych.

3.

Ciężar wykazania fałszu dokumentu – umowy sprzedaży – spoczywał na 
pozwanej. Wedle przepisu art. 6 k.c., „ciężar dowodu faktu spoczywa bowiem 
na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne”. Przepis ten jednak tylko 
w sposób ogólny reguluje zasadę, iż ten, kto, powołując się na przysługujące mu 
prawo, żąda określonego świadczenia od innej osoby, jest obowiązany udowod-
nić fakty uzasadniające to żądanie. 

Ciężar dowodu nie jest zależny od pozycji, jaką strona zajmuje w procesie 
cywilnym. Jest niezależny od tego, czy określony podmiot występuje po stronie 
powodowej, czy pozwanej, wiąże się on bowiem z obowiązkiem dowodzenia 
tych okoliczności, które stanowią podstawę przysługującego określonemu pod-
miotowi prawa. Procesowym uzupełnieniem tegoż przepisu jest art. 232 k.p.c. – 
to strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których 
wywodzą skutki prawne. Jednakże nie należy tego rozumieć jako przymusu pro-
cesowego. W istocie jest to „obowiązek” rozumiany jako potrzeba przytaczania 
dowodów przez stronę w jej własnym interesie. Jeśli bowiem strona nie będzie 
realizowała wspomnianego „obowiązku”, wówczas narazi się na niekorzystne 
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skutki procesowe swoich działań w postaci przegrania procesu sądowego. Ko-
nieczność dowodzenia swoich twierdzeń w procesie sądowym podyktowane jest 
wyłącznie interesem strony.

Z kolei szczególny przepis – który znajduje zastosowanie w niniejszej spra-
wie – art. 253 k.p.c., stanowi, że jeżeli strona zaprzecza prawdziwości doku-
mentu prywatnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, która 
je podpisała, od niej nie pochodzi, obowiązana jest okoliczności te udowodnić.

Pozwaną reprezentował profesjonalny pełnomocnik, co ma istotne zna-
czenie dla podkreślenia zasady kontradyktoryjności sporu. Ciężar dostarczania 
w postępowaniu materiału procesowego spoczywa obecnie, w przypadku wy-
stępowania zawodowych pełnomocników, na stronach postępowania. To strony 
mają dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, nie mogą 
być bierne. Tymczasem strona pozwana, po złożeniu przez biegłą opinii, na 
skutek własnego zaniechania, nie kontynuowała obranej wcześniej linii obrony 
procesowej, nie wniosła do niej zarzutów, czy – po ewentualnym uzupełnieniu 
materiału źródłowego – o jej uzupełnienie. Pozwana uaktywniła się ponownie 
w zakresie wykazywania swoich twierdzeń o rzekomo sfałszowanej umowie do-
piero w postępowaniu przed sądem drugiej instancji. 

4.

Podstawowym celem postępowania apelacyjnego jest naprawienie ewen-
tualnych błędów popełnionych przez sąd pierwszej instancji. Z tych względów 
nieodłącznym elementem systemu apelacji pełnej, obowiązującej w polskim Ko-
deksie postępowania cywilnego, jest także możliwość powoływania przed są-
dem drugiej instancji tzw. nowości. Należy mieć także na uwadze, że sąd pierw-
szej instancji, wydając wyrok, nie zawsze zdoła w pełni wyjaśnić stan faktyczny, 
na przykład z powodów zawinionych przez strony postępowania (niewskazanie 
wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i dowodów); możliwa jest sytu-
acja, że ujawnią się fakty i dowody nieznane wcześniej stronom.

Możliwość wprowadzania do postępowania apelacyjnego tzw. nowości jest 
jednak ograniczona (art. 381 k.p.c.). Przepis ten stanowi, iż sąd drugiej instancji 
może pominąć nowe twierdzenia o faktach i wnioski dowodowe, jeżeli strona 
mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszoinstancyjnym, chyba 
że potrzeba powołania ich powstała później. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, 
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że w systemie apelacji unormowanej w Kodeksie postępowania cywilnego w za-
kres nowych faktów i dowodów, które mogą zostać dopuszczone przez sąd drugiej 
instancji, wchodzą tylko takie, które nie zostały wykorzystane w postępowaniu 
pierwszoinstancyjnym w sposób niezawiniony przez stronę. Jednocześnie to na 
stronie przywołującej tzw. nowości spoczywa obowiązek podania przyczyny, dla 
której nie mogły być one wcześniej zgłoszone albo wskazanie okoliczności po-
wodujących, że potrzeba powołania się na konkretne fakty lub dowody wynik-
nęła później (por. Orzeczenie SN z 15 maja 1936 r., C III 981/34, Lex Polonica 
nr 354613). Tym samym mogą one być pominięte przez sąd drugiej instancji przede 
wszystkim wtedy, gdy strona ponosi winę w tym, że ich wcześniej nie przytoczyła. 

Sąd Apelacyjny trafnie pominął wniosek o przeprowadzenie dowodu z uzu-
pełniającej opinii biegłego sądowego, uznając, że jest on spóźniony. W sprawie 
nie może budzić wątpliwości, że istniała zarówno potrzeba, jak i możliwość 
zgłoszenia przed sądem pierwszej instancji stosownego wniosku dowodowego 
(o przeprowadzenie dowodu z opinii uzupełniającej) przez – reprezentowaną 
przez zawodowego pełnomocnika – pozwaną, czego strona ta zaniechała.

5.

Konkludując, glosowane tezy Sądu Apelacyjnego uznać należy za trafne. 
Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z obowiązującymi regułami rozkładu 
ciężaru dowodu oraz podważałoby dominującą w Kodeksie postępowania cywil-
nego zasadę kontradyktoryjności.

Literatura

Dolecki H., Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998.
Jakimko H., Jakimko W., Rozkład ciężaru dowodowego i jego konsekwencje w polskim 

procesie cywilnym, „Przegląd Prawa i Administracji” 2001, nr 46.
Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993.
Weitz K., Między systemem dyskrecjonalnej władzy sędziego a systemem prekluzji – ewo-

lucja regulacji prawa polskiego, w: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego 
wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferen-
cyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin–Nie-
chorze 29–30.9.2007 r., red. H. Dolecki i K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009.



151Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 9 maja 2013 r...

Wiśniewski T., Apelacja kasacja, nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, 
Warszawa 1996.

coMMentARy on the jUDGMent  
oF the coURt oF APPeAL in Szczecin  oF 9 MAy 2013; i AcA132/13*

Summary

The commented judgment of the court of appeal raises an important issue con-
cerning presumptions of a private document. The presumptions of law associated with 
private documents (Art. 253 CCP), that is a presumption that a statement contained in 
a document comes from the person who signed it (Art. 245 CCP), as well as the presump-
tion of authenticity of the document (Art. 253 CCP) are rebuttable and can be contested 
by any means of proof.

The commentary also discusses the issue of the burden of proof in the case of rais-
ing an objection of falsification of signatures contained in the document, while discuss-
ing situations when the burden of responsibility lies on the person intending to use the 
document, and when it does so on the denying person. Also, the issue of activity of the 
party in terms of evidence is touched upon as well as consequences of inaction in this 
regard. It was explained that the burden of proof is not dependent on the position that the 
party takes in the civil suit. This is independent of whet her a given entity is the claimant 
or the defendant, as it involves the obligation to demonstrate the circumstances that form 
the basis for a right conferred on a given entity. In fact, it is an “obligation” understood 
as the need to produce evidence by a party in their own interest.

In the commented judgment the author also raises issues of the adversarial nature 
of Polish civil procedure, with particular emphasis on the situation when the party is 
represented by a professional representative, and the issue of admissibility of producing 
new facts and evidence before the court of second instance and of restrictions in place 
in this regard.

Translated by Tomasz Radkiewicz

Keywords: private document, burden of proof, new facts and evidence in second in-
stance proceedings, presumptions of law, principle of adversarial process

* The judgement along with its reasons published in the LEX court reports, No. 1392045.
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WęzłoWe zAGADnieniA zARząDU MAjątKieM 
WSPóLnyM 

AnALizA DoGMAtyczno-PRAWnA

część i – zAGADnieniA oGóLne

Streszczenie

Autorzy publikacji przyjrzeli się instytucji prawa rodzinnego, która – pomimo 
że cieszy się w literaturze dużym zainteresowaniem – nadal wywołuje wątpliwości 
w aspektach dość elementarnych. Raz jeszcze podjęto próbę analizy dogmatyczno-
-prawnej konstrukcji zarządu przez małżonków majątkiem wspólnym. Ze względu na 
rozpiętość tekstu podzielono go na dwie części. Pierwsza została poświęcona zagadnie-
niom ogólnym związanym z zarządem majątkiem wspólnym i stanowi wprowadzenie 
do dalszych szczegółowych rozważań. Punktem wyjścia dla pojęcia „zarząd majątkiem 
wspólnym” i skutków jego nienależytego wykonania jest charakterystyka wspólności 
ustawowej. Przyjęcie takiej konstrukcji było zdeterminowane późniejszymi rozważa-
niami, ponieważ trudno wskazać na problemy związane z zarządem danej masy ma-
jątkowej bez uściślenia, czego ten zarząd ma dotyczyć. Niezmiernie istotne okazało się 
również zwięzłe przedstawienie tła historycznego i sposobu rozwoju koncepcji sprawo-
wania zarządu, która finalnie znalazła swój wyraz w nowelizacji z 2004 r. W tej części 
trochę miejsca pozostawiono także dla modelowego wskazania obowiązków, które cią-
żą na małżonkach, a które bezpośrednio lub pośrednio wyznaczają kierunek zarządza-
nia wspólnie generowaną masą majątkową. Druga część publikacji koncentruje się na 
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materialnoprawnych zagadnieniach i wątpliwościach, które powstają w toku sprawowa-
nia zarządu. 

Słowa kluczowe: zarząd majątkiem wspólnym, wspólność majątkowa, nowelizacja 
z 2004 r. 

zarząd majątkiem wspólnym – zagadnienia ogólne

Obowiązki małżonków przy wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym

Małżeństwo jest podstawową instytucją z zakresu prawa rodzinnego. Biorąc 
pod uwagę jego aspekt prawny, stanowi ono szczególną czynność prawną, która 
może być zawarta wyłącznie między dwiema osobami fizycznymi odmiennej 
płci, spełniającymi wymagania przewidziane ustawą (co do wieku, stanu cywil-
nego, stanu psychicznego), a ponadto – w szczególny przewidziany przepisami 
ustawy sposób1. Zawarcie związku małżeńskiego, oprócz nawiązania między 
małżonkami więzi fizycznej oraz duchowej, prowadzi do związania ich wię-
zami natury ekonomicznej, których głównym celem jest zaspokajanie potrzeb 
założonej rodziny. Aby zabezpieczyć prawidłowe wykonywanie podstawowych 
celów funkcjonowania rodziny, ustawodawca w Kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym wskazał katalog praw i obowiązków małżonków. W świetle omawianej 
problematyki podstawowym majątkowym obowiązkiem małżonków w zakresie 
wykonywania zarządu majątkiem wspólnym jest współdziałanie dla dobra ro-
dziny. Przywołany obowiązek majątkowy wynika z art. 23 k.r.o. in fine, stając 
się głównym źródłem kryteriów starannego działania małżonka względem za-
łożonej rodziny2. Jest to obowiązek bardzo istotny, dlatego że jego sumienne 

1 J. Gajda, w: System prawa prywatnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smy-
czyński, Warszawa 2009, s. 80. Autor stwierdza, że szczególny charakter umowy, jaką jest mał-
żeństwo, wyraża się ponadto w tym, że nie może być ona rozwiązana na podstawie porozumienia 
stron, nie można jej uzależnić od warunku czy terminu, nie można od niej odstąpić, a ponadto 
podlega unieważnieniu tylko w przypadkach ustawowo określonych.

2 Wyrok SN z dn. 25.08.1982 r., sygn. III CRN 182/82, Legalis: „zasady współżycia spo-
łecznego (art. 5 KC) stawiają zachowaniu małżonków wobec siebie nawzajem i wobec rodziny 
drugiego małżonka większe wymagania, niż postępowaniu ludzi względem siebie obcych. Do-
póki małżeństwo trwa, obowiązuje małżonków wzajemny szacunek i wzajemna pomoc (art. 23 
KRO). Zachowanie, które w stosunkach między obcymi ludźmi nie byłoby uznawane za naganne, 
może być między małżonkami uznane za szkodliwe z punktu widzenia trwałości małżeństwa”.
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wykonywanie wpływa, a wręcz współkształtuje, sposób nawiązywania stosun-
ków prawnych z osobami trzecimi. Na małżonku ciąży ustawowy obowiązek 
powstrzymywania się od takich czynności faktycznych i prawnych, które mo-
głyby zachwiać podstawami materialno-bytowymi rodziny. Doniosłość prawna 
art. 23 k.r.o. przejawia się również w tym, że regulacja ta pozwala zrekonstru-
ować model prawidłowych relacji małżeńskich, gdyż oprócz współdziałania na 
rzecz dobra rodziny małżonek jest obowiązany również do wspólnego pożycia 
oraz do wzajemnej pomocy i wierności. Umiejscowienie omawianego przepisu 
w strukturze Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nadaje mu walor ogólny, przez 
co znajdzie on zastosowanie do wszelkich relacji małżeńskich bez względu na 
przyjęty przez małżonków ustrój majątkowy. Pomimo znaczenia art. 23 k.r.o., 
ustawodawca nie wskazał żadnych sankcji cywilnoprawnych za jego narusze-
nie3. W literaturze wskazuje się, że wymiar art. 23 k.r.o. odnosi się jedynie do re-
lacji wewnętrznych, które obciążają wyłącznie małżonków, stąd nie jest możliwe 
stosowanie art. 58 k.c.4 Inny pogląd został wyrażony w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego, który, zauważając znaczenie art. 23 k.r.o. i art. 27 k.r.o. przy ocenie 
dopuszczalności czynności prawnych dotyczących składników majątku wspól-
nego, stwierdził, że sprzeczność rozporządzenia składnikiem majątku wspólne-
go z przywołanymi przepisami bądź z zasadami współżycia społecznego może 
wywołać nieważność czynności na podstawie art. 58 k.c.5 

Konkretyzacja ogólnych postulatów zawartych w art. 23 k.r.o. nastąpi-
ła w art. 27–30 k.r.o., wśród nich na szczególną uwagę zasługuje art. 27 k.r.o. 
Na jego podstawie każdy z małżonków ma, według swoich sił oraz możliwości 
zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, 
którą założył, zawierając związek. Ustawodawca wskazał na kolejne kryterium, 
któremu sprostać muszą małżonkowie. Podejmowanie działań sprzecznych 
z tym przepisem powoduje możliwość przymuszenia nielojalnego małżonka do 

3 Oczywiście znaczenie art. 23 k.r.o. pojawia się przy ustalaniu winy w rozkładzie pożycia 
małżeńskiego, co prowadzi do ustania małżeństwa w razie spełnienia przesłanek z art. 56 k.r.o.

4 T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 203. Autor stwierdza, że z autono-
mii małżonków wynika zakaz ingerencji w ich życie intymne i nikt nie może się domagać, poza 
samymi małżonkami, sankcji za naruszenie niemajątkowych obowiązków małżeńskich. M. Sy-
chowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, wyd. 5, LexisNexis 2011, 
s. 147. Autor wskazuje, że naruszenie tych niemajątkowych obowiązków nie jest zagrożone żadną 
sankcją. W tym przypadku może dojść do zastosowania quasi-sankcji w postaci rozwodu lub 
separacji. Podobnie K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012, 
s. 481.

5 Uchwała (7) SN z dn. 10.04.1991 r., sygn. III CZP 76/90, Legalis.
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wypłacania w całości lub w części wynagrodzenia za pracę albo innych należno-
ści przypadających temu małżonkowi do rąk drugiego małżonka na podstawie 
orzeczenia sądu. Przywołany przepis ma charakter ius cogentis. Nie oznacza to 
jednak, że małżonkowie nie mogą zawierać ze sobą porozumień precyzujących 
praktyczne stosowanie tego przepisu6. Aczkolwiek porozumienia sprzeciwiające 
się jego istocie będą bezwzględnie nieważne zgodnie z art. 58 k.c.7 

Brak określenia, przeciwnie do art. 27 k.r.o., skutków naruszenia art. 23 
k.r.o. oraz wskazane rozbieżności związane ze stosowaniem art. 58 k.c. prowa-
dzą do pytania o sposób sankcjonowania naruszenia tej bezwzględnie wiążącej 
regulacji bez konieczności rozwiązywania samego małżeństwa. Jeżeli zawar-
tej przez jednego z małżonków z osobą trzecią czynności prawnej nie będzie 
można uznać za nieważną z tego względu, że narusza dobro rodziny, ponieważ 
ta wartość wpływa wyłącznie na stosunki pomiędzy małżonkami, to w takim 
razie zastanawiające jest, czy działanie jednego małżonka ze szkodą dla rodziny 
może stanowić delikt z art. 415 k.c., który będzie podlegał kompensacji w trakcie 
wzajemnych rozliczeń pomiędzy małżonkami8. Brak wprowadzenia do ustawy 
bezpośrednich ujemnych konsekwencji może być uzasadniony twierdzeniem, że 
bardziej od zapewnienia bytu materialnego rodziny ustawodawca stawia na bez-
pieczeństwo obrotu prawnego oraz ochronę interesu osób trzecich (nawet kosz-
tem dobra rodziny)9.

Charakter prawny wspólności majątkowej jako punkt wyjścia do pojęcia „za-
rząd majątkiem wspólnym” i skutków jego nienależytego wykonania

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność 
majątkowa. Ustawowy ustrój majątkowy małżonków opiera się na wspólnocie 

6 J. Winiarz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, War-
szawa 2012, s. 299; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., red. K. Piasecki, s. 159.

7 Tamże.
8 Wskazany pogląd został podany w wątpliwość przez S. Grzybowskiego, Prawo rodzinne. 

Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 78. Autor oparł się przede wszystkim na założeniu, że w art. 23 
k.r.o. chodzi zarówno o prawo, jak i obowiązek. W pewnych sytuacjach dopuszczalność stoso-
wania art. 415 k.c. dostrzega T. Smyczyński, w: System prawa prywatnego, t. 11..., s. 203–204. 

9 Taka tendencja jest zauważalna, biorąc pod uwagę analizę obecnego brzmienia przepi-
sów regulujących kwestie zarządu majątkiem wspólnym oraz ustrojów majątkowych. Zazwyczaj 
wszelkie czynności podejmowane przez jednego małżonka, które zmierzają do zniwelowania 
skutków czynności prawnych dokonanych przez współmałżonka (np. sprzeciw), muszą być wia-
dome osobie trzeciej zanim dokonała ona tej czynności prawnej.



157Węzłowe zagadnienia zarządu majątkiem wspólnym, cz. I...

ich majątku. Wspólnota ta bazuje na reżimie wspólności ustawowej, powstając 
z mocy samej ustawy. Wstąpienie w związek małżeński powoduje stworzenie 
przez małżonków dwupodmiotowej struktury uprawnionych do zbioru skład-
ników stanowiących określoną masę majątkową. W skład masy wchodzą przed-
mioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje lub przez jed-
nego z nich. Wprawdzie wspólność ustawowa obejmuje majątek wspólny, jednak 
faktyczne istnienie takiego majątku (jego substratu) nie jest wymagane10. 

Ustawodawca sformułował przykładowy zbiór składników majątku wspól-
nego małżonków. W świetle art. 31 § 1 k.r.o. będą to w szczególności: 1) pobra-
ne wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego 
z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobi-
stego każdego z małżonków; 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub 
pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz 4) kwoty 
składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych w ramach konta ubezpieczonego małżonka. Do zakwalifi-
kowania składnika majątkowego jako elementu masy majątku wspólnego nie ma 
wpływu sposób, w jaki składnik został nabyty. Może to nastąpić, przykładowo, 
w drodze czynności prawnej (na przykład na podstawie umowy sprzedaży) czy 
zawłaszczenia rzeczy niczyjej. Wchodzą tu w grę również pierwotne sposoby na-
bycia własności. Do nabycia własności na majątek wspólny w drodze zasiedzenia 
wystarczy faktyczne nabycie rzeczy (zarówno ruchomej, jak i nieruchomości) 
przez jednego z małżonków, jeśli tylko bieg terminu zasiedzenia zakończy się 
w czasie trwania wspólności ustawowej11.

Wspólność majątkowa małżeńska nie ma charakteru absolutnego. Może być 
zniesiona lub ograniczona z woli samych małżonków w drodze umowy zawar-
tej w formie aktu notarialnego. Ponadto małżonkowie mają możliwość wyboru 
ustroju rozdzielności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem 
dorobków na podstawie umowy, która może nawet poprzedzać zawarcie mał-
żeństwa, a co za tym idzie – mogą doprowadzić do sytuacji, w której – mimo 
zawarcia małżeństwa – nie połączy ich wspólnota majątkowa w sensie prawnym. 
Ustawodawca przewidział także możliwość zniesienia wspólności majątkowej na 
podstawie orzeczenia sądu o ustanowieniu rozdzielności. Ponadto rozdzielność 

10 J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 135.
11 Tak w stosunku do nieruchomości Uchwała SN z dn. 28.02.1978 r., III CZP 7/78, OSNCP 

1978, nr 9, poz. 153.
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taka powstaje z mocy samego prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłosze-
nia upadłości jednego z małżonków (przymusowy ustrój majątkowy).

Pomimo przytoczonych możliwości modyfikacji majątkowego ustroju 
małżonków, ustawodawca nadał prymat wspólności ustawowej, czego dowiódł, 
przyznając podstawową rangę w relacjach małżeńskich właśnie tej formie sto-
sunków majątkowych. Wspólność ustawowa małżeńska ma służyć stabilności 
rodziny, a gdy to jest konieczne – zabezpieczać słabszego – szczególnie z punktu 
widzenia ekonomicznego – małżonka. Istotą tej wspólności jest jej bezudziało-
wy charakter, co oznacza, że w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może 
żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobo-
wiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności 
przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach nale-
żących do tego majątku. Podobnie wierzyciel małżonka nie może w czasie trwa-
nia wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania 
wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszcze-
gólnych przedmiotach należących do tego majątku. Wprawdzie w art. 43 k.r.o. 
ustawodawca posługuje się określeniem „udziały”, wskazując, że udziały mał-
żonków w majątku wspólnym są równe, nie narusza to jednak istoty wspólno-
ści łącznej, stanowiąc wyłącznie podstawę do rozliczeń po ustaniu małżeńskiej 
wspólności majątkowej. Udziały przewidziane w ustawie kształtują się zatem 
dopiero wówczas, gdy dotychczasowych małżonków nie łączy już wspólność 
łączna. 

Oparcie funkcjonowania małżonków na ustroju wspólności ustawowej wy-
wołuje konsekwencje w sferze ich stosunków faktycznych. Każdy z małżonków 
jest bowiem uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład ma-
jątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się po-
godzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka. 
Wobec wielopodmiotowej struktury dysponentów majątku wspólnego pojawia 
się kwestia zarządu takim majątkiem przez małżonków. Zarząd ten można ogól-
nie zdefiniować jako kierowanie sprawami majątkowymi czy też prowadzenie 
takich spraw. Wymieniona forma aktywności asocjuje tak czynności prawne (na 
przykład nawiązanie stosunku najmu) czy wyżej wspomniane czynności fak-
tyczne (na przykład pobieranie pożytków z rzeczy), jak i sądowe (na przykład 
wytoczenie powództwa windykacyjnego) i pozasądowe dokonywane w imieniu 
i na rzecz wszystkich uprawnionych podmiotów. W doktrynie zarząd określa się 
również jako „ustawiczny cykl zachowań i działań współwłaścicieli w procesie 
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gospodarowania rzeczą wspólną (czy wspólnym mieniem)”12 czy podobnie – 
jako „podejmowanie wszelkiego rodzaju dyspozycji i czynności dotyczących 
rzeczy lub poszczególnych składników masy majątkowej”13.

Ewolucja zarządu majątkiem wspólnym w polskim ustawodawstwie

Problematyka zarządu na gruncie prawa rodzinnego ewoluuje permanent-
nie. Jest to spowodowane między innymi znacznym wzrostem liczby osób po-
dejmujących działalność gospodarczą, jaki nastąpił w ostatnich latach, a ponadto 
ogólnym wzrostem aktywności zawodowej i świadomości prawnej oraz ekono-
micznej osób fizycznych. Unormowaniem zarządu majątkiem wspólnym mał-
żonków przez samych małżonków polski ustawodawca zajął się już na gruncie 
Kodeku rodzinnego z 1950 r. Omawiana sfera od początku stała się obszarem 
istotnych wątpliwości. Z jednej strony w ustawie nie zawarto definicji zarzą-
du majątkiem wspólnym, z drugiej – dokonano rozróżnienia na zarząd zwykły 
oraz na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. Ustalenie granicy 
między zwykłym zarządem a jego przekroczeniem pozostawiono doktrynie 
i orzecznictwu. Barierę między tym, czego może samodzielnie dokonywać jeden 
małżonek, a tym, do czego potrzebuje zgody współmałżonka, wyznaczano, opie-
rając się na zakresie czynności stanowiących przekroczenie zwykłego zarządu 
bez ich zdefiniowania. Zgodnie z art. 22 k.r. z 1950 r. każdy z małżonków mógł 
wykonywać samodzielnie zwykły zarząd majątkiem objętym wspólnością usta-
wową. Ponieważ w zakresie zwykłego zarządu pozostawiono małżonkom pełną 
samodzielność, każdy z nich miał możliwość dokonywania czynności bez zgody, 
a nawet bez wiedzy drugiego. Wskazywano, że w zakresie zwykłego zarządu 
mieściły się zwykłe sprawy rodziny, co z kolei budziło potrzebę wyjaśnienia, 
o jakie sprawy chodziło. W świetle treści wymienionego przepisu, uznając, że 
ustawodawca jest racjonalny, można zaryzykować stwierdzenie o celowym za-
biegu, jakim było posłużenie się niedoprecyzowanymi pojęciami. Pozwalało to 
na zapewnienie dość szerokiej swobody małżonkom, uelastyczniając instytucję 
zarządu. Swoboda ta jednak nie była nieograniczona, co gwarantowało pewien 
poziom bezpieczeństwa małżonkowi niedziałającemu, gdyż do dokonywania 

12 E. Gniewek, w: System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, War-
szawa 2010, s. 683.

13 T. Sokołowski, w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Soko-
łowski, Warszawa 2010, s. 169.
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czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna była jego zgo-
da. Granicę poczynań małżonka stanowiło zatem uprawnienie do samodziel-
nego działania wyłącznie w ramach ustawowego umocowania, wyznaczonego 
zakresem zwykłego zarządu.

Na kanwie powyższej regulacji Sąd Najwyższy słusznie dostrzegł, że usta-
wodawca, stanowiąc reguły wykonywania zarządu majątkiem wspólnym przez 
małżonków, w tym tę, że każdy małżonek może wykonywać samodzielnie zwy-
kły zarząd majątkiem objętym wspólnością ustawową, nie rozstrzygnął skutków 
czynności (w tym prawnych) przedsięwziętych na podstawie takiego umocowa-
nia przez jednego z małżonków, a wywieranych w stosunku do drugiego mał-
żonka14. W cytowanym orzeczeniu za jedno ze źródeł wątpliwości w badanym 
obszarze uznano tożsamość podmiotową zarządcy z osobą współuprawnioną. 
W świetle rozważań SN, zarząd w małżeństwie dotyczył mienia objętego wspól-
nym prawem, a zatem czynność odnosząca się do takiego mienia tyczyła się także 
praw drugiego współuprawnionego małżonka. Małżonek, dokonujący czynności 
prawnej w granicach zwykłego zarządu, działał jednocześnie jako reprezentant 
swojego współmałżonka. Z natury samego przedstawicielstwa można było za-
tem wyprowadzić wniosek o skutkach, jakie wynikły z tak przedsięwziętych 
czynności. Jeżeli była to czynność małżonka w granicach zwykłego zarządu, to 
niewątpliwie wywoływała ona skutki prawne wobec współmałżonka. Co istot-
ne, małżonek reprezentujący nie musiał występować w zewnętrznych relacjach 
explicite jako przedstawiciel. Stąd w przywołanym orzeczeniu SN skonstatował, 
że w wypadku zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu objętego wspólnością 
ustawową przez jednego z małżonków w granicach wykonywanego przez niego 
samodzielnie zwykłego zarządu tym majątkiem, drugi z małżonków staje się 
stroną tej umowy.

Wobec dywersyfikacji znaczenia pojęcia „zarząd majątkiem wspólnym” 
i wyróżnienia kategorii czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
konieczne było ustalenie, odkąd biegnie granica tej kategorii czynności. Wpraw-
dzie ustawodawca nie wysłowił tego wprost, ale niewątpliwie grupa ta obej-
mowała czynności kwalifikowane, mogące mieć znaczny wpływ na sytuację 
ekonomiczną drugiego z małżonków (choć nie jest wykluczone, że także czyn-
ności zwykłego zarządu mogły wywołać w efekcie podobne skutki, przykłado-
wo gdyby czynności takie, dotycząc mniej doniosłej kwestii, były wielokrotnie 

14 Uchwała SN z dn. 23.06.1958 r., sygn. I CO 10/58, Lex nr 118980. 
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powtarzane). Jak już wspomniano, dokonywanie przez małżonka czynności, które 
przekraczały zakres zwykłego zarządu, zostało przez ustawodawcę obwarowane 
obowiązkiem uzyskiwania zgody drugiego małżonka. ówczesny ustawodaw-
ca przewidział konsekwencję w postaci bezwzględnej nieważności czynności 
prawnej dokonanej bez takiej zgody. Obowiązujące w tamtym okresie Przepisy 
ogólne prawa cywilnego (dalej p.o.p.c.) z 18 lipca 1950 r. w art. 41 § 1 stanowiły 
bowiem, że czynność prawna sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia spo-
łecznego w Państwie Ludowym jest nieważna. W regulacjach wskazanego aktu 
odnaleźć także można sankcję bezskuteczności zawieszonej czynności prawnej. 
Zgodnie z art. 45 p.o.p.c., z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 
oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej, potrzebną do dokonania czynno-
ści prawnej, mogło być złożone także po dokonaniu czynności. Oświadczenie to 
miało moc wsteczną od chwili dokonania czynności. Co istotne – nie wymagało 
ono szczególnej formy przewidzianej dla danej czynności. W świetle powyższe-
go można ustalić sankcje co do czynności jednego z małżonków, które przekra-
czały zakres zwykłego zarządu, a zostały dokonane bez zgody współmałżonka. 
Wymieniony brak nie skutkował nieważnością. Czynność taka była czynnością 
niezupełną (negotium claudicans), dotkniętą sankcją bezskuteczności zawieszo-
nej. Potwierdził to SN, stwierdzając, że podstawę zakwalifikowania czynności 
jako nieważnej dawał dopiero brak jej potwierdzenia15. W uzasadnieniu uznał, 
że czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem wspólnym dokonana 
przez małżonka bez zgody współmałżonka ma charakter czynności niezupeł-
nej do chwili definitywnego braku potwierdzenia bądź do chwili potwierdzenia 
czynności prawnej. Sąd, zwracając uwagę na typy nieważności (względna, bez-
względna), wskazał na nieważność czynności niezupełnej, która była w jego oce-
nie o tyle względna, że „czynność taka mogła stać się ważna przez jej uzupełnie-
nie potwierdzeniem, a różniła się zaś od czynności względnie nieważnych (…) 
przede wszystkim tym, że te ostatnie wywierały, przed powołaniem się strony na 
ich nieważność (uchyleniem się od skutków oświadczenia woli), skutki prawne 
czynności ważnych”. Analizą następstw braku zgody na czynność wykraczającą 
poza zakres zwykłego zarządu SN zajmował się również w późniejszych orze-
czeniach, stwierdzając między innymi, że darowizna, za pomocą której jeden 
z małżonków przeniósł na osobę trzecią własność nieruchomości objętej wspól-
nością ustawową, dokonana w czasie trwania małżeństwa, bez udziału drugiego 

15 Tak: Uchwała SN z dn. 8.09.1954 r., sygn. I CO 18/54, Lex nr 118141.
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małżonka jest nieważna, jeżeli do chwili ustania wspólności ustawowej drugi 
małżonek nie wyraził na nią zgody16.

1 stycznia 1965 r. weszła w życie Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Przepisy 
wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy. Spowodowało to utratę mocy Ko-
deksu rodzinnego z 1950 r. Zastąpił go Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie 
z art. 36 § 1 k.r.o. z 1965 r., oboje małżonkowie zostali obowiązani do współ-
działania w zarządzie majątkiem wspólnym. Każdy z nich mógł wykonywać 
samodzielnie zarząd tym majątkiem, co mogło się jednak odbywać wyłącznie 
w granicach zwykłego zarządu. Ponadto, z ważnych powodów sąd mógł, na żą-
danie jednego z małżonków, pozbawić drugiego małżonka samodzielnego za-
rządu majątkiem wspólnym. Utrzymano zatem rozróżnienie na czynności zwy-
kłego zarządu i czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, nadal ich 
nie definiując. Do czynności zaliczanych do drugiej z wymienionych kategorii, 
podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, potrzebna była zgoda drugiego 
małżonka, tym razem jednak w formie wymaganej dla danej czynności praw-
nej. Sankcja braku takiej zgody zależała od charakteru podejmowanej czynności. 
W przypadku umów, ich ważność zależała od potwierdzenia czynności przez 
drugiego małżonka, przy czym możliwość następczego potwierdzenia została 
wyrażona wprost w art. 37 § 2–3 k.r.o. Do chwili potwierdzenia czynność była 
bezskuteczna, z kolei odmowa potwierdzenia skutkowała nieważnością umowy. 
Aby ograniczyć okres niepewności drugiej strony co do potwierdzenia umo-
wy bądź jego odmowy, mogła ona wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda była 
wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego przez siebie terminu stawała się wolna. Z kolei jedno-
stronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka 
była nieważna. Ponadto małżonek dokonujący czynności przekraczającej zakres 
zwykłego zarządu majątkiem wspólnym miał możliwość zwrócenia się do sądu 
o zezwolenie na dokonanie czynności, wówczas gdy współmałżonek zgody od-
mówił, albo jeżeli porozumienie z nim napotykało trudne do przezwyciężenia 
przeszkody.

16 Sąd Najwyższy zajął się również na gruncie uchwały z 13.11.1963 r., sygn. III CO 2/62, 
Lex nr 106034.
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Pojęcie „zarząd majątkiem wspólnym” po nowelizacji z 2004 r. 

Nowelą z 17 czerwca 2004 r. wprowadzono pozornie kosmetyczne zmiany 
co do sposobu wykonywania przez małżonków zarządu majątkiem wspólnym. 
Po pierwsze, określono minimalne wymogi ich współdziałania przy zarządzie 
(a ściślej: wymogi w zakresie wymiany informacji o zarządzie), wskazując, że 
w szczególności w jego ramach powinno dochodzić do udzielania sobie wzajem-
nie przez małżonków informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu 
zarządu tym majątkiem i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Za-
kreślono również obszar, w jakim następowało wykonywanie zarządu, precyzu-
jąc, że odnosi się on do czynności, które dotyczyły przedmiotów majątkowych 
należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzających do zachowa-
nia tego majątku. Wprowadzono ponadto generalną zasadę samodzielnego zarzą-
du majątkiem wspólnym przez każdego z małżonków, natomiast obowiązujące 
na gruncie wcześniejszych przepisów rozróżnienie na zarząd zwykły i czynności 
przekraczające zakres zwykłego zarządu zastąpiono katalogiem sytuacji wyma-
gających zgody drugiego małżonka. 

Poza zakres czynności wymagających zgody współmałżonka wyniesio-
no zarządzanie przedmiotami majątkowymi służącymi drugiemu małżonkowi 
do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. Ten drugi 
zarządzał nimi samodzielnie. Jedynie w razie przemijającej przeszkody współ-
małżonek mógł dokonywać niezbędnych bieżących czynności co do tych przed-
miotów. Sankcje braku zgody na przedsięwzięcie wymienionych w ustawie 
czynności nie zostały w zasadzie, w stosunku do wcześniejszego stanu praw-
nego, zmodyfikowane. To samo dotyczy możliwości ubiegania się o wyrażenie 
zgody sądowej na dokonanie czynności. Zawężono jednak zakres zastosowania 
wymienionych przepisów do przypadków wymienionych w art. 37. k.r.o. 

orzecznictwo

Uchwała (7) SN z dn. 10 kwietnia 1991 r., sygn. III CZP 76/90, Legalis.
Uchwała SN z dn. 8.09.1954 r., sygn. I CO 18/54, Lex nr 118141.
Uchwała SN z dn. 23 czerwca 1958 r., sygn. I CO 10/58, Lex nr 118980. 
Uchwała SN z dn. 13.11.1963 r., sygn. III CO 2/62, Lex nr 106034.
Uchwała SN z dn. 28.02.1978 r., sygn. III CZP 7/78, OSNCP 1978, nr 9, poz. 153.
Wyrok SN z dn. 25.08.1982 r., sygn. III CRN 182/82, Legalis.
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the DoGMAtic AnD LeGAL AnALySe 
oF SPoUSAL GoveRnAnce oF joint PRoPeRty oF hUSBAnD  

AnD WiFe PARt one – GeneRAL iSSUeS

Summary

The authors of the paper looked at the institution of family law, which, although it 
enjoys a great interest in literature, still raises doubts in quite elementary aspects. Once 
again, an attempt to analyse the dogmatic and legal structure of spousal governance 
of joint property of husband and wife was taken up. Due to the scope of the text it is 
divided into two parts. The first part is devoted to general issues associated with the 
management of spousal joint property, which provide an introduction to further detailed 
consideration. The starting point for the idea of governance and the consequences of its 
improper performance is the characteristics of statutory joint property. The adoption 
of such a structure was determined by subsequent considerations, since it is difficult to 
point out problems associated with the management of a given estate without specify-
ing what this management is to concern. What proved to be extremely important is also 
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a brief demonstration of the historical background and the way of development of the 
concept of executing governance, which eventually found its expression in the amend-
ment of 2004. In this section, some room was left for a model indication of obligations 
which encumber spouses, and which directly or indirectly determine the direction of the 
management of jointly generated estate. The second part of the publication focuses on 
the substantive legal issues and concerns that arise in the course of executing govern-
ance. 

Translated by Agnieszka Kotula

Keywords: spousal governance of joint property, the amendment of 2004, joint property





PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWE





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 834 2014acta IurIs stetInensIs 7

Konrad Burdziak
Uniwersytet Szczeciński

GLoSA Do WyRoKU SąDU APeLAcyjneGo W Szczecinie 
z DniA 28 LUteGo 2013 R., SyGn. ii AKA 12/13

Streszczenie

W wyroku z 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13, Sąd Apelacyjny w szczecinie 
stwierdził, że jeżeli przestępstwa, które dotychczas tworzyły – w wyroku jednostko-
wym bądź w wyroku łącznym – zbieg przestępstw, rozeszły się w nowym wyroku do 
nowo utworzonych zbiegów przestępstw, to muszą utracić moc wszystkie dotychcza-
sowe orzeczenia o łączeniu kar, dla których podstawę stanowił dotychczasowy zbieg 
przestępstw, a nie jedynie te rozstrzygnięcia łączne, które zostały ujęte w nowym wy-
roku. Analiza przywołanego orzeczenia oraz przepisów bezpośrednio dotyczących po-
ruszonego w nim zagadnienia, tj. w szczególności art. 85 k.k. oraz art. 569 § 1 k.p.k. 
i art. 575 § 1 k.p.k., doprowadziła autora publikacji do zgoła odmiennych wniosków. 
Stąd niniejszą glosę do wyżej wymienionego wyroku SA w Szczecinie należy traktować 
jako glosę krytyczną.

Słowa kluczowe: kara łączna, wyrok łączny

Glosowane orzeczenie zostało sformułowane na tle następującego stanu 
faktycznego. Wyrokiem z 7 maja 2010 r., wydanym w sprawie o sygnaturze II K 
93/09, Sąd Okręgowy w Koszalinie wymierzył oskarżonemu T.L. dwie kary 
łączne: karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną 
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grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych po 30 zł jedna stawka, w których 
połączone zostały: 1) kary jednostkowe orzeczone za przestępstwo popełnione 
w okresie od stycznia 2004 r. do czerwca 2005 r., to jest kara 4 lat i 9 miesięcy 
pozbawienia wolności i kara grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 
30 zł jedna stawka; oraz 2) kary jednostkowe orzeczone za przestępstwo popeł-
nione dnia 30 maja 2006 r., to jest kara jednego roku pozbawienia wolności i kara 
grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 30 zł jedna stawka. Rzeczone 
kary łączne wymierzono, pomimo że objęte ich węzłem kary jednostkowe orze-
czono za przestępstwa, które przedzielone zostały wyrokiem Sądu Rejonowego 
w Pile z 6 lutego 2006 r., sygn. VII K 119/05, skazującym za przestępstwo popeł-
nione w dniu 24 października 2004 r. 

5 października 2012 r., w sprawie o sygnaturze II K 31/12, Sąd Okręgo-
wy w Koszalinie wydał natomiast na wniosek T.L. wyrok łączny. Po zbadaniu 
wszystkich prawomocnych orzeczeń dotyczących wyżej wymienionej osoby1, 
sąd prawidłowo ustalił trzy zbiegi przestępstw, do których rozeszły się przestęp-
stwa tworzące dotychczas w wyroku jednostkowym, wydanym w sprawie o sy-
gnaturze II K 93/09, zbieg przestępstw dający podstawę do wymierzenia kary 
łącznej pozbawienia wolności oraz kary łącznej grzywny. Na podstawie nowo 
utworzonych zbiegów przestępstw orzeczono trzy nowe kary łączne pozbawie-
nia wolności. Nie orzeczono natomiast – z uwagi na brak ku temu przesłanek 
– nowej kary łącznej grzywny. W stosunku do dotychczasowych kar łącznych 
stwierdzono, że utraciły one moc.

Wyrok łączny wydany w sprawie o sygnaturze II K 31/12 został zaskarżony 
przez obrońcę skazanego. Apelacja dotyczyła między innymi pkt IX rzeczonego 
wyroku, to jest punktu, w którym Sąd Okręgowy w Koszalinie stwierdził utra-
tę mocy przez karę łączną pozbawienia wolności i karę łączną grzywny orze-
czoną w pkt 15 wyroku jednostkowego wydanego w sprawie o sygnaturze II K 

1 Wobec T.L. zapadły – oprócz wymienionych wcześniej wyroków – następujące orzecze-
nia: 1) Wyrok SO w Poznaniu z dn. 5.08.2003 r., sygn. III K 229/01, skazujący za przestępstwo 
popełnione w dniach 11–13.11.2000 r. (kara 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz kara 
grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych po 10 zł jedna stawka); 2) Wyrok SR w Poznaniu 
z dn. 4.03.2004 r., sygn. IV K 828/01, skazujący za przestępstwo popełnione w dniu 8.10.2000 r. 
(kara 2 lat pozbawienia wolności oraz kara grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 20 zł 
jedna stawka); 3) Wyrok SR w Pile z dn. 2.06.2004 r., sygn. II K 44/04, skazujący za przestępstwo 
popełnione w dniu 5.08.2003 r. (kara 1 roku pozbawienia wolności); 4) Wyrok SR w Pile z dn. 
25.04.2006 r., sygn. VII K 200/06, skazujący za przestępstwo popełnione w dniu 26.12.2004 r. 
(kara 2 miesięcy pozbawienia wolności); 5) Wyrok SR Kraków-Śródmieście z dn. 29.09.2008 r., 
sygn. XIV K 496/08/S, skazujący za przestępstwo popełnione w dniu 8.05.2007 r. (kara 5 miesię-
cy pozbawienia wolności).
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93/09. W ocenie skarżącego zbędne było bowiem zawarte w tymże punkcie roz-
strzygnięcie dotyczące utraty mocy przez karę łączną grzywny. Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie wyrokiem z 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13 utrzymał jednak 
zaskarżony wyrok w mocy, twierdząc – w kontekście jego pkt IX – że: „Skoro 
przestępstwa, które dały podstawę do utworzenia realnego zbiegu przestępstw 
w wyroku i wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności i grzywny »roze-
szły« się do innych nowo utworzonych zbiegów, dających podstawę do orzecze-
nia nowych kar łącznych, to trzeba przyjąć, iż każde z wcześniejszych orzeczeń 
łącznych, niezależnie od tego, czy z chwilą wydania nowego wyroku łącznego 
zajdzie potrzeba ich połączenia, czy odrębnego wykonania, utraciło moc. Tak 
więc w takiej sytuacji, kiedy w nowo utworzonych zbiegach przestępstw nie zna-
lazły się razem wszystkie przestępstwa tworzące poprzedni zbieg, stwierdzany 
w wyroku jednostkowym lub we wcześniejszym wyroku łącznym, to dochodzi 
do utraty mocy wszystkich poprzednich orzeczeń o łączeniu kar i środków kar-
nych, a nie jedynie tych rozstrzygnięć łącznych, które zostały ujęte w nowym 
wyroku”2. Arbitralny ton glosowanego orzeczenia zdaje się sugerować, że kwe-
stie, których to orzeczenie dotyczy, mają charakter oczywisty i nie budzą wątpli-
wości doktryny ani judykatury. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. 

Zasadniczy problem, jaki wyłania się na tle powyższych ustaleń, można 
ująć następująco: Jakie są przesłanki utraty mocy kary łącznej? Czy w analizo-
wanej sprawie zostały one spełnione w stosunku do kary łącznej grzywny? Ma-
jąc na względzie złożoność problemów, jakie pojawiają się na gruncie instytucji 
kary łącznej i wyroku łącznego, próbę udzielenia odpowiedzi na tak postawione 
pytania poprzedzić należy skrótowym omówieniem kwestii podstawowych. 

Zgodnie z art. 85 k.k. sąd orzeka karę łączną w przypadku, gdy sprawca 
popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociaż-
by nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za 
nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu3. Konieczne jest 

2 Wyrok SA w szczecinie z dn. 28.02.2013 r., II AKa 12/13, LEX/el. nr 1292861.
3 Warto wspomnieć, że wyróżnia się dwa układy procesowe, w ramach których może na-

stąpić wymiar kary łącznej: „Pierwszym z nich jest sytuacja, kiedy to ten sam sąd, który wy-
mierza sprawcy kary za zbiegające się przestępstwa, wymierza mu następnie w tym samym 
postępowaniu karnym karę łączną. Sytuację tę określa się mianem wymiaru kary łącznej w dro-
dze tzw. jednoczesnego skazania. Drugim z kolei układem procesowym, w ramach którego może 
następować wymiar kary łącznej, jest sytuacja, kiedy to wymiar kar jednostkowych i wymiar 
budowanej na ich podstawie kary łącznej mają miejsce w różnych postępowaniach karnych. Sy-
tuację taką określa się z kolei mianem wymiaru kary łącznej w drodze tzw. niejednoczesnego 
skazania. Wówczas karę łączną sąd wymierza w tzw. wyroku łącznym” (Ł. Pohl, Prawo karne. 
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zatem stwierdzenie istnienia zbiegu przestępstw oraz ustalenie, że za zbiegające 
się przestępstwa wymierzono kary jednostkowe podlegające połączeniu. Wie-
le wątpliwości wzbudza w doktrynie i judykaturze kwestia tego, czy istnienie 
zbiegu przestępstw należy rozpatrywać na tle całokształtu działalności prze-
stępczej sprawcy, czy też w płaszczyźnie wzajemnego czasowego usytuowania 
poszczególnych przestępstw. Według zwolenników pierwszej z wymienionych 
koncepcji – do których zalicza się autor niniejszej glosy – karą łączną mogą 
być objęte tylko te kary, które zostały orzeczone za przestępstwa popełnione 
przed chronologicznie najwcześniejszym z wyroków objętych postępowaniem 
w sprawie o wydanie wyroku łącznego. Wymaga przy tym podkreślenia, że to 
„objęcie postępowaniem” dotyczy wszystkich wyroków skazujących znanych 
sądowi, a nie tylko tych, które na przykład skazany wskazał we wniosku zło-
żonym w trybie art. 570 k.p.k. (koncepcja restryktywna)4. Zwolennicy drugiej 
z koncepcji, konkurencyjnej wobec pierwszej, wskazują zaś, że dla przyjęcia 
zbiegu przestępstw wystarczające jest, by przestępstwa we wzajemnym usytu-
owaniu nie były przedzielone żadnym wyrokiem (koncepcja konfiguracyjna)5. 

Wykład części ogólnej, Warszawa 2012, s. 243). Więcej na temat kary łącznej i wyroku łącznego 
zob.: D. Kala, Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karnoma-
terialne i procesowe, Toruń 2003; Z. Kwiatkowski, Istota i charakter prawny wyroku łącznego, 
„Nowe Prawo” 1988, nr 9, s. 43–52; tegoż, Istota postępowania o wydanie wyroku łącznego, „Pa-
lestra” 1988, nr 8–9, s. 95–102; tegoż, Przesłanki procesowe w postępowaniu o wydanie wyroku 
łącznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, z. 1, s. 79–103; M. Szewczyk, 
Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego, 
Kraków 1981.

4 Zob. Uchwała SN z dn. 25.02.2005 r., I KZP 36/04, LEX/el. nr 143197. W myśl tej koncep-
cji: 1) sąd nie ma możliwości wyboru, które z kar jednostkowych wymierzonych za poszczególne 
przestępstwa będą podlegały łączeniu; 2) orzeczenie kary łącznej zawsze jest obowiązkiem sądu; 
3) nie ma znaczenia, czy orzeczenie kary łącznej doprowadzi do polepszenia sytuacji skazanego 
(zob. E. Plebanek, Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie 
wyroku łącznego, w: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubile-
uszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski i in., Warszawa 2013, s. 499).

5 Zob. E. Plebanek, Wybrane zagadnienia sporne..., s. 498. Jak wskazują zwolennicy tej 
koncepcji: „Relacje między kilkoma wyrokami, których dopuszczalność łączenia jest analizo-
wana w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, stwarzać mogą możliwość rozwiązań al-
ternatywnych. W tych wypadkach należy wybierać taki wariant, który stanowi rozstrzygnięcie 
dla oskarżonego najkorzystniejsze w zakresie możliwości orzeczenia kary łącznej” (Wyrok SN 
z dn. 28.10.1993 r., III KRN 238/93, LEX/el. nr 20641). W ujęciu konfiguracyjnym sąd ma zatem 
możliwość wyboru, które z kar orzeczonych w wyrokach jednostkowych będą podlegały połą-
czeniu. Wybór jednej z dostępnych możliwości zależy od tego, która z nich będzie dla sprawcy 
korzystniejsza (zob. tamże, s. 498). Więcej o dyskusji na temat zasad doboru przestępstw przy 
wydawaniu kary łącznej i wyroku łącznego zob.: W. Grzyb, Realny zbieg przestępstw. Analiza 
dogmatyczna na tle Kodeksu karnego z 1997 r., Warszawa 2013, s. 102–106 oraz 126–127, a także 
w: Z. Kwiatkowski, Przesłanki…, s. 94–98.
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Obecnie przeważa pierwsza z rzeczonych koncepcji, a więc koncepcja, w myśl 
której zawarty w art. 85 k.k. zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się 
do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez 
sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (przestępstw). Takie stanowisko, 
wyrażone w Uchwale składu siedmiu sędziów SN z dn. 25 lutego 2005 r., sygn. 
I KZP 36/04, zostało wpisane do księgi zasad prawnych6. Słusznie wskazuje 
D. Świecki, że: „ten zwrot należy rozumieć nie jako w ogóle pierwszy, funk-
cjonujący w obrocie prawnym wyrok skazujący, lecz chronologicznie pierwszy 
wyrok, który zamyka daną grupę przestępstw pozostających w realnym zbiegu. 
Wyrokiem »pierwszym« może być również wyrok wydany później, a więc drugi 
czy jeszcze dalszy, w zależności od układu procesowego. Wtedy wyrok łączny 
będzie zawierał rozstrzygnięcia o więcej niż jednej karze łącznej orzeczonej co 
do każdej grupy przestępstw pozostających w realnym zbiegu”7.

Wobec powyższego sąd mający orzec karę łączną obowiązany jest sprawdzić, 
czy przestępstwa, za które wymierzono kary jednostkowe nadające się do połą-
czenia, zostały popełnione przed chronologicznie pierwszym wyrokiem zamyka-
jącym daną grupę przestępstw pozostających w zbiegu. W tym celu winien się 
zwrócić o aktualną kartę karną sprawcy, a następnie zbadać pod kątem możliwości 
orzeczenia kary łącznej wszystkie zapadłe wobec tegoż sprawcy orzeczenia8. 

W przypadku ustalenia, iż w karze łącznej połączone zostały kary jed-
nostkowe orzeczone za przestępstwa, które – jeżeli chodzi o czas ich popełnie-
nia – przedzielone zostały choćby jednym, nawet nieprawomocnym, wyrokiem 
skazującym, karę taką należy uznać za wadliwą. Stwierdzenie tego rodzaju 
nieprawidłowości nie powoduje jednak samo przez się, że wadliwa kara łączna 
traci moc. Do jej wzruszenia konieczne jest posłużenie się zwyczajnymi bądź 

6 Zob. Uchwała SN z dn. 25.02.2005 r., I KZP 36/04, LEX/el. nr 143197 wraz z glosami 
aprobującymi J. Warylewskiego, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, 
nr 4, s. 69–73 oraz D. Kali, „Palestra” 2009, nr 1–2, s. 278–284. Glosa krytyczna: J. Raglewski, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 12, poz. 149 k.

7 D. Świecki, w: Kodeks postępowania karnego. Tom II, red. D. Świecki, Warszawa 2013, 
s. 932. Tak też S. Steinborn, który wskazuje, iż: „W razie (...) zbiegu wyroków, którymi wymie-
rzono kary w części za przestępstwa popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku, w części 
zaś za przestępstwa popełnione po tej dacie, należy w wyroku łącznym orzec osobną karę łączną 
za czyny popełnione przed wydaniem pierwszego wyroku oraz – o ile jest to konieczne i zacho-
dzą ku temu warunki – odrębnie karę łączną za przestępstwa późniejsze” (S. Steinborn, w: Ko-
deks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 425–673, red. L.K. Paprzycki, Warszawa 
2013, s. 478–479).

8 Zob. Wyrok SN z dn. 26.11.2008 r., IV KK 209/08, LEX/el. nr 478142.
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nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia. Niedopuszczalne jest natomiast wyko-
rzystanie w tym celu regulacji określonej w art. 575 § 1 k.p.k., ale o tym później9.

W myśl art. 569 § 1 k.p.k., jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary 
łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, 
właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok ska-
zujący w pierwszej instancji. W przypadku więc, gdy sprawca popełnił dwa lub 
więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, 
co do któregokolwiek z tych przestępstw, został zań prawomocnie skazany wy-
rokami różnych sądów i wymierzono mu kary jednostkowe tego samego rodzaju 
albo inne podlegające łączeniu, odpowiedni sąd musi orzec karę łączną w wyro-
ku łącznym10. Jak wskazuje D. Świecki: „Wydanie wyroku łącznego aktualizuje 
się w sytuacji, gdy pomimo istnienia podstaw z art. 85 k.k. nie doszło do roz-
poznania w jednym postępowaniu kwestii odpowiedzialności karnej oskarżone-
go za popełnienie dwóch przestępstw lub więcej przestępstw i orzeczenia kary 
łącznej obejmującej kary jednostkowe wymierzone za każde z nich. Wówczas 
bowiem dochodzi do wydania wyroków skazujących w odrębnych postępowa-
niach. W takiej sytuacji wyrok łączny likwiduje ten stan rzeczy, gdyż przywraca 
możliwość wymierzenia kary łącznej za zbiegające się przestępstwa, której sąd 
był pozbawiony z powodu rozpoznania spraw o poszczególne czyny w odręb-
nych postępowaniach. Wyrok łączny stanowi więc procesowy tryb realizacji 
kary łącznej”11. Nie można zatem wydać wyroku łącznego, jeżeli nie zachodzi 
sytuacja, w której należy wymierzyć karę łączną12.

9 Zob. Wyrok SA w Lublinie z dn. 17.01.2006 r., II AKa 302/05, LEX/el. nr 168026.
10 Zob. S. Steinborn, , w: Kodeks postępowania karnego..., s. 478. W razie stwierdzenia, że 

zachodzą przesłanki do orzeczenia kary łącznej, sąd jest zobligowany do wydania wyroku łącz-
nego. Wyrok ten wydawany jest z urzędu lub na wniosek skazanego albo prokuratora (art. 570 
k.p.k.), po przeprowadzeniu rozprawy (art. 573 § 1 k.p.k.). Z chwilą uprawomocnienia się wyroku 
łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem 
łącznym, a więc a contrario pozostałe rozstrzygnięcia, tj. rozstrzygnięcia niezwiązane węzłem 
wyroku łącznego, podlegają wykonaniu odrębnemu (art. 576 § 1 k.p.k.) (zob. tamże, s. 511).

11 D. Świecki, w: Kodeks postępowania karnego..., s. 936–937. Takie też stanowisko zajął 
SN w uchwale z dn. 9.06.2006 r.: „Wyrok łączny stanowi jedynie instytucję procesową, której 
celem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie orzeczenia kary łącznej w stosunku 
do osoby skazanej prawomocnymi wyrokami różnych sądów na kary tego samego rodzaju albo 
inne podlegające łączeniu z uwagi na popełnienie ich w układzie temporalnym uzasadniającym 
stwierdzenie zbiegu realnego” (Uchwała SN z dn. 9.06.2006 r., I KZP 11/06, LEX/el. nr 182916).

12 Niekiedy sąd będzie musiał objąć wyrokiem łącznym wyrok jednostkowy, w którym 
wymierzona została kara łączna. Wówczas karę tę należy „rozsupłać”, by w wyroku łącz-
nym podlegały połączeniu tylko kary jednostkowe orzeczone za poszczególne przestępstwa, 
a nie kara łączna (zob. L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 569 Kodeksu postępowania karnego, 
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Zdarzyć się może, że po wydaniu wyroku łącznego wystąpi potrzeba wyda-
nia nowego wyroku łącznego (art. 575 § 1 k.p.k.). Słusznie wskazuje S. Steinborn, 
że: „Potrzeba, o której mowa w art. 575 § 1, najczęściej wiązać będzie się z wyda-
niem nowego wyroku, w którym wymierzono karę za przestępstwo pozostające 
w zbiegu realnym chociażby z niektórymi przestępstwami objętymi wcześniej-
szym wyrokiem łącznym (…). O potrzebie wydania nowego wyroku łącznego 
w miejsce dotychczasowego, który wówczas traci moc, nie decyduje jednak fakt 
ujawnienia się jakiegokolwiek kolejnego skazania tej samej osoby nieobjętego 
dotychczasowym wyrokiem łącznym, lecz tylko takiego, które – w świetle prze-
słanek z art. 85 k.k. – nadaje się do połączenia z wszystkimi bądź z co najmniej 
jednym ze skazań objętych istniejącym wyrokiem łącznym. W przeciwnym 
wypadku nie ma bowiem żadnych podstaw, by uznać, że dotychczasowy węzeł 
prawomocnie połączonych kar, będący pochodną realnego zbiegu przestępstw, 
o jakim mowa w art. 85 k.k., uległ bądź powinien ulec rozłączeniu”13. Celem 
wydania nowego wyroku łącznego może być więc tylko orzeczenie nowej kary 
łącznej. Nie jest natomiast zasadne ingerowanie w prawomocny wyrok łączny 
przez wykorzystanie wyżej wymienionego przepisu i stwierdzenie, że wyrok 
taki stracił moc tylko po to, by połączyć kary w innej konfiguracji czy naprawić 
błędne rozstrzygnięcie, jakie zapadło w prawomocnym wyroku łącznym14.

Zgodnie z art. 575 § 1 k.p.k., z chwilą wydania nowego wyroku łącznego 
poprzedni wyrok łączny traci moc. Doktryna i orzecznictwo nie wypracowa-
ły jednolitego stanowiska w kwestii zakresu, w jakim ta utrata mocy następu-
je. Z jednej strony bowiem twierdzi się, że z chwilą wydania nowego wyroku 
łącznego „poprzedni wyrok łączny traci moc w całości, bez względu na zakres 
różnic w treści obu wyroków, i bez względu na to, ile kar łącznych wymierzono 

w: J. Grajewski, L. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamy-
cze 2003, LEX/el. nr 82960, teza 8. Tak też SN w wyroku z dn. 15.03.2001 r., IV KKN 81/00, 
LEX/el. nr 51398). Celem wydania wyroku łącznego jest bowiem wymierzenie kary łącznej, a jej 
istota sprowadza się przecież do swego rodzaju syntezy kar jednostkowych, wymierzonych za 
pozostające w zbiegu realnym przestępstwa (zob. D. Kala, Postępowanie…, s. 24).

13 S. Steinborn, w: Kodeks postępowania karnego..., s. 503–504.
14 Zob. Kodeks postępowania karnego. Tom III. Komentarz do artykułów 468–682, red. 

P. Hofmański, Warszawa 2007, s. 442. Tak też: S. Steinborn, w: Kodeks postępowania karnego..., 
s. 504. „Nie wolno, w oparciu o komentowany przepis (art. 575 § 1 k.p.k. – dop. K.B.), dążyć 
do skorygowania poprzednio wydanego wyroku łącznego, przy założeniu, że z chwilą wydania 
nowego wyroku, poprzedni straci moc. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy w grę wchodzi res iudi-
cata (…), ale także sytuacji, gdy potrzeba korekty wynika z możliwości odmiennego skonfiguro-
wania wyroków podlegających połączeniu” (Kodeks postępowania karnego..., red. P. Hofmański, 
teza 3).
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w poprzednim wyroku łącznym”15. Z drugiej zaś, że: „Utrata mocy wyroku łącz-
nego ipso iure (art. 575 § 1 k.p.k.) następuje w odniesieniu do tych tylko jego 
rozstrzygnięć o połączeniu kar tego samego rodzaju (o umorzeniu postępowania 
na podstawie art. 572 k.p.k.), które zostały objęte nowym wyrokiem łącznym, 
wydanym w związku z powstałą po wydaniu tego wyroku potrzebą, wynikają-
cą z przesłanek prawnomaterialnych określonych w art. 85 k.k.”16 W przekona-
niu autora niniejszej glosy właściwy jest pogląd wyrażony w Wyroku SN z dn. 
1 grudnia 2010 r., III KK 231/1017, w Postanowieniu SN z dn. 19 maja 2011 r., 
I KZP 4/11 czy też w Uchwale SN z dn. 29 października 2012 r., I KZP 15/12, 
a więc pogląd o zakresowej utracie mocy wyroku łącznego. Przeciwko koncepcji 
przeciwnej przemawiają bowiem ważkie argumenty18. Jeden z tych argumentów 
jest szczególnie istotny, toteż zostanie on tutaj przytoczony. 

Otóż, jak słusznie wskazał P. Rogoziński, wyrok łączny i orzeczenie o ka-
rze łącznej mają zdolność do uprawomocnienia się, a zatem stają się niepod-
ważalne i mogą stanowić samodzielny przedmiot zaskarżenia. Konsekwencją 
prawomocności orzeczenia o karze łącznej jest to, że po upływie terminu do 
wniesienia zwyczajnych środków odwoławczych nie może ono podlegać dowol-
nym modyfikacjom. Dopuszczalne są wówczas tylko takie modyfikacje, które 

15 Postanowienie SN z dn. 30.09.2010 r., I KZP 14/10 LEX/el. nr 602771. Zwolennicy tej 
koncepcji wskazują m.in. że choć na gruncie zasad techniki prawodawczej wyrażenie „traci moc” 
jest równoznaczne z wyrażeniem „uchyla się”, to jednak pierwsze z tych wyrażeń stosowane jest 
w przepisach uchylających całą ustawę, a nie w przepisach uchylających poszczególne jednostki 
redakcyjne – jak to ma miejsce w przypadku wyrażenia „uchyla się”. Zwracają nadto uwagę, że 
wyrażenie „traci moc” występuje także w kontekście wyroku nakazowego i zaocznego. Szcze-
gólnie istotna jest w ich ocenie kwestia utraty mocy wyroku nakazowego. Wniesienie sprzeciwu 
od rzeczonego wyroku powoduje bowiem utratę jego mocy w całości, za wyjątkiem przypadku 
przewidzianego w art. 506 § 4 k.p.k. Skłania to zwolenników koncepcji utraty mocy wyroku łącz-
nego w całości do przyjęcia, że gdyby ustawodawca chciał, by poprzedni wyrok łączny tracił moc 
tylko w pewnym zakresie, to – analogicznie jak ma to miejsce w przypadku wyroku nakazowego 
– wyraźnie zaznaczyłby to w ustawie, używając stosownego określenia. Zwolennicy analizowa-
nej koncepcji uważają także, że w chwili wydania wyroku łącznego następuje orzeczenie jednej 
kary łącznej, która stanowi jednolitą całość i tylko ona podlega wykonaniu, a przyjęcie, że w tym 
samym zakresie może funkcjonować wiele wyroków łącznych, pociągałoby za sobą kłopoty 
w zakresie ich wykonania (zob. Uchwała SN z dn. 29.10.2012 r., I KZP 15/12, LEX/el. nr 1224814).

16 Postanowienie SN z dn. 19.05.2011 r., I KZP 4/11, LEX/el. nr 792422.
17 Wyrok SN z dn. 1.12.2010 r., III KK 231/10, LEX/el. nr 653511.
18 Zob. M. Siwek, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2010 r., I KZP 14/10, LEX/

el. 2010, LEX/el. nr 122270; J. Matras, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2010 r., 
I KZP 14/10, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2011, nr 1, poz. 2 k., s. 8–13; P. Rogoziński, Glosa 
do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2012 r., sygn. I KZP 15/12, „Prokuratura 
i Prawo” 2014, nr 1, s. 169–180. Zob. też: E. Plebanek, Wybrane zagadnienia sporne..., s. 498–501.
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powiązane są z istotnymi, ekstraordynaryjnymi przesłankami wzruszenia tego 
rozstrzygnięcia (na przykład w trybie kasacji)19. Stąd nieuprawnione jest sta-
nowisko zakładające, „że w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba wydania nowego 
wyroku łącznego, poprzedni zawsze traci moc w całości, również w zakresie 
wymierzającym kary łączne, co do których brak jest materialnoprawnych prze-
słanek utraty ich mocy. Gdyby tak właśnie przyjąć, zniweczyłoby to w istocie ce-
chę prawomocności orzeczenia o karze łącznej, a tym samym i funkcję ochronną 
(stałość i pewność sytuacji prawnej). Wówczas nie dość, że karę łączną można by 
orzekać ponownie w odniesieniu do tych samych skazań bez żadnych powodów 
natury materialnoprawnej, to jeszcze sąd miałby możność pogorszenia pozycji 
prawnej skazanego, czyli zaostrzenia takiej kary łącznej (zakaz reformationis in 
peius nie obowiązywałby w tej sytuacji)”20.

Mając na względzie powyższe rozważania, należy stwierdzić, że nie można 
w żaden sposób uzasadnić stanowiska Sądu Apelacyjnego w Szczecinie wyra-
żonego w wyroku z 28 lutego 2013 roku, sygn. II AKa 12/13, w myśl którego: 
„w (…) sytuacji, kiedy w nowo utworzonych zbiegach przestępstw nie znala-
zły się razem wszystkie przestępstwa tworzące poprzedni zbieg, stwierdzany 
w wyroku jednostkowym lub we wcześniejszym wyroku łącznym, to dochodzi 
do utraty mocy wszystkich poprzednich orzeczeń o łączeniu kar i środków kar-
nych, a nie jedynie tych rozstrzygnięć łącznych, które zostały ujęte w nowym 
wyroku”21. Jeżeli bowiem w wyroku (czy to jednostkowym, czy to łącznym) 
wymierzone zostaną dwie kary łączne oparte na tym samym zbiegu przestępstw 
i pojawi się konieczność wydania nowego wyroku (czy to wyroku łącznego, czy 
to nowego wyroku łącznego), w którym przestępstwa tworzące dotychczasowy 
zbieg przestępstw rozejdą się do nowych zbiegów przestępstw, dających podsta-
wę do wymierzenia nowych kar łącznych, to tylko ta spośród dotychczasowych 
kar łącznych utraci moc, która będzie musiała zostać rozsupłana, by objęte nią 
kary jednostkowe mogły przejść do nowych rozstrzygnięć łącznych. Nie będzie 
zaś ani potrzeby, ani możliwości rozsupłania tej kary łącznej, której podstawy 
– przestępstwa jednostkowe – co prawda rozejdą się do nowych zbiegów prze-
stępstw, ale części składowe – kary jednostkowe – nie będą nadawały się do 
połączenia z wymierzonymi za pozostające w tych zbiegach przestępstwa karami 

19 Zob. P. Rogoziński, Glosa do uchwały..., s. 178–179.
20 Tamże, s. 179.
21 Wyrok SA w szczecinie z dn. 28.02.2013 r., II AKa 12/13, LEX/el. nr 1292861.
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jednostkowymi. Nie zostaną bowiem wówczas spełnione przesłanki z art. 85 k.k. 
Tego rodzaju praktykę należałoby wręcz uznać za niedopuszczalną, biorąc pod 
uwagę fakt, że orzeczenie o karze łącznej – jak już była o tym mowa – ma zdol-
ność do uprawomocnienia się i po upływie terminu do wniesienia zwyczajnych 
środków odwoławczych nie może podlegać dowolnym modyfikacjom.

Wystąpienie wyżej wymienionej sytuacji będzie oznaczało, że w wyroku, 
w którym utworzono dotychczasowy zbieg przestępstw, doszło do wymierze-
nia kar łącznych w sposób nieprawidłowy z uwagi na to, że połączono w nich 
kary jednostkowe orzeczone za przestępstwa, które – jeżeli chodzi o czas ich 
popełnienia – przedzielone zostały co najmniej jednym wyrokiem skazującym. 
Samo stwierdzenie tego rodzaju nieprawidłowości nie spowoduje jednak, że wa-
dliwe kary łączne utracą moc. Wadliwa kara łączna przestanie istnieć dopiero 
wówczas, gdy zostanie wzruszona przy użyciu odpowiednich środków zaskar-
żenia bądź też wówczas, gdy w nowym wyroku wymierzona zostanie nowa kara 
łączna, która będzie karą tego samego rodzaju co wadliwa kara łączna i obej-
mie część lub wszystkie spośród kar jednostkowych wchodzących dotychczas 
w skład wadliwej kary łącznej.

Wobec powyższego uznać należy, że w sprawie o sygnaturze II K 31/12 
Sąd Okręgowy w Koszalinie postąpił niewłaściwie, stwierdzając, że kara łączna 
grzywny orzeczona w pkt 15 wyroku z 7 maja 2010 r., sygn. II K 93/09, utraciła 
moc22. Oczywiście rzeczona kara łączna wymierzona została w sposób niepra-
widłowy. Wszak w sprawie o sygnaturze II K 93/09 Sąd Okręgowy w Koszalinie 
orzekł ją, choć wiedział (a przynajmniej powinien był wiedzieć), że przestęp-
stwa, które utworzyły będący jej podstawą zbieg przestępstw, były przedzielone 
Wyrokiem SR w Pile z dn. 6 lutego 2006 r., sygn. VII K 119/05. Mimo to nie było 
jednak podstaw do stwierdzenia utraty przez nią mocy. Nie wymierzono bowiem 
w wyroku wydanym w sprawie o sygnaturze II K 31/12 nowej (nowych) kary 
łącznej (kar łącznych) grzywny, obejmującej (obejmujących) część lub wszystkie 
spośród kar jednostkowych połączonych węzłem dotychczasowej kary łącznej 
grzywny. W konsekwencji nie można ocenić pozytywnie również Wyroku SA 
w szczecinie z dn. 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13, w którym utrzymano 
w mocy pkt IX Wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Koszalinie z dn. 5 paź-
dziernika 2012 r., sygn. II K 31/12.

22 Sąd Okręgowy w Koszalinie sam to zresztą przyznał w uzasadnieniu do wyroku z 5 paź-
dziernika 2012 r., sygn. II K 31/12.
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Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że w sentencji wyroku łącznego win-
ny się znaleźć: orzeczenie o karze łącznej ze wskazaniem zastosowanych przepi-
sów ustawy karnej; oznaczenie daty, od której należy liczyć początek odbywania 
kary łącznej; okresy zaliczone na poczet kary łącznej; orzeczenie o kosztach pro-
cesu23. Formuły typu: „wyrok łączny traci moc”, „rozwiązuje wyrok łączny” czy 
też „traci moc kara łączna” uznaje się natomiast za zbędne z uwagi na art. 575 
§ 1 k.p.k., zgodnie z którym skutek w postaci utraty mocy przez poprzedni wy-
rok łączny następuje ex lege z chwilą wydania nowego wyroku łącznego24. Jed-
na z wyżej wymienionych formuł znalazła się jednak – jak już wcześniej była 
o tym mowa – w wyroku łącznym wydanym przez Sąd Okręgowy w Koszalinie 
w sprawie o sygnaturze II K 31/12. W uzasadnieniu do wyroku stwierdzono, że 
sformułowanie: „(Sąd Okręgowy w Koszalinie w sprawie II K 31/12 – dop. KB) 
na podstawie art. 575 § 1 k.p.k. stwierdził, iż traci moc kara łączna pozbawienia 
wolności i kara łączna grzywny orzeczona w pkt 15 wyroku Sądu Okręgowe-
go w Koszalinie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie sygn. akt II K 93/09” zostało 
w nim zawarte omyłkowo, a nadto, że ma ono charakter wyłącznie deklaratoryj-
ny i nie rodzi żadnych skutków prawnych. Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wy-
roku wydanym w sprawie II AKa 12/13, a więc w wyroku, w którym utrzymano 
w mocy wyżej wymieniony wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie, wskazał 
natomiast, że „nie można zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego o tym, 
iż stwierdzenie, iż kara łączna grzywny z punktu 15 wyroku Sądu Okręgowego 
w Koszalinie w sprawie II K 93/09, chociaż (według tego sądu) zamieszczone 
w kontrolowanym wyroku omyłkowo, nie rodzi skutków prawnych, a niewąt-
pliwie jest potrzebne, chociażby ze względu na porządkujący charakter wyroku 
łącznego”25. Rację należy przyznać oczywiście Sądowi Okręgowemu w Kosza-
linie. Z chwilą wydania nowego wyroku łącznego dotychczasowy wyrok łączny 
traci bowiem moc (w całości bądź w części) z mocy prawa, a nie z uwagi na po-
służenie się przez sąd wyrażeniem typu „wyrok łączny traci moc” czy „traci moc 
kara łączna”. Tego rodzaju stwierdzenia mają wyłącznie deklaratoryjny charak-
ter, a tym samym nie rodzą żadnych skutków prawnych. Z uwagi na funkcję 

23 Zob. D. Kala, Postępowanie..., s. 216–217.
24 Zob. J. Skorupka, Komentarz do art. 575 k.p.k., w: Kodeks postępowania karnego. Ko-

mentarz, red. J. Skorupka, Legalis/el. 2013, teza 9.
25 Według SA w Szczecinie – jak się wydaje – wyrażenie „traci moc kara łączna” rodzi 

zatem skutki prawne, a nadto jest potrzebne ze względu na funkcję porządkującą, jaką ma do 
spełnienia wyrok łączny. 
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porządkującą wyroku łącznego należy jednak wykazać ostrożną aprobatę wobec 
praktyki ich stosowania. Pomoże to – jak się wydaje – uniknąć wątpliwości co do 
zakresu utraty mocy przez dotychczasowe orzeczenie łączne. 
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GLoSS to the APPeALS jUDGe Sentence  
oF FeBRUARy 28th 2013, ReF. FiLe no. ii AKA 13/12

Summary

In the sentence of February 28th 2013 in the case II AKa 12/13 the Appeals Judge 
decided that if crimes creating a concurrence of crimes in a single sentence or former 
cumulative sentence, disbanded into different other concurrences, then all the previous 
cumulative punishment adjudgements lose their power, and not only the combined set-
tlements that were formulated in the new sentence. The analysis of said settlement and 
regulations directly concerning the raised concern i.e in particular art. 89 k.k., 569 and 
art. 575 k.p.k. lead the author of the gloss to completely different conclusions. Thus the 
presented gloss concerning aforementioned sentence of the Appeals Judge should be 
considered critical.

Translated Konrad Burdziak

Keywords: collective penalty, cumulative sentence
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GWARAncje oSKARżoneGo 
W PoStęPoWAniU ze StoSUnKóW MięDzynARoDoWych

Streszczenie

Problematyka gwarancji oskarżonego została uregulowana zarówno w aktach 
prawa krajowego, jak i prawa międzynarodowego. Zagadnienie to jest bardzo ważne, 
zważywszy na fakt, że oskarżony jest podmiotem procesu i – co do zasady – wystę-
puje w nim sam, a po drugiej stronie znajduje się oskarżyciel dysponujący silnym apa-
ratem ścigania, dlatego też istotne jest poinformowanie, zapewnienie i respektowanie 
praw przysługujących oskarżonemu. Sytuacja ta wydaje się bardziej skomplikowana, 
gdy mamy do czynienia z postępowaniem karnym ze stosunków międzynarodowych. 
Artykuł przedstawia podstawowe gwarancje, z których oskarżony ma prawo korzystać. 
Gwarancjami tymi są: prawo do obrony, prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, prawo 
do informacji oraz prawo do rzetelnego procesu.

Słowa kluczowe: postępowanie karne, oskarżony, postępowanie ze stosunków między-
narodowych

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej nie pozostało bez wpływu na pol-
skie prawo, w tym na Kodeks postępowania karnego, co oznacza pewną zmia-
nę w stosowaniu tego prawa w praktyce. Poza uregulowaniami wynikającymi 
z akcesji Polski do Unii Europejskiej duże znaczenie mają również umowy 
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międzynarodowe zawierane z poszczególnymi państwami w zakresie współpra-
cy przy ściganiu i wydawaniu (ekstradycji) osób podejrzewanych o popełnienie 
przestępstw1.

Odzwierciedlenie uregulowań międzynarodowych znalazło wyraz w dziale 
XIII Kodeksu postępowania karnego, który jest ciągle modyfikowany z uwagi 
na konieczność dostosowywania przepisów do panującej rzeczywistości i regu-
lacji międzynarodowych; bezpośrednio zawierane przez Polskę umowy bilate-
ralne i multilateralne wpływają na polski porządek prawny. 

Dział XIII Kodeksu postępowania karnego dotyczy postępowań w spra-
wach karnych ze stosunków międzynarodowych. Jedna z podstawowych zasad, 
jaka wynika z tego działu, to zasada pierwszeństwa umów międzynarodowych. 
Oznacza ona, że w momencie, gdy pewna kwestia jest uregulowana w umowie 
dwustronnej lub wielostronnej, której stronami jest Polska i państwo obce, z któ-
rym ma dojść do współpracy w sprawie karnej albo w akcie prawnym regulują-
cym działanie Międzynarodowego Trybunału Karnego, to zastosowanie znajdą 
przepisy zawarte w tej umowie przed przepisami zawartymi w dziale XIII Ko-
deksu postępowania karnego2. Kolejną zasadą, która będzie miała tu istotne zna-
czenie, jest zasada wzajemności. Obie te zasady mają doniosłe znaczenie, jeżeli 
chodzi o konsekwencje, które się z nimi wiążą dla obywateli. 

W postępowaniach, gdzie zastosowanie znajdą przepisy omawianego dzia-
łu Kodeksu postępowania karnego, wyróżnia się te same podmioty, które wystę-
pują w postępowaniu karnym opisanym w pozostałych działach kodeksu, czyli 
i tu mamy do czynienia z pokrzywdzonym, oskarżonym (podejrzanym) i orga-
nami prowadzącymi postępowanie. W przedmiotowym opracowaniu szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na oskarżonego, który jest bierną stroną postępowania 
karnego. Zgodnie z art. 71 § 2 k.p.k. za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko 
której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator zło-
żył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.

W akcie zasadniczym, jakim w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja 
RP, zawarta jest gwarancja skierowana do każdej osoby (a nie tylko do oby-
watela), wobec której nastąpiło wszczęcie ścigania karnego. Mianowicie, każdej 
osobie gwarantuje się, że ściganie karne będzie się mieściło w ramach modelu 

1 K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2012, s. 403.
2 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 

tom II, red. J. Grajewski, Warszawa 2010, s. 531.
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rzetelnego procesu karnego3, z poszanowaniem prawa do wolności, poprzez za-
pewnienie nietykalności osobistej, prawa do nienaruszalności mieszkania i wol-
ności komunikowania się4.

Dokonując analizy instrumentów współpracy w postępowaniu karnym ze 
stosunków międzynarodowych, można zauważyć, że niektóre regulacje odno-
szą się jedynie do współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 
a w konsekwencji dotyczą wszystkich cudzoziemców, którzy znajdują się na 
terytorium Unii, a więc nie tylko obywateli poszczególnych państw członkow-
skich. Taki stan rzeczy jest naturalną konsekwencją celu współpracy policyjnej 
i sądowej w sprawach karnych, jakim jest skuteczna walka z przestępczością 
i uczynienie Unii strefą bezpieczeństwa i sprawiedliwości5.

Główną zasadą odnoszącą się do oskarżonego, którą można również od-
nieść do postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, 
jest zasada prawa do obrony. Opiera się ona na przesłankach humanitarnych 
i wiąże z istotą procesu, w którym oskarżony jest podmiotem, a nie przedmio-
tem procesu karnego6. Zasada ta jest również wyrażona w Konstytucji RP, której 
art. 42 ust. 2 stanowi, że każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie 
karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. 

Prawo do obrony obejmuje wszelkie czynności podejmowane w interesie 
oskarżonego, zmierzające do odparcia oskarżenia bądź oddalenia roszczenia 
cywilno-prawnego albo – odpowiednio – zmniejszenia jego odpowiedzialności 
i zmniejszenia wszelkich uciążliwości procesowych. Do zakresu prawa do obro-
ny od strony podmiotowej należą:

– przede wszystkim możliwość podejmowania wielu czynności osobiście 
przez oskarżonego;

– prawo do korzystania z pomocy obrońcy, co niekiedy określa się nazwą 
obrony formalnej;

3 T. Grzegorczyk, Postępowania szczególne wobec cudzoziemców, w: Przestępczość przy-
graniczna. Postępowanie karne przeciwko cudzoziemcom w Polsce, red. A.J. Szwajc, Poznań 
2000, s. 105.

4 S. Stachowiak, P. Wiliński, H. Paluszkiewicz, A. Gerecka-Żołyńska, B. Janusz-Pohl, 
P. Mazur, I. Zając, Prawa i obowiązki obywatela Unii Europejskiej jako uczestnika w postępowaniu 
karnym, w: Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010, s. 786.

5 P. Hofmański, Przyszłość ścigania karnego w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 
2006, nr 12, s. 4.

6 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 111.
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− przepisy nakazujące organom procesowym dokonywanie czynności tak-
że na korzyść oskarżonego7.

Oskarżony – na podstawie prawa do obrony – ma możliwość odpierania 
przedstawionych mu zarzutów, kwestionowania niekorzystnych dla niego dowo-
dów czy też prezentowania dowodów przemawiających na jego korzyść. Obo-
wiązywanie tej zasady przesądza o tym, że oskarżony jest podmiotem, a nie 
przedmiotem postępowania8. 

Prawo oskarżonego do obrony swoich praw można rozpatrywać w dwóch 
aspektach, a mianowicie jako prawo do obrony w aspekcie formalnym, przez co 
rozumie się działalność obrońcy oskarżonego, i w aspekcie materialnym, czyli 
działalności samego oskarżonego9.

Istotną kwestią dla oskarżonego i dla realizacji jego prawa do obrony sta-
nowią pouczenia, które musi on uzyskać od organów prowadzących postępowa-
nie. I tak, przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego 
uprawnieniach:

− do składania wyjaśnień,
− do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania,
− do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodze-

nia,
− do korzystania z pomocy obrońcy,
− do końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania,
− do żądania przesłuchania z udziałem ustanowionego obrońcy10.
Sąd Najwyższy przykłada szczególną wagę do realności prawa do obrony, 

w tym korzystania z pomocy obrońcy. Wyrazem tego jest zapewnienie ustano-
wionemu obrońcy z urzędu możliwości rzetelnego zaznajomienia się z aktami 
sprawy. Sąd nie może dopuścić do wykonywania obowiązków obrońcy w sytuacji 
wyraźnie wskazującej, że obrona może nie mieć realnego charakteru. Obecność 
obrońcy oskarżonego może być uznana za wystarczającą tylko wtedy, gdy rze-
czywiście może on wypełniać swoje obowiązki11. Ponadto oskarżony nie może 
ponosić negatywnych konsekwencji ani zbyt późnego ustanowienia obrońcy, ani 

7 Tamże, s. 112. 
8 P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 196–

197.
9 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 56.

10 Tamże, s. 57.
11 SN III KK 418/05, OSN „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 12, poz. 5.
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zdarzeń losowych, do jakich należy zaliczyć nagłe zachorowanie ustanowione-
go obrońcy. Nie może także ponosić negatywnych konsekwencji niedopełnienia 
przez ustanowionego obrońcę wymagań określonych w art. 117 § 2a k.p.k.12

Rozpatrując gwarancje oskarżonego w postępowaniu karnym ze stosunków 
międzynarodowych nie można pominąć tak ważnego aktu prawa międzynarodo-
wego, jakim jest Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno-
ści sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Polska podpisała tę konwencję 
26 listopada 1991 r., a ratyfikowała 19 stycznia 1993 r. W art. 6 ust. 3 konwencji 
zawarte jest prawo do obrony, które wyraża się w tym, że każdy oskarżony o po-
pełnienie czynu zagrożonego karą ma co najmniej prawo do:

a)  niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji w języku dla nie-
go zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko niemu 
oskarżenia;

b)  posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony;
c)  bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, 

a jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do 
bezpłatnego korzystania z pomocy obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy 
wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości;

d)  przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia 
oraz żądania obecności i przesłuchania świadków obrony na takich sa-
mych warunkach jak świadków oskarżenia;

e)  korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumie lub nie 
mówi językiem używanym w sądzie.

Ponadto w ust. 1 art. 6 konwencji zawarte jest prawo do rzetelnego procesu 
sądowego, które obejmuje prawo stron procesu do prezentowania argumentów 
mających istotne znaczenie do rozstrzygnięcia sprawy. Na podstawie tego ar-
tykułu sąd ma obowiązek zbadania przedstawionych wniosków, argumentów 
i dowodów, bez uprzedniego przesądzania o ich znaczeniu dla rozstrzygnięcia 
sprawy13.

Biorąc pod uwagę zasadę rzetelnego procesu, należy dojść do wniosku, 
że osoba oskarżona o przestępstwo jest uprawniona do osobistej obecności na 
rozprawie14. Wynika z tego prawo do bronienia się osobiście, przesłuchania lub 

12 SN II KK 239/04, OSN „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7–8, poz. 5.
13 M.A. Nowicki, Wokół konwencji europejskiej. Komentarz do „Europejskiej konwencji 

praw człowieka”, Warszawa 2010, s. 272.
14 Orzeczenie Makhfi v. Francja z 19.10.2004 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 59335/00, § 40.
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spowodowania przesłuchania świadków oraz bezpłatnej pomocy tłumacza, je-
śli osoba oskarżona nie rozumie lub nie mówi językiem używanym przez sąd. 
Wymienione gwarancje mają wielkie znaczenie dla rzetelności i sprawiedliwo-
ści procesu sądowego15, do którego niewątpliwie ma prawo każda osoba. Z tych 
uprawnień wynika nie tylko prawo oskarżonego do jego osobistej obecności na 
rozprawie, ale też do skutecznego udziału w postępowaniu16. Taka sytuacja może 
się wiązać z zapewnieniem tłumacza dla oskarżonego. Czasami wyłącznie ust-
na pomoc tłumacza może spełniać wymagania konwencji, jeśli umożliwia zain-
teresowanemu zorientowanie się w sprawie przeciwko niemu i bronienie się17. 
Istotna jest tu jednak ocena stopnia, w jakim oskarżony sam potrafi posługiwać 
się językiem używanym przez sąd, a także rodzaj zarzucanego przestępstwa 
i charakter wymaganego osobistego komunikowania się oskarżonego z sądem. 
W każdej sytuacji należy w konkretnych okolicznościach rozważyć, jak ważna 
była dobra znajomość języka, w którym toczyła się rozprawa18.

Przechodząc teraz do głównego wątku, jakim jest zasada prawa do obro-
ny w rozumieniu konwencji, należy niewątpliwie stwierdzić, że jest to element 
konieczny rzetelnego procesu sądowego. Wiąże się z nią wymóg polegający na 
tym, by sędziowie nie rozpatrywali spraw z przekonaniem, że oskarżony dopu-
ścił się zarzucanego mu przestępstwa. Ciężar dowodu spoczywa na oskarżeniu, 
a każda wątpliwość powinna być tłumaczona na korzyść oskarżonego. Ponad-
to obowiązkiem oskarżenia jest poinformowanie oskarżonego o stawianych mu 
zarzutach, tak by umożliwić mu przygotowanie i przedstawienie argumentów 
na swoją korzyść19. Domniemanie niewinności obowiązuje aż do zakończenia 
postępowania odwoławczego dotyczącego orzeczenia o winie20 (ale nie wymiaru 
kary)21.

Z prawem do obrony wiąże się także istotna kwestia, jaką jest prawo do 
informacji. Zgodnie z konwencją każdy oskarżony o popełnienie czynu zagro-
żonego karą ma prawo do niezwłocznego otrzymania szczegółowej informacji 

15 Orzeczenie z 18.10.2006 r., Wielka Izba, skarga nr 18114/02, § 59.
16 Orzeczenie Hermi v. Włochy z 18.10.2006 r., Wielka Izba, skarga nr 18114/02, § 60.
17 Orzeczenie Stanford v. Wielka Brytania z 23.02.1994 r., A. 280-A, § 26.
18 Orzeczenie Hermi v. Włochy z 18.10.2006 r., Wielka Izba, skarga nr 18114/02, § 60.
19 Orzeczenie Minelli v. Szwajcaria z 25.03.1983 r., A. 62, § 27; zob. również: Deweer v. 

Belgia z 27.02.1980 r., A. 35, § 56; Adolf v. Austria z 26.03.1982 r., A. 49, § 30.
20 Orzeczenie Barberá, Messegué i Jabardo v. Hiszpania z 6.12.1988 r., A. 146, § 77.
21 Orzeczenie Lutz, Englert i Nölkenbockhoff v. Niemcy z 25.08.1987 r., A. 123.
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w języku dla niego zrozumiałym o istocie i przyczynie skierowanego przeciwko 
niemu oskarżenia. Ma to istotne znaczenie dla przygotowania obrony, ponieważ 
każdy ma prawo do odpowiedniego czasu i możliwości przygotowania obrony22, 
a co się z tym wiąże – także prawo do rzetelnego procesu sądowego23. Oskarżo-
ny musi być niezwłocznie powiadomiony o wszystkich zmianach, jakie zaszły 
w toku postępowania. Ocena, czy warunek ten został spełniony, jest zależna od 
ustalenia, czy informacje dotarły do oskarżonego wystarczająco wcześnie, aby 
mógł przygotować obronę24.

Istotną więc kwestią jest to, czy informacja rzeczywiście dotarła do oskar-
żonego. Nie jest wystarczające domniemanie prawne w tym zakresie. Oskarżony 
musi otrzymać niezbędne informacje w języku dla niego zrozumiałym. W takim 
wypadku, gdy mamy do czynienia z obcokrajowcem, to musi on otrzymać prze-
kład podstawowych dokumentów, chyba że władze potrafią udowodnić lub mają 
uzasadnione podstawy do przekonania, iż oskarżony w dostatecznym stopniu 
posługuje się językiem, w jakim sformułowano informację25.

W art. 6 ust. 3 lit. b konwencji zostało sformułowane prawo oskarżonego 
do odpowiedniego czasu i możliwości przygotowania obrony, które to prawo ma 
na celu zapewnienie równości między oskarżeniem a obroną przez umożliwie-
nie oskarżonemu zapoznania się z wynikami śledztwa w celu przygotowania 
obrony26. Oskarżonemu należy przede wszystkim zapewnić możliwość kontaktu 
z obrońcą, który może być wybrany przez oskarżonego i opłacony z jego wła-
snych środków finansowych. Jednak w sytuacji, gdy oskarżony nie ma wystar-
czających środków, aby opłacić taką pomoc, jest on uprawniony na podstawie 
konwencji do uzyskania jej bezpłatnie, gdy wymaga tego dobro wymiaru spra-
wiedliwości27. Sąd nie ma możliwości nakazać oskarżonemu, żeby ten bronił 
się sam28, bez udziału podmiotu fachowego. Warto jednak zwrócić uwagę na 
regulację zawartą w art. 6 ust. 3 lit. c, ponieważ zawarta tam gwarancja oskar-
żonego do wyznaczenia mu obrońcy z urzędu nie nakłada na sąd obowiązku, 
by ten skonsultował wybór konkretnej osoby na obrońcę oskarżonego z samym 

22 Orzeczenie Kremzow v. Austria z 21.09.1993 r., A. 268-B, § 58.
23 Orzeczenie Brozicek v. Włochy z 19.12.1989 r., A. 167, raport Komisji, § 65.
24 M.A. Nowicki, Wokół konwencji..., s. 326.
25 Orzeczenie Kamasiński v. Austria z 19.12.1989 r., A. 168, § 79–81.
26 Orzeczenie Brozicek v. Włochy z 19.12.1989 r., A. 167, § 38–46.
27 Orzeczenie z 13.10.2009 r., Izba (Sekcja II), skarga nr 7377/03.
28 Orzeczenie Croissant v. Niemcy z 25.09.1992 r., A. 237-B, § 27, 31.
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oskarżonym29. Taka decyzja leży wyłącznie w kompetencji sądu. Oskarżony nie 
może żądać zmiany obrońcy z urzędu po jego ustanowieniu30, chyba że zaistnieją 
ku temu odpowiednio uzasadnione powody31. Nie ma on też prawa domagania 
się, aby obrońca z urzędu realizował określoną linię obrony, jeśli uważa, że jest 
ona nieuzasadniona32.

Prawo do bezpłatnego korzystania z obrońcy z urzędu nie oznacza, że obo-
wiązek sądu ogranicza się tylko do wyznaczenia adwokata do obrony oskarżone-
go. Pomoc prawna, jakiej oskarżony oczekuje i jaka jest wymagana ze względu 
na dobro wymiaru sprawiedliwości i ważną rolę prawa do rzetelnego procesu 
sądowego w demokratycznym społeczeństwie, musi być praktyczna i skuteczna, 
a nie tylko teoretyczna i iluzoryczna33.

Konwencja w art. 6 ust. 3 lit. e określa prawo do korzystania z bezpłatnej 
pomocy tłumacza. Jest to możliwe i uzasadnione wtedy, gdy oskarżony nie ro-
zumie i nie potrafi mówić w języku używanym przez sąd. W zależności od tego, 
na jakim poziomie oskarżony zna język właściwy dla organów postępowania, 
pomoc tłumacza może być różna. Czasami tłumacz musi tłumaczyć wszystko, 
jednak są też takie przypadki, kiedy wystarczy, że tłumacz włączy się ze swoją 
pomocą tylko w trudniejszych momentach, kiedy oskarżony nie potrafi sobie po-
radzić sam. Potrzeba obecności tłumacza rozciąga się na cały proces. Pomoc ma 
nie tylko dotyczyć ustnych wypowiedzi, ale także dokumentów, które są istot-
ne. Nie wymaga się natomiast przekładu wszystkich dowodów z dokumentów 
znajdujących się w aktach sprawy34. Obowiązek zapewnienia bezpłatnej pomo-
cy tłumacza nie zależy od sytuacji materialnej oskarżonego. Tłumaczenie jest 
jednym ze środków wymaganych od państwa w celu zorganizowania wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych w sposób zgodny z wymaganiami art. 6 
konwencji. Oskarżony nie ma obowiązku pokrycia kosztów tłumaczenia, nawet 
w razie skazania. Gdyby było inaczej, oskarżony mógłby zrezygnować z prawa 
do tłumacza wyłącznie z obawy przed nadmiernym obciążeniem finansowym35.

29 Decyzja X. v. Wielka Brytania z 9.10.1978 r., skarga nr 8295/78, DR 15/242.
30 Decyzja X. v. Niemcy z 6.05.1982 r., skarga nr 9365/81, DR 28/229.
31 Decyzja Ostergren i inni v. Szwecja z 1.03.1991 r., skarga nr 13572/88, DR 69/198.
32 Orzeczenie Croissant v. Niemcy z 25.09.1992 r., A. 237-B, § 29.
33 Decyzja X. v. Wielka Brytania z 9.10.1980 r., skarga nr 8386/86, DR 21/126.
34 Raport Baegen v. Holandia z 20.10.1994 r., A. 327-B, § 77.
35 Orzeczenie Kamasiński v. Austria z 19.12.1989 r., A. 168, § 74.
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Przechodząc do postępowania karnego ze stosunków międzynarodowych, 
należy wskazać, że doniosłe znaczenie ma zasada specjalności, która jest też 
zwana inaczej zasadą ograniczonego ścigania i znajduje swoje zastosowanie za-
równo w postępowaniach ekstradycyjnych, jak i dotyczących wydania europej-
skiego nakazu aresztowania. W odniesieniu do ekstradycji wynika ona z art. 596 
k.p.k. i polega na ograniczeniu ścigania, skazania oraz pozbawienia wolności 
tylko do przestępstwa, w związku z którym nastąpiło wydanie. Po wydaniu 
oskarżony może być ścigany i ukarany jedynie za przestępstwa, które stano-
wiły przedmiot uzgodnienia między państwem wzywającym a wezwanym36. 
W momencie ujawnienia się nowych czynów niezbędny jest dodatkowy wniosek 
ekstradycyjny i zgoda państwa, które dokonało ekstradycji, na ściganie. Jeżeli 
w toku postępowania zmieni się kwalifikacja prawna zarzucanego czynu, osoba 
wydana nie może być sądzona lub skazana, chyba że istotne znamiona czynu 
przy zmienionej kwalifikacji pozwoliłyby na wydanie (art. 14 ust. 3 Europejskiej 
konwencji o ekstradycji)37. Zasada specjalności nie ma jednak bezwzględnego 
charakteru, ponieważ państwo wydające może wyrazić zgodę na objęcie postę-
powaniem też tych przestępstw, które nie były objęte wnioskiem38.

W art. 603 k.p.k. została uregulowana kwestia wzięcia przez osobę ściga-
ną udziału w posiedzeniu sądu. Ustawodawca w tym przepisie nie przyznał jej 
takiego uprawnienia wprost, ale nałożył na sąd obowiązek umożliwienia osobie 
ściganej przed wydaniem postanowienia w przedmiocie wniosku ekstradycyj-
nego złożenia wyjaśnień ustnie lub na piśmie. Zarówno wyjaśnienia ustne, jak 
i pisemne są środkiem dowodowym w postępowaniu w przedmiocie wniosku 
ekstradycyjnego. Pozycja osoby ściganej będzie więc zbliżona do pozycji pro-
cesowej oskarżonego. Tym samym zasadny jest wniosek, że przepis art. 603 
§ 1 k.p.k. zd. drugie w części przewidującej złożenie wyjaśnień na piśmie stano-
wi lex specialis do art. 176 k.p.k.39 Dlatego też wyjaśnienia na piśmie nie muszą 
być odebrane na posiedzeniu, lecz mogą zostać przedstawione w postaci przesła-
nego dokumentu zawierającego takie wyjaśnienia i sporządzonego przez osobę 

36 M. Płachta, Glosa do wyroku SA w Warszawie z 14 listopada 2000 r. – II AKa 336/00, 
„Palestra” 2002, nr 3–4, s. 250.

37 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 737. 
38 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 769.
39 M. Klejnowska, Glosa do wyroku SN sygn. akt III KK 271/02, „Państwo i Prawo” 2004, 

z. 9, s. 130–131.
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ściganą40. W takim wypadku od decyzji sądu zależeć będzie, czy osoba ścigana 
będzie mogła wziąć udział w posiedzeniu. Jeżeli będzie ona pozbawiona wol-
ności (co jest regułą w postępowaniu ekstradycyjnym), sąd może wybrać, czy 
sprowadzić ją na posiedzenie w celu złożenia wyjaśnień ustnych, czy też jedynie 
umożliwić złożenie wyjaśnień na piśmie. W sytuacji, gdy osoba taka pozostaje 
na wolności, w razie uznania przez sąd, że celowe jest złożenie przez nią wyja-
śnień ustnych, należy wcześniej zawiadomić ją o terminie i miejscu posiedzenia. 
W przeciwnym razie sąd ma obowiązek zwrócić się do niej o złożenie pisemnych 
wyjaśnień41. Złożenie wyjaśnień nie jest obowiązkiem oskarżonego, tylko jego 
uprawnieniem, więc w sytuacji przedstawionej powyżej, gdy osoba pozostaje na 
wolności i sąd umożliwił jej złożenie wyjaśnień na piśmie, to również sąd powi-
nien wyznaczyć jej odpowiedni termin, po upływie którego, jeżeli nie zostaną 
one złożone, będzie mógł uznać, że osoba ścigana zrezygnowała z ich złożenia42. 
Ponadto należy przyjąć, że sąd powinien uwzględnić wniosek osoby pozbawio-
nej wolności o sprowadzenie jej na posiedzenie, co umożliwi złożenie przez nią 
ustnych wyjaśnień. Słusznie też wskazuje się, że sąd powinien dopuścić osobę 
ściganą do udziału w posiedzeniu, jeżeli uwzględnił jej wniosek o przeprowa-
dzenie dowodów znajdujących się w kraju43. Poza tym sąd w sytuacji, gdy osoba 
ścigana nie włada językiem polskim w wystarczającym stopniu, powinien we-
zwać tłumacza do udziału w posiedzeniu (art. 72 k.p.k.), a jeżeli wyjaśnienia 
zostały złożone na piśmie, uzyskać ich tłumaczenie na język polski44. Postano-
wienie sądu okręgowego w przedmiocie ekstradycji jest zaskarżalne zażaleniem. 
Przysługuje ono na postanowienie, w którym orzeczono zarówno o dopuszczal-
ności, jak i niedopuszczalności wydania. 

Artykuł 603a Kodeksu postępowania karnego zawiera uregulowania do-
tyczące tzw. ekstradycji uproszczonej i znajduje on zastosowanie wyłącznie 
w przypadku, gdy dopuszczalność taką przewiduje międzynarodowa umowa 
dwustronna lub wielostronna. Aby można zastosować procedurę ekstradycji 
uproszczonej, konieczna jest zgoda osoby ściganej. Zgoda ta może przybrać dwie 
formy: 

40 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania larnego..., s. 785.
41 Tamże, s. 786.
42 Tamże, s. 788.
43 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. 

P. Hofmański, wyd. 3, Warszawa 2007, t. III, s. 584.
44 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 790.
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− zgody prostej, czyli wyrażenia zgody na wydanie oraz
− zgody złożonej, która oprócz wyrażenia zgody na ściganie obejmuje rów-

nież zrzeczenie się przez osobę ściganą ochrony wynikającej z zasady 
specjalności, co oznacza, że w razie wydania będzie ona mogła być ści-
gana lub skazana również za inne przestępstwa niż te, w związku z któ-
rymi nastąpiło wydanie.

Biorąc pod uwagę wymienione rodzaje zgody, należy stwierdzić, że na pro-
kuratorze – podczas przesłuchania przed skierowaniem sprawy do sądu okrę-
gowego – spoczywa obowiązek poinformowania osoby ściganej o możliwości 
wyrażenia takiej zgody oraz o jej konsekwencjach. Oświadczenie takie musi 
być jednak złożone przed sądem. W przypadku odmowy wydania osoby ściga-
nej postępowanie ekstradycyjne toczy się na zasadach ogólnych45. Oświadcze-
nie o wyrażeniu zgody na wydanie lub wydanie połączone ze zrzeczeniem się 
ochrony wynikającej z zasady specjalności musi być wolne od wad oświadczeń 
woli, a więc świadome, wolne od przymusu, błędu, niewywołane podstępem. 
Świadome wyrażenie zgody wymaga przede wszystkim posiadania przez oso-
bę ściganą informacji o konsekwencjach tego kroku. Stąd też należy uznać, że 
niezbędne jest poinformowanie osoby ściganej o tym, jakie skutki pociągnie 
za sobą wyrażenie przez nią zgody na wydanie, pomimo że przepis art. 603a 
§ 2 k.p.k. nakazuje jedynie poinformować o możliwości wyrażenia zgody46. Po-
nadto osobę ściganą należy pouczyć o nieodwołalności zgody na wydanie. Ten 
obowiązek spoczywa na sądzie, przed którym oświadczenie takie ma być złożo-
ne. W związku z niemożnością cofnięcia zgody postuluje się, aby w toku postę-
powania zapewnić osobie ściganej pomoc obrońcy47.

Kolejną instytucją, która została opisana w dziale XIII Kodeksu postępo-
wania karnego, jest europejski nakaz aresztowania (ENA), będący wyrazem dą-
żeń do zniesienia formalnej procedury ekstradycyjnej między państwami człon-
kowskimi w odniesieniu do prawomocnie skazanych osób uciekających przed 
sprawiedliwością oraz przyspieszenia procedur ekstradycyjnych w odniesieniu 

45 Tamże, s. 800.
46 J. Bratoszewski, Z. Gostyński, L. Gardocki, S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłoc-

ki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, red. wyd. 2: R.A. Stefański, 
S. Zabłocki, t. III, Warszawa 2004, s. 886.

47 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Kraków 2003, t. II, s. 600–601.
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do osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa48. Podstawowa różnica między 
ena a ekstradycją (o której mowa była wcześniej) polega na tym, że ekstradycja 
jest instytucją służącą wydawaniu osób ściganych między państwami, w przy-
padku której dużą rolę odgrywa czynnik polityczny, a ENA stanowi instrument 
działający bezpośrednio między organami sądowymi państw członkowskich 
ue49. W związku z toczącym się postępowaniem karnym ENA może zostać 
wydany wyłącznie w odniesieniu do osoby, która ma procesowy status podej-
rzanego w postępowaniu przygotowawczym lub oskarżonego w postępowaniu 
jurysdykcyjnym. Jeżeli osobie ściganej nie przedstawiono jeszcze zarzutów 
w postępowaniu przygotowawczym, przed wystąpieniem z wnioskiem o wy-
danie ENA należy postąpić podobnie jak w razie wydawania listu gończego, 
a więc sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów, wstrzymując się 
z ogłoszeniem go podejrzanemu i jego przesłuchaniem, a następnie wystąpić 
do sądu właściwego z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania50. 
Na gruncie przepisów dotyczących ena również obowiązuje zasada specjal-
ności wyrażona w art. 607 e k.p.k. W posiedzeniu w sprawie wydania ENA ma 
prawo wziąć udział prokurator i osoba ścigana, a także jej obrońca. Wnioskować 
z tego należy, że muszą być oni poinformowani o terminie posiedzenia. W sy-
tuacji, gdy osoba ścigana jest pozbawiona wolności, należy ją pouczyć o prawie 
złożenia wniosku o sprowadzenie jej na posiedzenie. Gdy sąd zdecyduje, że oso-
ba taka nie zostanie sprowadzona na posiedzenie, to w razie, gdy osoba ścigana 
nie ma obrońcy, konieczne jest wyznaczenie jej obrońcy z urzędu51. Warto rów-
nież zaznaczyć, że w przypadku, gdy czyn osoby ściganej jest zagrożony kara-
mi lub środkami nieizolacyjnymi, niedopuszczalne jest stosowanie w toku po-
stępowania środków polegających na pozbawieniu wolności. Organy procesowe 
w celu zabezpieczenia prawidłowego toku procesu dysponują jedynie środkami 
zapobiegawczymi o charakterze nieizolacyjnym52.

Prokurator po otrzymaniu ENA powinien przesłuchać osobę ściganą, czy-
li osoba ta musi stawić się przed prokuratorem. Podjęcie pierwszych czynno-
ści przez prokuratora względem takiej osoby powoduje, że osoba ta uzyskuje 
status quasi-strony, czyli strony w postępowaniu incydentalnym dotyczącym 

48 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 826.
49 Tamże, s. 827.
50 Tamże, s. 829.
51 Tamże, s. 846.
52 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 853.
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wykonania ENA53. Pozycja procesowa tej osoby jest zbliżona do pozycji oskar-
żonego w postępowaniu zasadniczym, czyli należy w stosunku do niej stosować 
przepisy dotyczące oskarżonego. Ma ona zatem prawo do korzystania z pomocy 
obrońcy i tłumacza54. Przed przystąpieniem do przesłuchania prokurator powi-
nien pouczyć osobę, której dotyczy ENA, o treści nakazu oraz o możliwości 
wyrażenia zgody na przekazanie lub zgody na niezastosowanie zasady specjal-
ności55.

Sąd w przedmiocie przekazania orzeka na posiedzeniu, w którym prawo 
mają wziąć udział prokurator i obrońca, w związku z tym osoby te powinny 
być zawiadomione o terminie i miejscu posiedzenia. Przepis art. 607 l § 1 k.p.k. 
całkowicie pomija osobę ściganą. Może to budzić poważne wątpliwości co do 
jego zgodności z prawem do rzetelnego procesu zagwarantowanym w art. 45 
ust. 1 Konstytucji RP oraz z prawem do obrony. Ponadto w art. 14 decyzji ra-
mowej o ENA zapewniono osobie ściganej, która została aresztowana, prawo do 
wysłuchania jej przez organ sądowy orzekający w kwestii ENA. Osoba ścigana 
powinna zaś mieć prawo do przedstawienia swoich racji wskazujących na brak 
podstaw do przekazania jej w trybie ENA56.

W świetle powyższego należy postulować, aby, mając na uwadze przepisy 
art. 42 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 14 decyzji ramowej o ENA, 
sądy orzekające w przedmiocie przekazania – odrębnie od kwestii tymczasowe-
go aresztowania – zawiadamiały osoby ścigane pozostające na wolności o ter-
minie i miejscu posiedzenia, a w odniesieniu do osób pozbawionych wolności – 
w drodze analogii – stosowały przepis art. 451 k.p.k, a zatem w razie zgłoszenia 
takiego wniosku przez tę osobę zarządzały jej sprowadzenie na posiedzenie, aby 
umożliwić jej złożenie wyjaśnień57.

Przesłuchanie osoby ściganej powinno być ograniczone przede wszystkim 
do kwestii związanych z wykonaniem ENA, a więc koncentrować się nie na 

53 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, wyd. 3, 
Warszawa 1984, s. 41.

54 A. Górski, A. Sakowicz, Komentarz do decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej w spra-
wie europejskiego nakazu aresztowania, w: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Do-
kumenty karne. Część II, red. E. Zielińska, Warszawa 2005, s. 300.

55 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008, 
s. 1290.

56 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 879.
57 K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. 

Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 1401.
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kwestii winy i odpowiedzialności osoby ściganej za przestępstwo, które stanowi 
podstawę wydania ENA, lecz na prawdziwości informacji zawartych w ena 
oraz innych okolicznościach istotnych dla rozstrzygnięcia o przekazaniu osoby 
ściganej58. W razie potrzeby do udziału w posiedzeniu, zarówno w przedmiocie 
tymczasowego aresztowania lub innego środka zapobiegawczego, jak i przeka-
zania, należy wezwać tłumacza59.

Zgoda na przekazanie powinna dotyczyć wszystkich czynów, które sta-
nowiły podstawę wydania ENA w innym państwie członkowskim UE60. Wy-
rażenie zgody na przekazanie wywiera skutki polegające przede wszystkim na 
przyspieszeniu postępowania dotyczącego wykonania ENA i przekazania oso-
by ściganej do państwa członkowskiego. Z tego też względu wyrażenie zgody 
na przekazanie jedynie w stosunku do części przestępstw nie mogłoby wywo-
łać zamierzonego przez ustawodawcę efektu, skoro o przekazaniu dotyczącym 
wszystkich czynów rozstrzyga się w jednym postępowaniu. Rezygnacja z zasady 
specjalności wywiera zaś skutek w odniesieniu do przestępstw nieobjętych ENA, 
a zatem jej zakres jest tu bez znaczenia61. Oświadczenie osoby ściganej powin-
no być złożone dobrowolnie oraz ze świadomością jego konsekwencji, a także 
należy umożliwić takiej osobie skorzystanie z pomocy prawnej. Osoba ścigana 
powinna być w stanie umożliwiającym swobodne powzięcie oraz wyrażenie de-
cyzji w przedmiotowej kwestii. Polski ustawodawca nie przewidział natomiast 
możliwości powołania obrońcy z urzędu w celu udzielenia pomocy osobie ściga-
nej w podejmowaniu decyzji oraz przy składaniu takiego oświadczenia. Jedynie 
zatem na zasadach ogólnych osoba ścigana może ustanowić obrońcę z wyboru 
lub wystąpić o wyznaczenie obrońcy z urzędu na podstawie art. 78 § 1 k.p.k.62

Sprawca może osobiście uczestniczyć w posiedzeniu sądu, na którym orze-
ka się w przedmiocie wystąpienia o wykonanie w innym państwie członkow-
skim UE orzeczenia o grzywnie, środku karnym w postaci nawiązki lub świad-
czenia pieniężnego albo orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu. 

58 H. Kuczyńska, Europejski nakaz aresztowania, „Europejski Przegląd Prawa” 2004, nr 3, 
s. 89–90.

59 A. Gajda, Europejski nakaz aresztowania a ochrona praw jednostki, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2007, nr 7, s. 27.

60 K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego…, 
s. 1402.

61 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 881.
62 Tamże, s. 882.
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Warunkiem jego uczestnictwa jest przebywanie przez sprawcę na terytorium RP, 
przy czym wtedy sąd musi zawiadomić go o terminie i miejscu posiedzenia. Po-
nadto w takim posiedzeniu może wziąć udział również obrońca, jeżeli stawi się 
na posiedzeniu63.

Zgodnie z art. 611fh § 1 k.p.k. zd. 2, w razie, gdy sprawca, który nie prze-
bywa na terytorium RP, nie ma obrońcy, prezes sądu właściwego do rozpozna-
nia sprawy może mu wyznaczyć obrońcę z urzędu. Decyzja ta ma charakter 
fakultatywny. Dla uznania potrzeby wyznaczenia obrońcy z urzędu znaczenie 
powinny mieć między innymi takie okoliczności, jak istnienie wątpliwości co 
do dopuszczalności wykonania orzeczenia w Polsce, wysokość kary pieniężnej 
podlegającej wykonaniu w Polsce, możliwość skierowania egzekucji do mająt-
ku sprawcy, a zwłaszcza nieruchomości. Wyznaczenie obrońcy, na podstawie 
komentowanego przepisu, jest niezależne od stanu majątkowego sprawcy. Jed-
nocześnie przepis ten nie wyłącza możliwości wyznaczenia obrońcy z urzędu 
na podstawie art. 78 § 1 k.p.k., co może mieć znaczenie zwłaszcza dla sprawcy, 
który przebywa na terytorium RP64. Decyzja zapada tu na posiedzeniu, w któ-
rym mają prawo wziąć udział sprawca, jeżeli przebywa na terytorium RP, i jego 
obrońca, jeżeli się stawi.

W przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia przepadku w innym 
państwie członkowskim, o którym mowa w art. 611fs k.p.k., mają prawo wziąć 
udział zarówno sprawca, jak i jego obrońca, na analogicznych zasadach jak była 
mowa wyżej.

Wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego o dostarczenie osoby zo-
stał opisany w przepisie art. 611h k.p.k. Wśród uprawnień osoby, co do której 
istnieją podstawy do podejrzeń, że popełniła zbrodnię podlegającą jurysdykcji 
MtK i ma zostać przesłuchana przez organa krajowe zgodnie z wnioskiem, na-
leży zaliczyć:

1)  prawo do bycia poinformowanym przed przesłuchaniem o tym, że istnie-
ją podstawy do podejrzeń, iż osoba przesłuchiwana popełniła zbrodnię 
podlegającą jurysdykcji MTK;

2)  prawo do milczenia, przy czym milczenie to nie może być brane pod 
uwagę przy orzekaniu o winie lub niewinności tej osoby;

63 Tamże, s. 1102.
64 K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego…, 

s. 1476.
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3)  prawo do korzystania z pomocy ustanowionego przez siebie obrońcy lub, 
jeżeli osoba ta nie ma obrońcy ustanowionego przez siebie, prawo do 
obrońcy wyznaczonego z urzędu w razie, gdy wymaga tego dobro wy-
miaru sprawiedliwości, oraz do bezpłatnego obrońcy, jeżeli osoba ta nie 
ma wystarczających środków na pokrycie kosztów obrońcy, oraz

4)  prawo do bycia przesłuchiwanym w obecności obrońcy, chyba że osoba 
ta dobrowolnie zrzekła się prawa do korzystania z pomocy obrońcy.

W świetle powyższego uzasadnione jest stanowisko, że status procesowy 
osoby, której dotyczy wniosek o dostarczenie MTK, jest zbliżony do statusu 
oskarżonego w procesie karnym. Można uznać, że osoba ta jest quasi-oskar-
żonym, co z kolei daje podstawę do stosowania wobec niej przepisów Kodeksu 
postępowania karnego o oskarżonym65.

W przepisie art. 612 k.p.k. został przewidziany dodatkowy obowiązek spo-
czywający na organach procesowych w wypadku zastosowania tymczasowego 
aresztowania wobec obywatela państwa obcego. Sprowadza się to do zagwaran-
towania cudzoziemcowi, który został zatrzymany lub tymczasowo aresztowa-
ny, możliwości skorzystania z pomocy i ochrony swojego państwa ojczystego. 
W związku z tym w razie aresztowania lub zatrzymania obywatela państwa ob-
cego należy niezwłocznie powiadomić osobę mu najbliższą lub inną wskazaną 
przez niego66.

Podczas analizy przedstawionych powyżej przepisów dotyczących postę-
powania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych nasuwa się 
wniosek, że główną gwarancją wynikającą z tych przepisów jest prawo do obro-
ny, wyrażające się przede wszystkim celowym zachowaniem podejmowanym 
w interesie oskarżonego67, który w procesie karnym zajmuje szczególną pozycję 
jako osoba zagrożona karą kryminalną w związku z zarzutem popełnienia prze-
stępstwa68. Osoba ta, obiektywnie rzecz biorąc, znajduje się w gorszej sytuacji, 
ponieważ każdy jest przeciwko niej, dlatego należy jej w maksymalnym stop-
niu umożliwić ochronę swoich praw. Osoba taka samodzielnie może podejmo-
wać czynności w postępowaniu, ma również prawo do korzystania z pomocy 

65 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego..., s. 1231–
1232.

66 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Kraków 2003, t. II, s. 691.

67 W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karengo…, s. 25.
68 K. Marszał, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny…, s. 202.
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podmiotu fachowego, jakim jest obrońca. Oskarżony sam może dokonać wyboru 
swojego obrońcy i wtedy koszty z tym związane ponosi samodzielnie, jednakże 
często bywa tak, że osoba taka nie jest w stanie pokryć kosztów pomocy praw-
nej, wtedy – zgodnie z art. 78 k.p.k., gdy wykaże, że nie jest w stanie uiścić kosz-
tów obrony – sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu. Poza tym w przypadkach 
wymienionych w art. 79 k.p.k. obrona jest obligatoryjna. Te sytuacje znajdą od-
zwierciedlenie również w przepisach działu XIII Kodeksu postępowania karne-
go, gdzie w wielu przypadkach, jak już było sygnalizowane wcześniej, sprawca, 
którego nie zawsze utożsamimy z oskarżonym, będzie tzw. quasi-oskarżonym, 
dlatego też będą mu służyły wszelkie narzędzia, które przysługują oskarżonemu. 

Z zasadą prawa do obrony, która została przedstawiona wyżej, wiąże się 
również nie mniej istotne prawo do informacji. Zasada ta wynika z art. 16 k.p.k., 
który stanowi, że jeżeli organ prowadzący postępowanie jest obowiązany po-
uczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i przysługujących 
uprawnieniach, to brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywo-
ływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej 
osoby, której to dotyczy. Informacja musi być skierowana do osoby, która musi 
być pouczona o odpowiednim zachowaniu, przy czym takie pouczenie musi być 
dla niej zrozumiałe, dlatego też w niektórych przypadkach konieczna będzie 
obecność tłumacza, który pomoże osobie zrozumieć i odpowiednio postąpić 
w określonej sytuacji, by swoim postępowaniem nie naraziła ona siebie na dalsze 
negatywne skutki. Obowiązek informowania wyrażony jest w konkretnych prze-
pisach Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli chodzi o dział XIII, odnoszący się 
do postępowania karnego ze stosunków międzynarodowych, tam też znajdują się 
liczne przepisy, które nakładają na organa procesowe obowiązek informowania. 
I tak, na przykład w przepisie art. 607k § 2 k.p.k. nałożony został na prokuratora 
obowiązek poinformowania osoby o treści nakazu europejskiego i o możliwości 
wypowiedzenia się co do wyrażenia zgody na przekazanie.

Kolejną istotną kwestią, która została poruszona powyżej i jest związana 
z gwarancjami oskarżonego w postępowaniu karnym ze stosunków międzyna-
rodowych, jest prawo do pomocy tłumacza. Wynika ono nie tylko z przepisów 
Kodeksu postępowania karnego, ale również z aktów o charakterze międzyna-
rodowym, jak Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
która, mimo że została uchwalona ponad 60 lat temu, nadal zachowuje swoją 
aktualność.
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Zagwarantowanie powyższych uprawnień dla oskarżonego odgrywa zna-
czącą rolę i zabezpiecza jego pozycję w postępowaniu karnym, w którym to 
niewątpliwie oskarżony znajduje się w trudniejszej pozycji, gdyż przeciwko nie-
mu występuje oskarżyciel publiczny dysponujący wieloma środkami, które są 
niedostępne dla oskarżonego. Oskarżyciel publiczny korzysta z aparatu ściga-
nia, ponadto jest podmiotem fachowym, a oskarżony często po raz pierwszy ma 
kontakt z wymiarem sprawiedliwości i nie ma świadomości, jak powinien się 
zachować, jakie podjąć działania, które będą dla niego korzystne, dlatego tak 
istotne znaczenie odgrywa tu prawo do informacji. Jednakże konieczne jest, by 
taka informacja dotarła w odpowiedni sposób do oskarżonego i była dla niego 
zrozumiała (prawo do pomocy tłumacza). Ważne, by oskarżony miał świado-
mość, że przysługuje mu prawo do obrony zarówno formalnej, jak i materialnej. 
To, czy oskarżony skorzysta z tych gwarancji, zależy tylko i wyłącznie od niego. 
Nie zmienia to jednak faktu, że musi on zostać o tym poinformowany.
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the GUARAnteeS to the DeFenDAnt  
in inteRnAtionAL cRiMinAL PRoceeDinGS

Summary

The matters related to defendant’s guarantees are regulated both by the Polish legal 
system and by international law. Defendant’s guarantees constitute a very significant 
issue in view of the fact that defendants are the subject of the criminal proceedings and 
that in such proceedings, in principle, they are on their own while facing prosecutors 
with a strong law enforcement system at their disposal. Therefore, it is essential that 
defendants are notified of their rights and that their rights are ensured and respected. 
The situation seems to be slightly more complicated in international criminal proceed-
ings. The following article presents the basic guarantees available to the defendant, i.e. 
the right to defence, the right to translation services free of charge, the right to informa-
tion, and the right to due process.

Translated by Marta Brzezińska

Keywords: criminal proceedings, defendant, international proceedings
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SPRAWozDAnie 
ze zjAzDU KAteDR PRAWA FinAnSoWeGo  

i KAteDR PRAWA PoDAtKoWeGo

W dniach 29–31 maja 2014 roku w Międzyzdrojach (woj. zachodniopomor-
skie) odbył się Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego 
i konferencja naukowa pt. XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie 
podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, którego organizatorem 
była Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Głównym celem było podsumowanie doświadczeń ostatniego ćwierćwie-
cza i ocena skutków transformacji w Polsce prawa finansowego i prawa podat-
kowego, a także identyfikacja problemów badawczych wymagających rozwiąza-
nia w przyszłości. W Zjeździe uczestniczyło 140 osób ze wszystkich ośrodków 
akademickich w Polsce. Przygotowano 96 referatów, które zostały opublikowane 
w recenzowanej pracy zbiorowej pt. XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym 
i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, 
Szczecin 2014, ss. 1044. Partnerem Zjazdu Katedr było Wydawnictwo Wolters 
Kluwer SA, natomiast honorowy patronat sprawowała Gmina Międzyzdroje. 
Uroczystego otwarcia konferencji naukowej dokonali: prof. zw. dr hab. Marek 
Górski (prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie 
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Szczecińskim), dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz (dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiar-
ski (kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego).

W pierwszym dniu Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego od-
była się sesja plenarna poświęcona genezie nowego ustroju finansowego Rze-
czypospolitej Polskiej tworzonego od 1989 r., której przewodniczył prof. zw. 
dr hab. Andrzej Drwiłło (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni). 
W refleksyjnej ocenie, nawiązującej do najważniejszych wydarzeń ostatniego 
ćwierćwiecza w sferze prawa finansowego, uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Te-
resa Dębowska-Romanowska (Uniwersytet Łódzki), prof. zw. dr hab. Krystyna 
Piotrowska-Marczak (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), prof. zw. dr hab. Eu-
geniusz Ruśkowski (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Witold Modze-
lewski (Uniwersytet Warszawski). W toku wielowątkowej dyskusji podkreślano 
wprowadzanie pionierskich rozwiązań, które stanowiły ważny etap przygoto-
wań do akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej (np. prawne określenie sek-
tora finansów publicznych, stworzenie podstaw ustroju finansowego samorządu 
terytorialnego, wprowadzenie nowoczesnych konstrukcji prawnych w zakresie 
opodatkowania dochodów osób fizycznych i osób prawnych, wprowadzenie do 
polskiego systemu podatkowego konstrukcji podatku od towarów i usług oraz 
podatku akcyzowego). Generalnie pozytywnie oceniono ten okres, wskazu-
jąc jednocześnie na problemy związane z implementacją standardów unijnych 
do polskiego prawa podatkowego i prawa finansów publicznych. Podkreślano 
jednocześnie ewolucyjny charakter wprowadzanych zmian prawa finansowego 
i podatkowego. Skutkowało to wprowadzaniem ważnych reform przez wiele lat 
i wywoływało wrażenie niestabilności w polskim prawie finansowym oraz po-
datkowym. 

W drugim dniu obrady prowadzono w ramach następujących paneli: prawo 
i postępowanie podatkowe (moderator prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 
z Uniwersytetu Śląskiego), prawo finansowe samorządu terytorialnego (mode-
rator prof. dr hab. Wiesława Miemiec z Uniwersytetu Wrocławskiego), prawo 
rynku finansowego (moderator dr hab. prof. UG Anna Jurkowska-Zeidler z uni-
wersytetu Gdańskiego), międzynarodowe prawo podatkowe (moderator dr hab. 
prof. UŁ Henryk Dzwonkowski z Uniwersytetu Łódzkiego). W ramach wyżej 
wymienionych paneli zaprezentowano łącznie 18 referatów.
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W pierwszym panelu prof. zw. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu) wygłosił referat pt. Ekonomiczne a etyczne gra-
nice opodatkowania – rodowód problemu, podkreślając konieczność dokonania 
zmian w prawie podatkowym zapewniających równowagę pomiędzy salus pub-
licae a salus civium oraz nakładanie obowiązków podatkowych z poszanowa-
niem wolności i praw ekonomicznych, przy odpowiednim zachowaniu ustrojo-
wych, ekonomicznych oraz psychologicznych granic opodatkowania. Następnie 
dr hab. prof. UŁ Adam Mariański (Uniwersytet Łódzki) w referacie pt. Zasada 
in dubio pro tributario w orzecznictwie NSA oraz Trybunału Konstytucyjnego 
podkreślił, że niniejsza zasada realizuje standardy demokratycznego państwa 
prawa, które mają szczególne znaczenie w odniesieniu do norm o charakterze 
ingerencyjnym. Ocenił, że ustanowienie zasady in dubio pro tributario w prawie 
pozytywnym powinno być jednak poprzedzone dyskusją nad jej postacią i za-
kresem. W kolejnym referacie pt. Prawo podatnika do sądu – aspekt przedmio-
towy, dr Artur Mudrecki (Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie) dowodził, 
że prawo to jest cechą demokratycznego państwa prawnego i powinno być sze-
roko interpretowane. Negatywnie ocenił planowane ograniczenie kognicji sądów 
administracyjnych w zakresie spraw dotyczących indywidualnych interpretacji 
podatkowych, które umożliwiają podatnikowi uzyskanie pewności co do stoso-
wania określonego przepisu prawa. Dr Hanna Filipczyk (Uniwersytet im. M. Ko-
pernika w Toruniu) w referacie pt. Ingerencyjny charakter prawa podatkowego 
– jedna teza, dwie interpretacje, wskazała na pozorną oczywistość i jednoznacz-
ność tezy o ingerencyjnym charakterze norm prawa podatkowego, która stanowi 
opinio communis polskiej doktryny prawa podatkowego. Wskazała na różnice 
w sposobach rozpoznania relacji między własnością a podatkiem i wynikające 
z tego ważne konsekwencje teoretyczne i praktyczne. W referacie pt. Zasada 
pewności prawa podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego, dr Katarzyna Kopyściańska (Uniwersytet Wrocławski) zauważyła, że do 
przestrzegania wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo zasad przyczynia 
się racjonalizacja procedur prawodawczych (racjonalizacja systemu). W konklu-
zji stwierdziła, że zasady pewności prawa podatkowego nie można utożsamiać 
z absolutną ochroną interesów podatnika i przeciwstawiać interesom podmiotów 
prawa publicznego.

W panelu dotyczącym prawa finansowego samorządu terytorialnego, 
prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) 
w referacie pt. Znaczenie prawne uchwały budżetowej, ocenił treść i strukturę 
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uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, jej zakres oraz speł-
niane funkcje, a także rodzaje sankcji w przypadku naruszenia jej postanowień. 
Następnie dr Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski) w referacie pt. Proces 
maksymalizacji dochodów z opłat samorządowych przedstawił problem „wy-
dajności dochodowej” opłat samorządowych oraz ich miejsce wśród innych do-
chodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ocenił pojawiające się 
w praktyce próby poszukiwania nowych albo maksymalizowania istniejących 
źródeł samorządowych dochodów własnych, podkreślając jednak konieczność 
wyważenia interesów podmiotu publicznego oraz podmiotów zobowiązanych. 
Mgr Kamil Dybiec (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) w referacie 
pt. Opłata za wjazd do śródmieścia – postulat wprowadzenia do polskiego prawa 
finansowego nowej opłaty lokalnej uznał, że wprowadzenie tej opłaty powinna 
poprzedzać wnikliwa analiza jej formy, która byłaby spójna z wymogami pol-
skiego prawa finansowego i akceptowana przez społeczności lokalne. W następ-
nym referacie pt. Dochody podatkowe gmin hiszpańskich – analiza finansowa 
i prawna, dr Jarosław Marczak (Uniwersytet Łódzki) dokonał analizy ewolucji 
systemu podatkowego w Hiszpanii od „stylu latynowskiego” do „europejskie-
go”. Ocenił, że system dochodów gmin w Hiszpanii jest stabilny w aspekcie 
prawnym i gwarantuje szeroki zakres autonomii podatkowej gmin. W referacie 
pt. Ograniczenie władztwa podatkowego gmin związane z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, dr Rafał Dowgier (Uniwersytet w Białymstoku) analizował 
konsekwencje przystąpienia Polski do struktur UE oraz proces realizacji zobo-
wiązań wynikających z prawa pierwotnego i wtórnego UE mających wpływ na 
zakres władztwa podatkowego wykonywanego przez gminy.

W ramach panelu dotyczącego prawa rynku finansowego przedstawiono 
4 referaty. W pierwszym, pt. Zmiany prawne w organizacji i funkcjonowaniu 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w okresie dwudziestu pięciu 
lat od transformacji ustrojowej, dr Iwona Ciepiela (Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach) przedstawiła wieloaspektowy dynamiczny rozwój tych podmiotów oraz 
świadczonych przez nie usług finansowych. Następnie dr Piotr Stanisławiszyn 
(Uniwersytet Opolski), w referacie pt. Unia Bankowa – blaski i cienie nowego 
mechanizmu rynku finansowego, wskazał na bezprecedensowy charakter działań 
polegających na opracowaniu założeń i wdrożeniu mechanizmów Unii Banko-
wej w całej UE. Krytycznie ocenił funkcjonowanie mechanizmu Unii Bankowej 
w zakresie centralizacji, roli i zakresu współpracy narodowych organów nad-
zorczych oraz form ich współpracy w państwach ze strefy wspólnej waluty euro 
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i w państwach spoza tej strefy. Dr hab. prof. UAM Tomasz Nieborak (Uniwersy-
tet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) w referacie pt. Przedawnienie odpowiedzial-
ności administracyjnej podmiotu nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finan-
sowego – synteza problemu uznał, że konieczna jest rewizja dotychczasowych 
regulacji i wprowadzenie ogólnych rozwiązań prawa administracyjnego doty-
czących ustalenia terminu przedawnienia sankcji administracyjnych. Sprzyjać 
to powinno większej stabilizacji obrotu na rynku finansowym. Następnie dr hab. 
Witold Srokosz (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił referat pt. Prawo a roz-
wój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku, w którym wskazał na 
rozwój Internetu i zmiany społeczne implikujące rozwój elektronicznych form 
płatności. Otwiera to nowe obszary badań w sferze usług płatniczych.

W panelu dotyczącym międzynarodowego prawa podatkowego przedsta-
wiono również 4 referaty. Mgr Bartosz Kubista (Uniwersytet Śląski w Katowi-
cach) w referacie pt. Rewizja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jako 
instrument uszczelniania systemu podatkowego pozytywnie ocenił działania 
zmierzające do rewizji takich umów, polegające na renegocjacji ich postanowień. 
Z kolei dr hab. Dominik Gajewski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), 
w referacie pt. Kilka refleksji na temat międzynarodowego holdingowego prawa 
podatkowego, wskazał na wiele sposobów unikania opodatkowania holdingów 
międzynarodowych i potrzebę wprowadzenia w prawie unijnym rozwiązań po-
datkowych kompleksowo regulujących działalność transgraniczną holdingów. 
Dr Małgorzata Wróblewska (Uniwersytet Gdański) w referacie pt. Zasada swo-
body przepływu towarów w kontekście regulacji dotyczących opodatkowania 
bezpośredniego oceniła, że w kontekście podatków bezpośrednich, zasada swo-
body przepływu towarów ma ograniczony zasięg i dotyczy niezakłóconego ob-
rotu towarowego. Następnie dr Ireneusz Mirek (Uniwersytet Łódzki) w referacie 
pt. Rozbieżności między wersjami językowymi dyrektyw na przykładzie opodat-
kowania usług turystycznych, analizując dorobek Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej uznał, że nie ma w dyrektywach unijnych wyraźnych wymo-
gów adresowanych do państw członkowskich wprowadzenia pojęcia „podróżny” 
w miejsce pojęcia „klient”. Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące opodat-
kowania usług biur podróży nie są zatem sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

W ostatnim dniu obrady prowadzono w ramach sesji plenarnej pt. Prawo 
finansowe zabezpieczenia społecznego (moderator dr hab. prof. UŚ Marek Zde-
bel z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) i wygłoszono 3 referaty. W pierw-
szym pt. Ubezpieczenia emerytalne w okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat 
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przeobrażeń w prawie finansowym, dr Tomasz Sowiński (Uniwersytet Gdański) 
przedstawił teoretyczne i praktyczne zagadnienia ubezpieczeń emerytalnych, 
zwłaszcza w kontekście reform i pseudoreform systemu. Podkreślał istniejące 
zagrożenia dla równowagi finansowej funduszy zabezpieczenia społecznego. 
Następnie dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski (Uniwersytet im. M. Kopernika 
w Toruniu) przedstawił referat pt. Dezaktualizacja znaczenia Funduszu Rezerwy 
Demograficznej jako funduszu rezerwowego w systemie finansowym ubezpie-
czenia emerytalnego. Uznał, że nie doceniano roli tego funduszu i dotychczas 
traktowano go w sposób instrumentalny. Dr Paweł Woroniecki (Uniwersytet 
Jagielloński) przedstawił referat pt. Ustrój i działalność Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w ujęciu prawnofinansowym na tle wcześniejszych rozwiązań nor-
matywnych. Analizując ustrojową i finansowoprawną problematykę związaną 
z funkcjonowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia i poprzedzających go kas 
chorych, wskazał na potrzebę zrównoważenia gospodarki finansowej NFZ.

Podsumowania poszczególnych sesji dokonali ich moderatorzy z udziałem 
koordynatora tej części obrad, którym była dr hab. prof. KAAFM Irena Czaja-
-Hliniak (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego).


