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Artyku³y
Maciej Rzewuski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Ujawnienie w ksiêdze wieczystej przekszta³ceñ
podmiotowych w spó³ce cywilnej
 zagadnienia wybrane
Tytu³owe zagadnienie to materia aktualna zarówno w pimiennictwie,
jak te¿ w judykaturze, budz¹ca szereg w¹tpliwoci w praktyce obrotu nieruchomociami stanowi¹cymi wspó³w³asnoæ wspólników spó³ki cywilnej.
W celu przybli¿enia niniejszej problematyki warto odwo³aæ siê do przyk³adowego, fikcyjnego stanu faktycznego. Otó¿:
W dniu 3 listopada 2010 r. Jan B. i Piotr B. wnieli o dokonanie w ksiêdze
wieczystej oznaczonej numerem 111 wpisu prawa w³asnoci na swoj¹ rzecz, na
zasadzie wspólnoci ³¹cznej wspólników spó³ki cywilnej. Do wniosku, jako podstawê wpisu, do³¹czyli: postanowienie S¹du Rejonowego w K. z dnia 13 grudnia
2009 r. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Izie B., a tak¿e sporz¹dzone w formie pisemnej z podpisami notarialnie powiadczonymi: umowê
o czêciowym dziale spadku z dnia 1 stycznia 2010 r. oraz owiadczenie Zofii R.
w zakresie wyst¹pienia ze spó³ki cywilnej X w K.
Ksiêga wieczysta nr 111 prowadzona jest dla nieruchomoci gruntowej
sk³adaj¹cej siê z dzia³ki nr 15 o powierzchni 0,30 ha, po³o¿onej w K. W dziale II
wskazanej ksiêgi, jako w³aciciele na prawach wspólnoci ³¹cznej wspólników
spó³ki cywilnej, ujawnieni s¹: Jan B., Iza B. i Zofia R.
Spadek po Izie B. zmar³ej dnia 17 padziernika 2008 r. w K. na podstawie
ustawy nabyli: m¹¿ Konrad B. oraz synowie Jan B. i Piotr B., po 1/3 czêci
ka¿dy z nich.
W umowie o czêciowym dziale spadku po Izie B. z dnia 1 stycznia 2010 r.
Konrad B., Jan B i Piotr B. uznali, ¿e w³acicielami nieruchomoci, dla której
prowadzona jest ksiêga wieczysta o nr 111, bêd¹ Jan B. i Piotr B. na zasadzie
wspólnoci ³¹cznej wspólników spó³ki cywilnej.
Podejmuj¹c siê próby oceny powy¿szej sytuacji faktycznej oraz zasadnoci ¿¹dania zawartego we wniosku z dnia 3 listopada 2010 r., nale¿a³oby
odwo³aæ siê do kilku podstawowych kwestii.
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Na wstêpie trzeba podkreliæ, i¿ zgodnie z przepisem art. 6268 § 2 k.p.c.
w postêpowaniu wieczystoksiêgowym s¹d bada wy³¹cznie treæ wniosku,
treæ i formê do³¹czonych do wniosku dokumentów oraz treæ ksiêgi wieczystej. Wskazana regulacja prawna zakrela zatem wyranie pole kognicji s¹du
wieczystoksiêgowego. W judykaturze dominuje jednak trafny pogl¹d, wedle
którego s¹d wieczystoksiêgowy jest uprawniony, a wrêcz zobligowany do zbadania czynnoci materialnej, maj¹cej stanowiæ podstawê wpisu w ksiêdze
wieczystej, tak¿e pod wzglêdem jej skutecznoci materialnej1. W sytuacji za,
gdyby taka czynnoæ nie wywo³a³a zamierzonych skutków materialnoprawnych, wniosek winien zostaæ oddalony.
Nale¿y równie¿ zwa¿yæ, i¿ w wietle regulacji art. 31 ust. 1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece2, wpis mo¿e byæ
dokonany na podstawie dokumentu z podpisem notarialnie powiadczonym,
je¿eli przepisy szczególne nie przewiduj¹ innej formy dokumentu. Wprawdzie powo³any wy¿ej przepis zawiera minimum wymagañ formalnych obowi¹zuj¹cych na gruncie postêpowania wieczystoksiêgowego, jednak nie znajduje
on zastosowania, gdy przepisy szczególne wymagaj¹, aby dany dokument mia³
inn¹ lepsz¹ formê. Poza sporem jest, i¿ przyk³adem takiej sytuacji jest
umowa przeniesienia w³asnoci nieruchomoci, dla której art. 158 k.c. wymaga zachowania formy aktu notarialnego3.
Zgodnie ze stanowiskiem S¹du Najwy¿szego, wyra¿onym w uchwale
z dnia 9 lutego 2007 r.4, które autor w pe³ni podziela, przyst¹pienie nowego
wspólnika do spó³ki cywilnej, w której wspólnikom przys³uguje wspó³w³asnoæ ³¹czna nieruchomoci, wymaga zachowania formy szczególnej obowi¹zuj¹cej przy przeniesieniu w³asnoci nieruchomoci. Warto przy tym nadmieniæ, i¿ brak jest uzasadnionych podstaw, aby ró¿nicowaæ skutki ust¹pienia
wspólnika ze spó³ki cywilnej w odniesieniu do wspó³w³asnoci nieruchomoci
od tego, czy w miejsce ustêpuj¹cego wspólnika wstêpuje, czy te¿ nie wstêpuje
inny wspólnik5.
W uzasadnieniu wy¿ej powo³anej uchwa³y z dnia 9 lutego 2007 r. S¹d
Najwy¿szy trafnie skonstatowa³, ¿e gdyby rzeczywistym zamiarem racjonalnego ustawodawcy by³o, aby zawarcie umowy spó³ki cywilnej lub jej zmianê
(równie¿ od strony podmiotowej) traktowaæ jako swoisty wyj¹tek od zastrze¿enia formy notarialnej dla zwi¹zanego z tymi czynnociami przeniesienia
w³asnoci nieruchomoci, to legislator wprowadzi³by w tym zakresie wyrane
1 Zob. orzeczenia SN: z dnia 7 grudnia 1999 r., II CKN 591/98, OSNC 2000, nr 78, poz.
13 oraz z dnia 25 lutego 1963 r., III CR 177/62, OSNCP 1964, nr 2, poz. 36.
2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 ze. zm.
3 Szerzej: w uzasadnieniu postanowienia SN z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. III CSK
335/07, Legalis. Zob. te¿: S. Rudnicki, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Przepisy
o postêpowaniu w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 169 i n.
4 Uchwa³a SN z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06, Legalis.
5 Tak SN w uzasadnieniu postanowienia z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. III CSK 335/07.
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postanowienie. Skoro takie zastrze¿enie dla z³agodzenia wymogu formy aktu
notarialnego nie wystêpuje w treci art. 860 § 2k.c., to skutecznoæ czynnoci
prawnej, takiej jak umowa spó³ki, tudzie¿ jej zmiana, której rezultatem ma
byæ przeniesienie w³asnoci nieruchomoci, dla którego ustawa zastrzega
formê aktu notarialnego, nale¿y oceniaæ wed³ug ogólnych zasad dotycz¹cych
niezachowania formy szczególnej.
Przenosz¹c powy¿sze rozwa¿ania na grunt analizowanego stanu faktycznego, nie powinno budziæ w¹tpliwoci, ¿e w sprawie nie zachowano szczególnej formy aktu notarialnego dla przeniesienia przez spadkobierców ustawowych po Izie B. prawa wspó³w³asnoci nieruchomoci na rzecz Jan B i Piotr
B. Niniejszego wymogu z ca³¹ pewnoci¹ nie spe³nia umowa o czêciowym
dziale spadku z dnia 1 stycznia 2010 r. zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie powiadczonymi.
Per analogiam nale¿a³oby oceniæ owiadczenie Zofii R. o wyst¹pieniu ze
spó³ki cywilnej X w K. Nie sposób przyj¹æ, aby wypowiedzenie udzia³u bez
zachowania formy notarialnej w sytuacji, gdy dotyczy to nieruchomoci, wywo³a³o skutki wzglêdem zmiany krêgu wspó³w³acicieli ³¹cznych. Wypowiedzenie udzia³u stanowi przecie¿ czynnoæ, której rezultatem jest przeniesienie prawa wspó³w³asnoci nieruchomoci. Tymczasem przepis art. 869 k.c.,
podobnie zreszt¹ jak regulacja art. 860 § 2 k.c., nie zawiera odstêpstwa od
wymogu zachowania formy aktu notarialnego6.
Nie neguj¹c relewantnoci powy¿szych wywodów, warto zwróciæ uwagê
na jeszcze jedn¹ kwestiê natury prawnomaterialnej. Chodzi mianowicie
o regulacjê z art. 872 k.c., wed³ug której dopuszczalne jest zastrze¿enie, ¿e
spadkobiercy wspólnika spó³ki cywilnej wejd¹ do tej spó³ki na jego miejsce.
Komentatorzy przyjmuj¹, ¿e zastrze¿enia, o jakim mowa w treci niniejszego
przepisu, mo¿na dokonaæ w treci umowy spó³ki lub w ramach uchwa³y
wspólników podjêtej jeszcze za ¿ycia wspólnika, którego dotyczy zastrze¿enie7. Mimo ¿e wejcie takich nastêpców do spó³ki nastêpuje ex lege, to jednak
wnioskodawcy winni wykazaæ przed s¹dem wieczystoksiêgowym istnienie
stosownego zastrze¿enia. Brak aktywnoci uprawnionych w tej materii ju¿ in
abstracto stanowi³by kolejn¹ wa¿k¹ przeszkodê w uwzglêdnieniu ¿¹dania
sformu³owanego we wniosku.
W analizowanej sytuacji, zdaniem autora, jedynym zasadnym rozstrzygniêciem by³oby wiêc oddalenie wniosku Jana B. i Piotra B. o dokonanie
w ksiêdze wieczystej o nr 111 wpisu prawa w³asnoci na ich rzecz, na zasadzie wspólnoci ³¹cznej wspólników spó³ki cywilnej.

6
7

Tak SN w uzasadnieniu uchwa³y z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06.
J. Gudowski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. 2,
Warszawa 2006, s. 699.

8

Maciej Rzewuski

Summary
Disclosure of the subjective transformation in a civil partnership
in the land register  selected issues
Key words: land register, partnership, personal changes.

This article is about some legal and practical issues related to real estate
owned by the partners of a civil partnership. Referring to a specific situation,
the author has analyzed the problem of disclosure in the land register of
personal changes in the contract that company. The article seems to be so
interesting about that causes a lot of concern in practice.
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Hanna Fr¹ckowiak
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Fikcja dorêczenia pisma procesowego
osobie fizycznej prowadz¹cej ewidencjonowan¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹
 praktyczne aspekty zagadnienia
Zagadnienie dorêczeñ korespondencji s¹dowej jest tematem z pozoru
ma³o znacz¹cym dla prowadzonego postêpowania i wielu kojarzy siê jedynie
z czysto technicznymi dzia³aniami s¹du. Jednak¿e tylko dorêczenie dokonane
zgodnie ze stawianymi mu wymaganiami mo¿e wywo³aæ skutki procesowe,
dlatego te¿ zachowanie odpowiedniej formy dorêczeñ ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia mo¿liwoci ochrony praw uczestników postêpowania.
Z uwagi na donios³oæ problematyki dorêczeñ, zw³aszcza tzw. instytucji
dorêczeñ zastêpczych i domniemania dorêczenia w trybie przepisu art. 139
§ 3 k.p.c., w praktyce stosowanego w bardzo du¿ym rozmiarze  szczególnie
w postêpowaniach prowadzonych przed s¹dami gospodarczymi, istotna wydaje siê umiejêtnoæ w³aciwego jej stosowania oraz interpretowania zawi³ych niuansów odnosz¹cych siê do osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹.

Zasady ogólne
Dorêczenie jest pisemnym i sformalizowanym sposobem zawiadomienia
uczestników postêpowania o podjêtych i planowanych przez organ czynnociach oraz o czynnociach, jakie podjê³a druga strona postêpowania. Nie
mo¿e wiêc ono nast¹piæ w sposób dowolny. Stosownie do art. 131 § 1 k.p.c.
s¹d dokonuje dorêczeñ przez operatora publicznego lub innego operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.  Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r., nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r., nr 18, poz. 97 i nr 168,
poz. 1323), osoby zatrudnione w s¹dzie, komornika lub s¹dow¹ s³u¿bê dorêczeniow¹1. Szczegó³owy tryb dorêczania pism s¹dowych przez pocztê w po1

Do chwili uchwalenia kolejnych zmian kodeksu w 2009 r. s³u¿ba ta nie zosta³a utworzona.
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stêpowaniu cywilnym okrela rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci
z dnia 12 padziernika 2010 r.2 Ponadto nale¿y stosowaæ przepisy Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r.3 dotycz¹ce dorêczania w pañstwach cz³onkowskich dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych4.
W elektronicznym postêpowaniu upominawczym dorêczeñ powodowi dokonuje siê za porednictwem systemu teleinformatycznego obs³uguj¹cego
elektroniczne postêpowanie upominawcze (dorêczenie elektroniczne), a pozwanemu  w przypadku, gdy wniesie pismo drog¹ elektroniczn¹. Szczegó³owy
tryb dorêczania pism procesowych w elektronicznym postêpowaniu upominawczym okrela Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 grudnia
2009 r. w sprawie trybu dorêczeñ elektronicznych w elektronicznym postêpowaniu upominawczym5.

Dokonywanie dorêczeñ przedsiêbiorcom
Wymogiem formalnym pierwszego pisma procesowego, a z regu³y bêdzie
nim pozew, jest wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby stron (art. 126
§ 2 k.p.c.). Je¿eli adresatem jest osoba fizyczna, dorêczenia dokonuje siê jej
osobicie na adres zamieszkania, a gdy nie ma ona zdolnoci procesowej  jej
przedstawicielowi ustawowemu (art. 133 § 1 k.p.c.).
Pisma procesowe dla przedsiêbiorców i wspólników spó³ek handlowych,
wpisanych do rejestru s¹dowego na podstawie odrêbnych przepisów, dorêcza
siê na adres podany w rejestrze, chyba ¿e strona wskaza³a inny adres dla
dorêczeñ. Je¿eli ostatni wpisany adres zosta³ wykrelony jako niezgodny
z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zg³oszono wniosku o wpis nowego adresu,
adres wykrelony jest uwa¿any za adres podany w rejestrze (art. 133 § 2a
k.p.c.).
Treæ tego przepisu reguluje sposób dorêczania pism s¹dowych przedsiêbiorcom. Z literalnej wyk³adni tego przepisu wynika za, i¿ osoby fizyczne
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie podlegaj¹ zasadom tam wyra¿onym
z uwagi na brak obowi¹zku wpisu do rejestru przedsiêbiorców. Ustawodawca bowiem wyranie odró¿ni³ sytuacjê, gdy przesy³ka s¹dowa ma byæ
2 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci w sprawie szczegó³owego trybu i sposobu dorêczania pism s¹dowych w postêpowaniu cywilnym z dnia 12 padziernika 2010 r. (Dz.U.
nr 190, poz. 1277).
3 Rozporz¹dzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotycz¹ce dorêczania w pañstwach cz³onkowskich dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz uchylaj¹ce rozporz¹dzenie Rady (WE)
nr 1348/2000 z dnia 13 listopada 2007 (Dz.Urz.UE.L nr 324, s. 79).
4 S. Cielak, Formalizm postêpowania cywilnego, Warszawa 2008, s. 233.
5 Dz.U. nr 226, poz. 1831.
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dorêczona przedsiêbiorcy  osobie fizycznej prowadz¹cej ewidencjonowan¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz gdy kierowana jest do pozosta³ego krêgu przedsiêbiorców  podlegaj¹cych obowi¹zkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru
S¹dowego (KRS).
Dorêczeñ przedsiêbiorcom wpisanym do ewidencji dokonuje siê wed³ug
przepisów reguluj¹cych te kwestie w stosunku do osób fizycznych6, a zatem
w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie siê adresata zastanie (art. 135
k.p.c.), ewentualnie  w toku sprawy  w sekretariacie s¹du (art. 132 k.p.c.).
Zawsze jednak winno byæ ono dokonane bezporednio do r¹k adresata (art.
133 § 1 k.p.c.) Dopiero w razie niemo¿noci dokonania dorêczenia w sposób
wskazany powy¿ej (dorêczenie w³aciwe), dopuszczalne jest zastosowanie
dorêczenia zastêpczego, tj. do r¹k innej osoby ni¿ adresat. Przepis art. 138
k.p.c. stanowi bowiem, ¿e je¿eli dorêczaj¹cy nie zastanie adresata w mieszkaniu, mo¿e dorêczyæ pismo s¹dowe doros³emu domownikowi, a gdyby go nie
by³o  administracji domu, dozorcy domu lub w³aciwemu organowi gminy,
je¿eli osoby te nie s¹ przeciwnikami adresata w sprawie i podjê³y siê oddania
mu pisma.
Brak mo¿liwoci dokonania dorêczenia w³aciwego b¹d zastêpczego jest
warunkiem dopuszczalnoci dorêczenia per aviso, o którym mowa w przepisie art. 139 § 1 k.p.c. Szczegó³owe zasady awizowania pism s¹dowych okrelaj¹ § 6 ust. 2 i nastêpne Rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owego trybu
i sposobu dorêczania pism s¹dowych. Materia ta jednak wykracza poza ramy
niniejszego opracowania i nie ma praktycznego znaczenia dla rozwa¿anego
poni¿ej problemu zwi¹zanego z dorêczaniem korespondencji s¹dowej osobom
fizycznym prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹7.

Domniemanie dorêczenia
Przepisy ustawy wraz z przepisami wykonawczymi szczegó³owo reguluj¹
kwestie dotycz¹ce dorêczeñ, w tym dorêczeñ dokonywanych do r¹k przedsiêbiorców, równie¿ tych bêd¹cych osobami fizycznymi, jednak¿e w praktyce
zagadnienie to jest o wiele bardziej skomplikowane. Problemy z dorêczenia6 Zob. uchwa³ê SN z dnia 18 grudnia 1992 r. (sygn. akt: III CZP 152/92), w której S¹d
Najwy¿szy uzna³, ¿e tak¿e w postêpowaniu przed s¹dem gospodarczym to osoba fizyczna, a nie
jej firma ma zdolnoæ s¹dow¹. Dorêczanie pism s¹dowych takiej osobie nastêpuje wed³ug zasad
przewidzianych dla osób fizycznych. W postanowienie z dnia 26 stycznia 1993 r. (sygn. akt:
II CRN 74/92) SN stwierdzi³, i¿ pozew skierowany przeciwko osobie fizycznej prowadz¹cej
dzia³alnoæ gospodarcz¹ powinien wskazywaæ miejsce zamieszkania tej osoby (art. 126 § 2 i art. 187
§ 1 k.p.c.), za dorêczanie pism s¹dowych wymienionej osobie nastêpuje wed³ug zasad przewidzianych dla dorêczeñ osobie fizycznej.
7 W sprawie dorêczeñ w postêpowaniu cywilnym zob. równie¿: A. Woliñska, Tryb dorêczania pism s¹dowych przedsiêbiorcom wpisanym do ewidencji, Monitor Prawniczy 2009, nr 4,
s. 237 i n.
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mi wynikaj¹ bowiem na ogó³ z przekonania adresatów o bezkarnoci unikania odbioru korespondencji pochodz¹cej z s¹du. Pomimo i tak o wiele wiêkszej ni¿ jeszcze parê lat temu wiadomoci prawnej polskiego spo³eczeñstwa,
wiele osób, w tym bardzo du¿a liczba przedsiêbiorców, a zatem podmiotów, od
których oczekuje siê profesjonalizmu i starannoci, wychodzi z za³o¿enia, ¿e
nieodebranie przesy³ki s¹dowej uniemo¿liwi dalsze prowadzenie postêpowania
s¹dowego. Takie niesumienne zachowanie pozostaje jednak¿e bez jakiegokolwiek uzasadnienia prawnego, albowiem przepisy proceduralne przewiduj¹
mo¿liwoæ zastosowania domniemania dorêczenia poprzez pozostawienie pisma procesowego w aktach sprawy8.
Artyku³ 136 § 1 k.p.c. stanowi: strony i ich przedstawiciele maj¹ obowi¹zek zawiadamiaæ s¹d o ka¿dej zmianie swego zamieszkania, w razie za
zaniedbania tego obowi¹zku pismo s¹dowe pozostawia siê w aktach sprawy
ze skutkiem dorêczenia, chyba ¿e nowy adres jest s¹dowi znany. O powy¿szym obowi¹zku i skutkach jego niedope³nienia s¹d powinien pouczyæ stronê
przy pierwszym dorêczeniu (§ 2). Przepis ten przewiduje sankcjê za niepowiadomienie s¹du o zmianie miejsca zamieszkania, ale skuteczn¹ jedynie
w toku procesu, po wczeniejszym pouczeniu strony o jej obowi¹zkach w tym
zakresie. Nie mo¿na zatem rozci¹gaæ konsekwencji tego przepisu na pierwsze pismo w sprawie (np. pozew, nakaz zap³aty), które musi byæ dorêczone
stronie zgodnie z powy¿ej wskazanymi przepisami dotycz¹cymi dorêczenia
w³aciwego, ewentualnie zastêpczego.
W przypadku osób fizycznych (które nie prowadz¹ dzia³alnoci gospodarczej) niemo¿noæ dorêczenia pisma do r¹k w³asnych adresata b¹d osoby
bêd¹cej jego domownikiem, po wykorzystaniu procedury dorêczenia przez
awizo, skutkuje koniecznoci¹ zawieszenia postêpowania cywilnego w trybie
przepisu art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., za w konsekwencji jego umorzeniem po
up³ywie roku od zawieszenia (art. 182 § 1 k.p.c.).
By umo¿liwiæ powodowi skuteczne dochodzenie swych roszczeñ ustawodawca wprowadzi³ mo¿liwoæ ustanowienia tzw. kuratora do dorêczeñ, o którym stanowi przepis art. 143 k.p.c. Kurator taki ustanawiany jest przez s¹d
na wniosek zainteresowanego (z regu³y powoda) i ma podejmowaæ za nieobecnego i niewiadomego tocz¹cego siê postêpowania s¹dowego czynnoci
niezbêdne do obrony jego praw w ca³ym okresie trwania sprawy. W przypadku takim mo¿liwe jest zatem prowadzenie skutecznego postêpowania s¹dowego i w efekcie wydanie przez s¹d orzeczenia, pomimo nieobecnoci pozwanego, z uwagi na fakt, i¿ jego prawo do obrony realizowane jest poprzez
instytucjê kuratora.
Nie mo¿emy jednak zapominaæ, i¿ kuratora nie powo³uje s¹d z urzêdu,
a ustanawiany jest jedynie na wniosek po spe³nieniu przes³anek wymienio8

Por. A. ¯uk, Postêpowanie w sprawach gospodarczych, Warszawa 2009, s. 4961.
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nych w przepisach kodeksu. W praktyce zatem postêpowania, w których s¹d
nie mo¿e dorêczyæ pozwu, co do zasady po wczeniejszym zawieszeniu s¹
umarzane z uwagi na brak wiadomoci powoda co do mo¿liwoci wnioskowania o ustanowienie kuratora do dorêczeñ. Jednak¿e w przypadku stron
bêd¹cych przedsiêbiorcami taka praktyka spowodowa³aby w rezultacie ca³kowite sparali¿owanie wymiaru sprawiedliwoci, rzeczywisty brak mo¿liwoci
sankcjonowania nieuczciwych przedsiêbiorców poprzez uniemo¿liwienie windykacji, a co za tym idzie  chaos i utratê zaufania do kontrahenta. W zwi¹zku
z powy¿szym ustawodawca zosta³ zmuszony do wprowadzenia odmiennych
zasad dorêczania przesy³ek s¹dowych w sytuacji, gdy ich adresatem jest
przedsiêbiorca.
Zgodnie z przepisem art. 139 § 3 k.p.c. pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegaj¹cych wpisowi do rejestru albo ewidencji na
podstawie odrêbnych przepisów  w razie niemo¿noci dorêczenia [...] z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu  pozostawia siê
w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia, chyba ¿e nowe miejsce zamieszkania i adres s¹ s¹dowi znane. Przepis ten przyjmuje fikcjê prawn¹, która
zak³ada, ¿e po spe³nieniu warunków w nim okrelonych, mimo ¿e strona
nigdy fizycznie nie odebra³a korespondencji, przesy³kê pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia  fikcyjne dorêczenie9. S³usznie w tym
zakresie wypowiedzia³ siê A. ¯uk, stwierdzaj¹c, i¿ ustawodawca uzna³, ¿e
skoro strona procesowa posiada status przedsiêbiorcy, to praktycznie wykluczona pozostaje sytuacja, w której nie mo¿na prowadziæ wobec niej postêpowania s¹dowego na skutek niemo¿noci dorêczenia przesy³ki. Powy¿sze rozwi¹zanie ma na celu realizacjê podstawowej zasady, jak¹ jest ochrona obrotu
gospodarczego i gwarantuje wierzycielom niesumiennych kontrahentów skuteczne dochodzenie swych nale¿noci10.
W stosunku do przedsiêbiorców sprawa wydaje siê byæ prosta  dorêczenia dokonuje siê na adres wskazany w rejestrze przedsiêbiorców KRS, za
w razie niemo¿liwoci dorêczenia przesy³kê pozostawia siê w aktach sprawy
ze skutkiem dorêczenia. Przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami prawnymi b¹d organizacjami nieposiadaj¹cymi osobowoci prawnej s¹ bowiem obowi¹zani do
ujawnienia w rejestrze zarówno siedziby, jak i adresu. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
rejestr ten jest jawny i obowi¹zuje co do niego domniemanie prawdziwoci
i zupe³noci danych w nim zawartych11.
9
10
11

Ibidem, s. 50.
Ibidem.
Wiêcej na temat domniemañ zwi¹zanych z wpisami do KRS zob.: A. Jakubecki, [w:]
L. Ciulkin, A. Jakubecki, N. Kowal, Krajowy Rejestr S¹dowy i postêpowanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002, s. 6266.
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Jednak¿e odnonie do osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ ta procedura ulega pewnym komplikacjom i nie jest do koñca tak
oczywista. Nie mo¿na bowiem pomin¹æ kwestii dotycz¹cej ewolucji treci
przepisu § 3 art. 139 k.p.c. Do roku 2005 przepis ten w ogóle nie obejmowa³
osób fizycznych, a jedynie przedsiêbiorców bêd¹cych osobami prawnymi lub
podmiotami, o których mowa w art. 331 k.c., za od dnia 5 lutego 2005 r.
nowelizacj¹ Kodeksu postêpowania cywilnego zosta³ uzupe³niony i dodano
w nim: osoby fizyczne podlegaj¹ce wpisowi do rejestru albo ewidencji na
podstawie odrêbnych przepisów. Zmiana ta jednak¿e nie rozwi¹zywa³a problemu z powodu niezmienionego wyra¿enia w razie niemo¿noci dorêczenia
w sposób przewidziany w artyku³ach poprzedzaj¹cych z uwagi na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu. Jak s³usznie interpretuje te zmiany
P. Cierkoñski12, nadanie art. 139 § 3 k.p.c. takiego kszta³tu pozostawa³o
w zwi¹zku z maj¹cym nastêpowaæ od dnia 1 stycznia 2004 r. przechodzeniem
przedsiêbiorców jednoosobowych (osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹) z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej do rejestru przedsiêbiorców. W za³o¿eniu twórców projektu ustawy z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy
 Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw13 art. 139
§ 3 k.p.c. mia³ odnosiæ siê równie¿ do osób fizycznych jako podlegaj¹cych
wpisowi do rejestru.
Pomimo jednak powy¿szych za³o¿eñ, do dnia dzisiejszego osoby fizyczne
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie podlegaj¹ wpisowi do rejestru i nie
dotyczy ich obowi¹zek przewidziany w przepisie art. 139 § 4 k.p.c., co wypacza sens wprowadzonych w 2004 r. zmian. Po wejciu w ¿ycie ustawy
o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego nie by³o wiêc nadal
dopuszczalne pozostawienie w aktach sprawy pisma s¹dowego skierowanego do osoby fizycznej bêd¹cej przedsiêbiorc¹ ze skutkiem opisanym w § 3
art. 139 k.p.c. Skoro bowiem hipoteza tego przepisu stanowi³a o niemo¿noci
dorêczenia z uwagi na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, nic nie
wspominaj¹c o nieujawnieniu zmiany w ewidencji, to nie mo¿na by³o przyj¹æ,
¿e sankcj¹ art. 139 § 3 k.p.c. mog¹ zostaæ dotkniêci równie¿ przedsiêbiorcy
bêd¹cy osobami fizycznymi.
Rezultatem tych wszystkich niejasnoci i braku spójnoci w stosowaniu
przepisu art. 139 § 3 k.p.c. by³a uchwa³a z 2006 r., w tezie której SN stwierdzi³, i¿ artyku³ 139 § 3 k.p.c. nie ma zastosowania do przedsiêbiorcy  osoby
fizycznej wpisanej do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej14. Konieczne
w tym miejscu jest przytoczenie obszernych fragmentów uzasadnienia powy¿12 P. Cierkoñski, Dorêczenia pism s¹dowych dla przedsiêbiorców po nowelizacji KPC, Monitor Prawniczy 2006, nr 6.
13 Nowelizacja wprowadzona ustaw¹ z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy  Kodeks
postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 172, poz. 1804).
14 Zob. uchwa³a Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego z dnia 8 listopada 2006 r., III CZP 103/06.

Fikcja dorêczenia pisma procesowego osobie fizycznej...

15

szego orzeczenia, albowiem pomimo kolejnych zmian przepisów dotycz¹cych
dorêczeñ korespondencji, której adresatem s¹ ewidencjonowani przedsiêbiorcy
(w tym niezwykle istotnych dla tej materii przepisów wprowadzaj¹cych ustawê
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, o których bêdzie mowa poni¿ej), moim
zdaniem jego teza oraz czêæ uzasadnienia traktuj¹cego o obowi¹zku pouczenia przedsiêbiorcy o mo¿liwoci zastosowania domniemania dorêczenia
w razie uchybienia obowi¹zkom zg³oszenia zmian, pozostaje aktualna a¿ do
dnia 1 lipca 2011 r.
I tak S¹d Najwy¿szy zauwa¿y³, i¿ istniej¹ podstawy do stwierdzenia, ¿e
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej15 eliminuje przed³u¿aj¹cy siê stan niepewnoci i d³ugotrwa³ego wahania ustawodawcy, wyra¿aj¹cy siê przedk³adaniem w kolejnych ustawach daty wejcia
w ¿ycie przepisów reguluj¹cych wpis do rejestru s¹dowego wszystkich przedsiêbiorców, w tym tak¿e osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Da³ temu a¿ podwójny wyraz prawodawca. Mianowicie art. 14 powo³anej
ustawy, obowi¹zuj¹cy od dnia 21 sierpnia 2004 r., stanowi, ¿e wpisowi do
ewidencji podlegaj¹ przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi i stwierdza, i¿
zasady wpisu do rejestru przedsiêbiorców okrelaj¹ odrêbne przepisy. Jednoczenie ustawodawca na³o¿y³ na przedsiêbiorcê obowi¹zek poinformowania
o zmianie adresów ujawnionych w ewidencji. Jednak¿e ustawa nie okrela
negatywnych skutków niewywi¹zywania siê z tego obowi¹zku. Nie okrelaj¹
tych skutków tak¿e przepisy o ewidencji dzia³alnoci gospodarczej zawarte
w rozdziale 3 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, które wejd¹
w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.16
Treæ art. 139 § 3 k.p.c. ustalona zosta³a ustaw¹ nowelizacyjn¹ z dnia
2 lipca 2004 r. Przepis ten stanowi, ¿e pisma procesowe dla osób prawnych,
organizacji oraz osób fizycznych podlegaj¹cych wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrêbnych przepisów  w razie niemo¿noci ich dorêczenia w sposób przewidziany w ustawie procesowej z uwagi na nieujawnienie
w rejestrze zmiany adresu  pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem
dorêczenia, chyba ¿e s¹dowi znany jest nowy aktualny adres. Ta podstawa
pozostawienia pisma w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia wymaga
uprzedniego pouczenia przedsiêbiorcy o przewidzianym w tym przepisie
skutku. S¹d rejestrowy przy og³oszeniu lub dorêczeniu postanowienia o dokonanym wpisie poucza wnioskodawcê o skutkach zaniedbania ujawnienia
w rejestrze zmian, o których mowa w powy¿ej przytoczonym § 3 tego artyku³u.
Z powy¿szego wynika, ¿e warunkiem zastosowania nowej  wprowadzonej w art. 139 § 3 k.p.c.  podstawy pozostawienia pisma s¹dowego w aktach
15
16

Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.
W dniu wydania uchwa³y przez SN przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej przewidywa³y, i¿ przepisy rozdz. 3 tej ustawy wejd¹ w ¿ycie w³anie
z dniem 1 stycznia 2007 r.
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sprawy ze skutkiem dorêczenia jest uprzednie pouczenie strony przez s¹d
rejestrowy o przewidzianym w tym przepisie skutku. Obowi¹zek pouczenia
zosta³ na³o¿ony na s¹d rejestrowy jako organ prowadz¹cy postêpowanie rejestrowe. Trafnie wskazuje siê w literaturze przedmiotu na odrêbnoæ ewidencji wynikaj¹c¹ z art. 7b ust. 2 ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej17,
który wymaga wskazania miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy, ale tak¿e adresu zak³adu g³ównego lub oddzia³u w przypadku, gdy dzia³alnoæ jest stale
wykonywana poza miejscem zamieszkania.
Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego o dorêczeniu maj¹ charakter
obligatoryjny, a sankcji zwi¹zanej z rygoryzmem przewidzianym w art. 139
§ 3 k.p.c. nie mo¿na domniemywaæ, rozci¹gaæ na podmioty tam niewymienione ani te¿ interpretowaæ tego przepisu rozszerzaj¹co. Czêæ wstêpna tego
przepisu, stanowi¹ca o krêgu podmiotów, do których kierowane s¹ pisma,
realizuje  jak mo¿na wnosiæ z toku czynnoci legislacyjnych poprzedzaj¹cych uchwalenie ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej  za³o¿enia
ustawodawcy, bowiem dotyczy przedsiêbiorców wpisanych do ewidencji na
podstawie odrêbnych przepisów.
Natomiast drugi cz³on tego przepisu, rozstrzygaj¹cy o pozostawieniu pisma w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia, odnosi siê tylko do pomiotu
wpisanego w rejestrze, który  pomimo udzielonego pouczenia  zaniedba³
ujawnienia w rejestrze zmiany adresu (art. 139 § 3 i 4 k.p.c.). Nie budzi
w¹tpliwoci, ¿e § 4 art. 139 k.p.c. odnosi siê do s¹du jako organu prowadz¹cego postêpowanie rejestrowe i obowi¹zek z niego wynikaj¹cy nie obejmuje
organu ewidencyjnego w ustawie  Prawo dzia³alnoci gospodarczej. Jednoznaczna treæ tego przepisu odczytywanego i stosowanego przy uwzglêdnieniu § 3 art. 139 k.p.c. wyklucza mo¿liwoæ przyjêcia, jakoby zwrot z uwagi
na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu powinien czy te¿ mo¿e byæ
uznany za dotycz¹cy tak¿e ewidencji prowadzonej na podstawie odrêbnych
przepisów. Pominiêtego sformu³owania i niespójnej treci § 3 art. 139 k.p.c.
nie mo¿na traktowaæ jako wyrazu rezygnacji prawodawcy z powtarzania
pe³nej formu³y w rejestrze lub ewidencji u¿ytej na wstêpie tego przepisu,
skoro przedmiotem regulacji by³o wprowadzenie nowej podstawy pozostawienia pisma s¹dowego w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia tak¿e w odniesieniu do podmiotów maj¹cych obowi¹zek uzyskania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej.
Z powy¿szego wynika, ¿e odpowied pozytywna na przedstawione zagadnienie prawne nie znajduje umocowania w ustawie. Wzgl¹d na przypieszenie biegu postêpowania w omawianych sprawach nie mo¿e, zdaniem S¹du
Najwy¿szego, wywo³ywaæ os³abienia ochrony strony w takim stopniu, ¿e mo17 Zarówno w treci obowi¹zuj¹cej w chwili wydania uchwa³y, jak i w treci obowi¹zuj¹cej
w dniu dzisiejszym (do dnia 1 lipca 2011 r.).

Fikcja dorêczenia pisma procesowego osobie fizycznej...

17

g³aby naruszaæ mo¿liwoci obrony w procesie cywilnym zarówno w sferze
prawa, jak i faktu. Ustawodawca jednak  ju¿ po wydaniu powy¿szej uchwa³y  podj¹³ siê naprawienia w³asnych b³êdów i ustaw¹ z dnia 16 listopada
2006 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw18 ponownie zmieni³ treæ przepisu art. 139 k.p.c., której § 3
pozostaje niezmieniony do dnia dzisiejszego.
Jak ju¿ wy¿ej wskazano, przepis art. 139 § 3 k.p.c., pocz¹wszy od dnia
20 marca 2007 r., stanowi: Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób
fizycznych podlegaj¹cych wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie
odrêbnych przepisów  w razie niemo¿noci dorêczenia w sposób przewidziany w artyku³ach poprzedzaj¹cych z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo
w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca
zamieszkania i adresu  pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem
dorêczenia, chyba ¿e nowe miejsce zamieszkania i adres s¹ s¹dowi znane.
Dodano wiêc brakuj¹ce postanowienia, jednak¿e pozosta³a jeszcze niezwykle
wa¿na kwestia, na któr¹ zwraca uwagê S¹d Najwy¿szy w powo³anej powy¿ej
uchwale, a mianowicie obowi¹zek pouczania osób fizycznych prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹ o skutkach zaniedbania ujawnienia zmiany adresu
w ewidencji. Zmiana treci hipotezy ww. przepisu nie poci¹gnê³a za sob¹
zmiany treci art. 139 § 4 k.p.c., który do dnia dzisiejszego dotyczy jedynie
przedsiêbiorców niebêd¹cych osobami fizycznymi i stanowi, i¿ s¹d rejestrowy przy og³oszeniu lub dorêczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza
wnioskodawcê o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian okrelonych w § 3. Podobnych postanowieñ nie wprowadzono jednak do ustawy
reguluj¹cej wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, która co prawda jest
jawna, jednak¿e niezwi¹zane s¹ z ni¹ domniemania analogiczne do tych
rz¹dz¹cych rejestrem, tj. prawdziwoci i zupe³noci wpisu czy danych w niej
ujawnionych.
Nie sposób w tym miejscu pomin¹æ rozwa¿añ na temat ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej19, która reguluje funkcjonowanie ewidencji, a przede wszystkim zmian, jakim podlega³a jej treæ,
a dotycz¹cych w³anie wyk³adni przepisu art. 139 § 3 k.p.c. Na uwagê zas³uguje bowiem fakt, i¿ pierwotnie ustawa  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej20 przewidywa³a, i¿ art. 2345 ustawy
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, a wiêc przepisy dotycz¹ce Ewidencji
Dzia³alnoci Gospodarczej, wejd¹ w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2007 r. (na te
w³anie przepisy powo³uje siê S¹d Najwy¿szy w przywo³anej wy¿ej uchwale).
Do tego dnia kwestiê tê mia³y regulowaæ pozostawione w mocy przepisy
18
19

Dz.U. nr 235, poz. 1699.
Dz.U. nr 173, poz. 1807; tekst jedn. z dnia 16 sierpnia 2007 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1095),
tekst jednolity z dnia 14 padziernika 2010 r. (Dz.U. nr 220, poz. 1447).
20 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 173, poz. 1808).
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art. 77i ustawy Prawo dzia³alnoci gospodarczej21. Ustaw¹ za 16 listopada
2006r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw wprowadzono w przepisie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zek pouczenia o skutkach zaniedbania
ujawnienia w ewidencji zmian okrelonych w przepisie art. 139 § 3 k.p.c.
Dziêki temu zapisowi uregulowanie dotycz¹ce konsekwencji niezg³oszenia
zmiany adresu zamieszkania i siedziby w ewidencji sta³o siê spójne i klarowne. Wydawaæ by siê mog³o, i¿ od dnia wprowadzenia do ustawy o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej przepisu art. 29 ust. 1 pkt 5, maj¹cego obowi¹zywaæ od dnia 1 stycznia 2007 r., bêdziemy mogli w stosunku do przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi stosowaæ zaostrzone rygory domniemañ
dorêczenia poprzez pozostawienie pisma procesowego w aktach sprawy.
Niestety, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej22 zmieni³a
treæ przepisu art. 1 pkt 3, dotycz¹cego pocz¹tkowej daty obowi¹zywania
przepisów traktuj¹cych o funkcjonowaniu ewidencji. Stosownie do nowego
brzmienia tego przepisu uregulowania ustawy o dzia³alnoci gospodarczej
w przepisach art. 2445 ( a zatem równie¿ interesuj¹cy nas przepis art. 29
ust. 1 pkt 5) mia³y wejæ w ¿ycie nie 1 stycznia 2007 r., jak pierwotnie
zak³adano, lecz z dniem 1 padziernika 2008 r.
Zdaniem A. ¯uka wyk³adnia zmienionego ustaw¹ z dnia 16 listopada
2006 r. przepisu art. 139 § 3 k.p.c.  id¹ca w kierunku uznania, ¿e przepis
ten i rygor w nim zawarty ma zastosowanie do wszystkich przedsiêbiorców
wpisanych do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej  jest wadliwa, poniewa¿
stosowanie tego uregulowania jest uzale¿nione od wejcia w ¿ycie zmian
wprowadzonych do ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej23. Powo³any powy¿ej autor dowodzi, i¿ do zastosowania przepisu art. 139 § 3 k.p.c.
konieczne bêdzie ka¿dorazowe ustalenie, czy adresat, który nie odbiera korespondencji pochodz¹cej z s¹du, w momencie otrzymania decyzji o wpisie do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej (pierwszym wpisie lub nastêpnych) zosta³
pouczony przez organ ewidencyjny o skutkach zaniedbania obowi¹zku braku
zg³oszenia zmiany miejsca i adresu zamieszkania.
Rozwa¿ania te pochodz¹ sprzed kolejnej nowelizacji ustawy wprowadzaj¹cej ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, wobec czego w dalszej ich
czêci autor stwierdza, i¿ z uwagi na wprowadzenie przepisem art. 29 ust. 1
pkt 5 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej obowi¹zku pouczania
przedsiêbiorców o skutkach przepisu art. 139 § 3 k.p.c. domniemanie dorêczenia poprzez pozostawienie pisma w aktach sprawy wobec przedsiêbiorców,
którzy otrzymaj¹ decyzjê o wpisaniu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
21
22
23

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz.U. nr 101, poz. 1178).
Dz.U. nr 225, poz. 1636.
A. ¯uk, op. cit., s. 57.
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po dniu 1 padziernika 2008 r. (pierwszy wpis), a wiêc po dniu wejcia
w ¿ycie przepisu art. 29 ust. 1 pkt 5, bêdzie zawsze prawid³owe24.
Pomimo jednak trafnoci pogl¹dów wyra¿onych w opracowaniu A. ¯uka,
pozostaj¹ one w przewa¿aj¹cej czêci nieaktualne z uwagi na kolejne zmiany
daty wprowadzenia przepisów reguluj¹cych zasady funkcjonowania ewidencji. Ju¿ w dniu 10 lipca 2008 r. ustawodawca wyda³ kolejn¹ ustawê o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw25, która zmieni³a treæ przepisu art. 1 ust. 3 przepisów wprowadzaj¹cych ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej i wskaza³a, ¿e przepisy art. 2445 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej wchodz¹
w ¿ycie z dniem 31 marca 2009 r. Gdyby nie kolejna, ostatnia jak do tej pory
zmiana, konkluzja A. ¯uka odnonie do stosowania rygoru z art. 139 § 3 k.p.c.
do osób fizycznych pozosta³aby aktualna, jednak¿e ze zmian¹ dotycz¹ca daty
jej obowi¹zywania. Albowiem pozostawienie pisma procesowego w aktach
sprawy ze skutkiem dorêczenia by³oby mo¿liwe nie od 1 padziernika 2008 r.,
jak to poda³ ww. autor, a od 31 marca 2009 r.  zgodnie z treci¹ zmienionego
przepisu art. 1 ust. 3.
Ustawodawca zmieni³ jednak zupe³nie koncepcjê, rezygnuj¹c z przeniesienia podmiotów podlegaj¹cych ewidencjonowaniu do systemu KRS  maj¹cego mieæ z za³o¿enia charakter powszechny  i utrzyma³ ideê utrwalenia
ewidencji w ramach obowi¹zuj¹cych aktów prawnych26. W dniu 1 lipca 2011 r.
wejd¹ w ¿ycie przepisy rozdz. 3 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej
(art. 2330), powo³uj¹ce do ¿ycia nowy rejestr  Centraln¹ Ewidencjê i Informacjê o Dzia³alnoci Gospodarczej (CEIDG)27. Do tej pory aktualne pozostaj¹
przepisy art. 7a7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci
gospodarczej28. Zgodnie z art. 7d tej ustawy, przedsiêbiorca jest obowi¹zany
zg³aszaæ organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnosz¹ce siê do przedsiêbiorcy i wykonywanej przez niego dzia³alnoci gospodarczej w zakresie danych zawartych w zg³oszeniu, o którym mowa w art. 7b
ust. 2 (a wiêc m.in. zmianê miejsca zamieszkania i siedziby przedsiêbiorcy),
powsta³e po dniu dokonania wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a tak¿e podaæ informacjê
o zaprzestaniu wykonywania dzia³alnoci gospodarczej. Nadal jednak przepisy te nie przewiduj¹ ¿adnych konsekwencji w razie niedochowania przez
przedsiêbiorcê tego obowi¹zku.
24
25
26

Ibidem.
Dz.U. nr 141, poz. 888.
Szczegó³owe omówienie nowych przepisów dotycz¹cych CEIDG zob. w: A. Powa³owski
(red.), Ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 146210.
27 Art. 11 ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 18, poz. 97).
28 Dz.U. nr 10, poz. 1178 z pón. zm.
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Przewidzian¹ przez nowe przepisy ewidencjê CEIDG prowadziæ ma
w systemie teleinformatycznym minister w³aciwy do spraw gospodarki. Zadaniem za nowej ewidencji ma byæ:
1) ewidencjonowanie przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi;
2) udostêpnianie informacji o przedsiêbiorcach i innych podmiotach
w zakresie wskazanym w ustawie;
3) umo¿liwienie wgl¹du do danych bezp³atnie udostêpnianych przez
Centraln¹ Informacjê Krajowego Rejestru S¹dowego oraz
4) umo¿liwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG
oraz wprowadzaj¹cego je organu.
Ró¿nic pomiêdzy dotychczas funkcjonuj¹c¹ ewidencj¹ a CEIDG jest wiele, jednak¿e ich omawianie wykracza poza ramy niniejszego opracowania,
dlatego te¿ skupiæ nale¿y siê na kwestiach zwi¹zanych z mo¿liwociami stosowania do osób fizycznych bêd¹cych przedsiêbiorcami wpisanymi do CEIDG
domniemania dorêczenia, o którym mowa w przepisie art. 139 § 3 k.p.c.
Wród danych podlegaj¹cych wpisowi do CEIDG widnieje m.in. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do dorêczeñ przedsiêbiorcy oraz
adres, pod którym jest wykonywana dzia³alnoæ gospodarcza, a je¿eli przedsiêbiorca wykonuje dzia³alnoæ poza miejscem zamieszkania  adres g³ównego
miejsca wykonywania dzia³alnoci i oddzia³u, je¿eli zosta³ utworzony (art. 25
ust. 1 pkt 5). Ponadto przepis art. 30 ustawy przewiduje terminy, w jakich
przedsiêbiorca obowi¹zany jest z³o¿yæ wniosek o zmianê wpisu danych objêtych wpisem do CEIDG. Zgodnie z postanowieniem tego przepisu, przedsiêbiorca na z³o¿enie wniosku ma 7 dni od dnia zmiany danych powsta³ej po
dniu dokonania wpisu do ewidencji. Jednak¿e zarówno ten przepis, jak
i kolejne nie zawieraj¹ (podobnie jak dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej) postanowieñ co do konsekwencji niezg³oszenia zmiany danych czy dokonania tej zmiany po wskazanym w przepisach terminie.
Wskazówk¹ w tej kwestii wydaje siê byæ przepis art. 33 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (maj¹cy obowi¹zywaæ od dnia 1 lipca 2011 r.),
który zawiera zasadnicz¹ zmianê w podejciu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Przewiduje on bowiem domniemanie prawdziwoci danych wpisanych do CEIDG i stanowi: je¿eli do CEIDG wpisano dane niezgodnie
z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie mo¿e zas³aniaæ siê wobec osoby trzeciej, dzia³aj¹cej w dobrej wierze, zarzutem, ¿e dane
te nie s¹ prawdziwe, je¿eli po powziêciu informacji o tym wpisie zaniedba³a
wyst¹piæ niezw³ocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupe³nienie lub wykrelenie wpisu.
Czy to jednak wystarczy do przyjêcia, i¿ zosta³ spe³niony obowi¹zek
pouczenia przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ o konsekwencjach zaniedbania obowi¹zków, o których mowa w przepisie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
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o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, a realizuj¹cych siê w przepisie art.
139 § 3 k.p.c.? Niezrozumia³a bowiem pozostaje rezygnacja ustawodawcy
z wprowadzenia przepisu to¿samego z wczeniej proponowan¹ treci¹ art. 29
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy  Kodeks
postêpowania cywilnego.
Wspomnieæ równie¿ nale¿y, i¿ CEIDG bêdzie udostêpnia³a dane i informacje o przedsiêbiorcach bêd¹cych osobami fizycznymi, jednak¿e z wyj¹tkiem numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak
miejsce wykonywania dzia³alnoci gospodarczej. Jak zatem w wietle tych
postanowieñ interpretowaæ obowi¹zek powoda wynikaj¹cy z przepisów k.p.c.
do wskazania w pozwie adresu zamieszkania osoby fizycznej, równie¿ tej
prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ wpisan¹ do ewidencji  tego na dzieñ
dzisiejszy nie wiadomo.

Problemy natury praktycznej
Z powy¿szego wynika, i¿ przepisy dotycz¹ce dorêczeñ korespondencji
s¹dowej adresatom bêd¹cym osobami fizycznymi prowadz¹cymi dzia³alnoæ
gospodarcz¹ nie s¹ do koñca jasne i mog¹ prowadziæ do wielu rozbie¿noci
interpretacyjnych. W praktyce bowiem s¹dy ró¿nie podchodz¹ do tego zagadnienia, a taka niespójnoæ doprowadziæ mo¿e do naruszenia prawa strony do
obrony swych praw, a w konsekwencji nawet do uniewa¿nienia ca³ego postêpowania. Nie wolno bowiem zapominaæ, i¿ przyjêcie przez s¹d orzekaj¹cy
domniemania dorêczenia skutkuje wydaniem orzeczenia, o którego istnieniu
i treci d³u¿nik dowie siê zapewne dopiero na etapie postêpowania egzekucyjnego, którego skutki dotykaj¹ ju¿ sfery maj¹tkowej d³u¿nika. Z uwagi na
brak uczestnictwa w procesie i wydania tytu³u egzekucyjnego pod jego nieobecnoæ b³êdne zastosowanie przepisu art. 139 § 3 k.p.c. prowadziæ bêdzie
do zainicjowanego przez d³u¿nika d³ugotrwa³ego postêpowania maj¹cego na
celu odwrócenie skutków uznania korespondencji za dorêczon¹. Zaanga¿owanie stron, s¹du, poniesione nak³ady finansowe na wyprostowanie b³êdnie
przyjêtego domniemania mog¹ byæ powa¿niejsze w skutkach ni¿ próba ustalenia przez s¹d  a dok³adniej zobowi¹zania powoda do ustalenia  adresu
strony przeciwnej jeszcze na etapie postêpowania rozpoznawczego. Dlatego
te¿ przepis art. 139 § 3 k.p.c. winien byæ stosowany z rozwag¹ i ostro¿noci¹.
Po pierwsze podnieæ nale¿y, i¿ prawid³owa wyk³adnia przepisów dotycz¹cych dorêczania pism procesowych osobom fizycznym prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ winna prowadziæ do wniosku, ¿e strona powodowa
w istocie zobowi¹zana jest w pozwie wskazaæ adres miejsca zamieszkania
oraz siedziby takiego przedsiêbiorcy. W praktyce zatem powód winien wskazaæ adres zamieszkania pozwanego, nastêpnie firmê, pod jak¹ prowadzi on
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ewidencjonowan¹ dzia³alnoæ i w dalszej kolejnoci adres jej siedziby. S¹d
powinien dokonaæ dorêczenia na adres zamieszkania, jako ¿e w tym przypadku nadal ma zastosowanie przepis art. 135 k.p.c.
Czêæ s¹dów jednak interpretuje przepisy o dorêczeniach odmiennie
i dokonuje pierwszego dorêczenia na adres prowadzonej przez pozwanego
dzia³alnoci gospodarczej, traktuj¹c takich adresatów jako profesjonalistów,
a przepisy o obowi¹zku wskazania siedziby w ewidencji jako przepisy szczególne do przepisów kodeksu, których celem by³o przyspieszenie i usprawnienie dzia³ania wymiaru sprawiedliwoci w stosunku do przedsiêbiorców.
Kolejny problem pojawia siê na przyk³ad w sytuacji, gdy w ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej wskazany zosta³ równie¿ adres do dorêczeñ. Jak
wtedy traktowaæ kwestiê dorêczenia? Skoro bowiem taki przedsiêbiorca jest
osob¹ fizyczn¹ i w stosunku do niego zastosowanie maj¹ przepisy o dorêczeniach traktuj¹ce w³anie o osobach fizycznych, to jaki sens mia³o wprowadzenie przez ustawodawcê przepisu pozwalaj¹cego przedsiêbiorcy na podanie
adresu do dorêczeñ? Je¿eli bowiem przedsiêbiorca taki adres podaje, to przyj¹æ nale¿y, i¿ w³anie na taki adres spodziewa siê otrzymywaæ wszelk¹ korespondencjê. Mo¿na nawet uznaæ, i¿ kieruj¹c siê ostro¿noci¹ i starannoci¹,
wskaza³ on pozosta³ym podmiotom obrotu gospodarczego oraz organom publicznym, ¿e korespondencjê do niego nale¿y kierowaæ na wyszczególniony
adres (adres do korespondencji). A zatem czy pisma procesowe powinny byæ
dorêczane na adres wskazany przez przedsiêbiorcê, pod którym to koncentruje siê jego dzia³alnoæ profesjonalna, czy te¿ stosowaæ nale¿y przepisy
ogóle o dorêczeniach osobom fizycznym (wbrew woli przedsiêbiorcy, który
tak¹ korespondencjê zobowi¹za³ siê odbieraæ pod wskazanym specjalnie
w tym celu adresem)?
Moim zdaniem, z uwagi na tak niejednoznaczne uregulowania tej materii oraz bardzo powa¿ne konsekwencje nieprawid³owego dorêczania pism procesowych prawid³owym postêpowaniem bêdzie drugi ze wskazanych wy¿ej
sposobów dorêczenia, a zatem dorêczenie na adres zamieszkania. Nale¿y
bowiem przyj¹æ, ¿e w tym zakresie pierwszeñstwo nale¿eæ bêdzie do przepisów k.p.c., a te jednoznacznie wskazuj¹, i¿ osobom fizycznym (bez wzglêdu
na fakt, czy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, czy nie) dorêczeñ dokonuje
siê na adres zamieszkania. Oczywicie taka interpretacja stoi w sprzecznoci
z za³o¿eniami ustawodawcy, który wprowadzaj¹c szczególny tryb dorêczania
pism procesowych przedsiêbiorcom (maj¹c na uwadze równie¿ osoby fizyczne), pragn¹³ usprawniæ i przyspieszyæ postêpowanie gospodarcze, a co za tym
idzie u³atwiæ wierzycielom dochodzenie roszczeñ. W praktyce bowiem wierzyciel zamierzaj¹cy wytoczyæ powództwo przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi dysponuje z regu³y jedynie adresem, pod którym prowadzi on swoj¹ dzia³alnoæ. W chwili obecnej oczywicie nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskaæ
informacje o adresie zamieszkania takiego pozwanego, czemu s³u¿y wniosek
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o dorêczenie zawiadczenia z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Jednak¿e
w wietle wprowadzanych zmian, które zak³adaj¹ jawnoæ CEIDG, wskazuj¹c jednoczenie, i¿ dane dotycz¹ce miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy t¹
jawnoci¹ nie bêd¹ objête, mo¿e to ju¿ budziæ w¹tpliwoci interpretacyjne.
Brak jednak przepisów wykonawczych do nowo wprowadzanych przepisów,
a wiêc trudno odnieæ siê do tej materii ca³ociowo.
Podobnie kszta³tuje siê kwestia dorêczania pism w sytuacji, gdy przedsiêbiorca poza siedzib¹ prowadzenia dzia³alnoci wskazuje równoczenie adresy swoich oddzia³ów w ró¿nych miastach. Tu sprawa mo¿e wydawaæ siê
nieco prostsza, gdy¿ przyj¹æ nale¿y, i¿ adres siedziby g³ównej jest adresem
wi¹¿¹cym, chocia¿ w wietle wy¿ej wskazanej interpretacji i tak dorêczenia
nale¿a³oby dokonaæ na adres zamieszkania pozwanego.
Po drugie procedura dorêczenia pisma procesowego winna wygl¹daæ nastêpuj¹co: w razie braku mo¿liwoci dorêczenia w³aciwego w trybie przepisów art. 131, 133 § 1 oraz 135 § 1 k.p.c., dorêczyciel winien podj¹æ próbê
dorêczenia przesy³ki w trybie wskazanym w art. 138 k.p.c. (dorêczenie zastêpcze). Dopiero w razie niemo¿liwoci skorzystania z dorêczenia zastêpczego stosowaæ nale¿y przepisy o podwójnej awizacji przesy³ek s¹dowych
w trybie opisanym w Rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci z dnia
12 padziernika 2010 r. o dorêczaniu pism s¹dowych przez pocztê w postêpowaniu cywilnym oraz w przepisie art. 139 § 1 k.p.c. Przepis ten stanowi:
w razie niemo¿noci dorêczenia [...], pismo przes³ane za porednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego nale¿y z³o¿yæ w placówce pocztowej tego operatora, a dorêczane w inny sposób  w urzêdzie w³aciwej gminy, umieszczaj¹c zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania
adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy
pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, ¿e nale¿y je odebraæ w terminie
siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego up³ywu tego terminu, czynnoæ zawiadomienia nale¿y powtórzyæ.
W przypadku nieskutecznego dorêczenia przesy³ki s¹dowej przez dorêczyciela w sposób wskazany powy¿ej przedsiêbiorcy wpisanemu do rejestru,
s¹d powinien rozwa¿yæ mo¿liwoæ zastosowania przepisu art. 139 § 3 k.p.c.,
tj. przyjêcia domniemania dorêczenia, pozostawiaj¹c pismo w aktach sprawy.
Procedura ta jednak¿e nie mo¿e mieæ zastosowania  przynajmniej do dnia
1 lica 2011 r.  w stosunku do przedsiêbiorców wpisanych do ewidencji
z uwagi na brak wymogu pouczenia strony o konsekwencjach p³yn¹cych
z przepisu art. 139 § 3 k.p.c. oraz braku domniemania prawdziwoci danych
zawartych w ewidencji. Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, do dnia 1 lipca 2011 r.
obowi¹zuj¹ przepisy art. 7a7i ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej,
które pomimo nowelizacji nie zawieraj¹ obowi¹zku dotycz¹cego pouczenia
przedsiêbiorcy o mo¿liwoci zastosowania przez s¹dy powszechne domniemania dorêczenia. W stosunku do takich przedsiêbiorców zastosowanie znajd¹
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ogólne przepisy o niemo¿liwoci dorêczenia, a zatem w pierwszej kolejnoci
zawieszenie postêpowania prowadzonego przeciwko takiemu pozwanemu,
za w dalszej  umorzenie postêpowania s¹dowego. Oczywicie nadal pozostaje mo¿liwoæ z³o¿enia przez zainteresowanego wniosku o ustanowienie
kuratora do dorêczeñ w trybie oraz po spe³nieniu przes³anek wskazanych
w przepisach k.p.c.
Po trzecie, rozwa¿yæ nale¿y sytuacjê, jaka ma miejsce najczêciej w razie
problemów z dorêczaniem korespondencji s¹dowej, a wiêc sytuacjê, w której
adresat wiadomie nie odbiera przesy³ki. Jak bowiem interpretowaæ zwrot
z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu,
a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu? Jakie bowiem przepisy zastosowaæ w razie wiadomego, uporczywego nieodbierania
korespondencji, pomimo dochowania wymogów przepisu art. 139 § 3 i obowi¹zków na³o¿onych przez rejestr i ewidencjê, a dotycz¹cych koniecznoci
zg³aszania zmian adresu siedziby i miejsca zamieszkania? Jakie przepisy
stosowaæ do przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, który wyjecha³ za granicê na miesiêczne wakacje? Komentatorzy zajmuj¹cy siê problematyk¹ zawi³oci przepisów dotycz¹cych dorêczeñ pos³uguj¹ siê zwrotem ustawowym
i rozwa¿aj¹ problem od strony braku zg³oszenia zmian do rejestru, nie podejmuj¹c kwestii  wydawaæ by siê mog³o tak oczywistej  jak nieuczciwoæ
i pozorna przebieg³oæ adresata nieodbieraj¹cego korespondencji.
Pomimo jednoznacznego brzmienia przepisu art. 139 § 3 k.p.c., cel wprowadzonych domniemañ dorêczeñ jest jednak jasny  nie mo¿na dopuciæ, by
wiadome dzia³anie strony maj¹ce na celu unikniêcie odpowiedzialnoci cywilnej mog³o doprowadziæ do niemo¿liwoci prowadzenia dalszego postêpowania, niemo¿liwoci dochodzenia sprawiedliwoci przez pokrzywdzonych
wierzycieli i parali¿u wymiaru sprawiedliwoci. Jednak¿e w przepisach k.p.c.
nie znajdziemy postanowieñ odnosz¹cych siê do takich pozaprawnych i nieuczciwych dzia³añ stron oraz ich konsekwencji. Dlatego te¿ s¹dy w przypadku problemów z dorêczeniem przedsiêbiorcom korespondencji z uwagi na
wskazane powy¿ej przeszkody stosuj¹ rygor z art. 139 § 3 k.p.c., interpretuj¹c nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu siedziby lub
miejsca zamieszkania szeroko i wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e profesjonalizm,
podwy¿szone standardy starannoci oraz zaufanie pok³adane przez konsumentów musz¹ skutkowaæ tym, ¿e nieuczciwe praktyki zwi¹zane z unikaniem korespondencji s¹dowej musz¹ byæ sankcjonowane w sposób szczególny.
A zatem przedsiêbiorca unikaj¹cy odbioru pisma procesowego b¹d opuszczaj¹cy swoj¹ siedzibê na d³u¿szy okres musi liczyæ siê z tym, i¿ po bezskutecznym podwójnym awizowaniu s¹d uzna takie pismo za dorêczone w trybie
przepisu art. 139 § 3 k.p.c. Adnotacja poczty na zwróconym do s¹du pimie,
mówi¹ca o tym, i¿ adresat pomimo podwójnego awizowania nie odebra³ korespondencji, uznawana jest zatem za przejaw niedope³nienia obowi¹zku zg³o-
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szenia zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby, skoro o takim obowi¹zku
przedsiêbiorca wiedzia³ lub jako profesjonalista mia³ obowi¹zek wiedzieæ.
Zmiana miejsca pobytu spowodowana wyjazdem s³u¿bowym lub czysto turystycznym winna byæ wiêc odnotowana w rejestrze/ewidencji, skoro przedsiêbiorca nie wyznaczy³ osoby odpowiedzialnej za odbiór korespondencji na czas
swojej nieobecnoci.
Pomimo powy¿ej przedstawionych argumentów opowiadaj¹cych siê za
niedopuszczalnoci¹ stosowania tego przepisu wzglêdem osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, w praktyce s¹dy, kieruj¹c siê pragmatyk¹ oraz gospodarczym podejciem realizuj¹cym zasady zaufania wobec
przedsiêbior¹cy oraz sprawnego funkcjonowania obrotu gospodarczego i realizacji roszczeñ wierzycieli, stosuj¹ domniemanie dorêczenia w trybie art.
139 § 3 k.p.c. Choæ mo¿e to budziæ mniej lub bardziej uzasadnion¹ krytykê,
szczególnie tych, w stosunku do których przepis ten zastosowano, podejcie
takie zas³uguje na aprobatê i zdaje siê byæ zgodne z uzasadnieniem zmian,
jakie  niestety nieudolnie  wprowadza ustawodawca. Pozostaje jedynie
czekaæ na kolejne, tym razem przemylane i spójne zmiany przepisów, które
dadz¹ s¹dom niebudz¹c¹ ju¿ w¹tpliwoci podstawê do dalszego praktykowania tego trybu dorêczenia.

Summary
Fiction receipt of the pleading to an individual pursuing
an economic activity accounted for
 the practical aspects of the problem
Key words: service procedural documents, individuals engaged in economic activity, the presumption of service, civil procedure, evidence of economic activity.

This article tackles the problems of delivering legal correspondence to
the traders registered in the record business. First of all, the author focuses
on the issue of presumption of the delivery, and acceptance by the court the
fiction of delivery through the provision of revised several times article 139
§ 3 k.p.c. This matter is so important, because multiple changes in the law
introduced by the Act of freedom of economic activity made existing studies
on this subject obsolete. This article is a detailed description of means of
delivery of legal correspondence to the traders registered in the record business, and a chronological overview of legislative changes, including a discussion of rules and their implications to CEIDG. In the final part the author
addresses the development of practical issues trying to find, on the basis of
the above theoretical arguments, a solution useful to practitioners securing
the regularity of the proceedings.
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Istotne porednie odwo³ania w Ordynacji
podatkowej do konstrukcji prawa cywilnego
Uwagi ogólne
Prawo podatkowe jako ga³¹ systemu prawa ma swoje specyficzne pojêcia1. Je¿eli nawet s¹ one niekiedy przejête z innych dziedzin prawa, to nie
zawsze maj¹ to samo znaczenie. Pojêciowa samodzielnoæ prawa podatkowego nie jest jednak wystarczaj¹ca i dlatego w ró¿nym stopniu korzysta siê
w nim tak¿e z pojêæ uniwersalnych ca³ego systemu, jakimi s¹ choæby konstrukcje cywilnoprawne. Nie zawsze mo¿na im nadawaæ ca³kowicie nowe
znaczenie, zw³aszcza gdy mog¹ one byæ wykorzystane do realizacji celów
podatkowych2. Dotyczy to równie¿ Ordynacji podatkowej  podstawowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego, której analiza wskazuje, ¿e i tutaj
stosowane s¹ niektóre konstrukcje cywilnoprawne.
Ordynacja to, najogólniej mówi¹c, ustawa normuj¹ca okrelone kompleksy zagadnieñ podatkowych, zasadniczy dla systemu podatkowego akt prawny3. Mo¿e byæ ona traktowana przynajmniej jako czêciowa kodyfikacja przepisów prawnopodatkowych. W Polsce do 1997 r. obowi¹zywa³a  wywodz¹ca
siê z czasów realnego socjalizmu  ustawa o zobowi¹zaniach podatkowych. Jej
rozwi¹zania nie przystawa³y jednak do przemian spo³ecznych, gospodarczych
i ustrojowych, a co zatem idzie  do aktualnego systemu podatkowego wzorowanego na systemach obowi¹zuj¹cych w pañstwach o gospodarce rynkowej4.
1 Stanowisko przewa¿aj¹cej czêci doktryny uznaje autonomicznoæ prawa podatkowego
w stosunku do innych ga³êzi prawa, choæ niektórzy autorzy maj¹ zastrze¿enia w tym wzglêdzie.
Zob. np. C. Kosikowski, [w:] C. Kosikowski, E. Rukowski (red.), Finanse publiczne i prawo
finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 7980; oraz W. Wójtowicz, [w:] W. Wójtowicz,
A. Gorgol, A. Ku, A. Niezgoda, P. Smoleñ, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego,
Wolters Kluwer Warszawa 2008, s. 2123.
2 Wyrok NSA Orodek Zamiejscowy w £odzi z dnia 23 marca 1999 r., sygn. akt I SA/£d
630/97, LexPolonica nr 338099. Zob. te¿ uchwa³ê NSA z dnia 24 czerwca 1996 r., FPK 6/96,
Serwis Podatkowy 1999, nr 9, s. 53.
3 J. G³uchowski, [w:] C. Kosikowski, E. Rukowski (red.), Finanse publiczne..., s. 481.
4 Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowi¹zaniach podatkowych (tekst jedn. Dz.U.
z 1993 r., nr 108, poz. 486).
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Dlatego te¿ przygotowano i uchwalono now¹ ustawê  Ordynacjê podatkow¹,
która wesz³a w ¿ycie w 1998 r.5 Celami powy¿szej regulacji by³o m.in. skodyfikowanie w jednym akcie prawnym ogólnego prawa podatkowego, unowoczenienie oraz zsynchronizowanie czêci ogólnej prawa podatkowego z obecnym systemem podatkowym, usprawnienie skutecznoci poboru istniej¹cych
podatków, zwiêkszenie zakresu ustawowej ochrony, a tak¿e zrównanie praw
i obowi¹zków uczestników postêpowania podatkowego bez wzglêdu na ich
status prawny oraz ród³o zobowi¹zania podatkowego6.
Niestety, cele te nie w pe³ni zosta³y osi¹gniête. I chocia¿ w Ordynacji
podatkowej ustanowiono definicjê legaln¹ zarówno obowi¹zku podatkowego
(po raz pierwszy), jak i zobowi¹zania podatkowego7, to rodowisko naukowe
mia³o i ma zastrze¿enia co do trafnoci wielu zaprezentowanych tam rozwi¹zañ. Potwierdzaj¹ to liczne nowelizacje (by³o ich ju¿ kilkadziesi¹t i bêd¹
nastêpne) oraz kolejne wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego, orzeczenia s¹dów
administracyjnych, a tak¿e krytyka doktryny8.
Ordynacja podatkowa liczy oko³o 350 artyku³ów ujêtych w dziewiêciu
dzia³ach, które nie maj¹ struktury proporcjonalnej. Równie¿ przepisy odnosz¹ce siê do konstrukcji cywilnoprawnych znajduj¹ siê w ró¿nych jej dzia³ach. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w Ordynacji znajduj¹ siê zarówno
porednie, jak i bezporednie odniesienia do Kodeksu cywilnego. Te pierwsze
wynikaj¹ z braku definicji albo wyjanienia odpowiednich pojêæ, a drugie
w sposób oczywisty i bezporedni siêgaj¹ do rozwi¹zañ zawartych w Kodeksie cywilnym.
Celem artyku³u jest przeprowadzenie analizy, które istotne  zdaniem
autora  instytucje prawa cywilnego i w jakim stopniu w sposób poredni s¹
wykorzystywane do regulacji ustawowych w Ordynacji podatkowej. Przy
czym wykorzystywanie w sposób poredni oznacza, ¿e chodzi o stosowany
przez ustawodawcê podatkowego mechanizm odwo³ywania siê do instytucji
cywilnoprawnych bez odes³ania wprost lub odpowiedniego do norm prawa
cywilnego.

Miejsce zamieszkania i siedziba a regulacje cywilnoprawne
Istotne porednie odwo³anie do rozwi¹zañ Kodeksu cywilnego znajduje
siê w drugim rozdziale dzia³u drugiego dotycz¹cego organów podatkowych
i ich w³aciwoci, choæ mo¿na je odnaleæ tak¿e w innych miejscach o.p.
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2012 r.,
poz. 749), cyt. dalej jako o.p.
6 J. Ma³ecki, [w:] A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 337.
7 A. Gorgol, [w:] W. Wójtowicz i in., Zarys finansów publicznych..., s. 152.
8 J. Ma³ecki, [w:] A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki..., s. 338.
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W Ordynacji wskazano, ¿e je¿eli ustawy podatkowe nie stanowi¹ inaczej,
to w³aciwoæ miejscow¹ organów podatkowych ustala siê wed³ug miejsca
zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, p³atnika, inkasenta lub innych
podmiotów, które mog¹ staæ siê stron¹ w postêpowaniu podatkowym. Ponadto Minister Finansów mo¿e okreliæ, w drodze rozporz¹dzenia, w³aciwoæ
miejscow¹ organów podatkowych w sprawach niektórych zobowi¹zañ podatkowych lub poszczególnych kategorii podatników, p³atników lub inkasentów
w sposób odmienny ni¿ okrelony wy¿ej, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby za granic¹, miejsce uzyskiwania dochodów oraz miejsce po³o¿enia przedmiotu opodatkowania (art. 17 § 1 i 2 o.p.).
W³aciwoæ miejscow¹ powinny zatem okrelaæ ustawy podatkowe. Jeli
tego nie czyni¹, ustala siê j¹ z zasady przede wszystkim wed³ug miejsca
zamieszkania lub siedziby w³aciwego podmiotu. Minister Finansów, korzystaj¹c z delegacji zawartej w tym przepisie, mo¿e te¿ ustaliæ w³aciwoæ
miejscow¹ organów podatkowych, bior¹c pod uwagê inne kryteria. Ordynacja
podatkowa nie zawiera jednak definicji miejsca zamieszkania ani siedziby.
Dlatego stosuj¹c wyk³adniê systemow¹, nale¿y ustaliæ ich treæ na podstawie
przepisów prawa cywilnego9.
Problematyka miejsca zamieszkania lub siedziby  oprócz w³aciwoci
miejscowej organów podatkowych  dotyczy jeszcze innych kwestii, np. dorêczeñ
(art. 148 § 2 pkt 1 i art. 151 o.p.), wezwañ (art. 156 § 1 i 2 oraz 157 § 1 o.p.),
czynnoci sprawdzaj¹cych (art. 274c § 2 o.p.), kontroli podatkowej (art. 285a
§ 1 i art. 288 § 1 pkt 1 lit. a o.p.), zawiadczeñ (art. 306l o.p.).
W wietle Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej
jest miejscowoæ, w której osoba ta przebywa z zamiarem sta³ego pobytu
(art. 25 k.c.). Zatem o miejscu zamieszkania decyduj¹ trwaj¹ce ³¹cznie dwa
czynniki: czynnik zewnêtrzny (faktyczne przebywanie) i wewnêtrzny (zamiar
sta³ego pobytu). Brak którego z nich powoduje utratê dotychczasowego miejsca
zamieszkania bez uzyskania nowego. Natomiast przerwa w faktycznym przebywaniu w miejscu zamieszkania, nawet d³ugotrwa³a (np. zwi¹zana ze studiami),
nie pozbawia danej osoby miejsca zamieszkania. Wyra¿enie zamiaru sta³ego
pobytu nie jest czynnoci¹ prawn¹, a tym samym nie wymaga z³o¿enia owiadczenia woli. Wystarcza, ¿e zamiar taki wynika z zachowania danej osoby,
polegaj¹cego na zerodkowaniu jej aktywnoci ¿yciowej w okrelonej miejscowoci. Zameldowanie nie przes¹dza o miejscu zamieszkania w rozumieniu
prawa cywilnego, poniewa¿ jest kategori¹ prawa administracyjnego10.
9 M. Karlikowska, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 183184; B. Brzeziñski, M. Kalinowski, A. Olesiñska, M. Masternak, J. Or³owski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, TNOiK, Toruñ 2002, s. 127131; C. Kosikowski [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Pop³awski, S. Presnarowicz,
Ordynacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 171174.
10 M. Pazdan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów
144911, t. I, wyd. 4, Warszawa 2005, s. 169170; zob. te¿ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa 1996, s. 191193.
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Prezentuj¹c problematykê miejsca zamieszkania, trzeba zwróciæ uwagê
na to, ¿eby przy ustalaniu treci tego pojêcia zachowaæ daleko id¹c¹ ostro¿noæ. Chocia¿ przepisy art. 2528 k.c. pozwalaj¹ ustaliæ ogólne rozumienie
miejsca zamieszkania, to okazuje siê, ¿e to ogólne rozumienie nie zawsze
nadaje siê do wykorzystania. Zawsze wiêc wtedy, gdy w przepisach prawa
pojawia siê pojêcie miejsca zamieszkania i gdy przepisy te nie maj¹ w³asnych
wskazówek co do jego rozumienia, nale¿y w drodze wyk³adni rozstrzygn¹æ,
czy kierowaæ siê ogólnym rozumieniem miejsca zamieszkania, czy te¿ ustaliæ
znaczenie szczególne tego pojêcia na u¿ytek przepisu, który siê nim pos³uguje. Decyduj¹c¹ rolê trzeba przy tym przypisaæ funkcji, jak¹ w interpretowanym przepisie spe³nia powy¿sze pojêcie11.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, je¿eli ustawa lub oparty na niej statut
nie stanowi¹ inaczej, za siedzibê osoby prawnej uznaje siê miejscowoæ,
w której ma siedzibê jej organ zarz¹dzaj¹cy (art. 41 k.c.). Zasadê tê, na
podstawie normy odsy³aj¹cej, nale¿y tak¿e odpowiednio stosowaæ do jednostek organizacyjnych niebêd¹cych osobami prawnymi (art. 331 § 1 k.c.). Stosowanie odpowiednie oznacza, ¿e zasada ta bêdzie aktualna w wypadku tych
jednostek organizacyjnych niebêd¹cych osobami prawnymi, w których powo³uje siê organ zarz¹dzaj¹cy (siedzib¹ tej jednostki bêdzie miejscowoæ,
w której znajduje siê jej organ zarz¹dzaj¹cy). Natomiast gdy chodzi o jednostki, w których nie powo³ano organu zarz¹dzaj¹cego (np. w wypadku tzw.
ma³ych wspólnot mieszkaniowych), siedziba bêdzie wskazana w treci umowy lub statutu, ewentualnie bêdzie ni¹ miejscowoæ, w której koncentruje siê
g³ówna dzia³alnoæ takiej jednostki12. Podkreliæ nale¿y, ¿e siedzib¹ jest wy³¹cznie miejscowoæ, dlatego nie nale¿y uto¿samiaæ jej z adresem, gdy¿ to
pojêcie ma nieco inny zakres (oprócz miejscowoci zawiera wskazanie ulicy
i numeru domu, a w razie potrzeby tak¿e numeru lokalu)13. Nale¿y nadmieniæ, ¿e siedziba osoby prawnej podlegaj¹cej wpisowi do rejestru winna byæ
w tym rejestrze wpisana (art. 34 ustawy o KRS).

Zabezpieczenie wykonania zobowi¹zañ podatkowych
a instytucje prawa cywilnego
Kolejne istotne i bardziej liczne porednie odwo³ania do rozwi¹zañ Kodeksu cywilnego znajduj¹ siê w III rozdziale dzia³u III dotycz¹cego zabezpieczenia wykonania zobowi¹zañ podatkowych.
11
12
13

M. Pazdan, [w:] System prawa prywatnego, t. I: Prawo cywilne  czêæ ogólna, s. 996.
J. Fr¹ckowiak, [w:] ibidem, s. 1098.
Ibidem, s. 1050. Zob. te¿. W. Nykiel, A. Mariañski (red.), Komentarz do ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, Gdañsk 2012, s. 48.
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Zobowi¹zanie podatkowe przed terminem p³atnoci mo¿e byæ zabezpieczone na maj¹tku podatnika, a w przypadku osób pozostaj¹cych w zwi¹zku
ma³¿eñskim tak¿e na maj¹tku wspólnym, je¿eli zachodzi uzasadniona obawa, ¿e nie zostanie ono wykonane, a w szczególnoci, gdy podatnik trwale nie
uiszcza wymagalnych zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynnoci polegaj¹cych na zbywaniu maj¹tku, które mog¹ utrudniæ
lub udaremniæ egzekucjê. Zabezpieczenia mo¿na dokonaæ równie¿ w toku
postêpowania podatkowego lub kontroli podatkowej, przed wydaniem decyzji
ustalaj¹cej wysokoæ zobowi¹zania podatkowego albo okrelaj¹cej wysokoæ
zobowi¹zania podatkowego lub okrelaj¹cej wysokoæ zwrotu podatku (art. 33
§ 1 i 2 o.p.).
Instytucja zabezpieczenia roszczeñ pieniê¿nych powsta³a na gruncie prawa cywilnego, a jej podstawowym celem jest zmniejszenie ryzyka wierzyciela
zwi¹zanego z niewykonaniem lub nienale¿ytym wykonaniem przez d³u¿nika
obci¹¿aj¹cych go obowi¹zków. Tego typu instytucje wykszta³cone na gruncie
prawa cywilnego stanowi¹ wzór dla regulacji prawa publicznego maj¹cych na
celu zabezpieczenie obowi¹zków jednostki wobec w³adz publicznych. Na
gruncie prawa publicznego zabezpieczenie nie ma jednak charakteru umownego, lecz oparte jest na elementach przymusu wynikaj¹cych z w³adztwa
administracyjnego, co w szczególnoci odnosi siê do prawa podatkowego14.
W Ordynacji podatkowej nie zdefiniowano pojêcia maj¹tku. Dlatego stosuj¹c wyk³adniê systemow¹, nale¿y ustaliæ jego treæ na podstawie przepisów
prawa cywilnego. Mienie w Kodeksie cywilnym jest pojêciem ogólnym, wyra¿aj¹cym ogó³ praw maj¹tkowych, w tym zw³aszcza prawo w³asnoci i inne
prawa rzeczowe (art. 44 k.c.). Pojêcie to ³¹czy siê z tymi kategoriami praw
podmiotowych, które wyra¿aj¹ np. prawa w³asne, prawa na rzeczy cudzej,
wierzytelnoci, roszczenia. W przepisach Kodeksu cywilnego mienie nie jest
³¹czone z podmiotem indywidualnie oznaczonym. Chodzi o zbiór spraw uto¿samianych z ca³¹ klas¹ podmiotów, np. przedsiêbiorcami. Do pojêcia mienia
nie wchodz¹ d³ugi15. Gdy chodzi o termin maj¹tek, to mo¿na go rozumieæ
w sposób szerszy i wê¿szy. W znaczeniu szerszym jest to ogó³ praw i obowi¹zków maj¹tkowych podmiotu, za w wê¿szym maj¹tek ogranicza siê tylko do
aktywów, tj. posiadanych przez podmiot praw maj¹tkowych. Maj¹tek oznacza sk³adniki mienia daj¹ce siê wyodrêbniæ jako zespó³ aktywów (czasem
i pasywów) bêd¹cych przedmiotem dziedziczenia, obrotu, zabezpieczenia itp.
Zaznaczenie ró¿nicy miêdzy mieniem i maj¹tkiem jest pojêciowo wa¿ne, ale
w praktyce stosuje siê je zamiennie, co mo¿na spotkaæ w aktach normatywnych i wypowiedziach dotycz¹cych prawa rzeczowego16.
14 R. Mastalski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Wroc³aw 2012, s. 222.
15 W.J. Katner, [w:] System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne  czêæ ogólna, s. 1177.
16 Ibidem, s. 1178.
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W Ordynacji uregulowano ró¿ne sposoby zabezpieczenia zobowi¹zania
podatkowego. We wszystkich istniej¹ porednie odniesienia do Kodeksu cywilnego. Pierwszy z nich dotyczy zabezpieczenia na maj¹tku podatnika
w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji lub
w formie przyjêcia przez organ podatkowy zabezpieczenia o charakterze
cywilnoprawnym17. Otó¿, zabezpieczenie wykonania decyzji nak³adaj¹cej
obowi¹zek podlegaj¹cy wykonaniu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji lub wykonania decyzji o zabezpieczeniu na maj¹tku podatnika nastêpuje w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji albo przez przyjêcie przez organ podatkowy, na wniosek
strony, zabezpieczenia wykonania zobowi¹zania wynikaj¹cego z tej decyzji
wraz z odsetkami za zw³okê, w formie:
1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
2) porêczenia banku,
3) weksla z porêczeniem wekslowym banku,
4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
5) zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pañstwa lub Narodowy Bank Polski  wed³ug ich wartoci nominalnej,
6) uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego,
7) pisemnego, nieodwo³alnego upowa¿nienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spó³dzielcz¹ kasê oszczêdnociowo-kredytow¹,
do wy³¹cznego dysponowania rodkami pieniê¿nymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej (art. 33d § 1 i 2 o.p.).
Kilka z powy¿szych form zabezpieczenia ma swoje korzenie w prawie
cywilnym, na co wyranie wskazuj¹ niektórzy autorzy18. Pierwszy przypadek
dotyczy zabezpieczenia wykonania zobowi¹zania w formie gwarancji bankowej i porêczenia bankowego. Zgodnie z art. 80 Prawa bankowego, banki
mog¹ na zlecenie udzielaæ i potwierdzaæ gwarancje bankowe, porêczenia,
a tak¿e otwieraæ i potwierdzaæ akredytywy. W myl art. 84 Prawa bankowego
do gwarancji bankowych i porêczeñ udzielanych przez bank stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego. Gwarancj¹ bankow¹ jest jednostronne zobowi¹zanie
banku-gwaranta, ¿e po spe³nieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta
gwarancji) okrelonych warunków zap³aty bank ten wykona wiadczenie pieniê¿ne na rzecz beneficjenta gwarancji  bezporednio albo za porednictwem
innego banku. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej nastêpuje na
pimie pod rygorem niewa¿noci (art. 81 ust. 1 i 2 Prawa bankowego)19.
17 M. Szustek-Janowska, [w:] A. Gorgol, B. Kucia-Guciora, P. Smoleñ, M. Szustek-Janowska,
W. Wójtowicz, Prawo podatkowe  czêæ ogólna i szczegó³owa, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 64.
18 B. Dauter, [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 268270.
19 Zob. ibidem, s. 268.

Istotne porednie odwo³ania w Ordynacji podatkowej do konstrukcji prawa cywilnego

33

Natomiast przez umowê porêczenia porêczyciel zobowi¹zuje siê wzglêdem
wierzyciela wykonaæ zobowi¹zanie na wypadek, gdyby d³u¿nik zobowi¹zania
nie wykona³. Owiadczenie porêczyciela równie¿ powinno byæ pod rygorem
niewa¿noci z³o¿one na pimie (art. 876 § 1 i 2 k.c.). Porêczenie stanowi, obok
umowy gwarancyjnej, jedn¹ z instytucji nale¿¹cych do kategorii osobistych
zabezpieczeñ nale¿noci. W przepisach k.c. porêczenie zosta³o ukszta³towane
jako umowa nazwana. Powo³anie zatem do ¿ycia porêczenia jako okrelonego
typu stosunku zobowi¹zaniowego nastêpuje przez zawarcie umowy. Przedmiotem porêczenia jest obowi¹zek spe³nienia wiadczenia przez porêczyciela
w sytuacji, gdy d³u¿nik z zobowi¹zania g³ównego nie spe³nia swojego wiadczenia. Porêczenie mo¿e odnosiæ siê do ka¿dego zobowi¹zania. Umowa porêczenia, bêd¹c umow¹ nazwan¹, jest jednoczenie umow¹ akcesoryjn¹ (zawis³¹, zale¿n¹) w relacji do zobowi¹zania g³ównego20. Zatem na skutek
udzielenia porêczenia wierzyciel zabezpieczonej wierzytelnoci uzyskuje dodatkowego d³u¿nika w osobie porêczyciela, który odpowiada za wykonanie
zobowi¹zania ca³ym swoim maj¹tkiem21.
Inn¹ form¹ zabezpieczenia jest umowa gwarancji ubezpieczeniowej, która zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej, jest
czynnoci¹ ubezpieczeniow¹. Zak³ad ubezpieczeñ udziela tej gwarancji na
podstawie dobrowolnej umowy zawartej z ubezpieczaj¹cym. Ustawowe okrelenie umowy zawiera Kodeks cywilny22. Zgodnie z jego rozwi¹zaniami przez
umowê ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowi¹zuje siê, w zakresie dzia³alnoci
swego przedsiêbiorstwa, spe³niæ okrelone wiadczenie w razie zajcia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczaj¹cy zobowi¹zuje siê zap³aciæ
sk³adkê (art. 805 § 1 k.c.). Kodeks cywilny normuje umowê ubezpieczenia
w sposób ogólny. Jest to zwi¹zane z rozbudowanym systemem ró¿nych rodzajów ubezpieczeñ wymagaj¹cych stosowania specjalistycznych rozwi¹zañ23.
Umowa ubezpieczenia jest umow¹ kwalifikowan¹, poniewa¿ jedn¹ ze stron
jest zawsze ubezpieczyciel. Drug¹ stron¹ umowy ubezpieczenia jest ubezpieczaj¹cy. Konieczn¹ przes³ank¹ powstania obowi¹zku spe³nienia wiadczenia
przez ubezpieczyciela jest zajcie wypadku objêtego umow¹ ubezpieczenia.
wiadczenie ubezpieczyciela polega na zap³acie, a zatem na spe³nieniu okrelonego wiadczenia pieniê¿nego24.

20 L. Ogie³o, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artyku³ów
4501088, t. II, C.H. Beck Warszawa 2009, s. 808811. Zob. te¿ M. Zychowicz, [w:] G. Bieniek,
H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Zychowicz, T. Winiewski, Cz. ¯u³awska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia. Zobowi¹zania, t. II, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 880885.
21 B. Dauter, [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa , s. 268.
22 Ibidem.
23 H. Ciep³a, [w:] G. Bieniek i in., Komentarz..., s. 699701.
24 Zob. wiêcej L. Ogie³o, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny..., t. II, s. 685695.
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Równie¿ zabezpieczenie w postaci uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego nale¿y odnieæ do instytucji depozytu nieprawid³owego uregulowanego w Kodeksie cywilnym25 . Stanowi on, ¿e je¿eli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okolicznoci wynika, ¿e przechowawca
mo¿e rozporz¹dzaæ oddanymi na przechowanie pieniêdzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje siê odpowiednio przepisy
o po¿yczce. Czas i miejsce zwrotu okrelaj¹ przepisy o przechowaniu (art.
845 k.c.). Powy¿szy przepis jest mutacj¹ umowy przechowania w postaci
depozytu nieprawid³owego, który polega na tym, ¿e jego przedmiotem s¹ nie
rzeczy (jak w umowie przechowania), lecz pieni¹dze albo inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, którymi przechowawca jako ich w³aciciel od
chwili zawarcia umowy mo¿e rozporz¹dzaæ i u¿ywaæ wed³ug w³asnego uznania. W konsekwencji obowi¹zek zwrotu dotyczy nie tych samych rzeczy, ale
takich samych, w tej samej iloci i jakoci26.
Kolejne istotne porednie odwo³ania do rozwi¹zañ Kodeksu cywilnego
znajduj¹ce siê w III rozdziale dzia³u III dotycz¹ hipoteki przymusowej
jako sposobu zabezpieczenia wykonania zobowi¹zañ podatkowych27.
Skarbowi Pañstwa i jednostce samorz¹du terytorialnego przys³uguje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomociach podatnika p³atnika,
inkasenta, nastêpcy prawnego lub osób trzecich z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych powsta³ych na skutek dorêczenia decyzji organu podatkowego ustalaj¹cej wysokoæ tego zobowi¹zania, a tak¿e z tytu³u zaleg³oci podatkowych
w podatkach stanowi¹cych ich dochód oraz odsetek za zw³okê od tych zaleg³oci (art. 34 § 1 o.p.).
Jak wynika z Kodeksu cywilnego, hipoteka jest ograniczonym prawem
rzeczowym (art. 244 § 1 oraz art. 245251 k.c.). Szczegó³owe przepisy reguluj¹ce tê instytucjê, zgodnie z art. 244 § 2 k.c., zawarte s¹ w ustawie o ksiêgach
wieczystych i hipotece28. W myl powo³anej ustawy w celu zabezpieczenia
oznaczonej wierzytelnoci wynikaj¹cej z okrelonego stosunku prawnego
mo¿na nieruchomoæ obci¹¿yæ prawem, na mocy którego wierzyciel mo¿e
dochodziæ zaspokojenia z nieruchomoci bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a siê
w³asnoci¹ i z pierwszeñstwem przed wierzycielami osobistymi w³aciciela
nieruchomoci (art. 61 ust. 1 u.k.w.h.). Hipoteka zabezpiecza wierzytelnoæ
pieniê¿n¹, w tym równie¿ wierzytelnoæ przysz³¹. Hipoteka zabezpiecza wierzytelnoæ do oznaczonej sumy pieniê¿nej (art. 68 ust. 1 i ust. 2 zd. pierwsze).
25
26
27

B. Dauter, [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa..., s. 269270.
J. Gudowski, [w:] G. Bieniek i in., Komentarz..., s. 813814.
Zob. wiêcej R. Mastalski, [w:] B. Adamiak i in., Ordynacja podatkowa..., s. 237;
S. Babiarz, [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa..., s. 274 i n.; A. Bartosiewicz,
R. Kubacki, Leksykon Ordynacji podatkowej, UNIMEX Wroc³aw 2010, s. 428 oraz H. Dzwonkowski, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa (2008)..., s. 331.
28 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst. jedn. Dz.U
z 2001 r., nr 124, poz. 1361 z pón. zm.), cyt. dalej jako u.k.w.h.
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Przepisy wyró¿niaj¹ kilka rodzajów hipotek, m.in. np. hipotekê umown¹,
zwyk³¹, przymusow¹29. Wierzyciel, którego wierzytelnoæ jest stwierdzona
tytu³em wykonawczym okrelonym w przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym, mo¿e na podstawie tego tytu³u uzyskaæ hipotekê na wszystkich nieruchomociach d³u¿nika. Mamy wtedy do czynienia z hipoteka przymusow¹.
Hipotekê przymusow¹ mo¿na uzyskaæ tak¿e na podstawie postanowienia
s¹du o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji administracyjnej, chocia¿by decyzja
nie by³a ostateczna, albo zarz¹dzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 109 ust 1
i art. 110 u.k.w.h.)30.
Zgodnie z art. 34 § 3 o.p. przedmiotem hipoteki przymusowej mo¿e byæ:
 czêæ u³amkowa nieruchomoci, je¿eli stanowi udzia³ podatnika,
 nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot wspó³w³asnoci ³¹cznej podatnika
i jego ma³¿onka,
 nieruchomoæ stanowi¹ca przedmiot wspó³w³asnoci ³¹cznej wspólników spó³ki cywilnej lub czêæ u³amkowa nieruchomoci stanowi¹ca udzia³
wspólników spó³ki cywilnej  z tytu³u zaleg³oci podatkowych spó³ki,
 u¿ytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urz¹dzeniami na u¿ytkowanym gruncie stanowi¹cymi w³asnoæ u¿ytkownika wieczystego,
 spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu,
 wierzytelnoæ zabezpieczona hipotek¹,
 statek morski lub statek morski w budowie wpisane do rejestru okrêtowego.
Ustawodawca w Ordynacji podatkowej nie zdefiniowa³ pojêæ zwi¹zanych
z hipotek¹ przymusow¹, takich jak np. nieruchomoæ, wspó³w³asnoæ ³¹czna,
spó³ka cywilna, Skarb Pañstwa. Dlatego stosuj¹c wyk³adniê systemow¹, nale¿y ustaliæ ich treæ na podstawie przepisów prawa cywilnego. Dodaæ przy
tym nale¿y, ¿e pojêcia te wystêpuj¹ tak¿e w innych miejscach Ordynacji
podatkowej.
Wed³ug regulacji Kodeksu cywilnego nieruchomociami s¹ czêci powierzchni ziemskiej stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoci (grunty), jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêci takich budynków,
je¿eli na mocy przepisów szczególnych stanowi¹ odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoci (art. 46 § 1 k.c.). W literaturze wskazuje siê, i¿ polskie prawo
rozró¿nia trzy rodzaje nieruchomoci:
1) gruntowe  czêci powierzchni ziemskiej stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoci;
29
30

Zob. wiêcej S. Babiarz, [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa , s. 274279.
Zob. tak¿e A. Bartosiewicz, R. Kubacki, op. cit., s. 428 oraz H. Dzwonkowski, [w:]
H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa (2008)..., s. 331.
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2) budynkowe  trwale z gruntem zwi¹zane budynki bêd¹ce przedmiotem odrêbnej od gruntu w³asnoci;
3) lokalowe  czêci budynków stanowi¹ce odrêbny przedmiot w³asnoci.
Wyodrêbnienie nieruchomoci budynkowych i lokalowych stanowi odstêpstwo od zasady superficies solo credit. Nieruchomoæ gruntowa to czêæ
powierzchni ziemskiej stanowi¹ca odrêbny przedmiot w³asnoci. Jej granice
wyznaczaj¹ linie znajduj¹ce siê na powierzchni, ustalone umow¹ pomiêdzy
w³acicielami gruntów s¹siednich albo w postêpowaniu rozgraniczeniowym
(administracyjnym lub s¹dowym). W³asnoæ gruntu rozci¹ga siê na przestrzeñ nad i pod jego powierzchni¹. Natomiast budynek trwale zwi¹zany
z gruntem (nieruchomoæ budynkowa) lub czêæ takiego budynku (nieruchomoæ lokalowa) stanowi odrêbn¹ nieruchomoæ tylko wówczas, gdy przepisy
szczególne zawieraj¹ uregulowania wprowadzaj¹ce odstêpstwo od zasady superficies solo credit. W Kodeksie cywilnym nieruchomoci budynkowe kreuj¹
np. przepisy odnosz¹ce siê do u¿ytkowania wieczystego31.
Cywilnoprawna instytucja wspó³w³asnoci mo¿e byæ wspó³w³asnoci¹
³¹czn¹ lub wspó³w³asnoci¹ w czêciach u³amkowych (art. 196 § 1 k.c.).
Wspó³w³asnoæ ³¹czn¹ reguluj¹ przepisy dotycz¹ce stosunków, z których ona
wynika (art. 196 § 2 zd. 1 k.c.). Mo¿e ona powstaæ tylko z okrelonych
stosunków prawnych na podstawie przepisów reguluj¹cych te stosunki.
Wspó³w³asnoæ ³¹czna pozostaje w cis³ym zwi¹zku ze stosunkiem, z którego
siê wywodzi. Trwa tak d³ugo, jak d³ugo istnieje stosunek podstawowy (np.
ustawowa wspólnoæ ma³¿eñska). Wspó³w³asnoci¹ ³¹czn¹ jest tak¿e udzia³
wspólników spó³ki cywilnej we w³asnoci rzeczy wniesionych przez nich do
spó³ki. Udzia³y wspó³w³acicieli nie s¹ okrelone, a mo¿liwoæ dysponowania
nimi przez wspó³w³acicieli jest wy³¹czona. Ten typ wspó³w³asnoci zosta³
ukszta³towany jako stosunek trwa³y na czas trwania stosunku osobistego,
stanowi¹c jego zabezpieczenie32.
Grunty bêd¹ce w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa po³o¿one w granicach administracyjnych miast oraz poza tymi granicami, lecz w³¹czone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadañ jego
gospodarki, a tak¿e grunty stanowi¹ce w³asnoæ jednostek samorz¹du terytorialnego lub ich zwi¹zków mog¹ byæ oddawane w u¿ytkowanie wieczyste
osobom fizycznym i osobom prawnym. W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem u¿ytkowania wieczystego mog¹ byæ tak¿e
inne grunty Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub ich
zwi¹zków (art. 232 § 1 i 2 k.c.).
U¿ytkowanie wieczyste gruntów stanowi kontynuacjê dawnych instytucji, w szczególnoci wystêpuj¹cych w prawie rzymskim. W Polsce instytucjê
31
32

E. Skowroñska-Bocian, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny..., t. I, s. 251252.
Ibidem, s. 651653; S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiêga
druga. W³asnoæ i inne prawa rzeczowe, LexisNexis Warszawa 2009, s. 286287.
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u¿ytkowania wieczystego uregulowano w ustawie z 1961 r. o gospodarce
terenami w miastach i osiedlach33. Obecnie prawo u¿ytkowania wieczystego
uregulowane jest przede wszystkim w przepisach dwóch ustaw: Kodeksu
cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomociami34. Pierwsza z tych ustaw
reguluje zagadnienia cywilnoprawne, a druga zagadnienia administracyjnoprawne. U¿ytkowanie wieczyste powstaje w wyniku zawarcia umowy miêdzy
stronami i konstytutywnego wpisu do ksiêgi wieczystej35. W doktrynie pocz¹tkowo twierdzono, ¿e u¿ytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym
ograniczonym. Obecnie zdecydowanie przewa¿a pogl¹d, wed³ug którego u¿ytkowanie wieczyste jest usytuowane jako prawo porednie miêdzy prawem
w³asnoci a prawami rzeczowymi ograniczonymi. Celem wprowadzenia instytucji u¿ytkowania wieczystego by³a przede wszystkim pomoc dla budownictwa mieszkaniowego, zarówno uspo³ecznionego, jak i indywidualnego, na
gruntach pañstwowych. Cel ten sta³ siê w znacznym stopniu nieaktualny po
1989 r.36
Spó³ka cywilna stanowi przedmiot regulacji Kodeksu cywilnego. Zawieraj¹c umowê spó³ki, wspólnicy zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do osi¹gniêcia wspólnego celu gospodarczego przez dzia³anie w sposób oznaczony, w szczególnoci
przez wniesienie wk³adów (art. 860 § 1 k.c.). Jak wynika z treci powo³anego
przepisu, spó³ka taka jest prawno-organizacyjn¹ form¹ wspó³dzia³ania gospodarczego pewnej liczby osób. Mo¿e byæ za³o¿ona dla ka¿dego celu gospodarczego, zarówno jednorazowego, jak i d³ugofalowego, w celu osi¹gniêcia zysków lub te¿ nie. Gospodarczy charakter wspólnego celu wy³¹cza mo¿liwoæ
zawarcia tego rodzaju spó³ki dla innych celów ni¿ gospodarcze. Spó³ka taka
nie ma zdolnoci prawnej i dlatego dzia³alnoæ gospodarcz¹ prowadz¹ wspólnicy37. Umowa spó³ki cywilnej jest zatem cywilnoprawn¹ form¹ organizacji
wspó³dzia³ania wspólników nieprowadz¹c¹ do utworzenia jednostki organizacyjnej38. Cech¹ spó³ki cywilnej jest zasada niezmiennoci sk³adu osobowego
wspólników. Nowy wspólnik mo¿e przyst¹piæ do spó³ki tylko przez zmianê
umowy spó³ki39. Spó³ka cywilna sama nie ma podmiotowoci prawnej. ¯aden
przepis prawa nie wyposa¿y³ takiej spó³ki w zdolnoæ prawn¹ i zdolnoæ do
czynnoci prawnych oraz nie przyzna³ jej osobowoci prawnej40.
33

Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (tekst
jedn. Dz.U. z 1969 r., nr 22, poz. 139).
34 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r., nr 102, poz. 651 z pón. zm.).
35 K. Pietrzykowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny..., t. I, s. 724725.
36 Ibidem, s. 729730.
37 K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wyk³adu, wyd. 8 zaktualizowane i uzupe³nione
przez J. Kruczalak-Jankowsk¹, LexisNexis Warszawa 2008, s. 123.
38 J. Krauss, [w:] J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Wolters Kluwer business, Warszawa
2008, s. 140.
39 A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 226.
40 K. Kruczalak, op. cit., s. 133.
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Skarb Pañstwa stanowi uosobienie pañstwa. Jest to najbardziej rozwiniêta jednostka organizacyjna, a w istocie niezwykle skomplikowany system
jednostek organizacyjnych, którego nie tworzy siê w odrêbnym trybie. Konstrukcja Skarbu Pañstwa ma swoiste cechy, co podkrela sam ustawodawca,
wyró¿niaj¹c go w Kodeksie cywilnym sporód wszystkich jednostek organizacyjnych41. Jego ustrój okrela prawo publiczne, a w pierwszym rzêdzie Konstytucja. Inaczej te¿ ni¿ w przypadku innych osób prawnych skonstruowany
jest sposób jego dzia³ania. Specyfika tej osoby prawnej polega jednak na tym,
¿e nie istnieje ¿adna jednostka organizacyjna powo³ana do prowadzenia
spraw Skarbu Pañstwa. Reprezentacja Skarbu Pañstwa jest rozproszona
miêdzy kierowników urzêdów pañstwowych oraz jednostki organizacyjne
sektora finansów publicznych w zale¿noci od przypisanej im w³aciwoci
oraz mienia, którym zarz¹dzaj¹. Zasady wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa uregulowane s¹ w ustawie o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa42. Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia mo¿e rozci¹gn¹æ kompetencje do reprezentowania
Skarbu Pañstwa na kierowników innych jednostek organizacyjnych ni¿
wskazane w powy¿szej ustawie43.
Ostatnie istotne porednie odwo³ania do rozwi¹zañ Kodeksu cywilnego
znajduj¹ce siê w III rozdziale dzia³u III dotycz¹ zastawu skarbowego jako
sposobu zabezpieczenia wykonania zobowi¹zañ podatkowych.
Skarbowi Pañstwa i jednostkom samorz¹du terytorialnego z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych powsta³ych na skutek dorêczenia decyzji organu podatkowego
ustalaj¹cej wysokoæ tego zobowi¹zania, a tak¿e z tytu³u zaleg³oci podatkowych
stanowi¹cych ich dochód oraz odsetek za zw³okê od tych zaleg³oci przys³uguje
zastaw skarbowy na wszystkich bêd¹cych w³asnoci¹ podatnika oraz stanowi¹cych wspó³w³asnoæ ³¹czn¹ podatnika i jego ma³¿onka rzeczach ruchomych oraz
zbywalnych prawach maj¹tkowych, je¿eli wartoæ poszczególnych rzeczy lub
praw wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 10 600 z³. Zastawem
skarbowym nie mog¹ byæ obci¹¿one rzeczy lub prawa maj¹tkowe niepodlegaj¹ce egzekucji oraz mog¹ce byæ przedmiotem hipoteki (art. 41 § 1 i § 2 o.p.).
Wiêkszoæ autorów zgadza siê, choæ nie uczyniono tego wprost w Ordynacji podatkowej, ¿e problematykê zastawu nale¿y odnieæ  przynajmniej
w pewnej mierze  do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym44. Zgodnie
41 Zgodnie z art. 33 k.c. osobami prawnymi s¹ Skarb Pañstwa i jednostki organizacyjne,
którym przepisy szczególne przyznaj¹ osobowoæ prawn¹.
42 Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnieñ przys³uguj¹cych Skarbowi Pañstwa (Dz.U. nr 106, poz. 493 z pón. zm.).
43 J. Fr¹ckowiak, [w:] System prawa prywatnego, t. I: Prawo cywilne  czêæ ogólna,
s. 10591061.
44 Zob. wiêcej R. Mastalski, [w:] B. Adamiak i in., Ordynacja podatkowa..., s. 247;
M. Niezgódka-Medek, [w:] S. Babiarz i in., Ordynacja podatkowa..., s. 291; A. Bartosiewicz,
R. Kubacki, op. cit., s. 441.
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z zawartymi w nim regulacjami, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelnoci mo¿na rzecz ruchom¹ obci¹¿yæ prawem, na mocy którego wierzyciel
bêdzie móg³ dochodziæ zaspokojenia z rzeczy bez wzglêdu na to, czyj¹ sta³a
siê w³asnoci¹ i z pierwszeñstwem przed wierzycielami osobistymi w³aciciela rzeczy, wyj¹wszy tych, którym z mocy ustawy przys³uguje pierwszeñstwo
szczególne. Zastaw mo¿na ustanowiæ tak¿e w celu zabezpieczenia wierzytelnoci przysz³ej lub warunkowej. Przedmiotem zastawu mog¹ byæ tak¿e prawa, je¿eli s¹ zbywalne (art. 306 § 1 i 2 i art. 327 k.c.).
Zastaw zalicza siê do praw rzeczowych ograniczonych. Zabezpiecza
on oznaczon¹ wierzytelnoæ. Przepisy dotycz¹ce zastawu zawarte s¹ w art.
306335 k.c. Poza Kodeksem cywilnym uregulowane zosta³y odrêbnie ró¿ne
formy zastawu, które w stosunku do przepisów kodeksowych maj¹ charakter
przepisów szczególnych. Przepisy kodeksowe stosuje siê tylko na podstawie
odes³ania w sprawach nieuregulowanych w przepisach szczególnych. I w³anie szczególnym rodzajem zastawu uregulowanym w przepisach odrêbnych
jest zastaw skarbowy45.

Podsumowanie
Celem artyku³u by³o przeprowadzenie analizy, które istotne zdaniem
autora instytucje prawa cywilnego i w jakim stopniu w sposób poredni s¹
wykorzystywane do regulacji ustawowych w Ordynacji podatkowej. Materia
normatywna, w obrêbie której dostrzegalne s¹ zwi¹zki pomiêdzy Ordynacj¹
podatkow¹ a prawem cywilnym, jest szeroka. Nie sposób poddaæ j¹ pe³nej
analizie w ramach jednego artyku³u. Fakt ten wymusi³ selekcjê poruszanych
zagadnieñ. Autor stara³ siê uwzglêdniæ zawarte w Ordynacji mechanizmy
i rozwi¹zania, w których odwo³anie do instytucji prawa cywilnego przejawia
siê w sposób szczególnie wyrany.

Summary
Indirect references to the structures of the civil law
in the Tax Ordinance Act
Key words: Tax Ordinance Act, Civil Code, tax-payer, registered office.

Tax law as a branch of legal system has its own specific notions. However, the notional independence is not absolute. Universal terms of the legal
system, such as civil law structures, can also be used. In the Tax Ordinance
45

S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego , s. 573574.
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Act, which is a canon and codification of general tax law, some civil law
structures can be used, e.g. to define a tax-payer, place of residence or
registered office, etc. Worth mentioning is the fact that the Tax Ordinance
Act contains direct as well as indirect references to the Civil Code. The
former refer to the Civil Code in an obvious and direct way, while the latter
result from the lack of definition or explanation of appropriate terms. The
article analyses the indirect use of civil law structures in legal regulations of
the Tax Ordinance Act.
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Odpowiedzialnoæ za zmarnowany urlop
w wietle ustawy o us³ugach turystycznych,
prawa Unii Europejskiej oraz orzecznictwa
Trybuna³u Sprawiedliwoci
Uwagi wprowadzaj¹ce
Dynamiczny rozwój sektora us³ug turystycznych powoduje sta³y wzrost
zainteresowania problematyk¹ odpowiedzialnoci cywilnoprawnej organizatorów imprez turystycznych w stosunku do osób korzystaj¹cych z tego rodzaju us³ug. Umowa o wiadczenie us³ug turystycznych  nazywana te¿ umow¹
o podró¿  sta³a siê jedn¹ z najczêciej zawieranych przez konsumentów.
Ustawodawca nie zdecydowa³ siê na uregulowanie jej jako umowy nazwanej
w kodeksie cywilnym. Zrobi³ to w ustawie o z 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach
turystycznych1, której przepis art. 11a ust. 1 stanowi, ¿e: organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy
o wiadczenie us³ug turystycznych, chyba ¿e niewykonanie lub nienale¿yte
wykonanie jest spowodowane wy³¹cznie:
1) dzia³aniem lub zaniechaniem klienta;
2) dzia³aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestnicz¹cych w wykonywaniu us³ug przewidzianych w umowie, je¿eli tych dzia³añ lub zaniechañ nie mo¿na by³o przewidzieæ ani unikn¹æ, albo
3) si³¹ wy¿sz¹.
Przytoczona dyspozycja jest odpowiednikiem art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy
90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podró¿y,
wakacji i wycieczek2, statuuj¹cego odpowiedzialnoæ organizatora imprezy
turystycznej za szkody wyrz¹dzone klientowi (konsumentowi) w wyniku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. Okrelone w dyrektywie
1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych (Dz.U. z 2004 r., nr 223,
poz. 2268 ze zm.), dalej: u.u.t.
2 Dyrektywa Rady nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych
podró¿y, wakacji i wycieczek (Dz.Urz.UE.L. 90.158.59).
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zasady odpowiedzialnoci zosta³y implementowane do ustawodawstw pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej  w Polsce poprzez nowelizacjê ustawy
o us³ugach turystycznych3.
O ile kompensata szkód maj¹tkowych wynikaj¹cych z niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania umowy o wiadczenie us³ug turystycznych nie
przysparza istotnych problemów w praktyce orzeczniczej, o tyle zg³aszane
przez niezadowolonych klientów biur podró¿y roszczenia o naprawienie szkody w postaci zmarnowanego urlopu od dawna stanowi¹ szczególn¹ trudnoæ.
Podstawow¹ kwesti¹ jest odpowied na pytanie, czy na gruncie obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych organizator turystyki ma obowi¹zek zrekompensowania utraconej przyjemnoci? Podjêta przez S¹d Najwy¿szy 19 listopada
2010 r. uchwa³a, wskazuj¹ca jako podstawê odpowiedzialnoci organizatora
turystyki za szkodê w postaci tzw. zmarnowanego urlopu (art. 11a ust. 1 u.u.t.)
jest kolejn¹, choæ tym razem prze³omow¹ wypowiedzi¹ s¹du krajowego w tej
materii4. Co istotne, zapad³e kilka miesiêcy póniej kolejne orzeczenie S¹du
Najwy¿szego5 stanowi  jak siê wydaje  przejaw utrwalaj¹cej siê ju¿ linii
orzeczniczej.
Stanowisko zawarte w powy¿szych judykatach nale¿y oceniæ jako znacz¹cy krok na drodze do rozstrzygniêcia od dawna istniej¹cego sporu co do
samej mo¿liwoci, jak równie¿ podstawy prawnej przyznania klientowi biura
podró¿y odszkodowania, ewentualnie zadoæuczynienia za szkodê w postaci
tzw. zmarnowanego urlopu (wasted holiday).

Pojêcie i charakter szkody w postaci
zmarnowanego urlopu
Szkoda w postaci utraty przyjemnoci wypoczynku (the loss of enjoyment of the holiday), zwana tak¿e zmarnowanym urlopem, utraconym
wypoczynkiem, utrat¹ przyjemnoci z wakacji, jest kategori¹ niejednolit¹6,
wymykaj¹c¹ siê próbie zdefiniowania i okrelenia jej charakteru. Niejednokrotnie klienci biur podró¿y podnosz¹ w procesach odszkodowawczych, ¿e
wskutek nienale¿ytej organizacji, braku w³aciwej synchronizacji poszczególnych wiadczeñ, nieotrzymania niektórych albo otrzymania wiadczeñ gor3 Ustawa z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wy¿szym, ustawy
o wy¿szych szko³ach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o us³ugach turystycznych oraz ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy  Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych i ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej  w zwi¹zku z dostosowaniem do
prawa Unii Europejskiej (Dz.U. nr 122, poz. 1314).
4 Uchwa³a SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 79/10, Lex nr 612168.
5 Wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r., I CSK 327/10, LexPolonica nr 2505492.
6 M. Ciemiñski, Naprawienie uszczerbku polegaj¹cego na utraconej przyjemnoci z podró¿y, KPP 2005, nr 2, s. 359.
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szej jakoci, zaginiêcia baga¿u7 lub innych zdarzeñ ich wypoczynek zosta³
udaremniony, a przeznaczony na ten cel urlop  zmarnowany8. Przyjmuj¹c,
¿e relaks, regeneracja si³, zadowolenie i uczucie komfortu psychicznego to
g³ówne czynniki pobudzaj¹ce do korzystania z us³ug turystycznych9, konsumenci domagaj¹ siê, obok naprawienia poniesionej szkody maj¹tkowej, tak¿e
odszkodowania (zadoæuczynienia) za utratê przyjemnoci wypoczynku.
Kodeks cywilny i ustawa o us³ugach turystycznych, mimo i¿ pos³uguj¹
siê pojêciem szkody jako przes³anki odpowiedzialnoci odszkodowawczej, nie
definiuj¹ samego pojêcia. Art. 361 § 2 k.c. okrela wy³¹cznie zakres obowi¹zku kompensaty. Zgodnie z pogl¹dami doktryny szkoda to uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych10, choæ  co istotne  nie zawsze
podlegaj¹cy naprawieniu. Istniej¹ bowiem i takie uszczerbki, z którymi prawo nie ³¹czy obowi¹zku odszkodowawczego (tzw. szkody prawnie irrelewantne). Pojêcie szkody nie powinno byæ zawê¿ane wy³¹cznie do uszczerbku maj¹tkowego. Szeroka definicja obejmuje zarówno szkodê maj¹tkow¹, jak
i niemaj¹tkow¹11. Uszczerbek niemaj¹tkowy w prawie polskim okrelany
jest mianem krzywdy, a suma pieniê¿na przeznaczona na jej z³agodzenie
 zadoæuczynieniem. Nie ka¿da szkoda niemaj¹tkowa powinna byæ jednak
kwalifikowana jako krzywda. W obrêbie szkody niemaj¹tkowej mo¿emy mówiæ o krzywdzie i szkodzie niemaj¹tkowej sensu stricto.
W celu ustalenia ewentualnej podstawy prawnej kompensaty szkody
w postaci zmarnowanego urlopu nale¿y przede wszystkim okreliæ jej charakter. Wzorem znacznej czêci doktryny S¹d Najwy¿szy w uchwale z 19 listopada
2010 r. opowiedzia³ siê za jej niemaj¹tkowym charakterem. Pomimo prób
kwalifikowania niektórych uszczerbków w postaci utraconej przyjemnoci
wypoczynku jako maj¹tkowe (zw³aszcza straconego czasu), wiêkszoæ nale¿y
uznaæ za szkody niemaj¹tkowe. Co do zasady bowiem utracona przyjemnoæ
to nic innego, jak dyskomfort psychiczny, a wiêc doznanie nale¿¹ce do sfery
ludzkich uczuæ i wra¿eñ12. Trafnie te¿ wskazuje siê w pimiennictwie na
brak przesuniêcia w maj¹tku poszkodowanego. Dlatego pomimo zauwa¿alnej
tendencji do komercjalizacji wszelkich dóbr, nale¿y podzieliæ w tym wzglêdzie
stanowisko S¹du Najwy¿szego.
7 Por. wyrok TS z dnia 6 maja 2010r. w sprawie C  63/09, Axel Walz v. Clickair S.A., Lex
Polonica nr 2238723.
8 M. Nesterowicz, Prawo turystyczne, Warszawa 2009, s. 9798.
9 U. Walczak, Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialnoci
kontraktowej w wietle orzeczenia ETS z 12 marca 2002r. w sprawie Simone Leitner v. TUI
GmbH & Co, TPP 2006, nr 2, s. 114.
10 Z. Radwañski, A. Olejniczak, Zobowi¹zania  czêæ ogólna, Warszawa 2008, s. 91.
11 Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001r., SK 18/00 (Dz.U. nr 145, poz. 1638). Co do pojêcia
szkody por. szerzej: A. Szpunar, Odszkodowanie za szkodê maj¹tkow¹. Szkoda na mieniu i na
osobie, Bydgoszcz 1998, s. 25 i n.; M. Kaliñski, Szkoda ma mieniu i jej naprawienie, Warszawa
2008, s. 220 i n.
12 M. Ciemiñski, op. cit., s. 359.
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Podstawowe zasady kompensaty szkody w prawie polskim
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w ramach odpowiedzialnoci
kontraktowej d³u¿nik odpowiada wy³¹cznie za szkodê maj¹tkow¹. W polskim
prawie od okresu przedwojennego dominuje pogl¹d, ¿e zadoæuczynienie za
krzywdê mo¿e byæ przyznane wy³¹cznie w wypadkach wskazanych przez
ustawê13. Prawodawca wymieni³ je w art. 445, 446 § 4 i 448 k.c. oraz ustawach
szczególnych. Z uwagi na umiejscowienie wymienionych przepisów w re¿imie
odpowiedzialnoci deliktowej wiêkszoæ doktryny przyjmuje, ¿e w zasadzie
brak podstaw normatywnych do uzyskania zadoæuczynienia w ramach odpowiedzialnoci kontraktowej.
Z uznaniem, ¿e szkoda w postaci zmarnowanego urlopu ma charakter
niemaj¹tkowy, wi¹¿¹ siê zatem okrelone konsekwencje. Taka szkoda mo¿e
powstaæ wy³¹cznie wtedy, gdy zachodzi odpowiedzialnoæ organizatora turystyki z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. Roszczenie ma wiêc charakter kontraktowy14. Ani ogólny re¿im odpowiedzialnoci ex
contractu, ani ustawa o us³ugach turystycznych nie przewiduj¹ jednak
wprost prawa do odszkodowania za szkodê niemaj¹tkow¹, jak¹ jest utrata
przyjemnoci wypoczynku. Mo¿liwoæ przyznania zadoæuczynienia wy³¹cznie w wypadkach przewidzianych w ustawie czêsto bywa poddawana krytyce15 jako mechanizm zawê¿aj¹cy ochronê interesów niemaj¹tkowych wierzyciela16. Utrata przyjemnoci, czyli szkoda niemaj¹tkowa w czystej postaci,
nie jest zazwyczaj skutkiem deliktu, lecz niewykonania lub nienale¿ytego
wykonania zobowi¹zania. Co wiêcej, w umowach o podró¿ zmarnowanie urlopu na skutek zaniedbañ organizatora to czêsto jedyny uszczerbek poniesiony
przez konsumenta17.
Zabiegiem, który pozwala omin¹æ zasadê, ¿e zadoæuczynienie za szkodê
niemaj¹tkow¹ jest dopuszczalne wy³¹cznie w przypadkach przewidzianych
w ustawie, mo¿e byæ potraktowanie utraty przyjemnoci wypoczynku jako
wartoci podlegaj¹cej komercjalizacji, a przez to przek³adaj¹cej siê na szkodê
maj¹tkow¹18. Jak wczeniej wskazano, poszukiwanie w treci umów o wiadczenie us³ug turystycznych ceny przyjemnoci nie jest jednak w³aciw¹
konstrukcj¹.
13
14
15

A. Szpunar, Zadoæuczynienie za szkodê niemaj¹tkow¹, Bydgoszcz 1999, s. 74.
M. Nesterowicz, Prawo turystyczne..., s. 98.
Por. M. Safjan, Naprawienie krzywdy niemaj¹tkowej w ramach odpowiedzialnoci ex
contractu, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialnoæ cywilna. Ksiêga pami¹tkowa ku
czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze 2004, s. 255 i n.
16 M. Boszko, Wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodê niematerialn¹ oraz model odpowiedzialnoci odszkodowawczej w dyrektywie
w sprawie zorganizowanych podró¿y, wakacji i wycieczek, TPP 2007, nr 1, s. 57.
17 U. Walczak, Uwagi de lege lata..., s. 115117.
18 J. Luzak, K. Osajda, Odpowiedzialnoæ za zmarnowany urlop w prawie polskim, KPP
2005, nr 2, s. 309; por. te¿ T. Dybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wroc³aw
 Warszawa 1981, s. 237243.
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Obowi¹zek prounijnej wyk³adni przepisów
prawa krajowego
Regulacji dotycz¹cych odpowiedzialnoci odszkodowawczej, w tym za
zmarnowany urlop, nie mo¿na analizowaæ wy³¹cznie z perspektywy przepisów krajowych. Cz³onkostwo w Unii Europejskiej zobowi¹zuje Polskê do implementacji dyrektyw s³u¿¹cych zbli¿eniu systemów prawnych poszczególnych pañstw. Dyrektywa 90/314 ustanawia minimalny poziom ochrony
klientów przedsiêbiorców turystycznych. Przepis art. 5 ust. 2 dyrektywy
90/314 przyznaje konsumentowi prawo do odszkodowania z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy, chyba ¿e nie wynika to z winy
organizatora i/lub punktu sprzeda¿y detalicznej ani innego us³ugodawcy,
a jest wynikiem:
 zaniedbañ, które ujawni¹ siê w trakcie wykonywania umowy, spowodowanych przez konsumenta,
 takich zaniedbañ, które spowodowane s¹ przez stronê trzeci¹, niezwi¹zan¹ ze wiadczeniem us³ug objêtych umow¹ i których nie mo¿na by³o przewidzieæ lub unikn¹æ,
 braków spowodowanych si³¹ wy¿sz¹[...] lub zdarzeniem, którego organizator i/lub punkt sprzeda¿y detalicznej lub us³ugodawca, nawet zachowuj¹c nale¿yt¹ starannoæ, nie móg³ przewidzieæ lub im zapobiec.
W dalszej czêci art. 5 ust. 2 zezwala pañstwom cz³onkowskim na ustanowienie normy umo¿liwiaj¹cej umowne ograniczenie wysokoci odszkodowania, przy czym dotyczyæ to mo¿e tylko szkody innej ni¿ uszkodzenie cia³a.
Jak ju¿ wskazywano, implementuj¹c dyrektywê 90/314 do prawa polskiego, ustawodawca nie stworzy³ jednoznacznej podstawy do roszczeñ
o zadoæuczynienie za zmarnowany urlop. Harmonizacji nie koñczy jednak
sama transpozycja przepisów unijnych. Wa¿nym elementem tego procesu jest
interpretacja prawa19. Powinna ona przebiegaæ zgodnie z doktryn¹ efektywnoci (effet utile), tj. uwzglêdniaæ cel regulacji i d¹¿yæ do jego realnego osi¹gniêcia. Obowi¹zek prounijnej wyk³adni prawa krajowego s³u¿y zapewnieniu
skutecznoci prawa unijnego w pañstwach cz³onkowskich. W szczególnoci
dotyczy to dyrektyw, które zgodnie z art. 288 ak. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE (dalej: TFUE) wi¹¿¹ ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie, do którego s¹
19 Szerzej na temat prounijnej wyk³adni prawa krajowego por.: C. Mik, Wyk³adnia zgodna
prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej, [w:] S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, Kraków 2005, s. 115165; E. Maniewska, Prowspólnotowa
wyk³adnia prawa polskiego w poakcesyjnym orzecznictwie S¹du Najwy¿szego, EPS 2005, nr 10,
s. 4957; K. Kowalik-Bañczyk, Prowspólnotowa wyk³adnia prawa polskiego, EPS 2005, nr 12,
s. 918; W. Postulski, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez s¹dy,
Warszawa 2010, s. 676683; Z. Radwañski, W sprawie stosowania prounijnej wyk³adni prawa
polskiego w umowie o us³ugach turystycznych, [w:] A. Choduñ, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu
dobra wspólnego. Ksiêga jubileuszowa Profesora Macieja Zieliñskiego, Szczecin 2010, s. 299 i n.
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kierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma byæ osi¹gniêty, pozostawiaj¹
jednak organom krajowym swobodê wyboru formy i rodków.
Trybuna³ Sprawiedliwoci UE w swoim orzecznictwie wielokrotnie odwo³ywa³ siê do nakazu prounijnej wyk³adni20, wskazuj¹c, ¿e wymaga ona, aby
s¹d krajowy czyni³ wszystko co le¿y w zakresie jego w³aciwoci, bior¹c pod
uwagê ca³oæ norm prawa krajowego, aby zagwarantowaæ pe³n¹ skutecznoæ
dyrektyw21. Zapewnienie effet utile jest zatem wskazówk¹ interpretacyjn¹
dla s¹dów krajowych. W konsekwencji wyk³adnia funkcjonalna ma pierwszeñstwo przez wyk³adni¹ jêzykow¹, gdy¿ osoba, która powo³uje siê na przepis maj¹cy swe ród³o w dyrektywie, powinna móc z niego realnie skorzystaæ22. Interpretacja i stosowanie regulacji krajowych w wietle postanowieñ
i celów dyrektywy pozwala zrealizowaæ tzw. poredni skutek (indirect effect)
dyrektyw, tj. zapewniæ efektywnoæ prawa unijnego tak¿e w relacjach horyzontalnych (pomiêdzy podmiotami prywatnymi)23.

Pojêcie szkody w art. 5 dyrektywy 90/314 w sprawie
zorganizowanych podró¿y, wakacji i wycieczek
Odszkodowanie za zmarnowany urlop by³o przedmiotem orzeczenia
Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie S. Leitner v. TUI
Deutschland GmbH and Co24. Simone, córka pañstwa Leitner, w trakcie pobytu
wakacyjnego w Turcji, podobnie jak wielu goci hotelu, zatru³a siê salmonell¹. Choroba dziecka trwa³a do koñca pobytu, uniemo¿liwiaj¹c tym samym
korzystanie z urlopu ca³ej rodzinie. Utrata przyjemnoci wypoczynku sk³oni³a rodziców poszkodowanej do wyst¹pienia w jej imieniu z ¿¹daniem stosownej kompensaty. S¹d pierwszej instancji przyzna³ powódce odszkodowanie za
ból i cierpienie wynik³e z zatrucia pokarmowego, odrzuci³ natomiast pozew
w czêci dotycz¹cej odszkodowania z tytu³u utraty przyjemnoci wypoczynku. Wskaza³ przy tym na brak mo¿liwoci kompensaty tego typu szkody na
gruncie ówczenie obowi¹zuj¹cych przepisów austriackich. S¹d odwo³awczy,
kwestionuj¹c zgodnoæ prawa krajowego z prawem UE, powzi¹³ równie¿ w¹t20 Por. m.in.: wyrok TS z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83, von Colson i Kamann
v. Nadrenia Pó³nocna  Westfalia, ECR 1984, s. 1891, pkt 26; wyrok TS z dnia 13 listopada
1990r. w sprawie C106/89, Marleasing, ECR 1990, s. I  4135, pkt 8; wyrok TS z dnia 9 marca
2004 r. w po³¹czonych sprawach C397/01  C403/01, Pfeiffer, Zb. Orz. 2004, s. I  8835, pkt 113.
21 Wyrok TS z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie Pfeiffer, pkt 118.
22 T.T. Koncewicz, Zmarnowany urlop podstaw¹ do odszkodowania, Rzeczpospolita
z 25 czerwca 2002 r., [online] <http://new-arch.rp.pl/artykul/390907.html>.
23 K. Oplustil, O potrzebie proeuropejskiej wyk³adni polskiego prawa spó³ek, PPH 2010,
nr 9, s. 5
24 Wyrok TS z 12 marca 2002 r. w sprawie S. Leitner v. TUI Deutschland GmbH, C-168/00,
EurLex nr 62000J0168.
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pliwoæ co do zakresu pojêcia szkoda w treci art. 5 dyrektywy 90/31425.
Odpowiadaj¹c na pytanie prejudycjalne S¹du Okrêgowego w Linzu, Trybuna³
Sprawiedliwoci orzek³, ¿e art. 5 dyrektywy 90/314 musi byæ interpretowany
jako przyznaj¹cy konsumentom, co do zasady, prawo do odszkodowania za
szkodê niemaj¹tkow¹, wynikaj¹c¹ z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania przez organizatora imprezy turystycznej. Uzna³ tym
samym, istnienie prawa do kompensaty szkody w postaci zmarnowanego
urlopu26. W uzasadnieniu Trybuna³ odwo³a³ siê zarówno do art. 5 dyrektywy
90/314, jak i do jej preambu³y. Przyj¹³, ¿e istnienie tylko w niektórych pañstwach cz³onkowskich przepisu umo¿liwiaj¹cego wyrównanie szkody niemaj¹tkowej zak³óca konkurencjê na rynku us³ug turystycznych27. Co wiêcej,
skoro celem dyrektywy, a w szczególnoci jej art. 5, jest ochrona konsumentów w zwi¹zku z korzystaniem z us³ug turystycznych, szczególnego znaczenia nabiera mo¿liwoæ domagania siê odszkodowania za szkodê, jak¹ jest
utrata przyjemnoci z urlopu28.
Trybuna³ uzna³, ¿e choæ dyrektywa 90/314 nie precyzuje terminu szkoda, to u¿yte w art. 5 dyrektywy pojêcie damage nale¿y interpretowaæ
w kontekcie postanowienia dopuszczaj¹cego mo¿liwoæ umownego ograniczenia wysokoci kompensaty za szkodê inn¹ ni¿ uszkodzenie cia³a. Odniesienie to stanowi zdaniem Trybuna³u wyrane wskazanie, ¿e dyrektywa
rozpoznaje istnienie prawa do odszkodowania za szkodê inn¹ ni¿ uszkodzenie cia³a, w tym szkodê niemaj¹tkow¹29 spowodowan¹ niewykonaniem lub
nienale¿ytym wykonaniem umowy o podró¿. W konsekwencji tak (szeroko)
okrelonego zakresu szkody regulacje implementuj¹ce powinny dopuszczaæ
kompensatê zarówno uszczerbku maj¹tkowego, jak i niemaj¹tkowego30.
Orzeczenie w sprawie Leitner potwierdza znaczenie doktryny effet utile.
Odgrywa ona szczególn¹ rolê zw³aszcza w odniesieniu do us³ug turystycznych, gdzie niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy powoduje nie
tylko szkody maj¹tkowe, ale tak¿e niemaj¹tkowe. Obni¿enie ceny imprezy
turystycznej czêsto nie rekompensuje uszczerbku w dobrach konsumenta,
jakim jest wypoczynek, relaks, komfort psychiczny itp.31 Zdarza siê, ¿e turysta w wyniku nienale¿ytego wykonania umowy ponosi uszczerbek wy³¹cznie
25 M. Adamczak-Retecka, Glosa do wyroku TS z dnia 12 marca 2002 r., C-168/00, GSP
 Prz. Orz. 2005, nr 12, s. 243244.
26 Krytycznie o kompetencji TS do dokonywania wyk³adni abstrakcyjnych pojêæ prawnych, w tym pojêcia szkody, w art. 5 dyrektywy 90/314: R. Wulf  Henning, Case  168/00,
Simone Leitner v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Judgment of 12 March 2002 (Sixth
Chamber), ECR 2002, I-2631, CMLR 2003, nr 4, s. 937951.
27 Wyrok TS z 12 marca 2002 r. w sprawie Leitner, pkt 21.
28 Ibidem, pkt 22.
29 Ibidem, pkt 23: damage other than personal injury including non-material damage.
30 M. Adamczak-Retecka, op. cit., s. 243251.
31 G. Cern, Odpowiedzialnoæ biura podró¿y za zmarnowany urlop w prawie turystycznym, PUG 2010, nr 6, s. 22.
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niematerialny. Prawo do odszkodowania bêdzie zatem skuteczne tylko wtedy,
gdy obejmie tak¿e szkodê niemaj¹tkow¹, jak¹ jest utrata przyjemnoci. Inna
interpretacja stawia³aby pod znakiem zapytania cel dyrektywy, a samo odszkodowanie pozbawia³a znaczenia praktycznego32.

Normatywne podstawy dochodzenia odszkodowania
za zmarnowany urlop w prawie polskim  uwagi
na tle uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 19 listopada 2010 r.
W odniesieniu do polskich regulacji wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoci
ma znaczenie szczególne, gdy¿ ¿¹dania zadoæuczynienia za zmarnowany
urlop czêsto spotyka³y siê z dezaprobat¹ orzecznictwa. S¹dy, nie znajduj¹c
dla nich uzasadnienia wprost w przepisach prawa krajowego, najczêciej
oddala³y powództwa. Jak ju¿ wskazywano, kodeks cywilny nie zawiera przepisu pozwalaj¹cego na odszkodowanie za szkodê niemaj¹tkow¹ powsta³¹
w wyniku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. Zadoæuczynienie za krzywdê przewidziane jest wy³¹cznie w ramach odpowiedzialnoci
deliktowej. W wietle wyroku w sprawie Leitner, w odniesieniu do umowy
o us³ugi turystyczne szkoda niemaj¹tkowa nie powinna byæ rozumiana wy³¹cznie jako krzywda moralna i cierpienie fizyczne. Uszczerbek niemaj¹tkowy to równie¿ utrata przyjemnoci wypoczynku wynikaj¹ca z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy.
S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 19 listopada 2010 r. w odpowiedzi na
przedstawione zagadnienie dokona³ analizy zg³aszanych w doktrynie
i orzecznictwie ewentualnych podstaw prawnych umo¿liwiaj¹cych udzielenie
poszkodowanemu nale¿ytej ochrony. W pierwszej kolejnoci zanegowano próby kwalifikowania omawianej szkody jako szkody maj¹tkowej. S¹d Najwy¿szy s³usznie stwierdzi³, ¿e charakter utraty oczekiwanej w zwi¹zku z podró¿¹
przyjemnoci nie budzi w¹tpliwoci. Tym samym nieskuteczne okaza³y siê
zabiegi zmierzaj¹ce do ominiêcia zasady o dopuszczalnoci zadoæuczynienia
za szkodê niemaj¹tkow¹ jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie
poprzez komercjalizowanie tego rodzaju uszczerbków. Za nieprzekonuj¹c¹
uznano równie¿ zg³oszon¹ w doktrynie33 propozycjê wprzêgniêcia do argumentacji przepisu art. 322 k.p.c. Konstrukcja sprowadza³a siê do potraktowania utraconej przyjemnoci wypoczynku jako rodzaju uszczerbku maj¹tkowego, którego wysokoæ, zgodnie z dyspozycj¹ art. 322 k.p.c., oszacuje s¹d.
S¹d Najwy¿szy trafnie przyj¹³, ¿e przepis czysto procesowy nie mo¿e stanowiæ elementu materialnoprawnej podstawy roszczenia.
32
33

T.T. Koncewicz, op. cit.
Por. E. £êtowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, s. 414.
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Zakwestionowano tak¿e wywodzenie roszczenia o zadoæuczynienie za
krzywdê powsta³¹ w wyniku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
umowy z konstrukcji naruszenia ustalonych zwyczajów lub zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, o których mowa w art. 56 k.c.34 Niew¹tpliwie bowiem same
klauzule generalne nie powinny stanowiæ kryterium decyduj¹cego o mo¿liwoci kompensaty.
Poparcia S¹du Najwy¿szego nie zyska³a ponadto teza o istnieniu dobra
osobistego w postaci prawa do spokojnego wypoczynku (urlopu). Dobrem
osobistym jest bowiem niemaj¹tkowa wartoæ cile zwi¹zana z cz³owiekiem.
Przyjêcie jako podstawy odpowiedzialnoci art. 448 k.c. w zwi¹zku z art. 24
§ 1 k.c. uznano zatem za niezasadny przejaw sztucznego poszerzania katalogu dóbr osobistych. W wyroku z dnia 24 marca 2011 r. S¹d Najwy¿szy
wywiód³ jednak, i¿ w skrajnych przypadkach zachowanie siê organizatora
turystyki prowadz¹ce do zmarnowania urlopu mo¿e doprowadziæ jednoczenie do naruszenia dobra osobistego przyk³adowo wymienionego w art. 23 k.c.
(zw³aszcza zdrowia, nietykalnoci albo wolnoci osobistej), np. gdy stres
i frustracja turysty osi¹gn¹ taki stopieñ intensywnoci, ¿e ich skutki da siê
zakwalifikowaæ jako rozstrój zdrowia35. Jak podniesiono w doktrynie, przejcie
poszkodowanego na re¿im odpowiedzialnoci deliktowej mo¿e siê okazaæ niekorzystne dla zainteresowanego z uwagi na rozk³ad ciê¿aru dowodu oraz szersze
mo¿liwoci zwolnienia siê z odpowiedzialnoci przez organizatora turystyki36.
W uzasadnieniu uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 19 listopada 2010 r. s³usznie odrzucono tak¿e, wyra¿an¹ w pimiennictwie37, mo¿liwoæ przyznania
zadoæuczynienia za szkodê niemaj¹tkow¹ na podstawie art. 471 k.c. poprzez
jego wyk³adniê zgodn¹ z art. 5 dyrektywy 90/314. Oparcie roszczenia odszkodowawczego za zmarnowany urlop na tej regulacji prowadzi³oby bowiem do
sytuacji, w której zakres odpowiedzialnoci odszkodowawczej by³by szerszy
w przypadku umów o wiadczenie us³ug turystycznych, a wê¿szy na potrzeby
pozosta³ych stosunków obligacyjnych38. Niew¹tpliwie grozi³oby to zdekomponowaniem zasad odpowiedzialnoci kontraktowej.
S¹d Najwy¿szy, rozstrzygaj¹c przedstawione mu zagadnienie prawne,
opowiedzia³ siê za przyjêciem jako podstawy odpowiedzialnoci organizatora
turystyki za szkodê niemaj¹tkow¹ w postaci tzw. zmarnowanego urlopu art.
11a ustawy o us³ugach turystycznych. Przyjmuj¹c, ¿e mo¿liwoæ zas¹dzenia
34 R. Trzaskowski, Zadoæuczynienie za krzywdê zwi¹zan¹ z niewykonaniem lub nienale¿ytym wykonaniem zobowi¹zania, PS 2006, nr 5, s. 3637.
35 K. Kryla, Zmarnowany urlop. Glosa do uchwa³y z dnia 19 listopada 2010 r. (III CZP
79/10), PS 2011, nr 9, s. 142.
36 M. Nesterowicz, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 24 marca 2011 r., I CSK
372/10, OSP 2012, z. 1, s. 1415.
37 M. Nesterowicz, Zadoæuczynienie pieniê¿ne za zmarnowany urlop podczas wycieczki
turystycznej, PiP nr 2002, nr 10, s. 77; M. Nesterowicz, Prawo turystyczne..., s. 102.
38 U. Walczak, Uwagi de lege lata..., s. 119; M. Boszko, op. cit., s. 59.
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zadoæuczynienia istnieje tylko wtedy, gdy wynika to z przepisu szczególnego, za taki uzna³ art. 11a u.u.t. statuuj¹cy odpowiedzialnoæ organizatora
imprezy turystycznej za szkody wyrz¹dzone klientowi w wyniku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy. S¹d Najwy¿szy opar³ siê przy tym
na interpretacji pojêcia szkoda zgodnej z wyk³adni¹ Trybuna³u Sprawiedliwoci przyjêt¹ w wyroku w sprawie Leitner. Jako autonomiczna podstawa
¿¹dania art. 11a u.u.t. umo¿liwia niezale¿n¹ wyk³adniê u¿ytego w nim pojêcia szkoda, co pozwala na uwzglêdnienie tak¿e uszczerbku o charakterze
niemaj¹tkowym w ramach odpowiedzialnoci ex contractu39. Odpowiedzialnoæ organizatora turystyki obejmuje zatem równie¿ szkodê niemaj¹tkow¹
i to w³anie pojêcie szkoda stanowi differentiam specificam ustawy o us³ugach turystycznych w stosunku do rozwi¹zañ przyjêtych w kodeksie cywilnym40. Takie rozumowanie nie stoi w sprzecznoci z zawartym w ustawie
o us³ugach turystycznych odes³aniem w kwestiach nieuregulowanych do
norm kodeksu cywilnego. Zwa¿ywszy, ¿e regulacja dotycz¹ca umów, których
przedmiotem jest wiadczenie us³ug turystycznych, nie wyczerpuje siê jedynie na ustawodawstwie krajowym, na odmienne zdefiniowanie pojêcia szkoda pozwala w³anie wymóg wyk³adni prounijnej.

Podsumowanie
S¹d Najwy¿szy w podjêtej 19 listopada 2010 r. precedensowej uchwale
oraz wyroku z dnia 24 marca 2011 r. potwierdzi³, ¿e odszkodowanie z tytu³u
niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy o wiadczenie us³ug turystycznych przys³uguje równie¿ za szkodê niemaj¹tkow¹ w postaci zmarnowanego urlopu. Podstaw¹ odpowiedzialnoci organizatora turystyki jest
wprowadzony do ustawy o us³ugach turystycznych art. 11a, co nast¹pi³o
w ramach implementacji dyrektywy 90/314. Wyk³adnia krajowego przepisu
powinna zatem uwzglêdniaæ zarówno cel, jak i treæ normy prawa unijnego.
Pojêcie szkody, którym operuje art. 5 dyrektywy 90/314, by³o przedmiotem
interpretacji Trybuna³u Sprawiedliwoci. Bior¹c pod uwagê wi¹¿¹cy charakter rozstrzygniêcia sprawy Leitner, nale¿y zaaprobowaæ stanowisko S¹du
Najwy¿szego zarówno co do przyjêcia art. 11a jako podstawy kompensaty
szkody w postaci zmarnowanego urlopu, jak i prounijnej interpretacji zakresu odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Zgodnie z zasad¹ efektywnoci
(effet utile), transpozycja dyrektywy do prawa krajowego oznacza bowiem
obowi¹zek takiej jego wyk³adni, która jest zgodna z dyrektyw¹, a je¿eli dyrektywa by³a poddana interpretacji Trybuna³u Sprawiedliwoci  zgodnie
z t¹ interpretacj¹.
39
40

U. Walczak, Uwagi de lege lata..., s. 11819.
M. £olik, Odpowiedzialnoæ organizatora turystyki za zmarnowany urlop  glosa do
uchwa³y SN z 19.11.2010r. (III CZP 79/10), EPS 2011, nr 9, s. 46.
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Warto zauwa¿yæ, ¿e uchwa³a S¹du Najwy¿szego ma charakter porz¹dkuj¹cy, bowiem orzecznictwo s¹dów polskich nie by³o dotychczas w tej materii
jednolite. Pomimo oddalania wiêkszoci powództw o zadoæuczynienie/odszkodowanie za zmarnowany urlop, zapada³y równie¿ orzeczenia uwzglêdniaj¹ce roszczenia konsumentów przy wykorzystaniu ró¿nych instrumentów
prawnych41. Jest to o tyle istotne, ¿e nieprawid³owa implementacja dyrektyw nara¿a pañstwo na odpowiedzialnoæ odszkodowawcz¹ wobec podmiotu,
który zosta³ pozbawiony nale¿ytej ochrony42. Obowi¹zek kompensaty spoczywa wówczas na pañstwie cz³onkowskim, którego porz¹dek prawny nie przewiduje mo¿liwoci przyznania zadoæuczynienia wbrew postanowieniom dyrektywy43.
S¹d Najwy¿szy s³usznie przyj¹³, ¿e art. 11a u.u.t. jako przepis szczególny
w stosunku do kodeksu cywilnego szerzej okrela przedmiotowe granice odpowiedzialnoci odszkodowawczej d³u¿nika (wyk³adnia zgodna ze stanowiskiem Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawie Leitner). Choæ tak¹ elastyczn¹
wyk³adniê uwa¿am za ca³kowicie wystarczaj¹c¹ i nie podzielam przekonania
o koniecznoci interwencji ustawodawcy, mo¿na postulowaæ wprowadzenie
w treci art. 11a u.u.t. korekty wskazuj¹cej wprost na uprawnienie do rekompensaty za zmarnowany urlop. Taki zabieg stanowi³by dope³nienie implementacji dyrektywy 90/31444. Maj¹c na uwadze dowiadczenia francuskie
(zjawisko floodgates), istotne wydaje siê tak¿e wskazanie na potrzebê wprowadzenia przy okazji ograniczeñ w zakresie roszczeñ w re¿imie ex contractu45.
Z praktycznego punktu widzenia problem stanowi za to trudnoæ wykazania poniesionego uszczerbku niemaj¹tkowego w procesie dochodzenia roszczeñ. Samo niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie umowy nie przes¹dza
bowiem jeszcze o jego powstaniu. Poniewa¿ w praktyce dowodzenie szkód
niemaj¹tkowych koncentruje siê g³ównie na dowodzie z przes³uchania stron,
nie jest ³atwy jednoznaczny prawny opis szkody le¿¹cej u podstaw odpowiedzialnoci organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop46. Utrudnione
41 Por. m.in. wyrok SA w Warszawie V Ca 2387/65, Rzeczpospolita z 3 czerwca 2006 r.,
w którego uzasadnieniu s¹d stwierdzi³, ¿e utracona przyjemnoæ podró¿y by³a wynikiem naruszenia dobra osobistego powoda, a zatem zastosowa³ konstrukcjê odpowiedzialnoci deliktowej.
42 Szerzej na ten temat: N. Pó³torak, Odpowiedzialnoæ odszkodowawcza pañstwa w prawie Wspólnot Europejskich, Zakamycze 2002; por. te¿ m.in. wyrok TS UE w sprawie Francovich
i inni v. Republika W³oska, C  6, 9/90, ECR 1991, s. I5397, Brasserie du Pécheur v. RFN,
C  46/93, ECR 1996, s. I1029, R v. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame,
C  46/93, 48/93, ECR 1996, s. I1029.
43 K. Kryla, op.cit., s. 139.
44 M. Nesterowicz, Odpowiedzialnoæ cywilna biura podró¿y za zmarnowany urlop
w prawie polskim i porównawczym (na tle uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 19 listopada 2010 r.),
PS 2011, nr 5, s. 15.
45 A. Prokopek, Problematyka zadoæuczynienia z kontraktu w wietle prawa niemieckiego
w kontekcie regulacji prawa polskiego, PPH 2011, nr 1, s. 6.
46 J. Gospodarek, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 19 listopada 2010 r.,
III CZP 79/10, OSP 2012, z. 1, s. 11.
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mo¿e siê równie¿ okazaæ oszacowanie utraty spodziewanego zadowolenia,
chocia¿ samo to nie mo¿e jeszcze uzasadniaæ odrzucenia roszczeñ poszkodowanego47.
Na marginesie nale¿y odnotowaæ, ¿e stanowisko S¹du Najwy¿szego wpisuje siê w zauwa¿aln¹ w ustawodawstwie i orzecznictwie pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej tendencjê do umo¿liwiania kompensaty szkody niemaj¹tkowej, a zatem ujemnych doznañ psychicznych wynik³ych z niewykonania lub
nienale¿ytego wykonania umowy. Wiêkszoæ pañstw odpowiedzialnoæ tak¹
s³usznie jednak ogranicza wy³¹cznie do przypadków szczególnych48. Prawo
wierzyciela do wynagrodzenia szkody niemaj¹tkowej zaakceptowane zosta³o
tak¿e w procesie ujednolicania kontraktowej odpowiedzialnoci odszkodowawczej na poziomie ogólnoeuropejskim  art. 9:501 ust. 2 Zasad Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract Law) oraz art. 7.4.2
pkt 2 Zasad Miêdzynarodowych Kontraktów Handlowych (Principles of International Commercial Contracts). Wskazane akty maj¹ charakter soft law,
a zatem prawa modelowego, zalecanego, bêd¹cego ród³em inspiracji49.

Summary
Liability for a wasted holiday
In its precedent resolution of 19 November 2010, the Supreme Court
confirmed the entitlement to compensation for failure to perform or the
improper performance of package tour contracts also in the case of nonmaterial damage of a wasted holiday.
The basic objective of the article is an attempt to answer the question
 whether a holiday organiser is really obliged to compensate for damage
arising from the loss of enjoyment of the holiday. It points out and evaluates
the legal basis for the resolution of the Supreme Court, considering the
obligation to apply a pro-European interpretation of national law. An analysis of admissibility and principles of compensation, if any, for the damage in
the form of a wasted holiday, requires that the nature of the damage
should be specified and that the principles of indemnity in the Polish law
should be indicated. The text also presents the relevant ECJ  judgements
and the interpretation of the concept of damage it has applied under Directive on package travel, package holidays and package tours.
47
48

M. Safjan, Naprawienie krzywdy niemaj¹tkowej..., s. 259260.
Ch. von Bar, Grundregeln des Europäischen Vertragsrecht: Teile 1 und 2, München
2002, s. 529530; por. tak¿e art. 8 : 402 ust. 4 Zasad Obowi¹zuj¹cego Europejskiego Prawa
Umów  Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles).
49 U. Walczak, Zasady odpowiedzialnoci za szkodê niemaj¹tkow¹ w prawie umów  postulaty de lege ferenda, TPP 2007, nr 2, s. 145.
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Autoryzacja musi znikn¹æ?
Konsekwencje orzeczenia w sprawie
Wizerkaniuk przeciwko Polsce
Wydawa³oby siê, ¿e prasa ma dzi zapewnione wszelkie obiektywne warunki, by mog³a byæ wolna i niezale¿na; nie istnieje cenzura prewencyjna, nie
trzeba uzyskiwaæ debitu. Czego zatem jeszcze potrzebuje prasa oprócz dobrego warsztatu dziennikarzy, inteligentnego naczelnego, nieskrêpowanego dostêpu do noników (papieru, Internetu)? Okazuje siê, ¿e sporo problemów
pojawia siê w praktyce stosowania obowi¹zuj¹cego prawa, które reguluje
dzia³alnoæ dziennikarzy. Przez nich samych zreszt¹ czêsto postrzeganego
jako zagro¿enie wolnoci dzia³ania mediów. Wp³yw na media ma bowiem nie
tylko prawo prasowe, ale przede wszystkim kodeks karny i gro¿¹ca dziennikarzowi odpowiedzialnoæ karna za naruszenie niektórych postanowieñ prawa prasowego1.
Coraz czêciej rodowisko dziennikarskie domaga siê nowelizacji przepisów dotycz¹cych autoryzacji (art. 49 w zw. z art. 14 prawa prasowego). Adam
Bodnar np. zauwa¿a, ¿e wprawdzie przepis gro¿¹cy dziennikarzowi kar¹
pozbawienia wolnoci za opublikowanie wywiadu bez autoryzacji w praktyce
nie jest stosowany, ale stanowi przejaw typowego mylenia pañstwa autorytarnego i powinien zostaæ wyeliminowany2. Bardziej radykalne pogl¹dy g³osz¹ Reporterzy bez Granic czy Izba Wydawców Prasy. Uwa¿aj¹ oni, ¿e instytucja autoryzacji jest w Polsce nadu¿ywana, a karanie dziennikarza za
publikacjê materia³u bez wymaganej autoryzacji jest niegodne kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej i niszczy wszelk¹ niezale¿noæ redakcyjn¹ mediów3. Micha³ Zaremba z kolei twierdzi, ¿e j¹drem wolnoci mediów jest
1
2

2011.

W Sadurski, Bat na prasê, Rzeczpospolita z 5 lutego 1996.
J. Stró¿yk, P. W³oczyk, Jak prawo PRL straszy w III RP, Rzeczpospolita z 4 czerwca

3 PAP, Reporterzy bez Granic potêpiaj¹ stanowisko polskiego Trybuna³u Konstytucyjnego
ws. autoryzacji, Gazeta Prawna z 10 padziernika 2008; PAP, Prezes IWP: jestem rozczarowany orzeczeniem TK w sprawie autoryzacji, Gazeta Prawna z 29 wrzenia 2008.
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prawo cytowania wypowiedzi polityka, która pad³a podczas rozmowy z dziennikarzem, a autoryzacja jest icie polskim wynalazkiem4.
Wypada sprostowaæ s³owa przeciwników autoryzacji  mówienie o autoryzacji jako polskim wynalazku jest nadu¿yciem, podobnie jak wi¹zanie
jego proweniencji z autorytarnym pañstwem. Autoryzacja jest instytucj¹ znan¹ w innych krajach. We Francji, jak pisze Joanna Taczkowska: w niektórych, przewidzianych przez prawo okolicznociach uzyskanie autoryzacji jest
obowi¹zkiem dziennikarza. Ka¿da publikacja bez uprzedniej autoryzacji osoby zainteresowanej rodzi odpowiedzialnoæ cywiln¹ b¹d karn¹ po stronie
wydawcy i dziennikarza5. W Niemczech nie mo¿na cofn¹æ ju¿ autoryzowanego tekstu, chyba ¿e publikacja nara¿a³aby na szwank istotne dobra osobiste
rozmówcy. Autoryzacja zatem istnieje i stanowi ochronê dos³ownie cytowanych
wypowiedzi, czyli zapobiega przeinaczaniu wywiadów lub publikowaniu kompletnie zmylonych tekstów6. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje natomiast instytucja pre-publication review. rodowisko dziennikarskie co prawda postrzega j¹ jako zagro¿enie dla swojej niezale¿noci, ale coraz czêciej
stosuje. Pomaga bowiem przygotowaæ rzetelny materia³, a i tak dziennikarz
mo¿e zastrzec zdanie koñcowe (co do finalnej formy artyku³u). Do stosowania
pre-publication review przekonuje dziennikarzy ³atwiejszy dostêp do osób,
które w innym przypadku, bez zapewnienia im mo¿liwoci autoryzacji, nie
by³yby chêtne ujawniæ informacji, jak równie¿ mo¿liwoæ wyeliminowania
b³êdów powsta³ych na skutek niepoprawnej interpretacji faktów. Co istotne
 zdarza siê, i¿ rozmówca w trakcie autoryzacji uzupe³nia materia³ o dodatkowe, bardziej przekonuj¹ce i ciekawsze argumenty. W przeciwieñstwie do
polskiego systemu amerykañski zak³ada dobrowolnoæ autoryzacji. Przekazanie tekstu do autoryzacji jest raczej kwesti¹ warsztatu dziennikarza i z zasady
nie jest sankcjonowane prawnie7. W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ
pogl¹d, ¿e w USA problem autoryzacji nie istnieje przede wszystkim z dwóch
powodów: ze wzgl¹du na historyczn¹ tradycjê wolnoci prasy (manipulacji
wolnoci¹ wypowiedzi zabrania pierwsza poprawka do Konstytucji) oraz wysokie standardy profesjonalizmu8. Restrykcyjna jest wêgierska ustawa medialna, która zobowi¹zuje dostawców mediów do uzyskania autoryzacji materia³u przed publikacj¹. Jeli natomiast polityk siê zgodzi na autoryzacjê,
4 Cyt. za: M. Domagalski, Nie nale¿y przesadzaæ z autoryzacj¹, Rzeczpospolita z 16
stycznia 2009.
5 J. Taczkowska, Autoryzacja wypowiedzi, Warszawa 2008, s. 1617.
6 D. Szeci³o, Kiedy dziennikarz nie mo¿e odmówiæ prawa do autoryzacji, Rzeczpospolita
z 8 sierpnia 2006.
7 Zob. £. Lasek, Pre-publication review, czyli czy Amerykanie te¿ autoryzuj¹?, [w:] Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym  wyrok TK i co dalej?, pod red. A. Bodnara
i D. Bychawskiej-Siniarskiej, Warszawa 2009, s. 6163.
8 P. Milewski, Postkomunistyczne dziwactwo, Press 2002, nr 9, s. 3435.
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a potem siê rozmyli, wówczas media mog¹ bez konsekwencji prawnych
publikowaæ owiadczenia polityka9.
Wielu rozmówców, a zw³aszcza polityków, w rozmowie z dziennikarzem
zachowuje siê swobodnie, u¿ywa ostrych, kategorycznych sformu³owañ, po
czym w momencie dokonywania autoryzacji wszystkie te kontrowersyjne
zdania usuwa10. W polskim systemie prawnym dziennikarz staje wtedy
przed wyborem: publikowaæ tekst po autoryzacji, niewiele maj¹cy wspólnego
z rzeczywistym przebiegiem rozmowy, czy opublikowaæ artyku³ wiarygodnie
odzwierciedlaj¹cy treæ wypowiedzi, ale bez autoryzacji. Jeli wybierze drugie rozwi¹zanie, grozi mu odpowiedzialnoæ karna bez wzglêdu na to, czy
wypowied zosta³a w prasie zniekszta³cona, czy przytoczona rzetelnie.
W praktyce bywa tak, ¿e je¿eli polityk uzna, i¿ w wywiadzie le wypad³, to
zabrania publikacji i nie odbiera telefonów ani nie odpowiada na e-maile lub
twierdzi, ¿e dziennikarz by³ nieprzygotowany i dlatego tekst nie nadaje siê
do publikacji. Kiedy dowiaduje siê, ¿e tekst stawiaj¹cy go w niekorzystnym
wietle zostanie opublikowany bez autoryzacji, próbuje wp³yn¹æ wszelkimi
sposobami na jego zmianê11. Czasami te¿ chce decydowaæ o tym, jakie zdjêcie
zostanie wybrane do zilustrowania materia³u12. W kontekcie orzecznictwa
strasburskiego taka praktyka jest niew³aciwa, zw³aszcza jeli dochodzi do
publikacji zdjêæ (wizerunku) polityków. Blokowanie przez nich wypowiedzi
kompromituj¹cych ich samych (poprzez ¿¹danie autoryzacji i przewlekanie
momentu jej udzielenia) nie oznacza, ¿e ob³udni politycy s¹ mniej groni ni¿
niekompetentni dziennikarze. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e szkody spowodowane brakiem mo¿liwoci skorygowania nieprawdy zawartej w materiale
(przed publikacj¹) mog¹ byæ powa¿niejsze i bardziej nieodwracalne ni¿ straty
wynik³e z chwilowego wstrzymania siê z jego publikacj¹.
W literaturze przedmiotu mo¿na znaleæ pogl¹d uznaj¹cy autoryzacjê za
instytucjê niedemokratyczn¹, za któr¹ stoi niegodne prawa polskiego i obraliwe dla dziennikarza za³o¿enie, ¿e wszyscy s¹ manipulatorami13. Konstytucyjna gwarancja wolnoci wyra¿ania swoich pogl¹dów nie zobowi¹zuje nikogo do rozmowy z dziennikarzem, a jeli ju¿ kto udziela mu wywiadu, to
mo¿e umówiæ siê co do warunków publikacji14. Jeli zatem dziennikarz nie
nagrywa rozmówcy podstêpnie ani póniej nie manipuluje wypowiedzi¹, to
i tak mimo braku autoryzacji tekstu nie powinien byæ karany15. Sêdzia
9 Zob. online: Act CIV of 2010 on the freedom of the press and the fundamental rules on
media content, <www.scribd.com/doc/46314152/Hungarian-Media-Law-Act-CIV-of-2010>, dostêp: 31.08.2011.
10 A. Oko³owska, Grzeszny ¿ywot redaktora, Prawo i ¯ycie z 13 stycznia 1996, s. 1213.
11 I. Dudzik, Polityczna antylista, Dziennik z 21 czerwca 2009.
12 P. Zaremba, L. Zalewska, Ziobro wci¹¿ siê czerwieni, Dziennik z 26 kwietnia 2008.
13 Zob. A. Goszczyñski, Autoryzacja do lamusa, Rzeczpospolita z 3 grudnia 2005.
14 I. Aleksandrzak, Autoryzacja musi byæ szybka, Gazeta Prawna z 18 stycznia 2011.
15 PAP, Dr Zaremba: karanie dziennikarza za brak autoryzacji niezgodne ze standardami
demokratycznymi, Gazeta Prawna z 29 wrzenia 2008.
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Andrzej Rzepliñski w zdaniu odrêbnym do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 29 wrzenia 2008 r. stwierdzi³, i¿ w pañstwie demokratycznym osoba
publiczna (polityk, wa¿ny urzêdnik, ¿o³nierz, funkcjonariusz, autorytet naukowy lub religijny itp.) nie mo¿e w imiê jakoci debaty publicznej manipulowaæ post factum swoimi wypowiedziami. A je¿eli nawet to robi, to opinia
publiczna ma prawo o tym wiedzieæ. Mo¿e to wp³yn¹æ na postrzeganie autora
takich zmiennych wypowiedzi. Autoryzacja jednak do tej wiedzy nie dopuszcza. Obywatele oczekuj¹, ¿e politycy bêd¹ osobami, które maj¹ odwagê podejmowaæ m¹dre decyzje w trudnych sytuacjach. Je¿eli polityk nie jest pewny
tego, co mówi, nie jest pewny s³ów, których u¿ywa w sytuacji publicznej, to
mo¿e to byæ sygna³ dla opinii publicznej, ¿e nie radzi sobie w trudnej sytuacji. Co wiêcej, gdyby w re¿imie obowi¹zuj¹cego polskiego prawa prasowego,
wymagaj¹cego pod grob¹ kary kryminalnej autoryzacji od osoby, która
uprzednio swobodnie, wiadomie i bezporednio udzieli³a informacji dziennikarzowi, mia³a publikowaæ swoje wywiady Oriana Fallaci  wiat nie pozna³by odpowiedzi na najbardziej niewygodne i brutalne pytania zadawane przez
ni¹ mo¿nym tego wiata: J. Arafatowi, Hajle Sellasjemu, M. Rezie Pahlavi,
Indirze Gandhi, Goldzie Meir, Z.A. Bhutto, W. Brandtowi, R. Chomeiniemu,
M. Kadafiemu, Deng Xiaopingowi, L. Wa³êsie16.
Micha³ Zaremba proponuje, aby sytuacjê dziennikarza i jego rozmówcy
regulowa³a tzw. umowa nienazwana17, na mocy której dziennikarz nak³ada³by na siebie obowi¹zek przed³o¿enia rozmówcy materia³u prasowego zawieraj¹cego cytat. Sam jednak zauwa¿a, ¿e dochodzenie wynikaj¹cego z tego
kontraktu roszczenia w s¹dzie by³oby praktycznie niemo¿liwe. Wprawdzie
prawo egzekucyjne przewiduje mo¿liwoæ egzekucji wiadczeñ niepieniê¿nych, jednak bior¹c pod uwagê rytm funkcjonowania prasy wydaje siê, ¿e
ewentualnoæ taka ma czysto teoretyczny charakter, nawet przy uwzglêdnieniu, i¿ roszczenie takie mo¿e zostaæ zabezpieczone przez s¹d w specjalnym
postêpowaniu18. Dalej Zaremba rozwa¿a mo¿liwoæ zawarcia kontraktu
o autoryzacjê, w którym strony nak³ada³yby na siebie kary umowne. Dochodzi jednak do wniosku, ¿e takie rozwi¹zanie by³oby sprzeczne z wolnoci¹
s³owa. Umowa, która zmierza³aby do obejcia przepisów gwarantuj¹cych wolnoæ s³owa, zgodnie z art. 58 § 1 k.c. by³aby niewa¿na19.
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka (dalej: ETPC), rozpatruj¹c sprawê
Wizerkaniuk v. Polska, 5 lipca 2011 r. orzek³, i¿ obowi¹zek uzyskania autory16
17

Wyrok TK z dnia 29 sierpnia 2008, SK 52/05, OTK-A 2008, nr 7, poz. 125.
Art. 3531 k.c. (Dz.U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 z pón. zm.) stanowi, ¿e strony zawieraj¹ce
umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny wed³ug swego uznania, byleby jego treæ lub cel nie
sprzeciwia³y siê w³aciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego.
18 M. Zaremba, O sprzecznoci instytucji autoryzacji z Konstytucj¹, Palestra 2006, nr 34,
s. 67.
19 Art. 58 § 1: Czynnoæ prawna sprzeczna z ustaw¹ albo maj¹ca na celu obejcie ustawy
jest niewa¿na, chyba ¿e w³aciwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególnoci ten, i¿ na
miejsce niewa¿nych postanowieñ czynnoci prawnej wchodz¹ odpowiednie przepisy ustawy.
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zacji oraz odpowiedzialnoæ karna zwi¹zana z jego niewype³nieniem stanowi
naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, tj. prawa do
wolnoci s³owa. ETPC uzna³ bowiem, ¿e sankcje karne na³o¿one na Jerzego
Wizerkaniuka (grzywna w wysokoci 1000 z³ na cele charytatywne, 60 z³
tytu³em zwrotu kosztów procesu i warunkowe umorzenie postêpowania na
okres próby jednego roku), mimo i¿ zachowa³ on szczególn¹ starannoæ przy
publikowaniu materia³u prasowego, by³a nieproporcjonalna do okolicznoci.
Nie oznacza to, ¿e z chwil¹ wydania tego orzeczenia straci³ moc obowi¹zuj¹c¹
przepis art. 14 ust. 2 prawa prasowego, który stanowi, ¿e dziennikarz nie
mo¿e odmówiæ osobie udzielaj¹cej informacji autoryzacji dos³ownie cytowanej
wypowiedzi, o ile nie by³a ona uprzednio publikowana20. Wprost przeciwnie,
w niezmienionej postaci obowi¹zuje ju¿ ponad 27 lat21. Adam Bodnar
z Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka stwierdzi³, ¿e wyrok trzeba wykonaæ
i nie chodzi wy³¹cznie o zap³acenie ponad 8 tys. euro (4 tys. tytu³em zadoæuczynienia, 4119 zwrot kosztów postêpowania przed Trybuna³em i 256 na
pokrycie 1 tys. z³ kary na³o¿onej przez s¹d), ale przede wszystkim o zmianê
przepisów prawa prasowego.
Przeciwnicy autoryzacji czêsto u¿ywaj¹ argumentu, ¿e sankcje karne
w prawie prasowym powinny byæ absolutnie zniesione. Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka w swoim najnowszym orzecznictwie wielokrotnie podnosi³,
¿e sankcje karne (grzywna, ograniczenie wolnoci) stosowane wobec dziennikarza wywo³uj¹ efekt zamra¿aj¹cy (chilling effect) swobodê wypowiedzi (pra20
21

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.  Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24 z pón. zm.).
W Sejmie VI Kadencji pos³owie rozpatrywali: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
 Kodeks karny, ustawy  Kodeks karny skarbowy, ustawy  Kodeks postêpowania karnego,
ustawy  Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy  Prawo prasowe (druk nr 640) z dnia
22 lutego 2008 r. (sprawa niezamkniêta); Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy  Prawo
prasowe i niektórych innych ustaw (druk nr 845) z dnia 4 kwietnia 2008 r. (projekt odrzucony
28 sierpnia 2009) oraz Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy  Prawo prasowe (druk nr
4150) z dnia 16 marca 2011 (uchwalona w Sejmie 30 czerwca 2011 i przekazana Marsza³kowi
Senatu i Prezydentowi 1 lipca 2011 r.). ¯aden z nich nie proponuje nowelizacji art. 14 ust. 2
prawa prasowego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowa³o projekt nowelizacji prawa
prasowego, zgodnie z którym osoba udzielaj¹ca dziennikarzowi wywiadu musi ów tekst autoryzowaæ niezw³ocznie. Je¿eli cytat ma zostaæ opublikowany w dzienniku, rozmówca ma na autoryzacjê do 12 godzin, jeli w czasopimie  3 dni. Zob. [online] <http://bip.mkidn.gov.pl/pages/
projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw.php>, dostêp: 16.08.2011.
W Sejmie VII Kadencji pos³owie rozpatruj¹ obecnie dwa projekty nowelizacji prawa prasowego: druk nr 463 (dotyczy wy³¹cznie kwestii sprostowania) oraz druk nr 459, który kwestie
regulowane dotychczas w art. 14 dzieli pomiêdzy art. 14 i 14a. W art. 14a wprowadza siê now¹
procedurê autoryzacji wypowiedzi (która powinna byæ dokonana natychmiast). Niezw³ocznoæ
oznacza, ¿e autoryzacji powinno siê dokonaæ w ci¹gu 1 dnia w dzienniku lub 2 dni w czasopimie  liczonych od chwili dorêczenia materia³u prasowego osobie udzielaj¹cej informacji,
w której to chwili osoba ta mog³a siê zapoznaæ z treci¹ materia³u. W przypadku niezachowania
przez rozmówcê tych terminów nale¿y uznaæ, ¿e wypowied uzyska³a zgodê na publikacjê. Zob.
[online] <http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/C1A63EA8AC33D521C1257A1C0041CD3A/
$File/459.pdf>, dostêp: 8.09.2012.
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sa powstrzymuje siê od rozpowszechnienia informacji, która powinna byæ
zakomunikowana opinii publicznej), a ich zastosowaniu powinno towarzyszyæ
przekonuj¹ce uzasadnienie22. Sam Trybuna³ wyda³ jednak dwa zupe³nie
skrajne orzeczenia w tej samej sprawie. Pocz¹tkowo rozpoznaj¹c sprawê
Cumpãnã i Mazãre przeciwko Rumunii stwierdzi³, ¿e zgodna z konwencj¹23
by³a kara siedmiu miesiêcy pozbawienia wolnoci, grzywny i zakazu wykonywania przez rok zawodu dziennikarza  orzeczonych za publikacjê znies³awiaj¹cego artyku³u prasowego, który nie spe³nia³ elementarnych wymogów
dziennikarskiej starannoci i rzetelnoci. Zawartemu w materiale prasowym
zarzutowi korupcji towarzyszy³ ponadto poni¿aj¹cy rysunek, zakwalifikowany przez krajowe s¹dy jako sugestia, ¿e bohaterów publikacji ³¹czy³a pozama³¿eñska za¿y³oæ. Izba orzek³a stosunkiem piêciu do dwóch g³osów, ¿e nie
dosz³o [przez pañstwo rumuñskie  dop. D.O-S.] do z³amania art. 10 [konwencji]. Sêdziowie ponadto uznali, ¿e sankcje, choæ okrelone przez nich jako
powa¿ne i dotkliwe, by³y proporcjonalne. O takiej ocenie rozstrzygnê³y dalsze
losy orzeczonych kar. Kary pozbawienia wolnoci nie wykonano, gdy¿ skazani skorzystali z dobrodziejstwa prawa ³aski. Równie¿ zakaz wykonywania
zawodu pozosta³ na papierze. Skazani nadal pracowali jako dziennikarze,
ignoruj¹c zapis wyroku. W drodze przymusowej egzekucji ci¹gniêto jedynie
zas¹dzon¹ grzywnê. [...] Rozpoznaj¹c ponownie sprawê Cumpãnã i Mazãre
przeciwko Rumunii, Wielka Izba wyda³a jednog³onie inny wyrok ni¿ Izba,
stwierdzaj¹c z³amanie art. 10. Sêdziowie zgodzili siê, ¿e skazanie odpowiada³o pilnej potrzebie spo³ecznej oraz zosta³o oparte na istotnych i dostatecznych
racjach. Sankcje karne oraz towarzysz¹ce im zakazy by³y ju¿ jednak
»w oczywisty sposób« nieproporcjonalne24.
22 W 1986 r. Trybuna³, odnosz¹c siê do wymiaru kary orzeczonej wobec dziennikarza
przez s¹dy krajowe, stwierdzi³, ¿e grzywna by³a ³agodna, ale jej na³o¿enie mog³o zniechêciæ
ukaranego do podejmowania podobnej krytyki w przysz³oci. Kara by³a wiêc z³ym sygna³em
i mog³a przeszkodziæ prasie w pe³nieniu funkcji publicznego stra¿nika (public watchdog). Zob.
[online] Lingens v. Austrii, <http://strasbourgconsortium.org/document.php?DocumentID=2105>, dostêp: 3.10.2011.
23 Europejska Konwencja Praw Cz³owieka z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r.,
nr 61 poz. 284 z pó. zm.): 1. Ka¿dy ma prawo do wolnoci wyra¿ania opinii. Prawo to obejmuje
wolnoæ posiadania pogl¹dów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji w³adz publicznych i bez wzglêdu na granice pañstwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza
prawa Pañstw do poddania procedurze zezwoleñ przedsiêbiorstw radiowych, telewizyjnych lub
kinematograficznych. 2. Korzystanie z tych wolnoci poci¹gaj¹cych za sob¹ obowi¹zki i odpowiedzialnoæ mo¿e podlegaæ takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom,
jakie s¹ przewidziane przez ustawê i niezbêdne w spo³eczeñstwie demokratycznym w interesie
bezpieczeñstwa pañstwowego, integralnoci terytorialnej lub bezpieczeñstwa publicznego ze
wzglêdu na koniecznoæ zapobie¿enia zak³óceniu porz¹dku lub przestêpstwu, z uwagi na ochronê zdrowia i moralnoci, ochronê dobrego imienia i praw innych osób oraz ze wzglêdu na
zapobie¿enie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronnoci
w³adzy s¹dowej.
24 I.C. Kamiñski, Sankcje karne w orzecznictwie ETPCz za nadu¿ycia swobody wypowiedzi, Europejski Przegl¹d S¹dowy 2009, nr 1, s. 3541.
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W sprawie D¹browski przeciwko Polsce, dotycz¹cej co prawda znies³awienia lokalnego polityka, a nie odmowy autoryzacji, Trybuna³ doszed³ do wniosku, ¿e warunkowe umorzenie postêpowania przeciwko dziennikarzowi i zobowi¹zanie go do zap³aty 1000 z³ na cele charytatywne jest co prawda kar¹
³agodn¹, to jednak samo uznanie skar¿¹cego za winnego i wpis do Krajowego
Rejestru Karnego mo¿na uznaæ za stygmatyzacjê i pewnego rodzaju cenzurê,
która mo¿e zniechêciæ dziennikarza do wyra¿ania krytycznych opinii w trakcie dalszej dzia³alnoci25.
Ponadto obowi¹zek uzyskiwania autoryzacji dos³ownie cytowanych wypowiedzi, wed³ug niektórych mo¿e spowodowaæ zmniejszenie tempa obiegu
informacji i przysparzaæ redakcjom prasowym dodatkowej mitrêgi. Trudno
siê jednak zgodziæ z tak¹ argumentacj¹. Nawet jeli przyj¹æ, ¿e tak rzeczywicie jest, to mitrêga jest absolutnie uzasadniona wolnoci¹ s³owa. Wolnoæ
s³owa tak samo chroni bowiem dziennikarza, jak i inne osoby. Jeli dziennikarzowi wolno dokonywaæ korekt i skrótów wypowiedzi rozmówcy, to rozmówca, który nie ma wp³ywu faktycznego na formê publikacji, powinien
mieæ przynajmniej zagwarantowane prawo ¿¹dania autoryzacji w³asnych
s³ów (dok³adnie cytowanych)26. Pozbawienie rozmówcy mo¿liwoci dokonania
autoryzacji i przekazanie uprawnieñ dziennikarzowi czy naczelnemu redaktorowi wcale nie zagwarantuje czytelnikom (tym bardziej jeli ingerencji
w tekst bêdzie dokonywa³o wiele osób) prawdziwych informacji. Koniecznoæ
zapewnienia rzetelnoci i starannoci nie jest wymaganiem nadmiernym
i nie ogranicza wolnoci s³owa. Przeciwnie  powinna sk³aniaæ dyskutantów
do wa¿enia wypowiadanych s³ów, co mo¿e poprawiæ jakoæ i wartoæ prowadzonej debaty politycznej. Joanna Taczkowska uwa¿a jednak, ¿e obowi¹zek
zachowania zgodnego z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, jako normy generalnej reguluj¹cej mechanizm dokonywania autoryzacji, jest nieskuteczny
i niewystarczaj¹cy. Nie chroni on dziennikarza, który czêsto jest bezsilny
wobec zachowañ rozmówcy nadu¿ywaj¹cego swoich uprawnieñ. Nie chroni
tak¿e autora wypowiedzi, który jest bezradny w stosunkach z dziennikarzem
przedk³adaj¹cym do autoryzacji wypowied ca³kowicie ró¿n¹ od tej, która
zosta³a mu udzielona. Obaj zatem  zarówno dziennikarz, jak i jego rozmówca  s¹ nara¿eni na niebezpieczeñstwo nadu¿ywania przys³uguj¹cych im
uprawnieñ27 .
Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka rozpoczê³a w³anie kampaniê maj¹c¹ na celu zniesienie przepisów dotycz¹cych znies³awienia (paragraf 212),
ale ju¿ od d³u¿szego czasu postuluje, podobnie jak wiêkszoæ rodowiska
25 Zob. [online] <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=18235/02&sessionid=79364840&skin=hudoc-en>, dostêp: 1.10.2011.
26 W. Macha³a, Autoryzacja  ograniczenie czy gwarancja wolnoci s³owa?, Palestra
2006, nr 78, s. 110113.
27 J. Taczkowska, Autoryzacja wypowiedzi, Warszawa 2008, s. 128.
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dziennikarskiego, aby uchyliæ przepisy kodeksu karnego pozwalaj¹ce na ukaranie dziennikarza kar¹ grzywny, ograniczenia wolnoci lub pozbawienia
wolnoci w sytuacji niewykonania przez niego obowi¹zku autoryzacji. W powszechnym przekonaniu do ochrony dobrego imienia rozmówcy wystarcz¹:
zadoæuczynienie na drodze powództwa cywilnego28, przepisy prawa prasowego gwarantuj¹ce rozmówcy prawo do sprostowania informacji nieprawdziwych lub niecis³ych oraz odpowiedzi na twierdzenia zagra¿aj¹ce dobrom
osobistym. Artyku³ 24 k.c. stanowi, ¿e ten, czyje dobro osobiste29 zostaje
zagro¿one cudzym dzia³aniem, mo¿e ¿¹daæ zaniechania tego dzia³ania, chyba
¿e nie jest ono bezprawne30. W razie dokonanego naruszenia mo¿e on tak¿e
¿¹daæ, a¿eby osoba, która dopuci³a siê naruszenia, dope³ni³a czynnoci potrzebnych do usuniêcia jego skutków, w szczególnoci a¿eby z³o¿y³a owiadczenie odpowiedniej treci i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym mo¿e on równie¿ ¿¹daæ zadoæuczynienia
pieniê¿nego lub zap³aty odpowiedniej sumy pieniê¿nej na wskazany cel
spo³eczny. Je¿eli wskutek naruszenia dobra osobistego zosta³a wyrz¹dzona
szkoda maj¹tkowa, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ jej naprawienia na zasadach
ogólnych.
Z dniem 14 czerwca 2012 r.  w wyniku wykonania wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r.  straci³y moc obowi¹zuj¹c¹ przepisy dotycz¹ce wymogów sprostowania i odpowiedzi, przes³anek obligatoryjnej
odmowy publikacji sprostowania (odpowiedzi) oraz, co w praktyce najwa¿niejsze, dziennikarz (zazwyczaj naczelny) nie poniesie odpowiedzialnoci karnej za uchylanie siê od publikacji sprostowania (odpowiedzi). W chwili obecnej jeszcze nie wiadomo, jak i czy w ogóle ustawodawca zmieni te przepisy.
W projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN)
proponuje siê pozostawienie wy³¹cznie instytucji sprostowania (likwidacjê
odpowiedzi). Sprostowanie bêdzie musia³o zaprzeczaæ konkretnym faktom
podanym w artykule, dlatego te¿ naczelny nie bêdzie musia³ umieszczaæ
polemiki do sprostowania.
28 Prof. Ewa Nowiñska zauwa¿a, ¿e ochrona dla autora wypowiedzi p³ynie przede wszystkim z przepisów cywilnych. Warto tak¿e pamiêtaæ, i¿ zwykle rozmówca jest uprzedzony
o spotkaniu z dziennikarzem, godzi siê zatem niejako z góry na opublikowanie swojej wypowiedzi. Jeli wiêc jest ona cytowana dos³ownie, to powinien mieæ pretensje do siebie za jej treæ.
Je¿eli dziennikarz jej nie zniekszta³ci, nie dochodzi do naruszenia dóbr osobistych, gdy¿ ewentualnie naruszy³ je sam sobie rozmówca. E. Nowiñska, Odpowiedzialnoæ za cytat, Rzeczpospolita z 23 listopada 2005.
29 Do dóbr osobistych mo¿na zaliczyæ m.in.: czeæ, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
tajemnicê korespondencji.
30 Jak wynika z orzeczenia S¹du Apelacyjnego w Gdañsku, materia³ prasowy nie opublikowany, chocia¿ zakwalifikowany do druku, jak i ten przeznaczony przez autora lub autorów do
druku, lecz nie zakwalifikowany do publikacji mo¿e stanowiæ ród³o naruszenia dóbr osobistych
okrelonej osoby, je¿eli zosta³ ujawniony. Wyrok SA w Gdañsku z dnia 2 czerwca 2010, I ACa
382/10, Przegl¹d Orzecznictwa S¹du Apelacyjnego w Gdañsku 2010, nr 3, poz. 5, s. 60.
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Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka zwróci³ uwagê, ¿e przepisy prawa
prasowego dotycz¹ce autoryzacji zosta³y przyjête w 1984 r., czyli jeszcze
przed upadkiem systemu komunistycznego w Polsce, w sytuacji gdy wszystkie media w Polsce objête by³y cenzur¹ prewencyjn¹. Co prawda ETPC
zastrzeg³, ¿e nie jest jego rol¹ spekulowaæ, z jakich powodów polski legislator
nie znowelizowa³ do tej pory przepisów o autoryzacji, ale uwa¿a, ¿e przepisy
te nie s¹ kompatybilne z zasadami demokratycznego spo³eczeñstwa i ze znaczeniem, jakie ma w takim spo³eczeñstwie wolnoæ ekspresji31. Jednak stwierdzenie, ¿e przepisy prawa prasowego dotycz¹ce autoryzacji s¹ z³e dlatego, ¿e
uchwalono je w czasach komunistycznych, to tani chwyt erystyczny32.
Przeciwnicy autoryzacji uwa¿aj¹, ¿e przede wszystkim ogranicza ona
konstytucyjn¹ wolnoæ prasy i stanowi formê cenzury prewencyjnej. Konstytucja RP z 1997 r. zobowi¹zuje w art. 14 Rzeczypospolit¹ Polsk¹ do zapewnienia wolnoci prasy i innych rodków spo³ecznego przekazu. Jej rozwiniêciem
jest art. 54 Konstytucji, który gwarantuje ka¿demu wolnoæ wyra¿ania swoich pogl¹dów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zakazuje
równie¿ jakiejkolwiek cenzury prewencyjnej w rodkach spo³ecznego przekazu. Nigdzie natomiast nie ma okrelonego zakazu cenzury represyjnej
w stosunku do prasy33. Ponadto konstytucyjna wolnoæ wyra¿ania swoich
pogl¹dów nie pozwala na rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych, niecis³ych czy niekompletnych.
S¹d Najwy¿szy wielokrotnie podkrela³, ¿e wolnoæ prasy jest jedn¹
z tzw. wolnoci politycznych, które mog¹ doznawaæ ograniczeñ z uwagi na
koniecznoæ zapewnienia wolnoci jednostki. Tak wiêc wolnoæ prasy nie ma
i nie mo¿e mieæ charakteru absolutnego ani postaci nieskrêpowanej niczym
swobody dzia³ania, a tym bardziej nie mo¿na jej traktowaæ jako samoistnego
ród³a wartoci. Wolna prasa ma s³u¿yæ cz³owiekowi i obywatelowi, spe³niaj¹c funkcjê informacyjn¹ i kontroln¹. Dziennikarze nie mog¹ przy tym zapominaæ, ¿e wolnoæ prasy nie s³u¿y tylko im. Wolna prasa realizuje prawo
obywatela do rzetelnej, prawdziwej, uczciwej, jasnej, nie wprowadzaj¹cej
w b³¹d, odpowiedzialnej informacji. Jakkolwiek beneficjentami wolnoci prasy s¹ w pierwszym rzêdzie dziennikarze, to musz¹ mieæ na wzglêdzie fakt, ¿e
nie mog¹ pos³ugiwaæ siê ni¹ bez ograniczeñ. Nie wolno im tak¿e stawiaæ
barier mo¿liwoci odniesienia siê zainteresowanych do treci oddanych do publikacji czy te¿ ju¿ opublikowanych materia³ów34. Wolnoæ wypowiedzi prasowej mo¿na zatem ograniczyæ, powo³uj¹c siê na prawo do prywatnoci czy
31
32

Case of Wizerkaniuk v. Poland, 5 July 2011, 18990/05, § 84.
Pogl¹d taki wyrazi³ Bogudar Kordasiewicz, [w:] Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym  wyrok TK..., s. 29.
33 Zob. np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 28 czerwca 2005, OSK 1733/04, Samorz¹d
Terytorialny 2006, nr 10, s. 70.
34 Postanowienie SN z dnia 12 listopada 2003, V KK 52/03, OSNIK 2004, nr 3, poz. 24.
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ochrony ¿ycia prywatnego (okrelone podobnie jak wolnoæ s³owa w Konstytucji RP) lub na prawo do ochrony dóbr osobistych (przewidzianych w k.c.).
Czy jednak rzeczywicie autoryzacja narusza wolnoæ pozyskiwania
i rozpowszechniania pogl¹dów, skoro ma zastosowanie wy³¹cznie do informacji dos³ownie cytowanej, która nie by³a wczeniej publikowana? Poza zakresem stosowania tego przepisu jest wiêc publikowanie przez dziennikarza
komentarzy czy omówienia wypowiedzi. Jak wynika z praktyki, opisowe zreferowanie wypowiedzi mo¿e okazaæ siê niebezpieczne, np. dziennikarz le
zrozumie s³owa, a przede wszystkim intencje rozmówcy. Najbardziej wyrazisty przyk³ad przedstawia w swoim artykule Zaremba: Za³ó¿my na przyk³ad,
¿e Janusz Palikot wypowiedzia³ s³owa: Przykro mi, ¿e prostytucja w polskiej
polityce siêgnê³a nawet pose³ Gra¿yny Gêsickiej. Nie myla³em nigdy, ¿e ona
siê tak sprostytuuje nie na antenie TVN24, a w wywiadzie prasowym i nastêpnie odmówi³ jego autoryzacji. Jak wiêc dziennikarz mia³by zacytowaæ tê
wypowied w sposób niedos³owny, tak ¿eby unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej
i równoczenie poinformowaæ o tym wydarzeniu czytelników? Czy wypowied
Janusz Palikot powiedzia³, ¿e pose³ Gra¿yna Gêsicka siê sprostytuowa³a jest
wystarczaj¹co niedos³owna? I jak zrozumiej¹ to odbiorcy? Czy nie pomyl¹,
¿e pose³ u¿y³ mocniejszych s³ów?35. Istotny pogl¹d w kwestii parafrazowania
wypowiedzi zaprezentowa³ S¹d Okrêgowy, który stwierdzi³, ¿e parafraza jest
swobodn¹ przeróbk¹ tekstu zachowuj¹c¹ wyrany zwi¹zek z orygina³em, nie
mo¿na wiêc parafrazowaæ postaw mentalnych36.
Analizuj¹c dalej kwestiê wolnoci wypowiedzi, nale¿y zastanowiæ siê, czy
pe³na wolnoæ prasy nie bêdzie narusza³a innych praw i wolnoci, i czy
wolnoæ prasy jest absolutna. S¹d Najwy¿szy uzna³ za niedopuszczaln¹ sytuacjê, w której w granicach pojêcia wolnoci wypowiedzi i dopuszczalnej krytyki mieci siê nieskrêpowana, nielicz¹ca siê z realiami dowolnoæ w znies³awianiu wskazanych imiennie osób37. Szczególna rola mass mediów i misja
dziennikarzy w przekazywaniu informacji nie mog¹ prowadziæ do uprzywilejowania ani mediów, ani dziennikarzy38. Gwarantem swobody ich dzia³ania
s¹ chocia¿by przepisy reguluj¹ce tajemnicê dziennikarsk¹. Jest ona jedn¹
z najbardziej chronionych tajemnic zawodowych, z której zwolniæ mo¿e
dziennikarza wy³¹cznie s¹d na wniosek prokuratora i tylko wtedy, gdy bêdzie
to niezbêdne dla dobra wymiaru sprawiedliwoci, a okolicznoci nie da siê
w inny sposób udowodniæ.
W praktyce, jak zauwa¿a Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, aby zapobiec manipulacjom w materiale prasowym na dziennikarzu
35 M. Zaremba, Komentarz do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie autoryzacji,
[w:] Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym  wyrok TK..., s. 16.
36 Wyrok SN z dnia 25 lutego 2010, I CSK 220/09, LEGALIS.
37 Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2004, V KK 70/04, OSNKW 2004, nr 9, poz. 86.
38 Zob: wyrok TK z dnia 30 padziernika 2006, P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.
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powinien ci¹¿yæ obowi¹zek autoryzacji ka¿dej informacji udzielonej przez
osobê wymienion¹ imiennie w tekcie prasowym, a nie tylko wypowiedzi
dos³ownie cytowanej. Bez takiego obowi¹zku dziennikarz bêdzie mia³ swobodê powo³ywania siê na autorytet osób wymienionych w tekcie w sposób
niezgodny z ich rzeczywistym pogl¹dem lub opini¹39. Trudno odmówiæ racji
temu twierdzeniu.
Dziennikarze najczêciej uwa¿aj¹, ¿e autoryzacja w obecnym kszta³cie
sprzyja wywieraniu nacisku na prasê i utrudnia im sprawne dzia³anie. Jak
dot¹d bowiem nie zosta³ okrelony czas, w jakim rozmówca powinien zarówno za¿¹daæ autoryzacji, jak i zwróciæ tekst po niej. Czy milczenie osoby
cytowanej oznacza zgodê na publikacjê, czy wprost przeciwnie? W jakiej
formie powinna byæ dokonana autoryzacja, aby nie budzi³a w¹tpliwoci? Czy
nagranie rozmowy (np. klasycznym, kasetowym dyktafonem) jest wystarczaj¹cym dowodem na autentycznoæ nagrania? Jeli nawet przyj¹æ, ¿e prawo
do autoryzacji jest wykorzystywane jako narzêdzie do ograniczenia wolnoci
s³owa i prasy poprzez blokowanie publikacji, to dziennikarze odpowiednio
wybieraj¹ alternatywn¹ formê cytowania w postaci streszczenia wypowiedzi.
Wi¹¿e siê to jednak z ryzykiem przeinaczenia jej sensu, poniewa¿ uzyskane
w wyniku tego procesu omówienie nie oddaje stylu pierwotnej wypowiedzi
ani intencji rozmówcy. Instytucja autoryzacji mo¿e obróciæ siê przeciwko osobom, które s¹ jej beneficjentami. W zwi¹zku z tym obydwu stronom powinno
zale¿eæ na szybkiej i efektywnej wspó³pracy tym zakresie.
Wprowadzanie ram czasowych dla autoryzacji (wed³ug projektu MKiDN:
12 godzin dla dziennika, 3 dni dla czasopisma) mo¿e nadmiernie skomplikowaæ obecnie funkcjonuj¹cy system i w przysz³oci zniechêciæ rozmówców do
udzielenia wywiadów w obawie przed restrykcyjnym traktowaniem tego zapisu przez przedstawicieli mediów. Jednoczenie nale¿y mieæ na wzglêdzie,
¿e informacja prasowa szybko traci przymiot aktualnoci. Wprowadzenie terminów na dokonanie autoryzacji zdyscyplinowa³oby osoby udzielaj¹ce informacji do szybkiej autoryzacji swoich wypowiedzi, tak aby ich treæ nie uleg³a
dezaktualizacji.
Projekt MKiDN, abstrahuj¹c od tego, czy wejdzie w ¿ycie, uwzglêdnia
postulowan¹ przez rodowisko dziennikarskie negatywn¹ definicjê autoryzacji, zgodnie z któr¹ za autoryzacjê nie bêdzie uznane napisanie przez rozmówcê na nowo wypowiedzi w innym kszta³cie ni¿ pierwotny40. Autoryzacj¹
nie bêdzie tak¿e zmiana treci wypowiedzi na przeciwn¹. W praktyce granica
miêdzy skorygowaniem wypowiedzi a przekazaniem zupe³nie innej, nowej
39 Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów o projekcie ustawy o zmianie
ustawy  Prawo prasowe z dnia 7 grudnia 2009 r.
40 U¿yte w projekcie wyra¿enie nowa treæ jest ma³o precyzyjne. Nie wiadomo bowiem,
czy uzupe³nienie wypowiedzi lub wyjanienie jej sensu jest jeszcze sprostowaniem, czy ju¿ now¹
treci¹, która nie zostanie uznana za autoryzacjê.
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treci mo¿e okazaæ siê p³ynna. ¯aden projekt nowelizacji prawa prasowego
nie proponuje ca³kowitej likwidacji instytucji autoryzacji. Projekt MKiDN nie
uwzglêdni³ poprawki zg³oszonej przez Helsiñsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka
i Izbê Wydawców Prasy, zgodnie z któr¹ zosta³yby ca³kowicie zniesione sankcje karne, m.in. za brak autoryzacji.
Wiêkszoæ rodowiska dziennikarskiego postuluje w najlepszym przypadku uznanie, ¿e autoryzacja wypowiedzi rozmówcy powinna byæ bardziej
etycznym ni¿ prawnym obowi¹zkiem. Kwestia ta powinna byæ pozostawiona
do uzgodnienia przez strony. Prawo do autoryzacji jest co prawda zapisane
w ró¿nego rodzaju kodeksach etyki dziennikarskiej41, ale warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 2010 r. nie
przyzna³o tytu³u Hieny roku, piêtnuj¹cego dziennikarzy, którzy najbardziej
sprzeniewierzyli siê standardom, poniewa¿ uzna³o, ¿e w mediach dosz³o do
tak niepokoj¹cego obni¿enia standardów dziennikarskich z powodu nader
licznych przypadków nierzetelnoci, stronniczoci, pogoni za sensacj¹, ¿e nie
sposób wskazaæ tylko jednego przypadku zas³uguj¹cego na napiêtnowanie42.
Nie do przyjêcia wydaj¹ siê pogl¹dy Micha³a Zaremby, który uwa¿a, ¿e
przepisy dotycz¹ce autoryzacji powinny byæ traktowane jako martwe i w zwi¹zku z tym nie stosowane43. Wybiórcze przestrzeganie prawa czy cywilne niepos³uszeñstwo nie jest w Polsce prawnie akceptowane (inaczej ni¿ w krajach
anglosaskich). Ka¿dy ma obowi¹zek przestrzegania prawa, je¿eli zosta³o ono
odpowiednio: uchwalone, opublikowane, wesz³o w ¿ycie i nie zosta³o uchylone, a od momentu uchwalenia przepisy dotycz¹ce autoryzacji nie tylko nie
zosta³y uchylone, ale tak¿e nie by³y ani razu nowelizowane.
Argumentem przemawiaj¹cym za fakultatywnym unormowaniem autoryzacji mo¿e byæ jednak fakt, ¿e prawo prasowe nak³ada ju¿ na dziennikarza
obowi¹zek m.in. dzia³ania zgodnie z zasadami etyki zawodowej (zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego oraz w granicach prawa  art. 10 ust. 1). Ponadto
dziennikarz, zgodnie z art. 12 prawa prasowego, jest obowi¹zany zachowaæ
szczególn¹, czyli ponadprzeciêtn¹ starannoæ i rzetelnoæ przy zbieraniu
41 Art. 9 Kodeksu Etyki Dziennikarskiej SDP stanowi: rozmówcy powinni byæ poinformowani, w jaki sposób zostan¹ wykorzystane ich wypowiedzi; autoryzacja obowi¹zuje, jeli zastrze¿e to rozmówca; wypowiedzi dzieci mo¿na wykorzystywaæ tylko za zgod¹ rodziców lub
prawnych opiekunów. Zob. [online] <www.sdp.pl/Kodeks-etyki-dziennikarskiej-SDP>, dostêp:
29.08.2011. Art. 22 Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego mówi za, ¿e dziennikarz nie
mo¿e odmówiæ osobie udzielaj¹cej informacji czy wywiadu autoryzacji cytowanej wypowiedzi,
o ile nie by³a ona uprzednio publikowana ze wskazaniem ród³a. Ma natomiast obowi¹zek
uszanowania woli informatora co do sposobu wykorzystania informacji i terminu publikacji,
jeli zastrze¿enie takie zosta³o sformu³owane przed przyst¹pieniem do zbierania materia³u
dziennikarskiego. Zob. [online] <www.konferencjamediow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=6>, dostêp: 29.08.2011.
42 PAP, W mediach pracuje coraz wiêcej hien, Dziennik z 16 grudnia 2010.
43 PAP, Trybuna³ stan¹³ po stronie dziennikarza. Autoryzacja zbêdna?, Dziennik z 5 lipca
2011.

Autoryzacja musi znikn¹æ? Konsekwencje orzeczenia...

65

i wykorzystywaniu materia³ów prasowych, a zw³aszcza sprawdziæ ich zgodnoæ z prawd¹ lub podaæ ich ród³o44. Czy jednak rzetelnoæ dziennikarsk¹
mo¿na zagwarantowaæ przepisami ustawowymi, czy raczej jest ona wynikiem
dobrych praktyk redakcyjnych, dobrych wzorów do naladowania, czy w koñcu dzia³aniem dowiadczonych naczelnych? Tym bardziej w¹tpliwe jest, ¿e
rzetelnoæ zapewni stosowanie sankcji karnych wobec dziennikarza. Dok³adne zacytowanie wypowiedzi np. polityka nie stanowi okolicznoci wy³¹czaj¹cej odpowiedzialnoæ karn¹ sprawcy. Do skazania wystarczy bowiem wy³¹cznie stwierdzenie faktu, ¿e dziennikarz nie przedstawi³ rozmówcy materia³u
do autoryzacji. Micha³ Zaremba uwa¿a zatem, ¿e przepisy o autoryzacji wcale nie s³u¿¹ zagwarantowaniu rzetelnoci cytowania, tylko zapewniaj¹ informatorowi mo¿liwoæ kontroli nad wykorzystaniem jego wypowiedzi, niezale¿nie od jej treci i formy45.
Nale¿y podkreliæ, i¿ zwiêkszaj¹ca siê liczba procesów z udzia³em dziennikarzy i negatywna ocena czêci rodowiska dokonana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powoduj¹ ograniczone zaufanie do dziennikarzy.
Czy wobec tego dziennikarz powinien mieæ wy³¹czne prawo do dokonywania
zmian w wywiadzie, usuwania pytañ lub odpowiedzi, które uzna za zbêdne
czy chocia¿by g³upie, a rozmówca nie mo¿e skontrolowaæ swojej wypowiedzi
do koñca? Autoryzacja gwarantuje prawid³ow¹ komunikacjê pomiêdzy dziennikarzem a rozmówc¹. Czytelnik te¿ zyskuje pewnoæ, ¿e autor wypowiedzi
autoryzowanej identyfikuje siê z dziennikarskim materia³em i nie bêdzie siê
od niego dystansowa³ ani te¿ wnosi³ sprostowañ do treci, których sam jest
autorem. Dziennikarz nie jest przecie¿ wszechwiedz¹cy i bezb³êdny. Zdarzaj¹
siê mu takie omy³ki, jak przekrêcenie nazwiska, daty czy jaki faktów. Autoryzacja pozwala na wy³apanie tych pomy³ek i ich bezzw³oczne skorygowanie.
Teresa Torañska uwa¿a, ¿e autoryzacja rozmowy mo¿e wp³yn¹æ na wzbogacenie materia³u, bo wiele szczegó³ów przypomina siê rozmówcy dopiero
w trakcie autoryzacji, a poza tym ma on prawo do ochrony swojej prywatnoci. Ka¿demu podczas wywiadu zdarza siê powiedzieæ za du¿o lub zbyt ekspresyjnie. Autoryzacja daje mo¿liwoæ wycofania siê np. z drastycznych okreleñ lub wulgaryzmów. Natomiast jeli rozmówca chce wyrzuciæ najciekawsze
z punktu widzenia dziennikarza fragmenty, wówczas dziennikarz powinien
umieæ obroniæ swoj¹ wersjê. Du¿¹ rolê odgrywa wtedy jego kultura osobista,
stanowczoæ, wiedza, charakter, ale i pokora46. Wiêkszoæ dziennikarzy deklaruje jednak, ¿e ma z³e dowiadczenia z autoryzacj¹, polegaj¹ce na absolutnym cenzurowaniu wypowiedzi. Opinia publiczna, otrzymuj¹c autoryzowan¹ wersjê wywiadu, ¿yje w sztucznie wykreowanej rzeczywistoci. Czy
44

2009.

45
46

D. Jaskulak, M. Wach, Autoryzacja czy prawo do informacji, Rzeczpospolita z 23 maja
M. Zaremba, Komentarz do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego..., s. 1213.
T. Torañska, [w:] Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym  wyrok TK..., s. 8.
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w takim razie oszukiwanie czytelników nie jest sprzeczne z podstawowym
obowi¹zkiem dziennikarskim, jakim jest s³u¿ba spo³eczeñstwu i pañstwu?
Adam Bodnar uwa¿a, ¿e spo³eczeñstwo wcale nie oczekuje prawdziwych informacji, a publikowanie wypowiedzi bez autoryzacji mo¿e s³u¿yæ prawdzie
i daje szansê poznania prawdziwego oblicza polityków i innych osób powszechnie znanych47.
W praktyce problemy z autoryzacj¹ mo¿na zilustrowaæ fragmentem rozmowy Roberta Mazurka z popularn¹ blogerk¹ Kataryn¹:
To co mo¿emy powiedzieæ o tobie? Jeste kobiet¹
Po trzydziestce, mieszkam w Warszawie, na peryferiach.
Pochodzisz z po³udnia Polski
Z miasta wojewódzkiego, nie taka znowu wie.
Na literê R.
Czy ja to bêdê mog³a wykreliæ w autoryzacji?
Bêdziesz. Ale i tak tego nie uwzglêdniê48.
Rozmówcy pozostaje wiêc z jednej strony ufaæ, ¿e dziennikarz to taki
cz³owiek, który dobrze odczytuje jego intencje, niczego nie przekrêca i nie
manipuluje wypowiedzi¹, a z drugiej strony kontrolowaæ to, co siê w takiej
sytuacji mówi. Dziennikarz za musi zrozumieæ, ¿e prawo do ¿¹dania autoryzacji wypowiedzi, która jest dok³adnym cytatem i nie by³a wczeniej publikowana, nie jest równoznaczne z przyjêciem za³o¿enia, ¿e rozmówca uwa¿a
dziennikarza za nierzetelnego, pe³nego z³ej woli i celowo przeinaczaj¹cego
jego s³owa. Dziennikarz i rozmówca s¹ bowiem od siebie uzale¿nieni. Dziennikarz  bo musi mieæ co do zakomunikowania, rozmówca  bo chce dotrzeæ
do szerszej rzeszy odbiorców.
Autoryzacja jako rodzaj specjalnej wiêzi miêdzy dziennikarzem a jego
interlokutorem, a jednoczenie gwarant poprawnych relacji miêdzy nimi powinna zatem zostaæ, ale pod warunkiem jej doprecyzowania (okrelenia terminu i formy, przes³anek odmowy) i ca³kowitego zniesienia sankcji karnych
za jej brak. Dopiero wtedy media bêd¹ mia³y poczucie, ¿e nikt spoza krêgu
redakcyjnego nie ma wp³ywu na treæ materia³ów dziennikarskich. Umo¿liwi
to prasie, bez ¿adnych obaw, prezentowanie krytycznego, ale zgodnego
z prawem stanowiska wobec w³adzy czy polityków. Odbiorcy dostan¹ za
niezafa³szowany obraz rzeczywistoci.

47 A. Bodnar, Wstêp, [w:] Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym  wyrok TK...,
s. 2728.
48 R. Mazurek, Kataryna: Nie jestem Rokit¹ ani Kolend¹-Zalesk¹, Dziennik z 24 maja
2008.
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Summary
Authorization must disappear? The consequences of the decision
in case on Wizerkaniuk against Poland
Keywords: authorization, pre-publication review, ECHR, press law, chilling effect.

Article 14 of the Polish Constitution states that the Republic of Poland
shall ensure freedom of the Press and other means of communication. This
article strengthens the general constitutional provisions dealing with the
freedom of expression. On the other hand we have the authorization institution (prescribed by the Press Law) introduces equal treatment of reliable and
unreliable journalists, as the courts are able to penalize the sole fact of not
presenting the interview to authorization without examining the journalists
competence. This may leads to a preventive effect of the institution of the
freedom of expression, but authorization should be part of every journalists
reliability and every day practice, without necessarily being imposed by legal
regulation. Criminal responsibility for publishing an interview without authorization should be criticized and revoked. We should remember that authorization may be perceived as a value added to every interview. It enables
revision and completion of statements; may creates a special link between
the journalist and interviewee.
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Postêpowanie klauzulowe i egzekucyjne
na podstawie elektronicznego nakazu zap³aty
Uwagi ogólne
Z dniem 1 stycznia 2010 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 9 stycznia 2009 r.
o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw1. Skutkiem nowelizacji by³o wprowadzenie nowych przepisów dotycz¹cych elektronicznego postêpowania upominawczego (dalej jako e.p.u.). Ustawodawca postawi³ sobie za cel m.in. sprawniejsze rozpatrywanie roszczeñ,
odci¹¿enie s¹dów od spraw nieskomplikowanych oraz niewymagaj¹cych przeprowadzenia postêpowania dowodowego2. S¹dem w³aciwym do rozpatrywania spraw w e.p.u. jest S¹d Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (VI Wydzia³
Cywilny). W 2010 r. do tzw. e-s¹du wp³ynê³o blisko 700 tys. spraw, a w 2011 r.
ju¿ ponad 1 300 tys.3
Legislator, wprowadzaj¹c powy¿sz¹ ustawê, zmieni³ przepisy Kodeksu
postêpowania cywilnego zawieraj¹ce unormowania dotycz¹ce postêpowania
zwyk³ego oraz przepisy o postêpowaniach odrêbnych i doda³ nowy rozdzia³
o elektronicznym postêpowaniu upominawczym. Z powodu modyfikacji wynik³ych z wprowadzania e.p.u. dodano art. 8161 k.p.c., jak równie¿ zmianie
uleg³y regulacje egzekucji zawarte w przepisach art. 773, 781, 783, 795, 797,
805, 816. Zmieniono tak¿e przepisy o postêpowaniu wieczystoksiêgowym
(art. 6262, 6268 k.p.c.) i rejestrowym (art. 6944 k.p.c.)4 .
1 Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r., nr 26, poz. 156) cyt. dalej jako zm.k.p.c.
2 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. Druk sejmowy
z 31 lipca 2008 r., nr 859, s. 1; [online] <www.sejm.gov.pl>, dostêp: 20 sierpnia 2010 r.
3 Informacja statystyczna o ewidencji spraw i orzecznictwie w s¹dach powszechnych oraz
o wiêziennictwie Cz. IV, Sprawy cywilne w 2011 r., Warszawa 2012, s. 49, [online]
<www.bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2011>, dostêp 29 sierpnia 2012 r.; Projekt ustawy z dnia 26.08.2011 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, s. 42, [online] <http://www.bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych>, dostêp: 29 sierpnia 2012 r.
4 Uzasadnienie projektu ustawy, Druk 859, s. 7 i n.
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Zacznijmy od przypomnienia, i¿ wszczêcie postêpowania egzekucyjnego
uzale¿nione jest od zrealizowania nastêpuj¹cych warunków:
 istnienie wa¿nego tytu³u egzekucyjnego,
 nadanie temu tytu³owi klauzuli wykonalnoci,
 wyst¹pienie do w³aciwego organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczêcie egzekucji5.

Tytu³ egzekucyjny
Pierwszym warunkiem dopuszczalnoci egzekucji jest wa¿ny tytu³ egzekucyjny. Dorêczenie wydanego w e.p.u. nakazu zap³aty koñczy postêpowanie
przed e-s¹dem. Precyzuj¹c  w wypadku niewniesienia przez pozwanego
sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia dorêczenia orzeczenia wydanego
w e.p.u. staje siê ono prawomocne. Je¿eli pozwany w przewidzianym dla
niego czasie wniesie sprzeciw, to nakaz zap³aty traci moc w ca³oci, a sprawa
przekazywana jest do s¹du w³aciwoci ogólnej (art. 50536 § 1 k.p.c.)6. Tym
samym nakaz zap³aty wydany w e.p.u. po uprawomocnieniu stanowiæ bêdzie
tytu³ egzekucyjny tak jak w zwyk³ym postêpowaniu upominawczym7. Katalog tytu³ów egzekucyjnych zawarty jest w art. 777 k.p.c. Ustawodawca przyjmuje, i¿ tzw. elektroniczny tytu³ egzekucyjny mieci siê w powy¿szym katalogu (art. 777 § 1 pkt 1 i 11 k.p.c.)8.
Wydaje siê logiczne, i¿ skoro nakaz zap³aty wydano w postaci elektronicznej oraz znajduje siê on w systemie teleinformatycznym obs³uguj¹cym
e.p.u., to tytu³ egzekucyjny istnieæ bêdzie jedynie w tej postaci9. Za zastosowaniem takiego rozwi¹zania przemawia charakter multifunkcjonalnoci sytemu teleinformatycznego, który powinien zapewniæ prawid³owy przebieg nie
tylko rozpatrywania postêpowania rozpoznawczego, lecz tak¿e klauzulowego
i egzekucyjnego10.
5 T. Misiuk-Jod³owska, [w:] K. Weitz (red.), Postêpowanie cywilne, Warszawa 2009,
s. 536 i n.
6 S. Cielak, Elektroniczne postêpowanie upominawcze, Monitor Prawniczy 2010, nr 7,
s. 368.
7 B. Draniewicz, Elektroniczne postêpowanie upominawcze, Edukacja Prawnicza 2010,
nr 5, s. 10; B. Draniewicz pisze o tradycyjnym postêpowaniu upominawczym, jednak¿e
w doktrynie przyjê³o siê ju¿ zamienne stosowanie zwrotów zwyk³e b¹d tradycyjne postêpowanie upominawcze, patrz np.: £. Godziaszek, Informatyczny prze³om w postêpowaniu cywilnym? Rozwa¿ania nad elektronicznym postêpowaniem upominawczym, Palestra 2009, nr 910,
s. 83.
8 Uzasadnienie projektu ustawy, Druk 859, s. 7; I. Gil, [w:] E. Marsza³kowska-Krze
(red.), Postêpowanie cywilne, Warszawa 2011, s. 581.
9 Obieg sprawy w elektronicznym postêpowaniu upominawczym, Warszawa 30 grudnia
2009, s. 8, [online] <www.ms.gov.pl>, dostêp: 21 sierpnia 2010.
10 £. Godziaszek, op. cit., s. 82 i n.
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Postêpowanie klauzulowe
Tytu³owi egzekucyjnemu bêd¹cemu orzeczeniem wydanym w e.p.u.
nadana zostanie klauzula wykonalnoci w postaci elektronicznej, któr¹ pozostawia siê w systemie teleinformatycznym (art. 783 § 4 k.p.c.). S¹d co do
zasady nadaje klauzulê wykonalnoci na wniosek wierzyciela, ale w wypadku nakazu zap³aty wydanego w e.p.u. nadaje klauzulê z urzêdu niezw³ocznie
po jego uprawomocnieniu (art. 782 § 2 k.p.c.)11. Klauzulê tê nadaje s¹d
pierwszej instancji, w tym wypadku e-s¹d. Jednak¿e zm.k.p.c. ustanowi³a
w art. 781 § 11 k.p.c. wyj¹tek od norm obowi¹zuj¹cych przy nadawaniu
klauzuli wykonalnoci orzeczeniu wydanemu w e.p.u. Odmiennoæ ta polega
na wy³¹czeniu z ostatnio wspomnianej regulacji przypadków okrelonych
przepisami art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789 k.p.c., je¿eli ich tytu³ egzekucyjny unormowany jest art. 783 § 4 k.p.c. W tym wypadku s¹dem w³aciwym
do wydania klauzuli wykonalnoci bêdzie s¹d rejonowy w³aciwoci ogólnej
d³u¿nika (art. 781 § 12 k.p.c.). Dorêczenie wierzycielowi klauzuli wykonalnoci nastêpuje w sposób przewidziany art. 1311 § 1 k.p.c., czyli za porednictwem systemu teleinformatycznego obs³uguj¹cego e.p.u. (art. 795 § 3 k.p.c.)12.
Na postanowienie s¹du co do nadania klauzuli wykonalnoci wierzycielowi przys³uguje za¿alenie. W przypadku postanowienia wydanego na mocy
art. 783 § 4 k.p.c. termin do wniesienia za¿alenia biegnie dla wierzyciela od
daty dorêczenia mu postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalnoci tytu³owi egzekucyjnemu. Dorêczenie dokonane bêdzie wed³ug norm
przewidzianych w art. 1311 § 1 k.p.c.13
Do wniosku, o którym stanowi art. 781 § 12 k.p.c., powinno siê do³¹czyæ
dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, umo¿liwiaj¹cy s¹dowi
weryfikacjê istnienia i treci tytu³u wykonawczego. Dokumentem tym jest
wydruk weryfikacyjny, zdefiniowany przez przepis § 1 pkt 2 Rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynnoci
s¹du zwi¹zanych z nadawaniem klauzuli wykonalnoci orzeczeniu s¹dowemu
wydanemu w elektronicznym postêpowaniu upominawczym14. Jest to wydruk uzyskany z systemu teleinformatycznego zawieraj¹cy treæ tytu³u egzekucyjnego oraz treæ klauzuli wykonalnoci, umo¿liwiaj¹cy s¹dowi oraz komornikowi weryfikacjê istnienia i treci tytu³u wykonawczego. Tytu³ egzekucyjny
wydany w e.p.u. ma formê elektroniczn¹ i zachowywany jest w systemie
teleinformatycznym. Tak¹ sam¹ postaæ ma ten tytu³ egzekucyjny zaopatrzo11
12

T. Misiuk-Jod³owska, op. cit., s. 539.
A. Harast, Elektroniczne postêpowanie upominawcze (s¹dowe) w wybranych pañstwach
Unii Europejskiej, Monitor Prawniczy 2009, nr 20, s. 1095; S. Kotecka, Informatyzacja postêpowania cywilnego w prawie polskim, [w:] J. Go³aczyñski (red.), Informatyzacja postêpowania
s¹dowego w prawie polskim i wybranych pañstwach, Warszawa 2009, s. 204.
13 T. Misiuk-Jod³owska, op. cit., s. 540.
14 Dz.U. nr 226, poz. 1833, cyt. dalej jako Rozporz¹dzenie.
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ny w klauzulê wykonalnoci15. Innym s³owy, ustawodawca zdecydowa³ siê na
przechowywanie i udostêpnianie tytu³ów wykonawczych przez specjalnie do
tego wygenerowan¹ czêæ systemu teleinformatycznego, nazywaj¹c j¹ repozytorium (§ 1 pkt 3 Rozporz¹dzenia). Po wydaniu postanowienia o nadaniu
klauzuli wykonalnoci tytu³owi egzekucyjnemu opatruje siê go bezpiecznym
podpisem elektronicznym i ³¹czy siê z tytu³em egzekucyjnym w systemie
teleinformatycznym (§ 3 Rozporz¹dzenia). Sêdzia lub referendarz s¹dowy
przed rozpoznaniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoci weryfikuj¹
istnienie i treæ tytu³u wykonawczego w wymienionym ju¿ repozytorium (art.
781 § 13 zd. 2 k.p.c.)16.

Postêpowanie egzekucyjne
Przechodz¹c do wniosku o wszczêcie egzekucji, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ mo¿e
on byæ z³o¿ony w dwojaki sposób. Pierwsz¹ z przewidzianych dla wierzyciela
mo¿liwych dróg jest z³o¿enie wniosku w sposób tradycyjny. Wierzyciela zobligowano do do³¹czenia do wniosku o przeprowadzenie egzekucji wydrukowanego dokumentu z systemu teleinformatycznego, który ma umo¿liwiæ organowi egzekucyjnemu weryfikacjê istnienia i treci orzeczenia17. Dokument ten
bêdzie odpowiednikiem papierowego dokumentu z pieczêci¹ w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego, pozwalaj¹cego na sprawdzenie jego
autentycznoci przez organy egzekucyjne korzystaj¹ce z dostêpu do powy¿szego systemu18. Ta forma pisma zmniejszy nak³ad pracy s¹dów potrzebny
na sporz¹dzenie odpisu papierowego i rêczne stawianie w³aciwych stempli,
a strona zainteresowana zaoszczêdzi czas, jaki musia³aby powiêciæ na oczekiwanie dorêczenia korespondencji tradycyjn¹ drog¹. Zaznaczyæ nale¿y, i¿
zwyk³y sposób dorêczania nie jest dostatecznie bezpieczny, poniewa¿ pieczêcie i podpisy, które znajduj¹ siê na pismach s¹dowych, ³atwo podrobiæ powszechnie dostêpnym sprzêtem komputerowym19.
Drugim sposobem wniesienia wniosku o wszczêcie egzekucji jest z³o¿enie
go do komornika za porednictwem systemu teleinformatycznego obs³uguj¹cego e.p.u., wskazuj¹c tytu³ wykonawczy zamieszczony we wspomnianym
15 M. Muliñski, [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie
egzekucyjne. Komentarz do artyku³ów 7581088, Warszawa 2011, s. 249.
16 A. Adamczyk, [w:] M. Manowska (red.), Kodeks postêpowania cywilnego: Komentarz.
t. 2: Art. 5061217, Warszawa 2011, s. 504505; M. Muliñski, op. cit., s. 250; H. Pietrzkowski,
[w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego: komentarz, t. 4: Postêpowanie egzekucyjne, Warszawa 2012, s. 123124.
17 I. Gil, op. cit., s. 618; £. Godziaszek, op. cit., s. 87.
18 K. Flaga-Gieruszyñska, [w:] A. Zieliñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1384.
19 Obieg sprawy..., s. 5.
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systemie (art. 797 § 2 i 3 k.p.c.). Interfejs dostêpu do systemu teleinformatycznego zawiera wszelkie wyjanienia niezbêdne do korzystania z niego
w prawid³owy sposób. Ucilaj¹c, na stronie internetowej e-s¹du (www.esad.gov.pl) znajduj¹ siê klarowne opisy czynnoci, jakie powinny byæ powziête dla zachowania przepisów procedury zarówno przy wnoszeniu pozwu, jak
i przy z³o¿eniu wniosku o wszczêcie egzekucji20. Fakultatywne korzystanie
przez wierzyciela z drogi elektronicznej na etapie egzekucji przyczyni siê do
zachowania ci¹g³oci stosowania rodków komunikacji, a tym samym zwiêkszenia szybkoci rozpatrywania procedur s¹dowych od momentu z³o¿enia
pozwu do z³o¿enia wniosku egzekucyjnego u komornika s¹dowego21.
Wszczynaj¹c egzekucjê na podstawie tytu³u wykonawczego, o którym
mowa w art. 783 § 3 k.p.c., zobowi¹zano komornika do zweryfikowania treci
przedstawionego mu dokumentu uzyskanego z systemu teleinformatycznego.
Ujmuj¹c rzecz inaczej, organ egzekucyjny musi sprawdziæ autentycznoæ
przes³anych mu dokumentów, porównuj¹c wydruk z elektronicznym orygina³em. Na komornika na³o¿ono równie¿ obowi¹zek zaznaczenia w tym systemie
faktu prowadzenia egzekucji na podstawie tytu³u wykonawczego, o którym
mowa w art. 783 § 4 k.p.c. (art. 797 § 4 k.p.c.). Komornik czyni adnotacjê
w systemie teleinformatycznym o zakoñczeniu prowadzania egzekucji na
podstawie elektronicznego tytu³u wykonawczego (art. 816 § 2 k.p.c.)22.
Wytworzone w wyniku wymienionych czynnoci dane w postaci elektronicznej (art. 797 § 4 i 816 § 2 k.p.c.) komornicy opatruj¹ bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z 18 wrzenia 2001 o podpisie
elektronicznym23. Mog¹ oni stosowaæ powy¿szy podpis tak¿e w kontaktach
z innymi podmiotami. W konsekwencji wprowadzenia wymogu stosowania
bezpiecznego podpisu ustawodawca zm.k.p.c. zadecydowa³ o dodaniu art. 17d
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji24.
Przepis ten stanowi m.in., i¿ Krajowa Rada Komornicza potwierdza dane do
weryfikacji podpisu elektronicznego u¿ywanego przez komornika w postêpowaniu egzekucyjnym25.
20
21

Ibidem, s. 1.
J. Go³aczyñski, £. Godziaszek, Elektroniczne postêpowanie upominawcze, [w:] M. Barczewski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwoci. III Konferencja Naukowa Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdañsk,
2021 padziernika 2008, Warszawa 2009, s. 24.
22 P. Bie¿uñski, Komentarz do art. 816 KPC. (Dz.U.64.43.296), [w:] P. Bie¿uñski, Komentarz do ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.09.26.156), w zakresie zmian do ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. KPC (Dz.U.64.43.296), Lex; £. Godziaszek, Elektroniczna rewolucja w postêpowaniu cywilnym, Jurysta 2009, nr 1, s. 14.
23 Dz.U. z 2001 r., nr 130, poz. 1450 z póñ. zm.
24 Dz.U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376 z póñ. zm.
25 Uzasadnienie projektu ustawy, Druk 859, s. 7.
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Nie mo¿na pomin¹æ zmian, jakie omawiana nowela wnios³a do treci
art. 805 k.p.c. W zwyk³ej egzekucji przy pierwszej czynnoci egzekucyjnej
dorêcza siê d³u¿nikowi zawiadomienie o wszczêciu egzekucji, podaj¹c do tego
treæ tytu³u wykonawczego oraz wymienia siê sposób egzekucji. D³u¿nik ma
prawo za¿¹dania od komornika okazania tytu³u wykonawczego w oryginale
(art. 805 § 1 i 2 k.p.c.). Oczywiste, ¿e komornik nie bêdzie móg³ okazaæ
oryginalnego, wnioskowanego tytu³u, poniewa¿ znajduje siê on w postaci
elektronicznej w repozytorium. Tym samym komornik drukuje tytu³ wykonawczy, a nastêpnie zweryfikowany przez siebie dokument okazuje d³u¿nikowi, je¿eli ten za¿¹da okazania orygina³u26.
Na koniec warto podnieæ kwestiê rozstrzygniêcia problemu zbiegu egzekucji s¹dowej i administracyjnej. Ustawodawca postanowi³, ¿e w razie wyst¹pienia zbiegu egzekucji s¹dowej, prowadzonej na podstawie tytu³u wykonawczego przewidzianego treci¹ art. 783 § 4, z egzekucj¹ administracyjn¹
komornik przejmuje ³¹czne prowadzenie egzekucji (art. 773 § 21 k.p.c.). Regulacja ta ma na celu ograniczenie podmiotów maj¹cych dostêp do systemu
teleinformatycznego z prawem ingerencji w dane zawarte w owym systemie27.
Nakaz zap³aty wydany w e.p.u., zaopatrzony w klauzulê wykonalnoci
pozostawion¹ wy³¹cznie w systemie teleinformatycznym, jest nie tylko podstaw¹ egzekucji. Powy¿szy tytu³ bêdzie równie¿ podstaw¹ do wpisu w ksiêgach wieczystych, a tak¿e mo¿e byæ badany na podstawie przepisów ustawy
z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym28. W obu sytuacjach
aktualny jest wymóg za³¹czenia dokumentów uzyskanych z systemu teleinformatycznego29 . S¹dy prowadz¹ce ksiêgi wieczyste oraz Krajowy Rejestr
S¹dowy sprawdzaj¹ istnienie podstaw wpisów w ramach prowadzonych postêpowañ. Dlatego te¿ badaj¹ one istnienie oraz treæ tytu³ów wykonawczych
w postaci nakazów zap³aty wydanych w e.p.u. Jednak¿e s¹dy te  w przeciwieñstwie do komorników  nie dokonuj¹ ¿adnych zmian w danych umieszczonych w systemie teleinformatycznym30.

Wnioski koñcowe
Reasumuj¹c, za kompletn¹ nale¿y uznaæ regulacjê postêpowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytu³u egzekucyjnego wydanego w elektronicznym postêpowaniu upominawczym, któremu nadano klauzulê wykonalnoci31. Zachowano cel postêpowania s¹dowego, który w wypadku e.p.u.
26
27
28
29
30
31

S. Kotecka, op. cit. s. 206.
Uzasadnienie projektu ustawy, Druk 859, s. 7.
Dz.U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186 z póñ. zm.
K. Flaga-Gieruszyñska, op. cit., s. 1132.
Uzasadnienie projektu ustawy, Druk 859, s. 5.
H. Pietrzkowski, op. cit., s. 117.
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polega na d¹¿eniu do zaspokojenia roszczeñ powoda zas¹dzonych w nakazie
zap³aty. Ponadto znacznie skrócono czas pomiêdzy wp³yniêciem sprawy do
s¹du, poprzez wydanie nakazu, a momentem zaopatrzenia go w klauzulê
wykonalnoci32.
Stosowanie nowych technologii znacznie skróci i uproci ca³e postêpowanie nie tylko rozpoznawcze, ale tak¿e egzekucyjne. W pe³ni zasadna jest
informatyzacja wszystkich trybów i rodzajów postêpowania cywilnego. Niemniej jednak bêdzie to proces d³ugotrwa³y i w niektórych przypadkach wymagaj¹cy zabezpieczenia fakultatywnego stosowania zwyk³ych procedur s¹dowych w zwi¹zku z wci¹¿ du¿ym ograniczeniem dostêpu polskich obywateli
do internetu.
Po¿¹danym zjawiskiem by³oby pe³ne po³¹czenie systemów informatycznych s¹dów powszechnych i komorników s¹dowych, co mia³oby wp³yw na
szybkoæ i bezpieczeñstwo obrotu dokumentami s¹dowymi. Skoro egzekucja
elektroniczna sprawdzi³a siê na tle orzecznictwa e-s¹du, nale¿a³oby sukcesywnie dopuszczaæ do fakultatywnej mo¿liwoci stosowania e-egzekucji tak¿e
w zwyk³ych postêpowaniach.
Dlatego te¿ na pe³n¹ aprobatê zas³uguje stanowisko ustawodawcy, który
kontynuuje dobrze przyjêt¹ elektronizacjê postêpowania cywilnego i pracuje
nad nowelizacj¹ Kodeksu postêpowania cywilnego, przewiduj¹c¹ m.in. wprowadzenie do polskiego prawa elektronicznego postêpowania o nadanie klauzuli wykonalnoci bankowym tytu³om wykonawczym, informatyzuj¹c procedurê zajêcia rachunków bankowych przez komorników. Wniosek o nadanie
klauzuli wykonalnoci bankowemu tytu³owi egzekucyjnemu bêdzie sk³adany
wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹, a postanowienie s¹du wydane w postaci elektronicznej. Nowelizacja ma równie¿ na celu umo¿liwienie wierzycielowi wszczêcie egzekucji drog¹ elektroniczn¹ w innych przypadkach ni¿ te, w których
wydano nakaz zap³aty w e.p.u. Istotna zmiana przepisów, pominiêta przy
ustanawianiu zm.k.p.c., polegaæ bêdzie na umo¿liwieniu wierzycielowi dokonania dalszych czynnoci procesowych w postaci elektronicznej, oprócz tych
na etapie wszczêcia postêpowania egzekucyjnego. Wierzyciel uprawniony zostanie do sk³adania drog¹ elektroniczn¹ wniosków i owiadczeñ w postêpowaniu egzekucyjnym33.

32 G. Tylec, P. Telusiewicz, Elektroniczne postêpowanie upominawcze  pierwsze 3 miesi¹ce. Uwagi dotycz¹ce praktyki funkcjonowania, Monitor Prawniczy 2010, nr 14, s. 813.
33 Projekt ustawy z dnia 26 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy, s. 40 i n.
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Summary
Declaration of enforceability and enforcement proceedings
on the basis of an electronic payment order
This publication relates to new rules of procedure for the declaration of
enforceability and enforcement proceedings on the basis of an electronic
payment order, which came into force by the Law of 9 January 2009 amending act University of Warmia and Mazury in Olsztyn the Code of Civil
Procedure and other acts.
New regulations govern declaration of enforceability on the basis of
payment order issued in Electronic Admonition Proceedings. The act also
specifies the new bailiff powers associated with the introduction of new
proceedings.
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Czy w przypadku uniewa¿nienia przetargu
nabywcy mo¿e przys³ugiwaæ roszczenie
z art. 703 § 3 k.c. o zawarcie umowy
przenosz¹cej w³asnoæ nieruchomoci?
Postêpowanie przetargowe jest jednym ze sposobów zawarcia umowy.
Przetarg jako tryb zawarcia umowy wprowadzony zosta³ do kodeksu cywilnego ustaw¹ z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny1
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 28 grudnia 1996 r. W dniu 25 wrzenia 2003 r.
wesz³a w ¿ycie ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw2, która do art. 702 k.c. dotycz¹cego
aukcji doda³a § 3 stanowi¹cy, ¿e je¿eli wa¿noæ umowy zale¿y od spe³nienia
szczególnych wymagañ przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta zosta³a przyjêta, mog¹ dochodziæ
zawarcia umowy. Dodatkowo do przetargu uregulowanego w art. 703 § 3 k.c.
nakaza³a odpowiednie stosowanie 702 § 3 k.c. Tym samym po nowelizacji
przepisów k.c. o przetargu regulacja ta, odnosz¹ca siê do wszystkich przetargów, przeciê³a wszelkie w¹tpliwoci i rozbie¿noci w orzecznictwie3 co do
skutków wygrania przetargu w okresie przed zmian¹ art. 701-703 k.c. Zatem
po rozstrzygniêciu przetargu jego uczestnikom przys³uguje roszczenie o zawarcie umowy, je¿eli jej wa¿noæ zale¿y od spe³nienia szczególnych wymagañ
przewidzianym w ustawie, w tym wymagañ co do formy, a organizator przetargu uchyla siê od jej zawarcia4.
1
2
3

Dz.U. z 1996 r., nr 114 poz. 542.
Dz.U. z 2003 r., nr 49 poz. 408.
W wyroku z 21 wrzenia 2000 r. (II CKN 1075/96, OSNC 2001, nr 2, poz. 35) SN uzna³,
¿e wobec braku wymaganej formy aktu notarialnego niewa¿ne s¹ oferta i owiadczenie o jej
przyjêciu z³o¿one w toku przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie nieruchomoci
z mo¿liwoci¹ przeniesienia prawa wieczystego u¿ytkowania, co ma ten skutek, ¿e póniejsza
odmowa z³o¿enia w wymaganej przez prawo formie owiadczenia woli dotycz¹cego przeniesienia prawa wieczystego u¿ytkowania nie mo¿e uzasadniaæ powództwa zmierzaj¹cego do osi¹gniêcia skutków wynikaj¹cych z art. 64 k.c. w zwi¹zku z art. 1047 k.p.c. Odmienne stanowisko SN
zaj¹³ w póniejszym wyroku z dnia 19 marca 2003 r. (I CKN 148/01, niepubl.).
4 Por. J. Rajski, Przetarg w ujeciu nowych przepisów kodeksu cywilnego, Przeglad Prawa
Handlowego 1997, nr 1.
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Stosunki cywilnoprawne pomiêdzy uczestnikami przetargu nawi¹zuj¹
siê w chwili z³o¿enia ofert, bowiem podstaw¹ przetargu jest zaproszenie do
ich sk³adania. Organizator przetargu zapraszaj¹cy do sk³adania ofert oczekuje z³o¿enia w okrelonym terminie wszystkich ofert, nastêpnie wybiera jedn¹
z nich, najkorzystniejsz¹, z któr¹ jest zwi¹zany lub nie wybiera ¿adnej.
Z chwil¹ przyjêcia oferty miêdzy organizatorem przetargu a uczestnikiem,
którego oferta zosta³a wybrana, powstaje stosunek prawny stanowi¹cy samodzieln¹ podstawê prawn¹ (art. 702 § 3 w zwi¹zku z art. 703 § 3 k.c.) do
zawarcia umowy spe³niaj¹cej przewidziane w ustawie warunki.
W praktyce pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci co do mo¿liwoci skutecznego wyst¹pienia do s¹du z powództwem opartym na przepisach art. 702 § 3 w zw.
z art. 703 § 3 i w zw. z art. 64 k.c. o zobowi¹zanie do z³o¿enia owiadczenia
o przeniesieniu prawa w³asnoci nieruchomoci (prawa wieczystego u¿ytkowania), skierowanym przeciwko organizatorowi przetargu (jednostce samorz¹du terytorialnego, Skarbowi Pañstwa), je¿eli odmawia zawarcia umowy
 przy za³o¿eniu, ¿e wy³oniono nabywcê nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem
przetargu, a organizator uniewa¿ni³ przetarg. Wskazana w¹tpliwoæ pojawia
siê w doæ typowej sytuacji, gdy zosta³ og³oszony przetarg (ustny, pisemny)
nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoci. Jak zwykle, podstawowym warunkiem przyst¹pienia do przetargu by³o dokonanie przez uczestników wp³aty wadium przelewem na konto lub w kasie organizatora. Wadium zosta³o
wp³acone przez jednego uczestnika w kasie, a przez drugiego uiszczone przelewem bankowym. W dniu przetargu komisja przetargowa nie dopuci³a
uczestnika, który wadium wp³aci³ w terminie przelewem bankowym na konto z uwagi na nieprzed³o¿enie komisji dowodu wniesienia wadium. Fakt
dokonania wp³aty przez tego uczestnika by³ znany wszystkim cz³onkom komisji przetargowej. Nastêpnie w wyniku skargi wniesionej przez tego uczestnika na odmowê dopuszczenia do przetargu organizator uniewa¿ni³ przetarg
i z tej przyczyny odmówi³ innemu uczestnikowi, ustalonemu w protokole
z przetargu jako nabywcy nieruchomoci, zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoæ tej nieruchomoci.
Rozwa¿aj¹c przedstawione w tytule pracy zagadnienie prawne, na wstêpie nale¿y przypomnieæ, i¿ zgodnie z art. 28 § 1 ust. 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami5, protokó³ z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawê do zawarcia umowy. Sposób i tryb przeprowadzenia przetargu reguluje rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowañ na zbycie nieruchomoci6, stanowi¹c w § 4 ust. 1, ¿e w przetargu
mog¹ braæ udzia³ osoby, które (z zastrze¿eniem § 5) wnios¹ wadium w termi5
6

Tekst jednolity Dz.U. 2010 r., nr 102, poz. 651.
Dz.U. z dnia 22 wrzenia 2004 r., nr 207, poz. 2108; dalej jako rozporz¹dzenie.
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nie wyznaczonym w og³oszeniu o przetargu. Z kolei § 4 ust. 5 rozporz¹dzenia przewiduje, ¿e dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu
podlega przed³o¿eniu komisji przetargowej przed jego otwarciem. Oceniaj¹c
charakter prawny zapisu § 4 ust. 5 rozporz¹dzenia, nasuwa siê pytanie, czy
w wietle tych uregulowañ obowi¹zek przed³o¿enia komisji dowodu wp³aty
ma charakter techniczny i nie mo¿e powodowaæ niedopuszczenia do udzia³u
w przetargu w sytuacji, gdy uczestnik faktycznie spe³ni³ ten warunek udzia³u w przetargu, czy te¿ ma on charakter obligatoryjny, skutkuj¹cy odmow¹
dopuszczenia do przetargu (w dalszej jego czêci), skoro przepisy rozporz¹dzenia przewiduj¹, ¿e wadium ma byæ wp³acone w takim terminie, aby komisja przetargowa mog³a stwierdziæ, i¿ dokonano jego terminowej wp³aty.
Zasad¹ jest, ¿e sprzeda¿ nieruchomoci stanowi¹cych mienie Skarbu
Pañstwa lub samorz¹dów nastêpuje na mocy art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami w drodze przetargu. Reguluj¹ce ten tryb sprzeda¿y
przepisy ustawy i rozporz¹dzenia maj¹ charakter norm powszechnie obowi¹zuj¹cych, szczególnych w odniesieniu do przepisów kodeksu cywilnego
o przetargu. Postêpowanie przetargowe jest wysoce sformalizowane, a celem
jego regulacji jest nie tylko umo¿liwienie organizatorowi wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty i doprowadzenie do zawarcia umowy z wybranym
oferentem, ale tak¿e zagwarantowanie efektywnej kontroli prawid³owoci
gospodarowania mieniem publicznym. Realizacji tych celów s³u¿y przede
wszystkim przejrzystoæ i jawnoæ sformalizowanych procedur przetargowych, obowi¹zek równego traktowania wszystkich uczestników przetargu,
którzy musz¹ podlegaæ jednolitym zasadom i regu³om postêpowania. Nie
mo¿e budziæ w¹tpliwoci, ¿e daleko posuniêty formalizm wskazanych procedur ma umo¿liwiæ efektywn¹ kontrolê organów w³adzy publicznej, bez którego sprawdzenie przestrzegania powy¿szych zasad by³oby tylko iluzoryczne.
Podniesione wy¿ej argumenty wskazuj¹, ¿e dokonuj¹c wyk³adni § 4 ust. 5
powo³anego wy¿ej rozporz¹dzenia, nale¿y przyj¹æ stanowisko, i¿ zawarty
w nim wymóg przed³o¿enia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
dowodu wp³aty wadium ma charakter obligatoryjny. Jest jednym z podstawowych warunków formalnych, jaki musi spe³niæ uczestnik przetargu. Podkreliæ nale¿y, ¿e nie ma on charakteru wy³¹cznie technicznego, bowiem faktyczna wp³ata wadium w terminie bez okazania dowodu wp³aty nie ma
znaczenia dla dopuszczenia uczestnika do udzia³u w przetargu. Wskazaæ
bowiem nale¿y, ¿e przed³o¿enie komisji dowodu wp³aty wadium to nie tylko
czynnoæ wobec komisji, ale te¿ potwierdzenie wobec publicznoci dowodu
spe³nienia przez tego uczestnika jednego z warunków przetargowych. Poprzestanie wy³¹cznie na ustnym poinformowaniu cz³onków komisji, ¿e jedni
oferenci wymagane wadium wp³acili, inni za nie, nie gwarantuje w nale¿ny
sposób realizacji funkcji kontrolnej procedur przetargowych. Jest oczywiste,
i¿ podanie w ten sposób przez komisjê informacji na temat wp³aty przez
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uczestników wadium nie mog³oby zostaæ zweryfikowane ani przez obserwatorów, ani pozosta³ych uczestników przetargu z uwagi na brak dostêpu do
informacji o przep³ywach rodków na rachunku czy w kasie organizatora
przetargu. Innymi s³owy, kontrola spe³nienia przez poszczególnych uczestników istotnego warunku udzia³u w przetargu sprawdza³aby siê do zaufania
informacjom podanym przez komisjê przetargow¹, co nie znajduje dostatecznego oparcia w przepisach prawa. Podzielaj¹c to stanowisko, nie mo¿na te¿
przyj¹æ, ¿e obowi¹zek przedstawienia dowodu, o którym stanowi § 4 ust. 5
rozporz¹dzenia, dotyczy wy³¹cznie niepieniê¿nych form wniesienia wadium,
a w wp³aty pieniê¿ne sprawdza komisja na podstawie § 4 ust. 6 rozporz¹dzenia, gdy¿ wówczas dochodzi³oby do nierównego traktowania uczestników
przetargu.
Zarówno przepisy zawarte w rozdziale pierwszym rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 wrzenia 2004 r., jak i odnosz¹ce siê do przetargu
ustnego nie wskazuj¹ wprost na mo¿liwoæ oraz przyczyny niedopuszczenia
uczestnika do przetargu ustnego. Oczywicie takie uprawnie komisja posiada
na mocy § 10 ust. pkt 6 oraz § 14 ust. 1 wspomnianego rozporz¹dzenia7.
Kwestia ta zosta³a jednoznacznie uregulowana w czêci dotycz¹cej przetargów pisemnych. Z brzmienia § 20 pkt 4 i § 24 ust. 4 rozporz¹dzenia wynika,
¿e niedopuszczenie (odmowa zakwalifikowania) ofert do czêci niejawnej
przetargu nastêpuje m.in. w razie niedo³¹czenia do oferty dowodu wniesienia
wadium. Przyjmuj¹c, ¿e obowi¹zek okrelony w § 4 ust. 6 rozporz¹dzenia spoczywa na komisji przetargowej tak¿e przy przetargu pisemnym,
przyj¹æ nale¿y, i¿ nie istniej¹ wynikaj¹ce z przepisów prawa podstawy do
ró¿nicowania w tym zakresie obowi¹zków uczestników przetargów ustnych
i pisemnych.
W konkluzji nale¿y stwierdziæ, ¿e okrelony w § 4 ust. 5 rozporz¹dzenia
obowi¹zek przed³o¿enia dowodu wniesienia wadium dotyczy uczestników
ka¿dej z form przetargu (ustnej i pisemnej). Nale¿y tak¿e podkreliæ, ¿e
skutki prawne niedochowania tego obowi¹zku prowadz¹ce do odmowy dopuszczenia uczestnika do przetargu s¹ identyczne.
Przechodz¹c do wyjanienia zasadniczej kwestii: czy osobie ustalonej
w protokole z przetargu jako nabywca nieruchomoci na podstawie 703 § 3 k.c.
s³u¿y roszczenie o zawarcie umowy przenosz¹cej w³asnoæ tej nieruchomoci
tak¿e w przypadku uniewa¿nienia przetargu na skutek uwzglêdnienia skargi,
7 Par. 10.1: Przewodnicz¹cy komisji przetargowej sporz¹dza protokó³ przeprowadzonego
przetargu. Protokó³ powinien zawieraæ informacje o [...] 6) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu, wraz z uzasadnieniem. Par. 14.1: Przewodnicz¹cy
komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazuj¹c uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 13 pkt 13, 6 i 7, podaje do wiadomoci imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy
osób, które wnios³y wadium lub zosta³y zwolnione z tego obowi¹zku zgodnie z § 5 oraz zosta³y
dopuszczone do przetargu.
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o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomociami8?,
nale¿y stwierdziæ, ¿e uniewa¿nienie przetargu nie jest w³adczym aktem administracyjnym, lecz owiadczeniem o charakterze cywilnoprawnym, które
mo¿e byæ poddane s¹dowej kontroli.
W zwi¹zku z powy¿szym w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego od dawna
utrwalony jest pogl¹d, ¿e w razie uniewa¿nienia przetargu przez wojewodê
s¹d jest uprawniony do zbadania w procesie o zobowi¹zanie do zawarcia
umowy zgodnoci z prawem og³oszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub
w³asnoæ gminy9. Pogl¹d ten nale¿y podzieliæ, gdy¿  jak s³usznie w uzasadnieniu uchwa³y argumentowa³ S¹d Najwy¿szy  prawid³owoæ przeprowadzenia procedury przetargowej mo¿e byæ zweryfikowana zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym tak¿e w postêpowaniu wszczêtym powództwem,
którym osoba ustalona w postêpowaniu przetargowym jako nabywca nieruchomoci dochodzi nakazania sprzedawcy z³o¿enia oznaczonego owiadczenia
woli. S¹d rozpoznaj¹cy takie powództwo zobowi¹zany jest samodzielnie zbadaæ prawid³owoæ przebiegu postêpowania przetargowego, niezale¿nie od stanowiska organu administracji pañstwowej w tym zakresie, a przepisy § 11
rozporz¹dzenia nie mog¹ byæ interpretowane jako podstawa wy³¹czenia drogi
s¹dowej. Nie sposób bowiem aprobowaæ pogl¹du, ¿e intencj¹ ustawodawcy,
który jednoznacznie zastrzega w ustawie cywilnoprawny tryb dysponowania
nieruchomociami tak¿e publicznych osób prawnych, by³o przekazanie do
wy³¹cznej w³aciwoci organu administracji kontroli prawid³owoci przebiegu
postêpowania przetargowego ze skutkami takiej kontroli dla praw i obowi¹zków wszystkich podmiotów uczestnicz¹cych w przetargu. Zwa¿yæ bowiem
nale¿y, ¿e je¿eli na ca³y ci¹g dzia³añ prawnych i faktycznych sk³adaj¹ siê
ró¿ne czynnoci postêpowania przetargowego, a suma tych czynnoci (lub
którakolwiek z nich) oddzia³uje na prawa podmiotowe osoby uczestnicz¹cej
w tych czynnociach, to niezbêdny jest system umo¿liwiaj¹cy ochronê jej
praw podmiotowych. Elementem tego systemu ochrony jest mo¿liwoæ wytoczenia przez ustalonego w protokole z przetargu nabywcê powództwa o nakazanie w³acicielowi nieruchomoci z³o¿enia oznaczonego owiadczenia woli10.
Jest przy tym niew¹tpliwe, ¿e s¹d w takim procesie mo¿e badaæ jedynie
8 Zgodnie z art. 40 ust. 5, uczestnik przetargu mo¿e, w terminie 7 dni od dnia og³oszenia
wyniku przetargu ustnego lub dorêczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskar¿yæ czynnoci zwi¹zane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, je¿eli przetarg dotyczy
nieruchomoci Skarbu Pañstwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorz¹du terytorialnego, je¿eli przetarg dotyczy nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ tej jednostki. Je¿eli przetarg
dotyczy nieruchomoci, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomoci ujêtych w ewidencji,
o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, uczestnik przetargu mo¿e zaskar¿yæ czynnoci zwi¹zane
z przeprowadzeniem przetargu do ministra w³aciwego do spraw Skarbu Pañstwa.
9 Por. uchwa³ê SN z 13 lutego 2003 r., III CZP 93/2002, OSNC 2003, nr 11, poz. 146.
10 Por. uchwa³ê SN z 2 sierpnia 1994 r., III CZP 96/94, OSNC 1995, nr 1, poz. 11.
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zarzuty dotycz¹ce naruszenia przepisów prawa reguluj¹cych tryb przeprowadzania przetargu, nie jest natomiast w³adny dokonywaæ merytorycznej oceny
zasadnoci rozstrzygniêæ komisji przetargowej co do z³o¿onych ofert11.
Wskazany zakres dopuszczalnej kontroli s¹dowej jest oczywisty, trudno
bowiem przyj¹æ, aby organ administracyjny móg³ swoim w³adczym dzia³aniem, opartym na uznaniu administracyjnym, jednostronnie uniewa¿niæ
przeprowadzony przetarg. Przy odmiennej interpretacji rola i funkcja obligatoryjnego z woli ustawodawcy postêpowania przetargowego stawa³aby siê
bowiem nader iluzoryczna. W orzecznictwie s³usznie podkrela siê, ¿e pisma
wojewody uniewa¿niaj¹cego przetarg nie mo¿na w ¿adnym razie traktowaæ
jako decyzji wydanej w trybie przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego, a pismo takie mo¿na jedynie uznaæ za zawieraj¹ce cywilnoprawne
owiadczenie o uchyleniu siê przez Skarb Pañstwa od skutków prawnych
przeprowadzonego przetargu12. Dokonane tym pismem uniewa¿nienie przetargu jest jedynie deklaratywnym wyrazem przekonania organu administracji o wadliwoci czynnoci postêpowania przetargowego, bowiem nie zawiera
wszystkich niezbêdnych elementów decyzji administracyjnej, wymaganych
w przepisie art. 107 § 1 k.p.a. Takie stanowisko wojewody nie jest wiêc
w³adczym (administracyjnym) ani te¿ jednostronnym (cywilnoprawnym) konstytutywnym rozstrzygniêciem, a mo¿e byæ uznane jedynie za cywilnoprawne
owiadczenie Skarbu Pañstwa, z³o¿one przez organ administracji dzia³aj¹cy
jako statio fisci, o nieprawid³owociach w dokonaniu czynnoci zwi¹zanych
z przeprowadzeniem przetargu. Je¿eli osoba ustalona w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomoci nie podzieli zapatrywania
wyra¿onego w pimie organu administracji, to przez wytoczenie stosownego
powództwa uruchomi tryb postêpowania, w którym s¹d zobowi¹zany jest
ca³kowicie samodzielnie oceniæ prawid³owoæ og³oszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu oraz okreliæ skutki prawne bêd¹ce bezporednim
rezultatem dokonanej oceny.
Tak szeroki przedmiotowo zakres kontroli s¹du w tym postêpowaniu
wynika z faktu, ¿e normy prawne zawarte w przepisach ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami, a reguluj¹ce przetargi na zbycie
nieruchomoci maj¹ charakter norm imperatywnych, a zatem uchybienia
tym normom powoduj¹ bezwzglêdn¹ niewa¿noæ czynnoci prawnych zdzia³anych w ka¿dym z okrelonych w art. 38 ust. 1 ustawy etapów przeprowadzanego przetargu, a wiêc jego og³oszenia, organizacji i przeprowadzenia.
Wynik takiej wszechstronnej kontroli s¹dowej ma zatem bezporednie znaczenie do stwierdzenia istnienia obowi¹zku zawarcia umowy, bêd¹cego prze11 Por. uzasadnienie uchwa³y SN z 25 kwietnia 1996 r., III CZP 36/96, OSNC 1996, nr 9,
poz. 115.
12 Por. uzasadnienie postanowienia SN z 30 padziernika 1990 r., I CZ 265/90, OSNCP
1991, nr 1012, poz. 132.
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s³ank¹ uwzglêdnienia powództwa na podstawie art. 64 k.c. Uzupe³niaj¹co
warto odnotowaæ pogl¹d wyra¿ony w uzasadnieniu wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 4 listopada 1982 r.13, gdzie stwierdzono, ¿e zasadnoæ skorzystania
z klauzuli uniewa¿nienia przetargu bez podania przyczyn nie mo¿e byæ dowolna i podlega ocenie s¹du przez pryzmat zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
Przytoczone rozwa¿ania daj¹ podstawê do wysnucia wniosku, ¿e niezale¿nie od tego, czy uprawnienie do uniewa¿nienia przetargu zosta³o zastrze¿one w og³oszeniu o przetargu, czy te¿ og³oszenie takiej przedmiotowej klauzuli nie zawiera, s¹d w postêpowaniu o zobowi¹zanie do zawarcia umowy
jest uprawniony do oceny zgodnoci owiadczenia o uniewa¿nieniu przetargu. W razie ustalenia, ¿e owiadczenie takie jest bezskuteczne, gdy¿ by³o
dowolne, oparte na wadliwej interpretacji prawa b¹d nie opiera siê na
przepisach prawa, osobie ustalonej w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywcy nieruchomoci przys³uguje na podstawie art. 703 § 3 w zw.
z art. 702 § 3 i w zw. z art. 64 k.c. roszczenie o zawarcie umowy przenosz¹cej
w³asnoæ nieruchomoci, które mo¿e byæ dochodzone tak¿e w przypadku
uniewa¿nienia przetargu. Oznacza to, ¿e organizator przetargu ma prawny
obowi¹zek zawarcia z uczestnikiem ustalonym w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomoci umowy sprzeda¿y nieruchomoci na warunkach okrelonych w tym protokole.

Summary
Whether in case of tender cancellation, the purchaser may have
a claim under the article 703 § 3 of Polish Civil Code about conclusion
of the contract transferring the ownership of real property?
Key words: auction, acquisition of real estate, civil law, invalidity of legal action, ownership of
property, agreement.

The main aim of this paper is to explain the legal issue connected with the
tender proceedings related to sale of real estate being public property. This
issue requires to decide if in case of tender cancellation, the purchaser may
have a claim under the article 703 § 3 of Polish Civil Code about conclusion of
the contract transferring the ownership of real property. The author ascertains
that recognition of refusal of admission a participant to attend the tender as
lawful and invalidation of the tender without legitimate grounds, should lead
to a conclusion that a statement of invalidation of the tender is legally ineffective. In a consequence it bears an obligation of organizer to sign a contract of
selling this property with other participant of the tender as a purchaser of
that property on the conditions stipulated in minutes of the tender.
13

II CR 407/82, OSNCP 1983, nr 7, poz. 97.
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Prawne aspekty plagiatu muzycznego
W odleg³ej historii dla wielu muzyków pokradanie fragmentów ich dorobku by³o wrêcz odbierane jako wyraz szacunku, przez co czuj¹c siê docenionymi, nie wnosili ¿adnych skarg czy roszczeñ. Haendel  okrelany mianem
wielkiego plagiatora  nieskrêpowanie czerpa³ z muzyki w³oskiej, co nie
umniejszy³o jednak¿e jego pozycji w panteonie wielkich klasyków. Z kolei
owiane legend¹ Requiem, zamówione u Mozarta przez grafa von Walsegg-Stuppach ku pamiêci jego zmar³ej ¿ony, by³o przez zleceniodawcê wystawiane na koncertach jako jego w³asne dzie³o1.
Obecne prawo mierzy siê z tego typu problemami, choæ nie bez trudnoci.
G³ównym celem publikacji jest omówienie aspektów plagiatu muzycznego
ujêtego w prawie autorskim w wietle wielorakich podejæ do pojêæ w nim
zawartych.

1. Przedmiot i podmiot praw autorskich do utworu
muzycznego
Ochronê kompozycji jako twórczoci artystycznej przewiduje art. 23 k.c.,
zapewniaj¹cy jej w art. 24 stosown¹ ochronê. Jednak podstawowym aktem
prawnym stanowi¹cym o utworze muzycznym oraz s³owno-muzycznym, jak
równie¿ formie jego bezpieczeñstwa jest ustawa o prawie autorskim z 1994 r.2
(szczególnie jej art. 1 ust. 7). Aby utwór muzyczny móg³ byæ chroniony prawem, spe³nione musz¹ zostaæ wymagane przes³anki.
1. Kompozycja musi byæ rezultatem pracy cz³owieka. Obecnie twórcy
coraz czêciej uciekaj¹ siê do programów komputerowych s³u¿¹cych losowemu generowaniu najlepszych rezultatów uk³adu muzycznego. Chocia¿ muzyk
traci wówczas czêæ kontroli nad swoj¹ prac¹, to jej efekt w pe³ni pozostaje
1
2

J. Barta, Plagiat muzyczny, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1978, z. 17, s. 47.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24
poz. 83 z pón. zm.).
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zale¿ny od jego decyzji3. Tak wiêc i tak¹ formê kreowania kompozycji uznaæ
nale¿y za wynik ludzkiego procesu twórczego. Istotna przy tym jest nie tylko
sama melodia, lecz te¿ harmonia4.
2. Utwór muzyczny musi posiadaæ cechy twórczoci o charakterze indywidualnym. Oznacza to, ¿e wymagana w tym wzglêdzie jest jego oryginalnoæ, przejawiaj¹ca siê w niepowtarzalnym brzmieniu. Obowi¹zek twórcy
w tym wzglêdzie polega na spe³nieniu wymogów dotycz¹cych wykonania
w sposób twórczy swej pracy, której ostateczny rezultat zale¿y od osobistego
ujêcia5. Wa¿ne, aby czêci sk³adowe utworu nie by³y w pe³ni wyznaczone
przez stanowi¹ce wk³ad sk³adniki domeny publicznej6. W trakcie procesu
kreowania kompozycja musi wiêc posiadaæ cechy ró¿ni¹ce j¹ od pozosta³ych
lub wykazywaæ siê nowatorstwem. Poza utworami w pe³ni wygenerowanymi
jako swoiste novum prawn¹ ochronê przyznaæ mo¿na utworom poddanym
procesowi przekszta³ceñ nadaj¹cemu im oryginalny charakter. Obowi¹zek
takowy nie dotyczy jednak samej formy kreowania utworu, gdy¿ nawet wyj¹tkowy sposób jego powstawania nie bêdzie chroniony prawem. Nie mo¿na
zabroniæ twórcy stosowania tych samych metod zbierania owoców pracy,
a jedynie uzyskiwania identycznych jej efektów (np. gra na nietypowych
instrumentach, takich jak okaryna, czy zapisywanie utworu w sposób inny
ni¿ nutowy). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w wypadku porównywania dwóch dzie³
ocenie oryginalnoci nie powinna podlegaæ wy³¹cznie sama partytura, ale te¿
wykonanie jej zawartoci. Generalne znaczenie ma tu wydwiêk utworu, jego
odbiór audialny przez s³uchacza. Dla porównania: tradycyjna niemiecka doktryna przyjmowa³a, ¿e przyznanie ochrony prawnej dzie³u muzycznemu nie
jest uzale¿nione od indywidualnoci dzie³a, ale indywidualnoci samej osoby
autora. Uzasadniano to tez¹, ¿e prawo autorskie w ochronie swej skupia siê
na osobowoci kompozytora oraz szczególnoci jego twórczoci. Chocia¿ zarówno system prawa europejskiego, jak i anglosaski common law wymagaj¹
zaistnienia przes³anki oryginalnoci, to inaczej jest ona przez ka¿de z nich
rozumiana. Prawodawstwo Stanów Zjednoczonych odró¿nia oryginalnoæ
3 J. Barta, Dzie³o muzyczne i jego twórca w wietle przepisów prawa autorskiego, Zeszyty
Naukowe UJ PWiOWI Warszawa  Kraków 1980, z. 20, s. 10.
4 Zob. np. proces o autorstwo jazzowego Satin Doll miêdzy reprezentantami Dukea
Ellingtona a Billa Stayhorna, odpowiadaj¹cego za jedn¹ z zaaran¿owanych wersji. Wiêkszoæ
orzeczeñ bagatelizuje jednak¿e znaczenie harmonii czy rytmu dla prawa autorskiego. Przyk³adem mo¿e byæ proces Northern Music Corp przeciwko King Record Distribution Co., gdzie s¹d
stwierdzi³, i¿ rytm jest t³em dla melodii. W muzyce iloæ temp jest ograniczona [...], z tego
punktu widzenia oryginalnoæ rytmu jest rzadkoci¹, je¿eli nie jest niemo¿liwa [...]. Skoro
regu³y tworzenia harmonii i rodzaje rytmów by³y w domenie publicznej od dawna, ani rytm, ani
harmonia nie mog¹ same w sobie byæ przedmiotem prawa autorskiego. Cyt. za: P.F. Piesiewicz,
Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2009, s. 57.
5 Wyrok SA w Warszawie z dnia 5 lipca 1995 r., I ACr 453/95, niepubl.
6 Orzeczenie SA w Krakowie z dnia 18 czerwca 2003 r., I Aca 510/03, TPP 2004, z. 102,
s. 143.
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od nowoci, tej pierwszej przypisuj¹c znaczenie efektu niezale¿nego powstawania utworu o niekoniecznie inwencyjnym charakterze7.
3. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o prawie autorskim, aby utwór móg³
korzystaæ z ochrony przewidzianej ww. aktem, wymagane jest jego ustalenie,
czyli mo¿liwoæ przedstawienia go innemu odbiorcy. W tym wzglêdzie jest to
jedyny wymóg niezbêdny do spe³nienia, aczkolwiek nie jest konieczne, a¿eby
dzie³o muzyczne zosta³o ukoñczone: dopuszczalne s¹ wstêpne wersje utworów oraz ich projekty8. Proces utrwalania dokonywany jest w formie zapisu
nutowego i/lub fonograficznego, chocia¿ dopuszczane s¹ np. specjalistyczne
programy przetwarzaj¹ce dane9. Konkretna kompozycja mo¿e zostaæ ustalona chocia¿by jako muzyczna improwizacja10. Jednak¿e w tym wypadku poza
osob¹ improwizuj¹c¹ potrzebny jest przynajmniej jeden wiadek-s³uchacz11.
Z regu³y ustalenie wi¹¿e siê z jednoczesnym utrwaleniem, aczkolwiek prawodawca stawia wymóg jedynie w kwestii tego pierwszego procesu. Zdarza³y siê
równie¿ przypadki nietypowego utrwalenia dzie³a muzycznego, np. A. G³azunow napisa³ z pamiêci partyturê do opery Knia Igor nie¿yj¹cego ju¿ wtedy
A. Borodina12.
Autor utworu muzycznego
Ka¿demu twórcy przys³uguj¹ bezterminowe oraz trwale zwi¹zane z nim
autorskie prawa osobiste. Polski system prawny zapewnia ich ochronê
w dwojakiej postaci: na podstawie kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Art. 23 k.c. wród dóbr osobistych chronionych niezale¿nie od innych
przepisów wymienia twórczoæ artystyczn¹, której podgatunkiem s¹ tak¿e
utwory muzyczne. Natomiast art. 16 ust. 1 ustawy o prawie autorskim stanowi o uprawnieniach twórcy do autorstwa utworu, zabezpieczaj¹c go przed
aspektem negatywnym w postaci nieuprawnionego przypisywania sobie jego
dzie³. Art. 16 wskazuje na szereg przepisów, gdzie dzie³o jest trwale z³¹czone
wêz³em uczuciowym z osob¹ jego twórcy. Wiê ta to nieograniczony czasem
zwi¹zek o pod³o¿u emocjonalno-intelektualnym bêd¹cy synonimem autorstwa.
Zasada twórczoci jest w³aciwym kryterium przy wyznaczaniu podmiotu autorskich praw osobistych. Ojcostwo utworu muzycznego przyznaæ mo¿na jedynie osobie fizycznej wnosz¹cej twórczy wk³ad w jego powstanie. Autora
7
8

P.F. Piesiewicz, op. cit., s. 28.
A. Lejko, Muzyka filmowa w prawie autorskim, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 2006,
z. 97, s. 47.
9 Orzeczenie SN z 29 padziernika 1979 r., IV CR 353/79, OSNC 1980, nr 12, poz. 40.
10 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, s. 25.
11 J. Barta, Dzie³o muzyczne..., s. 62.
12 T. Trafas, Wykonanie artystyczne i jego ochrona w wietle prawa, Zeszyty Naukowe
UJ, Warszawa  Kraków 1989, z. 49, s. 40.

88

Jakub Micha³ Doliñski

okrela w tym wypadku fakt stworzenia dzie³a, bez uwarunkowañ dotycz¹cych
posiadanych przez niego zdolnoci do czynnoci prawnych. W wypadku pe³nego ich braku istnieje mo¿liwoæ pozbawienia twórcy samodzielnego dysponowania prawami autorskimi. S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e nie mo¿na umownie przenieæ autorstwa na inn¹ osobê, nawet je¿eli taka by³aby wola
twórcy13. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w literaturze znane s¹ przypadki tzw. ghostwriterów. Mo¿liwe jest wiêc równie¿  chocia¿ ewidentnie rzadziej ni¿
w przypadku twórczoci literackiej  ukrycie siê znanego kompozytora pod
pseudonimem i uzgodnienie z osob¹ trzeci¹, a¿eby ta wystêpowa³a jako autor. S¹d francuski zaj¹³ siê podobn¹ spraw¹, w której Marius Casadessus
wniós³ powództwo o ustalenie jego autorstwa koncertu Adelaide, które wczeniej przypisywa³ W.A. Mozartowi. Kompozytor ograniczy³ wczeniej swój
wk³ad jedynie do orkiestracji i harmonizacji dzie³a. Powództwo zosta³o precedensowo dla judykatury francuskiej oddalone, co wywo³a³o falê oburzenia
i krytyki14. Wyj¹tek od zasady uniemo¿liwiaj¹cej przenoszenie autorstwa
przez twórcê w prawie szwajcarskim istnia³ jeszcze do 1992 r.  autor móg³
zrzec siê prawa do cile okrelonego utworu, zezwalaj¹c, by zosta³ on opublikowany pod nazwiskiem innej osoby15.
Okrelenie autora poprzez wykorzystanie popularnego nazwiska ma
ogromne znaczenie dla jego kariery. W wiecie sztuki znane s¹ sprawy, gdzie
dochodzi³o do nadu¿yæ w postaci plagiatowania znanych pseudonimów artystycznych lub nazwisk16. Zdarzaj¹ siê tak¿e sytuacje, ¿e artysta korzysta ze
zbie¿noci nazwisk lub/i inicja³ów, do czego ma prawo. Podobnie wygl¹da
problematyka sporu o nazwisko w wypadku ma³¿onków  czêsto w trakcie
rozwodu jedna ze stron domaga siê zaprzestania u¿ywania swego nazwiska
przez drug¹17. S¹d bywa nieprzychylny takowym ¿¹daniom, je¿eli rozwodz¹ca siê strona korzysta ju¿ z nazwiska jako marki reklamowej (np. Tina
Turner alias Anna Mae Bullock).
Autor ma pe³ne prawo do zachowania anonimowoci, a zastêpstwo
w wykonywaniu prawa autorskiego pe³ni wtenczas producent, wydawca lub
w³aciwa organizacja (art. 8 ust. 1). Jak s³usznie zauwa¿a J. Barta, ustawa
o prawie autorskim nie ucila czy autora zastêpowaæ mo¿e wy³¹cznie
pierwszy wydawca jego utworu, czy równie¿ dalsi wydawcy, co mo¿e powodowaæ póniejsze komplikacje w razie wymienionej sytuacji18. Co ciekawe,
ustawa ta przewiduje tak¿e wyj¹tkowy przypadek persony autora-producen13
14
15
16

Wyrok SN z dnia 9 maja 1969 r., I CR 77/769.
Wyrok TGI w Pary¿u z dnia 28 czerwca 1978 r., RIDA 1979, C, s. 209.
E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, £ód 1997, s. 50.
Zob. np. sprawy spadkobierców J.A. Watteau czy P. Picassa przeciwko twórcom przypisuj¹cym sobie nazwiska s³awnych malarzy jako swego przydomek. Orzeczenie TGI w Pary¿u
z dnia 9 grudnia 1975 r., JCP 1976.IV.174.
17 E. Wojnicka, op. cit., s. 145.
18 J. Barta, Dzie³o muzyczne..., s. 69.
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ta, gdzie mamy do czynienia jednoczenie z osob¹ fizyczn¹ i prawn¹. Autor
dzie³a muzycznego mo¿e byæ podmiotem praw osobistych i maj¹tkowych,
jednak¿e ka¿dy inny podmiot praw autorskich ograniczony jest jedynie do
sfery maj¹tkowej.
Chocia¿ art. 8 ust. 2. ustawy o prawie autorskim okrela autora jako
osobê, której nazwiskiem oznaczono egzemplarz utworu lub w inny sposób
podano je do publicznej wiadomoci, nale¿y pamiêtaæ, i¿ domniemanie to
mo¿na obaliæ w przypadku udowodnienia autorstwa przez inn¹ osobê.
Wspó³autorstwo
Doæ powszechna jest sytuacja, gdy na dany utwór muzyczny z³o¿y³a siê
twórczoæ kilku osób  prawo autorskie przys³uguje wtedy ka¿dej z nich
w równej czêci, aczkolwiek wspó³autor mo¿e wyst¹piæ do s¹du o okrelenie
wielkoci udzia³ów19. Autorskie dobra osobiste nie mog¹ stanowiæ wspólnoci
praw, wspó³autorstwo wyklucza zatem wyodrêbnienie praw w³asnoci ka¿dego ze wspó³autorów do tego samego utworu. A¿eby móc mówiæ o wspó³autorstwie, wk³ad w³o¿ony przez ka¿dego z ojców dzie³a musi mieæ charakter
kreatywny i indywidualny. Tytu³u takiego nie mo¿e sobie rociæ osoba, która
dostarczy³a jedynie nieskonkretyzowany koncept, ideê (np. sam pomys³ na
temat s³ów piosenki) lub jej wspó³praca mia³a  niezale¿nie od stopnia zaanga¿owania  charakter pomocniczy20. Tytu³owanie siê wspó³twórc¹ nie jest
natomiast ograniczone kryteriami wielkoci wk³adu.
Kolejn¹ przes³ank¹ niezbêdn¹ do przyjêcia wspó³autorstwa jest stan,
w którym ka¿dy z wk³adów wniesionych przez wspó³autorów bêdzie tworzyæ
jeden utwór, za po³¹czenie tych elementów doprowadzi do powstania nowego oraz samoistnego dzie³a. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza równie wa¿ne jest, a¿eby stworzenie nowej kompozycji wyniknê³o ze wiadomej wspó³pracy21. S¹dy jednak wci¹¿ zmieniaj¹ swoje stanowisko w tej sprawie.
Pocz¹tkowo S¹d Najwy¿szy uzna³, i¿: Wspó³twórczoæ wynikaj¹ca ze wspó³pracy przy tworzeniu dzie³a kilku osób, nie mo¿e powstaæ niezale¿nie od woli
twórców, musi bowiem istnieæ, choæby dorozumiane [...] porozumienie wspó³twórców co do stworzenia wspólnym wysi³kiem wspólnego dzie³a22. Jednak¿e ju¿ rok póniej wyda³ wyrok, w którym stwierdzi³: Zbyt kategoryczny jest
pogl¹d, ¿e powstanie dzie³a wspólnego jest uzale¿nione od wyranego b¹d
dorozumianego porozumienia twórców. Decyduje obiektywny charakter wk³adu drugiej osoby do powstania dzie³a, a nie zakres porozumienia23.
19
20
21
22
23

A. Karpowicz, Autor  Wydawca. Poradnik prawa autorskiego, PWN, Warszawa 1994, s. 47.
Orzeczenie SN z dnia 5 lipca 2002 r., III CKN 1096/00, OSN 2003, nr 11, poz. 150.
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2008, s. 47.
Orzeczenie SN z dnia 19 lipca 1972 r., II CR 575/71.
Wyrok rewizji nadzwyczajnej SN z dnia 27 wrzenia 1973 r., III CRN 420/72.
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Zgodnie z art. 91 ustawy o prawie autorskim, w wypadku wspó³autorstwa reprezentantem zespo³u jest jego kierownik, którego definicji ustawa
niestety ju¿ nie podaje, co mo¿e rodziæ póniejsze komplikacje. R. Golat
wskazuje dwa mo¿liwe rozwi¹zania. W pierwszym wypadku za formalnego
kierownika zespo³u uznaæ nale¿a³oby osobê piastuj¹cego okrelon¹ funkcjê
reprezentatywno-zarz¹dcz¹ (np. dyrektorzy zespo³ów pieni i tañca), w drugim  jednego z artystów-wspó³wykonawców, upowa¿nionego przez pozosta³¹
czêæ zespo³u do jego reprezentowania. Czêsto tytu³ ten przyznaje siê ze
wzglêdu na pe³nione stanowisko (np. dyrygent orkiestry)24.
Jako ¿e prawa autorskie przys³uguj¹ twórcom wspólnie, ¿eby rozporz¹dzaæ prawami do utworów, potrzebna jest zgoda wszystkich wspó³twórców.
Od tej regu³y wystêpuje jednak¿e wyj¹tek: przyzwolenie takowe nie jest
wymagane w sytuacji, gdy jeden ze wspó³twórców zamierza dochodziæ swych
praw w momencie naruszenia autorstwa ca³oci dzie³a, tj. w momencie pope³nienia plagiatu.

2. Plagiat muzyczny jako naruszenie praw autorskich
Pojêcie plagiatu
Zgodnie z art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
plagiat to bezprawne przyw³aszczenie sobie autorstwa fragmentów lub ca³oci cudzego dzie³a i rozpowszechnianie go jako w³asnego25. E. Wojnicka
wskazuje, ¿e wed³ug kanw judykatury plagiat mo¿na rozumieæ na dwa sposoby: jako rezultat naruszenia prawa do autorstwa oraz jako rodzaj deliktu26. W pierwszym przypadku chodzi po prostu o ustalenie faktu, czy autorstwo danego dzie³a jest prawdziwe. W wypadku drugiego znaczenia dokonuje
siê oceny postêpowania sprawcy-plagiatora w kontekcie naruszenia czyich
dóbr osobistych.
Precyzyjne i definicyjne wyznaczenie granic tej najpowa¿niejszej formy
naruszania prawa twórcy jest trudne z powodu zbyt ró¿norodnych stanów
faktycznych, których nie sposób poddaæ pe³nej klasyfikacji. Dodatkowych
trudnoci przysparza problem ich niejednolitej oceny, oparty na warstwach
emocjonalnych27. S¹d Najwy¿szy w jednym ze swych wyroków za kradzie¿
autorstwa uzna³ przeniesienie do utworu treci lub wyj¹tków z cudzego
dzie³a bez wyranego podania ród³a zapo¿yczenia28.
24
25
26
27

s. 243.

28

R. Golat, Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków, Gdañsk 2008, s. 165.
J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 61.
E. Wojnicka, op. cit., s. 125.
Z. Radwañski (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, Warszawa 2007, t. 13,
Wyrok SN z dnia 15 czerwca 1989 r., III CRN 139/89.
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¯eby stwierdziæ plagiat, zaistnieæ musi katalog przes³anek wskazuj¹cych
na ow¹ wadê prawn¹:
Primo: Plagiat stanowiæ bêdzie bezprawne wtargniêcie w obrêb autorskich dóbr osobistych, polegaj¹ce na przyw³aszczeniu ojcostwa dzie³a. Przypisanie sobie lub osobie trzeciej (w przypadku zmowy) autorstwa do danej
kompozycji muzycznej nastêpuje w sposób wyrany lub dorozumiany. W tym
pierwszym wypadku jako twórca wskazana zostanie inna osoba ni¿ faktyczny autor dzie³a, natomiast w sposób konkludentny nast¹pi to w sytuacji, gdy
u s³uchacza utworu wywo³ane zostanie niezgodne z rzeczywistoci¹ wra¿enie
co do ojcostwa kompozycji. Warto podkreliæ, ¿e plagiator w powy¿szym,
dorozumianym przypadku z powodów powi¹zanych z rozpowszechnianiem
utworu  jak kooptacja do koncertu, tudzie¿ antologii powiêconej twórcy
dzie³a innego muzyka  nie bêdzie wymieniony jako autor utworu.
Secundo: W wiêkszoci przypadków plagiat polega na przyw³aszczeniu
dzie³a cudzego autorstwa. Trzeba jednak¿e zaznaczyæ, ¿e kradzie¿y intelektualnej dokonaæ mo¿na tak¿e przez zebranie plonów cudzej twórczoci zawartych w dziele zbiorowym lub ³¹cznym (np. autor s³ów piosenki bezprawnie
uzna siê równie¿ za autora jej kompozycji muzycznej), ewentualnie przez
przypisanie sobie autorstwa utworu anonimowego. Plagiat stanowiæ bêdzie
równie¿ wywo³anie mylnego wra¿enia u odbiorcy (choæby sugestywne) co do
wskazanej osoby autora.
Tertio: Przyw³aszczenie powinno byæ dokonane przez samego plagiatora.
Zatem nale¿y uznaæ, ¿e kradzie¿y w³asnoci intelektualnej dokonaæ mo¿e
jedynie sam przyw³aszczaj¹cy. Kryterium zasadniczym jest tu postêpowanie
w celach osi¹gniêcia w³asnej korzyci. Wyj¹tek od tego stanowi sytuacja,
w której autorstwo by³oby przypisane osobie trzeciej przez ka¿d¹ inn¹ personê ni¿ twórca na zasadzie zmowy. Plagiat bêdzie mia³ miejsce równie¿ wtedy,
gdy autor orygina³u wiedzia³ o nim i wyrazi³ na niego zgodê.
Quatro: Pope³nienie plagiatu nie jest uwarunkowane powstaniem szkody
maj¹tkowej u autora lub osi¹gniêciem korzyci maj¹tkowej czy te¿ osobistej
u plagiatora. Zatem muzyczny plagiat stanowiæ bêdzie przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu lub umieszczenie w³asnego nazwiska zamiast prawdziwego twórcy np. na afiszach.
Quinto: Do stwierdzenia plagiatu wymagane jest wskazanie podobieñstwa miêdzy dwoma dzie³ami  wzrasta ono odpowiednio wobec spadku w¹tków twórczych oraz oryginalnych w utworze przejmuj¹cym elementy. A¿eby
stwierdziæ kradzie¿ w³asnoci intelektualnej w dziedzinie muzyki, przyw³aszczona kompozycja powinna zawieraæ w sobie cechy samodzielnej twórczoci
w wielkoci wymaganej wobec ka¿dego przedmiotu prawa autorskiego. Ocenie plagiatu podlegaj¹ indywidualne cechy twórcze dzie³a przyw³aszczanego.
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Rodzaje plagiatu
Plagiat podzieliæ mo¿na na kilka rodzajów ze wzglêdu na: rozmiar bezprawnie kopiowanego materia³u, stopieñ jawnoci oraz umylnoæ przyw³aszczania sobie autorstwa.
Kolejnym sposobem oceny jest podzia³ na plagiat pope³niony jawnie
i w sposób ukryty. Klasyfikacja ta ma za zadanie ustaliæ, czy przyw³aszczony
utwór, tudzie¿ jego elementy zosta³y poddane przemianie.
Plagiat jawny, zwany plagiatem zupe³nym, to efekt uczynionego wprost
przejêcia cudzej twórczoci w ca³oci (najczêciej) oraz opatrzenia jej swoim
nazwiskiem. Plagiator nie wnosi w zasadzie ¿adnego w³asnego wk³adu do
koñcowego rezultatu skopiowanego utworu. Jest to nie budz¹ca ¿adnych
w¹tpliwoci forma plagiatu, aczkolwiek pojawiaj¹ca siê najrzadziej, gdy¿
w praktyce fa³szerz musia³by w sensie dos³ownym skraæ autorowi orygina³
partytury nieupublicznionego nigdy wczeniej dzie³a i przedstawiæ je jako
w³asne.
Ukryta postaæ plagiatu oceniana jest pod k¹tem przetworzenia utworu.
Istotne, czy sprawca ograniczy siê jedynie do zwyk³ego przeniesienia z dzie³a
pierwotnego, stosuj¹c pozbawione wartoci twórczej drobne zmiany, czy te¿
wprowadzi zmiany prezentuj¹ce cechy oryginalnej twórczoci. Poziom trudnoci w identyfikacji plagiatu lub przeciwnego mu opracowania muzycznego
bêdzie wtedy rós³ adekwatnie do iloci i sposobu wtapiania siê elementów
dokomponowywanych w twórczoæ plagiatora. Przygl¹daj¹c siê stosunkom
miêdzy fragmentami pobranymi z cudzej kompozycji muzycznej, a oryginalnie wykreowanymi, wyró¿niæ mo¿na plagiat jawny oraz przeciwstawny
utwór samoistny z mo¿liwymi muzycznymi cytatami29.
Przyk³adem wiadomego plagiatu mog¹ byæ cie¿ki dwiêkowe do ekranizacji szekspirowskiej sztuki Tytus Andronikus z 1999 r. oraz filmu 300
z roku 2007. Oba dzie³a czasowo umiejscowione s¹ w czasach staro¿ytnych,
a dodatkowe podobieñstwo stanowi³y kompozycje bêd¹ce kinowym t³em muzycznym: Returns a king Tylera Batesa jest przez pierwsze pó³torej minuty
niemal¿e identyczn¹ kopi¹ Victorius Titus Elliota Goldenthala. Dla odró¿nienia wprowadzono kilka maskuj¹cych instrumentów lub zrezygnowano z pewnych charakterystycznych (np. piszcza³ki) dla dzie³a Goldenthala. Sprawa
zakoñczy³a siê ugod¹.
Przyk³ad plagiatu niewiadomego stanowi sprawa jednego z cz³onków
legendarnej grupy The Beatles Georgea Harrisona i jego s³ynnego utworu
My sweet lord z roku 1970, praw do którego dochodzi³a grupa The Chiffons,
powo³uj¹c siê na podobnie brzmi¹cy Hes so fine z 1963 r. S¹d orzek³, ¿e
pozwany dopuci³ siê niewiadomego plagiatu: Podwiadomoæ Georgea
29
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Harrisona przetworzy³a piosenkê, o której wiadomoæ zd¹¿y³a zapomnieæ30.
Jedyn¹ konsekwencj¹ prawn¹, jaka spotka³a Harrisona, by³ nakaz zwrotu
czêci tantiem za splagiatowany utwór muzyczny.

3. Problematyka wskazania plagiatu w muzyce
Praca nad stworzeniem utworu muzycznego to proces o strukturze interakcyjnej, którego istot¹ jest wzajemny wp³yw na siebie dwóch elementów:
reprezentacji poznawczej celu oraz jej odpowiedzi w postaci reprezentacji
struktur próbnych. Obie struktury wp³ywaj¹ na siebie, jak równie¿ na charakter wewn¹trzpsychiczny. Autor ma za zadanie doprowadziæ do upodobnienia siê ich (akomodacji), spe³niaj¹c jego za³o¿enia decyzyjno-kontrolne tzw.
strategiami. G³ówne kryteria, jakimi kompozytor powinien siê kierowaæ przy
pracy, to: nowoæ, wartoæ i oryginalnoæ. Muzyk wczeniej czy póniej dostrzega, ¿e efekt jego pracy jest niewystarczaj¹co oryginalny lub nowatorski.
Zmêczenie i wp³yw opinii rodowiska na ocenê, co mo¿na wykorzystaæ,
a czego ju¿ nie w komponowaniu, blokuje rozwój artysty31. Najczêstszym
powodem pope³niania plagiatu muzycznego jest stagnacja twórcza. Mo¿e ona
wystêpowaæ periodycznie, wynikaj¹c z braku inspiracji, lub d³ugoterminowo
 w przypadku twórcy o w¹tpliwym talencie muzycznym32. Najczêciej trudnoci we wskazaniu plagiatu muzycznego wynikaj¹ ze specyficznych form,
jakie mo¿e on przyjmowaæ. Do podstawowych zaliczyæ mo¿na: opracowanie,
sampling, inspiracjê i odwrócenie.
Opracowania muzyczne
Muzyczne utwory zale¿ne bêd¹ce opracowaniami (tzw. coverami) s¹
utworami niesamoistnymi, w budowie których stosuje siê zawartoci dzie³
innych twórców zmieszane z uzupe³niaj¹cymi ca³oæ konstrukcji elementami
twórczoci w³asnej autora opracowania. Tworzenie kompozycji muzycznej
opartej na cudzym utworze musi spe³niaæ odpowiednie wymagania, a¿eby
opracowanie by³o poprawne równie¿ pod wzglêdem prawnym. Eksploatacja
dzie³a zale¿nego powinna byæ zatem zamierzona i rozpoznawalna. Opracowanie stanowi uwydatnienie piêkna muzyki w utworze poprzez rozbudowanie
jego linii melodyjnej. Plagiat za polega na przeniesieniu cudzej twórczoci
do utworu w³asnego. Odnalezienie ró¿nic miêdzy nimi wbrew pozorom nie
jest proste.
30
31
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M. Herma, Jak oni ci¹gaj¹, Przekrój 2008, nr 34.
M. Dymon, Przeszkody w procesie twórczym, Rzeszów 2008, s. 185.
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, opracowanie cudzego
utworu muzycznego jako jego przeróbka lub adaptacja jest osobnym przedmiotem prawa autorskiego, nie godz¹cym w prawa do utworu pierwotnego.
Twórca dzie³a macierzystego przyznaje jednak¿e zezwolenie na rozporz¹dzanie przerobion¹ wersj¹ jego utworu. Zatem ró¿nica miêdzy coverem a plagiatem polega w wiêkszoci przypadków na udzieleniu przez autora zgody na
czerpanie z jego utworów i przerabianie ich w ramach swojej artystycznej
wizji.
Sampling
Sampling to forma cytatu muzycznego, polegaj¹ca na przenoszeniu krótkich fragmentów utworu muzycznego do innych nagrañ, nastêpnie przetwarzanych i wielokrotnie powtarzanych. Hip-hop jest nurtem muzyki, który
najczêciej dokonuje próbkowania elementów pochodz¹cych z cudzych
utworów. Omawiany rodzaj muzycznego cytowania jest unormowany w art.
29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, chocia¿ nie legalizuje w pe³ni wszelkich
zapo¿yczeñ. Chodzi w tym przypadku o przyw³aszczenie fragmentów muzycznych wykazuj¹cych ewidentnie cechy indywidualnej twórczoci33. S³ynny
przebój M.C. Hammera Cant touch this posiada³ w swej budowie sample
z piosenki Super freak Ricka Jamesa zaczerpniête w drodze umowy licencyjnej. Zgody takiej nie uzyska³ inny muzyczny hit Ice ice baby wykonywany
przez Vanilla Ice, zawieraj¹cy sampel melodyjny piosenki zespo³u Queen
i Davida Bowie pt. Under pressure. Jak w wiêkszoci przypadków, równie¿
i tutaj dosz³o do ugody pozas¹dowej, zgodnie z któr¹ autorzy otrzymali odszkodowanie finansowe34.
Cytaty muzyczne nie maj¹ w swym charakterze nic wspólnego z dzie³ami
zale¿nymi czy utworami inspirowanymi. Przytaczanie fragmentów innych
kompozycji ma odmienny cel i pe³ni odmienn¹ funkcje ni¿ w przypadku
odniesieñ do dzie³ niesamoistnych35.
Istotne dla udowodnienia plagiatu muzycznego jest wskazanie podobieñstwa miêdzy dwoma utworami. Specyficzna funkcja cytatu muzycznego, jak¹
pe³ni on w utworach muzycznych, z regu³y uniemo¿liwia okrelenie go mianem plagiatu. Posiada on najczêciej formê krótkiego, charakterystycznego
33
34
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J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 97.
Zob. P.F Piesiewicz, op. cit., s. 97.
Jako przyk³ad najstarszych cytatów muzycznych mog¹ pos³u¿yæ dzie³a w zaawansowanym stopniu korzystaj¹ce z melodii francuskiej pieni patriotycznej Claudea Josepha Rouget de
Lisle z 1792 r., znanej lepiej jako Marsylianka i bêd¹cej dzisiejszym hymnem Francji. Odniesienia do tego utworu s³ychaæ w uwerturze 1812 Piotra Czajkowskiego z 1880 r., jak równie¿
nazwanej identycznie kompozycji Wojciecha Kilara z 1998 r. Obie wersje 1812 odnosz¹ siê ju¿
w samym tytule do francuskich akcentów, za ich twórcy nigdy nie kryli, ¿e wykorzystali znan¹
melodiê.
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i powszechnie kojarzonego motywu muzycznego. Charakterystyczny dla cytatu muzycznego jest zwyczaj niewymieniania autora wykorzystywanego fragmentu. Jest to zrozumia³e, zwa¿ywszy na fakt du¿ej popularnoci ród³a
muzycznego, uniemo¿liwiaj¹cego ewentualne wywo³anie u s³uchacza fa³szywego przekonania co do autorstwa36. Cytat muzyczny mo¿e zostaæ w³¹czony do
nowego dzie³a pod postaci¹ zmienion¹ (np. w wersji zinstrumentalizowanej)
lub w formie oryginalnej. A¿eby móg³ on zostaæ objêty prawem cytatu wskazanym w art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, powinien wyró¿niaæ siê na tle
innych elementów kompozycji i zostaæ pobrany w odpowiednich ilociach37.
Inspiracje muzyczne
Art. 2 ust. 4 ustawy o prawie autorskim wskazuje na rozró¿nienie opracowania od utworu powsta³ego w wyniku inspiracji innym dzie³em. Inspiracja muzyczna stanowi obszar dozwolonej twórczoci zale¿nej, której rezultatem jest kompozycja samodzielna w stopniu wykluczaj¹cym przejmowanie
elementów twórczych z innego dzie³a. Z muzycznymi dzie³ami inspirowanymi
mamy do czynienia, gdy natchnienie do stworzenia danego utworu stanowi
styl innego kompozytora, gatunek muzyczny lub dzie³o nale¿¹ce do innej
dziedziny sztuki. Ten rodzaj kompozycji wyra¿a czêsto ho³d w stosunku do
twórczoci cytowanego muzyka.
Inspiracje muzyczne czêstokroæ zbli¿aj¹ siê w stronê plagiatu, czego
przyk³ad stanowiæ mog¹ muzyczne parodie. Pastisz zalicza siê do kompozycji
inspirowanych, niemniej jednak zachowuje siê ostro¿noæ przy jego klasyfikacji. W odró¿nieniu od satyry literackiej czy parodii plastycznej, trudno uj¹æ
jego warstwê treciow¹. J. Barta ma w¹tpliwoci, czy nadanie przez odpowiedni¹ instrumentacjê utworowi charakteru ¿artobliwego, czy proste przesuniêcie z tonacji dur do tonacji moll, czyni¹ce z utworu pogodnego utwór
powa¿ny, wystarcza do uznania utworu za dzie³o inspirowane [...]. Parodie
muzyczne zbli¿aj¹ siê bardziej do dzie³ zale¿nych i nie mo¿na przy tego
rodzaju dzie³ach wykluczyæ pojawienia siê plagiatów38.
Plagiat odwrócony
Z tym rodzajem plagiatu zetkn¹æ siê mo¿na w sytuacji, kiedy autor
dzie³a fa³szywie przypisuje je innej osobie, np. chc¹c omieszyæ innego muzyka jako rzekomego twórcê kompromituj¹co brzydkiej, tudzie¿ prostej kompo36
37

J. Barta, Plagiat muzyczny..., s. 62.
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie okrela jasno rozmiaru cytatu.
Wed³ug wyk³adni literalnej zawartej w art. 29 ust. 1 wielkoæ tê mo¿emy okreliæ jako urywkow¹ lub drobn¹.
38 J. Barta, Plagiat muzyczny..., s. 50.
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zycji. Dochodzi tu do wiadomego pozbawienia siê autorstwa dzie³ bezporednio lub porednio stworzonych przez siebie. W przypadku bezporednim
kompozycja bêdzie wyranie podpisana nazwiskiem osoby innej ni¿ jej faktyczny twórca. Nie wskazawszy autora, fa³szerz mo¿e wiernie odtworzyæ jego
w³asny styl, technikê artystyczn¹ i w ogóle wszelkie indywidualne cechy
twórczoci, i¿ w efekcie odbiorcy, czasem nawet rzeczoznawcy, nabior¹ mylnego przekonania co do pochodzenia utworu39. Co prawda nie narusza to praw
autorskich prawdziwego autora, jednak taka sytuacja mo¿e byæ uznana za
zagro¿enie dóbr osobistych omieszanego w ten sposób muzyka40.
W przypadku plagiatu odwróconego mo¿e mieæ miejsce zgoda zarówno
twórcy orygina³u, jak i przysposabiaj¹cego kompozycjê. Równie¿ w wiecie
muzyki istniej¹ ukrywaj¹cy siê, prawdziwi autorzy przekazywanego dzie³a,
mimo i¿ orzecznictwo s¹dowe negatywnie ocenia wszelkie próby przekazania
autorstwa innej osobie. Najs³ynniejszym kompozytorem-widmo by³
W.A. Mozart, zarabiaj¹cy na pisaniu incognito dzie³ muzycznych dla swych
mecenasów o niespe³nionych ambicjach artystycznych. Obecnie zjawisko to
powszechne jest w przypadku wypalonych starych gwiazd muzyki, których
dawny blask wskrzesiæ próbuj¹ firmy fonograficzne.

4. Odpowiedzialnoæ prawna
Polska ustawa przyjê³a dualistyczn¹ koncepcjê prawa autorskiego, oddzielaj¹c¹ prawa maj¹tkowe od osobistych, przy czym nale¿y pamiêtaæ
o obejmuj¹cych je prawach o charakterze mieszanym. Zgodnie z zasadami
prawa cywilnego, wyst¹pienie szkody stanowi konieczn¹ przes³ankê odpowiedzialnoci odszkodowawczej. Na mocy art. 16 i 78 ust. 1 ustawy o prawie
autorskim twórcy, którego dobra osobiste s¹ naruszane, przys³uguje mo¿liwoæ wytoczenia powództwa przeciwko szkodz¹cemu.
Katalog roszczeñ maj¹tkowych przys³uguj¹cych twórcy w wypadku plagiatu zosta³ wyra¿ony w art. 79 ustawy o prawie autorskim. Zalicza on do nich
m.in.: naprawienie wyrz¹dzonej szkody, wydanie uzyskanych korzyci, roszczenie o zap³atê wielokrotnoci stosownego wynagrodzenia autorskiego czy te¿
roszczenie o uiszczenie odpowiedniej sumy pieniê¿nej z przeznaczeniem na
Fundusz Promocji Twórczoci. Wyró¿niamy dwie kategorie roszczeñ maj¹tkowych: pierwotne, maj¹ce na celu zapewnienie stanu zgodnego z treci¹ prawa
oraz rodki ochrony o charakterze wtórnym. Jednym z istotnych rodków
pierwszej grupy jest roszczenie o zaniechania naruszeñ, wystêpuj¹ce w sytuacji, gdy naruszenie wci¹¿ trwa lub istnieje realne zagro¿enie jego powtórzeñ.
39
40
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Plagiat rozpatrywaæ mo¿na równie¿ z punktu widzenia odpowiedzialnoci
karnej41. Jak ju¿ wczeniej zaznaczono, ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych reguluje kwestie odpowiedzialnoci karnej za pope³nienie plagiatu. Kluczowy w tej materii jest art. 115 ustanawiaj¹cy karê grzywny,
ograniczenia lub pozbawienia wolnoci do trzech lat za przyw³aszczenie autorstwa lub wprowadzenie w b³¹d co do niego (ca³oci albo fragmentów), jak
równie¿ jego rozpowszechnienie bez wskazania twórcy. Art. 115 w dwóch
pierwszych ustêpach wskazuje jedynie na naruszenia praw osobistych, podczas gdy ust. 3 zajmuje siê pozosta³ymi naruszeniami, w tym naruszeniami
praw maj¹tkowych. Przestêpstwo kradzie¿y intelektualnej nale¿y uj¹æ
w kontekcie wspólnym wobec autorskiego dobra osobistego (art. 16 pkt 1),
a tak¿e dobra osobistego artysty wykonawcy (art. 86 ust. 1 pkt 1)42.
Zasadnicz¹ kwesti¹ w wypadku procesu karnego jest wykazanie indywidualnoci w procesie kreowania utworu, jak te¿ jego wyj¹tkowoci i niepowtarzalnoci. Zatem wymagana jest mo¿liwa do us³yszenia nowatorskoæ,
wyró¿niaj¹ca powsta³¹ kompozycjê od innych utworów o podobnej tematyce.
Pominiêcie twórców, z których dzie³ korzystano przy tworzeniu nowego dzie³a w sposób niepe³ny lub nieprawid³owy, wskazuje na delikt cywilny. Dopiero
ca³kowite niewskazanie prawdziwego autora bêdzie posiada³o znamiona czynu przestêpnego43. Przyw³aszczenie sobie autorstwa stanowi przyczynê odpowiedzialnoci karnej niezale¿nie od tego, czy zosta³o pope³nione w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej, czy nie44.
Chc¹c dokonaæ poprawnej oceny sytuacji pokrzywdzonego w procesie
karnym dotycz¹cym ochrony praw autorskich, nale¿y zwróciæ uwagê na problemy zwi¹zane ze skonkretyzowaniem osoby pokrzywdzonej. Badaj¹c strukturê istotnego dla sprawy statusu pokrzywdzonego, nale¿y wzi¹æ pod uwagê
sam¹ jego osobê, naruszone dobro oraz jego bezporednioæ. Ze wzglêdu na
ró¿norodnoæ zagro¿onych dóbr prawnych ¿adna z dotychczasowych definicji
pokrzywdzonego nie wskazuje, jak nale¿y je rozumieæ, w zwi¹zku z czym
rozwi¹zania najczêciej poszukuje siê w ich niekwestionowanym zwi¹zku
z prawem karnym. W przypadku bezporednioci naruszenia dobra prawnego doktryna uznaje, i¿ powinno ono wynikaæ wprost z dzia³ania lub zaniecha41 Pierwsze wyrane regulacje prawne dotycz¹ce autorstwa dzie³ muzycznych pojawi³y siê
w XIX wieku. Artysta, który pope³ni³ plagiat muzyczny, zgodnie z surowym prawem Szwecji
z 1812 r. móg³ siê spodziewaæ kary ciê¿kich robót od szeciu miesiêcy do dwóch lat. Niemiecka
ustawa z 1870 r. przewidywa³a karê do 20 talarów grzywny tak za niewiadome, jak wiadome
niepodanie nazwiska twórcy. Najsurowsze sankcje wprowadza³o jednak ustawodawstwo rosyjskie, zgodnie którym kontrefaktor (w prawie carskim osoba pope³niaj¹ca plagiat) móg³ spodziewaæ siê kary ch³osty lub zostaæ zes³any na Syberiê. E. Ferenc-Szyde³ko, Prawo autorskie na
ziemiach polskich do 1926, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 2000, s. 151 i 237.
42 R. Golat, Prawo autorskie..., s. 324.
43 G. So³tysiak, Plagiat. Zarys problemu, Warszawa 2009, s. 16.
44 J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 302.
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nia przestêpczego. Chocia¿ pokrzywdzonym w przypadku plagiatu jest jedynie twórca, mo¿liwe jest poszerzenie krêgu pokrzywdzonych. Na przyk³ad
w sytuacji naruszenia autorskich praw maj¹tkowych dotycz¹cych opracowania cudzego utworu pokrzywdzonym bêdzie zarówno autor utworu pierwotnego, jak i twórca opracowania.
Przyw³aszczenie mo¿e byæ pope³nione wy³¹cznie w bezporednim zamiarze i z dzia³ania. Zamiar plagiatora bêdzie polega³ na chêci przyw³aszczenia
sobie autorstwa, nie za tylko na godzeniu siê z jego ewentualn¹ mo¿liwoci¹. Natomiast w wypadku wprowadzenia w b³¹d czyn ów mo¿e powstaæ pod
postaci¹ zamiaru bezporedniego, jak równie¿ ewentualnego. Samo usi³owanie przyw³aszczenia przewidziane we wszystkich ustêpach art. 115 ustawy
o prawie autorskim jest karalne wespó³ z art. 11 § 1 k.k.
Warto zaznaczyæ przypadki, gdy naruszone przyw³aszczeniem dobro
prawne mo¿e uzyskaæ dodatkow¹ ochronê poza t¹ przewidzian¹ przez prawo
karne materialne, a zatem ochronê podwójn¹. Jej realizacja w drodze procesu karnego mo¿e zmodyfikowaæ jego tok, a to z kolei mo¿e zwiêkszyæ zakres
uprawnieñ pokrzywdzonego, np. w wypadku procesu adhezyjnego. Taka modyfikacja procesu jest jednak mo¿liwa wy³¹cznie w przypadku, gdy dochodzenie przez pokrzywdzonego-poszkodowanego odszkodowania bazuje na normach prawa cywilnego45 .

Summary
Legal aspekty of musical plagiarism
Keywords: music plagiarism, orginal work, author of music, use or imitation.

The main aim of presented master thesis is to describe problem of musical plagiarism as a legal definition and from the musicologys standpoint.
The most important is an analyse of music and its composers in the meaning of protection guarantied by copyrights. This work is constructed by
five chapters. Chapter one shows how the problem of plagiarism in music
was changing through the ages of history. The author starts his contribution
with a description of conceptions for music, its author and their meaning in
polish law. In chapter two of the study the author attempts to give a definition of plagiarism in the light of the provisions of the Polish statue on the
law on copyright of 1994 which is in force till today. The following part of the
article describes various cases, that are related to the musical plagiarism
and mystification of compositions or their authors in industrys most famous
45 A. Gerecka-¯o³yñska, Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych w polskim procesie
karnym, Toruñ 2002, s. 69.
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copyright infringement cases from the last century. Next chapter deals with
the legal character and legal conditions of samplings, musical inspirations,
covers, remixes and re-edits. Author of its text also describes here how to
tell them apart and how to avoid mystification of authors theft. This chapter
albo treats of the detailed matters in musical plagiarism such as folk, ancient music, turned-on plagiarism and all other that has any connection
with the aim of presented article. Last chapter is a trial of combine musicians moral rights with propertys copyrights. This section also shows penalties of criminal law.
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Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 5 lutego
2010 r., sygn. III CZP 130/09, Biul. SN 2010, nr 2,
poz. 8
Kalkulacja podwy¿ki czynszu powinna zawieraæ wskazanie sposobu obliczenia tego z jego sk³adników, który stanowi podstawê wypowiedzenia dotychczasowej wysokoci czynszu (art. 8a ust. 4 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn.: Dz.U.
z 2005 r., nr 31, poz. 266 ze zm.).
Glosowane orzeczenie dotyka zagadnienia zwi¹zanego z podwy¿k¹ czynszu, bêd¹cego czêstym przedmiotem rozwa¿añ przede wszystkim Trybuna³u
Konstytucyjnego. Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ analizowana tematyka ma donios³e znaczenie dla gospodarki mieszkaniowej. Ratio legis uregulowañ dotycz¹cych tej kwestii jest przede wszystkim wywa¿enie interesów w³acicieli
i lokatorów, co nastêpuje oczywicie nie bez ingerencji w sferê prawa w³asnoci. W³acicielom nale¿y bowiem zapewniæ mo¿liwoæ korzystania z podstawowego atrybutu prawa w³asnoci, jakim jest prawo do pobierania po¿ytków,
lokatorów za wyposa¿yæ w mechanizmy pozwalaj¹ce skutecznie kontrolowaæ
wysokoæ ponoszonych przez nich op³at.
W przedmiotowej sprawie S¹d Rejonowy uzna³ pismo w³acicieli za kalkulacjê, o której mowa w art. 8a ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (dalej jako
u.o.p.l.), gdy¿ zawiera³o wyszczególnienie sk³adników stawki czynszu wraz
z wyjanieniem przyczyn podwy¿ki i na tej podstawie ustali³, i¿ podwy¿ka
czynszu jest w pe³ni uzasadniona. Ponadto zwróci³ uwagæ na fakt, i¿ skoro
ustawa nie definiuje pojæcia kalkulacja, zasadne jest wskazanie sk³adników
czynszu za 1 m2.
S¹d Okrêgowy, rozpoznaj¹c apelacjê od wyroku S¹du Rejonowego, uzna³,
i¿ wy³oni³o siê zagadnienie prawne budz¹ce powa¿ne w¹tpliwoci i wymagaj¹ce wyk³adni ustawy, w wyniku czego przedstawi³ S¹dowi Najwy¿szemu
nastêpuj¹ce pytanie: czy przyczyna i kalkulacja uzasadniaj¹ca podwy¿kê
czynszu, o których mowa w art. 8 a ust. 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
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winny zawieraã w swej treúci takýe sposób, podstawy i uzasadnienie wyliczenia sk³adników (pozycji kalkulacyjnych) stawki czynszu za 1 m2, czy te¿
wystarczaj¹ce jest literalne podanie wypowiedzenia czynszu i kwotowe wyszczególnienie sk³adników nowej stawki czynszu za 1 m2?.
Swój pogl¹d S¹d Najwy¿szy przedstawi³ w glosowanej tezie. Mimo i¿
rozstrzygniêcie co do zasady uznaæ nale¿y za trafne, w szczególnoci jeli
chodzi o koniecznoæ wykazania w kalkulacji sposobu obliczenia sk³adnika
wp³ywaj¹cego na wysokoæ czynszu, to jednak wydaje siê, ¿e uzasadnienie
podjêtej uchwa³y jest zbyt lakoniczne, a rozpatrywane zagadnienie prawne
wymaga g³êbszych rozwa¿añ.
Analizuj¹c przedstawiony problem, nale¿y bowiem dokonaæ dog³êbnej
wyk³adni, odwo³uj¹c siê do regu³ wyk³adni systemowej, jak równie¿ funkcjonalnej, a nie g³ównie do regu³ wyk³adni jêzykowej, której to S¹d Najwy¿szy
powiêci³ najwiêcej uwagi.
Nie rozstrzygaj¹c ju¿ zatem znaczenia pojêcia kalkulacja i uznaj¹c
rozwa¿ania SN w tym zakresie za w pe³ni zasadne, wskazaæ nale¿y, i¿ odpowiedzi na pytanie prawne, czy przyczyna i kalkulacja uzasadniaj¹ca podwy¿kê czynszu, o których mowa w art. 8a ust. 4 u.o.p.l., winny zawieraæ w swej
treci tak¿e sposób, podstawy i uzasadnienie wyliczenia sk³adników stawki
za 1 m2, w pierwszej kolejnoci poszukiwaæ trzeba przede wszystkim w treci
art. 8a ust. 4a, ust. 4b, ust. 4e i ust. 5 u.o.p.l.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o bogatym orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego w tym zakresie. Kwestia podwy¿ki czynszu, obliczania jego wysokoci, ochrony praw lokatorów i w³acicieli mieszkañ niejednokrotnie bowiem
by³a przedmiotem jego rozstrzygniêæ.
Ogromne znaczenie trzeba przypisaæ wyrokowi TK z dnia 17 maja 2006 r.,
moc¹ którego art. 8a ust. 5 u.o.p.pl. uznany zosta³ za niezgodny z art. 2
Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie okrela kryteriów zasadnoci podwy¿ki czynszu albo innych op³at za u¿ywanie lokalu. Trybuna³ uzna³, i¿
niezbêdne jest wskazanie elementów sk³adowych czynszu, a tak¿e czynników
wp³ywaj¹cych na jego podwy¿szenie, co w konsekwencji znalaz³o odzwierciedlenie w treci obecnego art. 8a ust. 15 u.o.p.l1.
Na koniecznoæ wskazania przez ustawodawcê sk³adników czynszu Trybuna³ zwraca³ uwagê ju¿ w wyroku z 19 kwietnia 2005 r., w uzasadnieniu
którego podkreli³, i¿ czynsz ma zapewniæ w³acicielowi zwrot kosztów modernizacji i eksploatacji budynku, zwrot wydatkowanego kapita³u, a tak¿e
godziwy zysk, co jest wynikiem korzystania z uprawnieñ wynikaj¹cych
z prawa w³asnoci2. W zwi¹zku z tym, zgodnie z art. 8a ust. 4 u.o.p.l.,
podwy¿ka, w wyniku której wysokoæ czynszu w skali roku przekroczy albo
nastêpuje z poziomu wy¿szego ni¿ 3% wartoci odtworzeniowej lokalu, mo¿e
1
2

Wyrok TK z dnia 17 maja 2006 r., sygn. K 33/05, Dz.U. nr 86, poz. 602.
Uzasadnienie wyroku TK z dnia 19 kwietnia 2005 r., sygn. K 4/05, OTK-A 2005, nr 4, poz. 37.
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nast¹piæ tylko w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w art. 8a ust.
4a i ust. 4e u.o.p.l. W³aciciel za na pisemne ¿¹danie lokatora zobowi¹zany
jest do przedstawienia na pimie w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego
¿¹dania, pod rygorem niewa¿noci podwy¿ki, przyczyny podwy¿ki czynszu
i jej kalkulacjê.
Oznacza to oczywicie a contrario, i¿ podwy¿ka, która w skali roku nie
przekracza 3% wartoci odtworzeniowej lokalu, nie musi byæ uzasadniona
i jest prawnie dopuszczalna. Maj¹c natomiast na wzglêdzie treæ wskazanych
ju¿ przepisów, wydaje siê, i¿ w³aciciel uzasadniaj¹c podwy¿kê czynszu, musi
odnieæ siê do norm zawartych w art. 8a ust. 4a w zw. z art. 8a ust. 4b albo
art. 8a ust. 4e u.o.p.l. Faktyczna przyczyna podwy¿ki musi mieciæ siê
w zakresie tych norm i byæ uzupe³niona kalkulacj¹, w ramach której wyszczególnione zostan¹ sk³adniki czynszu ulegaj¹ce podwy¿szeniu wraz ze
sposobem ich obliczenia, na który de facto bêdzie wskazywa³a ju¿ sama
przyczyna podwy¿ki czynszu.
Zatem, zgodnie z treci¹ art. 8a ust. 4a u.o.p.l., podwy¿kê czynszu uznaæ
nale¿y za uzasadnion¹, je¿eli przychody z czynszu lub innych op³at za u¿ywanie lokalu nie zapewniaj¹ pokrycia wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem
lokalu, jak równie¿ zwrotu kapita³u i zysku w granicach okrelonych w art. 8a
ust. 4b u.o.p.l. Tym samym ustawodawca, pod¹¿aj¹c za wytycznymi Trybuna³u Konstytucyjnego, wskaza³ na elementy sk³adowe czynszu. W uzasadnieniu
postanowienia z dnia 29 czerwca 2005 r. Trybuna³ wyrazi³ pogl¹d, i¿
w katalogu elementów czynszu nie mo¿e zabrakn¹æ kosztów remontów bie¿¹cych i eksploatacji budynku oraz odpowiednio liczonej amortyzacji, a tak¿e
godziwego zysku3 . St¹d te¿ do sk³adników czynszu zaliczyæ nale¿y wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem lokalu, zwrot kapita³u i zysk. Zwrot kapita³u ma
przyczyniæ siê do odzyskania przez w³aciciela pieniêdzy wy³o¿onych na budowê, kupno czy modernizacjê lokalu. Zysk natomiast bez w¹tpienia przyczynia siê do realizacji praw p³yn¹cych z prawa w³asnoci4 .
Trzeba mieæ na wzglêdzie fakt, i¿ zysk musi byæ godziwy, a wiêc
uwzglêdniaj¹cy ekonomiczne realia rynkowe. Z pewnoci¹ jego wysokoæ
kszta³towaæ bêdzie sytuacja zarówno ca³ej gospodarki, jak i na rynku nieruchomoci, a w szczególnoci na rynku lokalnym oraz samych najemców
w danej miejscowoci5. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e je¿eli podwy¿ka czynszu
w skali roku przekroczy albo nastêpuje z poziomu wy¿szego ni¿ 3% wartoci
odtworzeniowej lokalu, wówczas w³aciciel musi uwzglêdniæ maksymalne granice zwrotu kapita³u i zysku, na które wskazuje treæ art. 8a ust. 4 b u.o.p.l.
3 Uzasadnienie postanowienia TK z dnia 29 czerwca 2005 r., sygn. S 1/05, OTK ZU 2005,
nr 6A, poz. 77.
4 Ibidem.
5 R. Dziczek, Ochrona praw lokatora. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów,
Warszawa 2008, s. 75.
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Odnosz¹c siê zatem do zwrotu kapita³u, w skali roku nie mo¿e on przekraczaæ 1,5% nak³adów poniesionych przez w³aciciela na budowê lub zakup
lokalu b¹d 10% nak³adów poniesionych przez w³aciciela na trwa³e ulepszenie istniej¹cego lokalu, zwiêkszaj¹ce jego wartoæ u¿ytkow¹, a¿ do uzyskania
ca³kowitego zwrotu wydatkowanych przez w³aciciela funduszy. Przy czym
do op³at za u¿ywanie lokalu oddanego do u¿ytkowania na podstawie stosunku
prawnego innego ni¿ najem nie zalicza siê zwrotu kapita³u ani zysku (art. 8a
ust. 4c u.o.p.l.). Ponadto zysku jako elementu sk³adowego czynszu nie
uwzglêdnia siê przy ustalaniu wysokoci czynszu lokali socjalnych (art. 8a
ust. 4d u.o.p.l.).
Drugim przypadkiem, kiedy podwy¿kê czynszu przekraczaj¹c¹ lub nastêpuj¹c¹ z poziomu 3% wartoci odtworzenioej lokalu uwa¿a siê za uzasadnion¹, jest sytuacja, gdy podwy¿ka ta nie przekracza w danym roku kalendarzowym redniego wskanika wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
ogó³em w poprzednim roku kalendarzowym (art. 8a ust. 4e u.o.p.l.). Zgodnie
bowiem z przywo³anym ju¿ postanowieniem Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 29 czerwca 2005 r., inflacja jest jednym z czynników uzasadniaj¹cych
podwy¿kê czynszu6. Zdaje siê, ¿e SN w swoich rozwa¿aniach pomin¹³ t¹
kwestiê, ograniczaj¹c siê wy³¹cznie do analizy art. 8a ust. 4a i ust. 4b u.o.p.l.
Tymczasem, pod¹¿aj¹c za rozumowaniem SN, wydaje siê, i¿ wskazane czynniki równie¿ mog³yby wp³ywaæ na podwy¿kê czynszu, co powinno znaleæ
odzwierciedlenie w podanej przez w³aciciela przyczynie podwy¿ki i jej kalkulacji. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, i¿ dopiero w³aciwe okrelenie sk³adników czynszu pozwoli na prawid³owe skonstruowanie przes³anek przemawiaj¹cych za zasadnoci¹ podwy¿ki. Z pewnoci¹ istotny wp³yw na wysokoæ
podwy¿ki bêdzie mia³a wskazana ju¿ inflacja, a tak¿e modernizacja budynków czy mieszkañ oraz koszty eksploatacji7.
Maj¹c zatem na wzglêdzie poczynione uwagi, zasadne jest, aby kalkulacja czynszu obejmowa³a te sk³adniki, które przyczyni³y siê do jego podwy¿ki.
Nie powinno równie¿ budziæ w¹tpliwoci wskazanie w owej kalkulacji sposobu
obliczenia tych¿e sk³adników, co  jak ju¿ zosta³o zasygnalizowane  wynikaæ
bêdzie z podanej przez w³aciciela przyczyny podwy¿ki czynszu. Ujawnienie
owych wyliczeñ przyczyni siê natomiast do realizacji ochrony praw lokatora.
W zwi¹zku z tym umowa najmu winna zawieraæ postanowienia, które okrela³yby regu³y kalkulowania podwy¿ek czynszu, za dokument kierowany do lokatora obowi¹zkowo wskazywaæ wyliczenie podwy¿ki czynszu wed³ug tych
regu³. Niew¹tpliwie stanowi³oby to u³atwienie dla stron co do weryfikacji prawid³owoci podwy¿ki i ogranicza³o iloæ spraw s¹dowych w tej sprawie.
Wydaje siê, i¿ w³aciciel, odpowiadaj¹c na ¿¹danie lokatora, powinien mieæ
na uwadze ww. przepisy u.o.p.l. przy wskazywaniu przyczyn podwy¿ki czynszu
6
7

Zob. pkt 6.1. uzasadnienia postanowienia TK z 29 czerwca 2005 r.
Ibidem.
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i jej kalkulacji. Rozpatruj¹c sprawê z punktu widzenia tak lokatora, jak w³aciciela oraz uwzglêdniaj¹c realia rynkowe, wydaje siê, ¿e w rzeczywistoci to
wy³¹cznie zysk bêdzie generatorem wysokoci czynszu. Przeciêtny lokator, oceniaj¹c wysokoæ czynszu, sugeruje siê bowiem wy³¹cznie wysokoci¹ czynszu
najmu lokali, jak¹ kszta³tuje rynek lokalowy w danej miejscowoci. Lokator
nie jest zainteresowany kwesti¹ zwrotu kapita³u czy wydatkami zwi¹zanymi
z utrzymaniem lokalu przez w³aciciela. On chce jedynie p³aciæ czynsz w wysokoci nie odbiegaj¹cej od czynszu najmu lokali po³o¿onych na tym samym
obszarze, w niedalekiej okolicy, o podobny standardzie, roku budownictwa itd.
W³aciciel za, podwy¿szaj¹c czynsz, d¹¿y do uzyskania cen rynkowych.
Ca³kowicie niezrozumia³e jest, dlaczego na etapie ustosunkowywania siê
do ¿¹dania przedstawienia przyczyn podwy¿ki czynszu i jej kalkulacji w³aciciel musi wykazaæ pozosta³e, oprócz zysku, elementy, które wp³ywaj¹ na
wysokoæ czynszu, do osi¹gniêcia którego w³aciciel d¹¿y, skoro przy zawieraniu umowy najmu ani w ¿adnym innym czasie nie by³ do tego zobligowany
i lokator wcale nie musia³ byæ o tym poinformowany.
Nie mo¿na zapominaæ, i¿ zasadnoæ podwy¿szenia czynszu nale¿y rozpatrywaæ równie¿ przez pryzmat konstytucyjnych zasad chroni¹cych zarówno
lokatora, jak i w³aciciela. Z treci art. 75 i 76 Konstytucji RP jasno wynika,
i¿ obowi¹zkiem w³adz publicznych jest ochrona lokatorów poprzez zapewnienie
trwa³oci stosunku prawnego bêd¹cego podstaw¹ korzystania z mieszkania,
zabezpieczenie lokatorów przed zawy¿onymi op³atami zwi¹zanymi z korzystaniem z mieszkania, a tak¿e ich ochrona przed nieuczciwymi praktykami
rynkowymi ze strony silniejszych podmiotów8.
Ponadto trzeba mieæ na wzglêdzie treæ prawa w³asnoci, na któr¹
oprócz uprawnienia do korzystania z rzeczy sk³ada siê tak¿e prawo do pobierania po¿ytków z niej p³yn¹cych. Przy czym nie mo¿na doprowadziæ do sytuacji, w której to lokator zajmowa³by pozycjê dominuj¹c¹ i w znacz¹cy sposób
wp³ywa³ na uprawnienia w³acicielskie9.
Reasumuj¹c, nie ulega w¹tpliwoci, i¿ kalkulacja podwy¿ki czynszu powinna zawieraæ wskazanie sposobu obliczenia sk³adnika maj¹cego wp³yw na
wysokoæ czynszu, jednak¿e sk³adnikiem tym powinien byæ wy³¹cznie zysk.
To rynek dyktuje ceny, a co za tym idzie  wysokoæ czynszu najmu, w³aciciel za d¹¿y do uzyskania cen rynkowych. Bez wykazania w kalkulacji
sposobu obliczenia tego sk³adnika czynszu oraz odniesienia do cen rynkowych ochrona praw lokatora rzeczywicie by³aby iluzoryczna. Owszem, na
lokatorze ci¹¿y obowi¹zek uiszczania czynszu, lecz czynszu uzasadnionego
usprawiedliwionym interesem w³aciciela.
Paulina D³ugokêcka
8
9

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 382 i 386.
Ibidem, s. 335.
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Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 3 padziernika 2007 r., sygn. IV CSK 193/07, OSNC-ZD
2008, nr 3, poz. 78; LEX nr 435607
Ustanowienia hipoteki nie musi poprzedzaæ zobowi¹zanie w³aciciela nieruchomoci wobec wierzyciela hipotecznego do ustanowienia hipoteki.
W uzasadnieniu rzeczonego wyroku S¹d Najwy¿szy powo³ywa³ siê
w szczególnoci na wa¿ki w tej kwestii art. 245 § 1 k.c. stanowi¹cy, i¿
z regu³y do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych stosuje siê odpowiednio przepisy o przeniesieniu w³asnoci. Pamiêtaæ przy tym nale¿y, i¿ od
powy¿szego przewidziano wyj¹tek dotycz¹cy obligatoryjnego u¿ycia formy
aktu notarialnego wy³¹cznie dla owiadczenia w³aciciela o ustanowieniu
hipoteki. Odstêpstwa od wskazanej zasady dotycz¹ równie¿ mo¿liwoci zobowi¹zania siê do ustanowienia hipoteki. W literaturze podkrela siê, ¿e umowa o ustanowienie hipoteki jest czynnoci¹ prawn¹ rozporz¹dzaj¹c¹. Sporna
za pozostaje kwestia, czy istnieje mo¿liwoæ zaliczenia jej do czynnoci
o podwójnym skutku zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cym1. Zasadniczym celem
jej ustanowienia jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelnoci. Pogl¹d wyra¿ony we wskazanym orzeczeniu odwo³uje siê w szczególnoci do hipoteki
umownej. S¹d w oparciu o dowiadczenia praktyki stwierdzi³, i¿ zasad¹ jest
zawieranie umów o ustanowienie hipoteki bez uprzedniego zobowi¹zania
w³aciciela nieruchomoci do obci¹¿enia ni¹ jego okrelonego prawa maj¹tkowego  w tym przypadku na nieruchomoci2.
O wy³¹cznie rozporz¹dzaj¹cym charakterze umowy o ustanowienie hipoteki przekonuj¹ nastêpuj¹ce s³owa przedstawicieli doktryny: w przypadku
hipoteki [...] trudno by³oby wskazaæ zobowi¹zanie do ustanowienia hipoteki.
[...] Pod wzglêdem gospodarczym ustanowienie hipoteki w niczym nie przypomina sprzeda¿y, zamiany czy darowizny. [...] Wprowadzenie do konstrukcji
ustanowienia hipoteki elementu zobowi¹zaniowego by³oby wiêc jedynie mechanicznym zastosowaniem schematu, dostosowanego do przeniesienia w³a1
2

B. Swaczyna, Hipoteka umowna, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 63.
Patrz uzasadnienie glosowanego wyroku.
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snoci bez zachowania jego w³aciwej funkcji. Spostrze¿enia te przemawiaj¹
przeciwko ujmowaniu umowy o ustanowienie hipoteki jako umowy zobowi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cej. Nale¿y ostatecznie przyj¹æ, ¿e umowa ta jest wy³¹cznie czynnoci¹ prawn¹ rozporz¹dzaj¹c¹3. W uzasadnieniu glosowanego
wyroku podkrelono, ¿e umowa o ustanowienie hipoteki nie zawiera woli
zobowi¹zania siê do ustanowienia hipoteki. Nie stanowi równie¿ umowy
maj¹cej na celu realizacjê wiadczenia wzajemnego4.
Pomimo dopatrywania siê analogii w umowie o ustanowienie hipoteki do
rozporz¹dzaj¹cej umowy przeniesienia w³asnoci nieruchomoci, SN zauwa¿y³ w przypadku tej pierwszej brak obligatoryjnego wymogu istnienia podstawy prawnej w postaci causa solvendi. Trafnie bowiem podkrelano, ¿e gdyby
taka zale¿noæ istnia³a, to hipoteka przesta³aby stanowiæ realne zabezpieczenie kredytowe5.
Dodatkowo wskazaæ nale¿y, ¿e konstrukcja hipoteki oparta jest na podstawie prawnej causa cavendi. Podstawowym celem jej ustanowienia jest
przecie¿ zabezpieczenie wierzytelnoci pieniê¿nych. Okolicznoæ ta wynika
z treci umowy, która bêdzie skuteczna, gdy spe³ni wymogi zawarte dla niej
w ustawie o ksiêgach wieczystych i hipotece. Tym samym bezprzedmiotowe
wydaje siê badanie przyczyny prawnej ustanowienia niniejszego ograniczonego prawa rzeczowego6. Bezsporny pozostaje jednak fakt, ¿e jest to akcesoryjne prawo rzeczowe, którego zasadniczym celem jest zabezpieczenie oznaczonej wierzytelnoci.
W pimiennictwie stosunkowo czêsto starano siê wykazaæ zwi¹zek pomiêdzy ustanowieniem hipoteki a umowami zobowi¹zuj¹cymi, tj. darowizny,
zamiany, sprzeda¿y itp. Nie zauwa¿ono jednak wa¿kich rozbie¿noci w tym
zakresie. Nie by³oby uzasadnione w szczególnoci odpowiednie stosowanie do
hipoteki przepisów dotycz¹cych mo¿liwoci odwo³ania darowizny z powodów
wskazanych w art. 898 k.c.7
Ponadto zasadne wydaje siê odwo³anie do innych rodzajów opisywanego
akcesoryjnego prawa rzeczowego. Teza glosowanego orzeczenia nie zosta³a
bowiem skonkretyzowana do wybranego kszta³tu hipoteki. W oparciu
o podstawy ustanowienia innych od umownej specyfikacji hipotecznych regu³a niniejszego wyroku SN nie budzi najmniejszych w¹tpliwoci. Wystarczy wskazaæ na hipotekê przymusow¹, której podstawami ustanowienia
mog¹ byæ:
 tytu³ wykonawczy stwierdzaj¹cy wierzytelnoæ,
 postanowienie s¹du o udzielenie zabezpieczenia,
3
4
5
6
7

B. Swaczyna, op. cit., s. 64.
Patrz uzasadnienie glosowanego wyroku.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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 postanowienia prokuratora,
 decyzja administracyjna itp.8
Niniejszy rodzaj hipoteki powstaje na wniosek wierzyciela, czêsto wbrew
woli d³u¿nika9. Powy¿sze powiadcza zatem wyranie prawid³owoæ glosowanego judykatu.
Dodatkowo w pimiennictwie wskazuje siê na mo¿liwoæ powstania hipoteki jako efektu wykonania wczeniejszego zobowi¹zania. Doskona³ym, czêsto
powo³ywanym w literaturze przyk³adem jest ust. 2 art. 9 ustawy o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów10. Ust. 2 niniejszego przepisu pozostaje
w zwi¹zku z ust. 1 art. 9 ww. aktu prawnego. Obecnie brzmienie wyszczególnionej regulacji jest nastêpuj¹ce: w przypadku [...] je¿eli rzecz ruchoma
obci¹¿ona zastawem rejestrowym sta³a siê czêci¹ sk³adow¹ nieruchomoci,
zastaw rejestrowy wygasa. Je¿eli rzecz ruchoma wchodz¹ca w sk³ad zbioru
rzeczy ruchomych, obci¹¿ona zastawem rejestrowym, sta³a siê czêci¹ sk³adow¹ nieruchomoci, zastaw rejestrowy wygasa w stosunku do tej rzeczy, zastawnik mo¿e ¿¹daæ od w³aciciela nieruchomoci ustanowienia hipoteki na
tej nieruchomoci do wysokoci wartoci rzeczy przy³¹czonej.
W tym stanie rzeczy wydaje siê oczywiste, i¿ nowelizacja niniejszej ustawy nie zast¹pi³a mo¿liwoci ¿¹dania ustanowienia hipoteki w obowi¹zek jej
ustanowienia. Jak zasadnie przekonuje nas doktryna, tego rodzaju sposobnoæ ustanowienia hipoteki jest zjawiskiem stosunkowo rzadkim11. Za fakultatywnoci¹ zobowi¹zania poprzedzaj¹cego ustanowienie hipoteki przemawiaj¹ te¿ g³osy pimiennictwa, wedle których: umowa o ustanowienie
hipoteki mo¿e zostaæ zawarta w wykonaniu zobowi¹zania wynikaj¹cego
z umowy przedwstêpnej, zapisu oraz innych zdarzeñ prawnych12. Z tego
wzglêdu powy¿sze utwierdza w przekonaniu o prawdziwoci glosowanej tezy.
Na trafnoæ cytowanego orzeczenia wskazuje równie¿  bêd¹ca nierzadko przedmiotem sporu wród przedstawicieli doktryny  mo¿liwoæ poprzedzenia ustanowienia hipoteki umow¹ przedwstêpn¹. Mimo licznych reperkusji w tej materii, kluczowa wydaje siê teza o mo¿liwoci, a nie
powinnoci zawarcia rzeczonej umowy celem ustanowienia przedmiotowego
ograniczonego prawa rzeczowego. Zdaniem M. Krajewskiego, umowa przedwstêpna mo¿e poprzedzaæ zawarcie umowy przyrzeczonej o ustanowienie
hipoteki13. Decyduj¹ce znaczenie nale¿y wiêc tu ponownie przypisaæ elementowi fakultatywnoci, a nie obligatoryjnoci zachowania.
8
9

B. Swaczyna, op. cit., s. 25.
A. K. Bieliñski, M. Pannert, Prawo cywilne  czêæ ogólna. Prawo rzeczowe, C.H.Beck,
Warszawa 2008, s. 288.
10 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.
2008, nr 180, poz. 1113).
11 B. Swaczyna, op. cit., s. 70.
12 Ibidem, s. 68.
13 M. Krajewski, Umowa przedwstêpna, Warszawa 2000, s. 6875.
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Za kolejny wyraz aprobaty glosowanego orzeczenia mo¿e byæ postrzegane stwierdzenie, zgodnie z którym: dla wierzyciela hipotecznego nie maj¹
wiêkszego znaczenia zmiany we w³asnoci obci¹¿onej nieruchomoci, gdy¿
ka¿dy kolejny w³aciciel staje siê ipso iure d³u¿nikiem hipotecznym; na tym
polega skutecznoæ hipoteki wobec ka¿doczesnego w³aciciela, który  je¿eli
nie jest jednoczenie d³u¿nikiem osobistym  odpowiada tylko z nieruchomoci obci¹¿onej hipotek¹14. ¯aden kolejny w³aciciel obci¹¿onej nieruchomoci
nie jest wiêc uprawniony do podjêcia decyzji w przedmiocie ustanowienia
b¹d nie hipoteki, albowiem prawo to, przez wzgl¹d na jego akcesoryjnoæ,
przechodzi na taki podmiot z samego faktu nabycia w³asnoci nieruchomoci
obci¹¿onej.
Na rzecz stanowiska wyra¿onego w glosowanym wyroku, w ocenie glosatora, przemawia tak¿e konstrukcja prawna hipoteki ustawowej ³¹cznej. Instytucja ta uregulowana jest w art. 76 ust. 1 ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece, w myl którego: w razie podzia³u nieruchomoci hipoteka obci¹¿aj¹ca dotychczas nieruchomoæ obci¹¿a wszystkie nieruchomoci utworzone
przez podzia³15. W konsekwencji nabywcy poszczególnych nieruchomoci
wy³onionych przez podzia³ rzeczy g³ównej uzyskuj¹ ich w³asnoæ wraz z obci¹¿eniami hipotecznymi ci¹¿¹cymi niezale¿nie od ich woli. Takie stanowisko
podziela doktryna, której przedstawiciele podkrelaj¹, ¿e uzale¿nienie przejcia hipoteki na wszystkie nieruchomoci wy³onione przez podzia³ od zgody
w³aciciela mog³oby skutecznie tamowaæ realizacjê wierzytelnoci zabezpieczonej hipotek¹16.
Kolejny rodzaj hipoteki równie¿ wydaje siê przekonywaæ o prawid³owoci
zapatrywania S¹du Najwy¿szego. Chodzi o instytucjê subintabulatu, czyli
hipoteki na wierzytelnoci hipotecznej. Przy ustanowieniu tego ograniczonego prawa rzeczowego podkrela siê przede wszystkim, ¿e:
 do obci¹¿enia wierzytelnoci hipotek¹ nie jest konieczne uzyskanie
zgody w³aciciela nieruchomoci bêd¹cej przedmiotem hipoteki zabezpieczaj¹cej t¹ wierzytelnoæ,
 zmiana dotyczy jedynie osoby, na rzecz której w³aciciel winien wiadczyæ, w celu unikniêcia egzekucji z nieruchomoci17.
Doæ istotne znaczenie w analizowanej kwestii mo¿e mieæ odwo³anie siê
do wykrelonej z ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece hipoteki ustawowej, która zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, nie zosta³a do koñca
wyeliminowana. Wskazuj¹ na to g³osy w pimiennictwie, w wietle których:
14 S. Rudnicki, Ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postêpowaniu
w sprawach wieczystoksiêgowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 211.
15 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U.
z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z pón. zm.).
16 B. Swaczyna, op. cit., s. 343.
17 Ibidem, s. 375.
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wydaje siê, i¿ brak synchronizacji treci przepisów ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece z przepisem art. 1037 § 3 k.p.c. nie stanowi przeszkody do
sformu³owania tezy, ¿e nowelizacja tej ustawy dokonana z dniem 5 czerwca
2001 r. nie wyeliminowa³a z systemu prawa cywilnego hipoteki ustawowej.
Przepis art. 1037 § 3 k.p.c. stanowi bowiem lex specialis w stosunku do
przepisu art. 66 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece, który w istocie
jedynie sygnalizowa³ mo¿liwoæ powstania hipoteki ustawowej z mocy przepisów szczególnych18.
W tych okolicznociach warto jeszcze pokrótce przypomnieæ o sposobie
powstawania hipoteki ustawowej. Jak sama nazwa wskazuje, ustanawiano j¹
ex lege na mocy przepisów szczególnych, bez potrzeby wpisu do ksiêgi wieczystej19. Zasadne wydaje siê te¿ przytoczenie art. 1037 § 3 k.p.c., wed³ug
którego: wierzyciel, któremu przydzielono roszczenie przeciwko nabywcy,
nabywa z mocy samego prawa hipotekê na sprzedanej nieruchomoci. Ujawnienie hipoteki w ksiêdze wieczystej lub zbiorze dokumentów nastêpuje na
wniosek wierzyciela20.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, glosator w pe³ni podziela stanowisko SN
przedstawione w wyroku z dnia 3 padziernika 2007 r., IV CSK 193/07.
Magdalena Rzewuska

18 Z. Woniak, Realizacja zabezpieczeñ rzeczowych w prawie polskim, Currenda, Sopot
2008, s. 31.
19 S. Rudnicki, op. cit., s. 214 i n.
20 Por. postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2008 r., V CSK 298/07.
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Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia
23 padziernika 2007 r., sygn. III CZP 89/07,
OSNC 2008, nr 11, poz. 123; Biul. SN 2007, nr 10;
LEX nr 305607
Artyku³ 35 w zwi¹zku z art. 493 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
 Prawo upad³ociowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.) nie
wy³¹cza stosowania art. 200 § 3 KPC.
Niniejsza teza stanowi³a odpowied S¹du Najwy¿szego na zagadnienie
prawne przedstawione przez S¹d Okrêgowy w Katowicach postanowieniem
z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie o wszczêcie postêpowania naprawczego,
którego treæ by³a nastêpuj¹ca: czy przepis art. 35 w zwi¹zku z art. 493
Prawa upad³ociowego i naprawczego wy³¹cza stosowanie art. 200 § 3 k.p.c.?
Rzeczona w¹tpliwoæ powsta³a przy rozpoznawaniu przez s¹d odwo³awczy
za¿alenia wnioskodawcy na postanowienie S¹du Rejonowego z dnia 19 kwietnia 2007 r. zakazuj¹ce wszczêcia postêpowania naprawczego z powodu niewyp³acalnoci d³u¿nika. Analizuj¹c zagadnienie prawne, SN uzna³, ¿e reperkusje
oscyluj¹ w rzeczywistoci przy sposobie liczenia terminu czternastodniowego,
o jakim mowa w art. 494 ust. 3 Pr.u.i.n., w sytuacji skierowania przez
wnioskodawcê owiadczenia o wszczêciu postêpowania naprawczego do s¹du
niew³aciwego. Posi³kuj¹c siê m.in. tez¹ zacytowan¹ na wstêpie, SN zauwa¿y³, ¿e w przedmiotowym wypadku termin do sformu³owania przez s¹d zakazu wszczêcia postêpowania naprawczego nie biegnie a¿ do momentu otrzymania owiadczenia przez s¹d w³aciwy1.
Zadaniem glosatora bêdzie wykazanie zasadnoci zapatrywania wyra¿onego przez SN tak w tezie, jak i w uzasadnieniu glosowanej uchwa³y. W tym
celu zostan¹ przedstawione konkretne argumenty stanowi¹ce podstawê wa¿kiego stanowiska.
Odnosz¹c siê stricte do kwestii mo¿liwoci odpowiedniego stosowania
w postêpowaniu naprawczym art. 200 k.p.c., naczelny organ wymiaru sprawiedliwoci trafnie stwierdzi³, i¿ ewentualnoæ taka nie powinna budziæ wiêkszych w¹tpliwoci, zw³aszcza po zestawieniu art. 35 z art. 494 ust. 3 Pr.u.i.n.
1

Tak w uzasadnieniu glosowanej uchwa³y.
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Oczywicie odpowiednie stosowanie przepisów, zgodnie z wyk³adni¹ SN,
polega, co do zasady, na ich stosowaniu wprost, aczkolwiek nie znajd¹ zastosowania te sporód nich, które z uwagi na sw¹ treæ s¹ bezprzedmiotowe
w danym zakresie lub sprzeczne z regulacj¹ prawn¹ normuj¹c¹ stosunki,
wzglêdem których maj¹ byæ zastosowane2. Nadto w pimiennictwie podkrela siê, ¿e jeli dane zagadnienie z zakresu postêpowania upad³ociowego nie
zosta³o wyranie uregulowane w tym prawie, jakkolwiek mo¿e byæ rozstrzygniête w sposób poredni, tj. poprzez interpretacjê poszczególnych jego przepisów, to nie jest zasadne odwo³ywanie siê do wybranych przepisów Kodeksu
postêpowania cywilnego3. Uwzglêdniaj¹c jednak fakt, i¿ przepisy traktuj¹ce
o postêpowaniu naprawczym nie wprowadzaj¹ w opisywanej materii ¿adnej
regulacji szczegó³owej ani te¿ unormowañ o charakterze porednim, notoryjna wydaje siê potrzeba stosowania tu art. 200 k.p.c. Z tego powodu wniesienie owiadczenia, o jakim mowa w art. 494 § 1 Pr.u.i.n., do s¹du niew³aciwego do jego przyjêcia, wi¹za³o siê in casu z potrzeb¹ przekazania sprawy do
s¹du naprawczego, którym by³ s¹d rejonowy  s¹d gospodarczy miejscowo
w³aciwy dla zak³adu g³ównego przedsiêbiorstwa wnioskodawcy4. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e regulacja z art. 200 k.p.c. dotyczy zarówno niew³aciwoci
rzeczowej, jak i miejscowej s¹du, uwzglêdnianej przez s¹d ex officio w przypadku niew³aciwoci o charakterze nieusuwalnym (vide: art. 202 k.p.c.)5.
W tych warunkach oczywista wydaje siê mo¿noæ odpowiedniego stosowania
na gruncie postêpowania naprawczego przepisu § 3 art. 200 k.p.c., w wietle
którego brak jest podstaw do przerwania toku postêpowania w sytuacji przekazania sprawy do s¹du w³aciwego. Takie postêpowania jest kontynuowane
i nie ma przes³anek uzasadniaj¹cych ¿¹danie jego powtórzenia, gdy¿ czynnoci przedsiêwziête przed organem niew³aciwym pozostaj¹ w mocy6.
Kwesti¹, która wymaga szerszej analizy, a która wynika³a porednio
z przedstawionego przez s¹d odwo³awczy zagadnienia prawnego, by³o wskazanie prawid³owego sposobu liczenia biegu terminu czternastodniowego przewidzianego dla s¹du na wydanie postanowienia zakazuj¹cego wszczêcia postêpowania naprawczego w przypadku z³o¿enia owiadczenia, o jakim mowa
w art. 494 § 1 Pr.u.i.n. w s¹dzie niew³aciwym. Aspekt ten mia³ istotne
znaczenie na gruncie przedmiotowej sprawy, albowiem poza sporem pozosta2
3

Zob. uchwa³ê SN z dnia 2 marca 2005 r., III CZP 96/04, OSNC 2006, nr 2, poz. 22.
J. Korzonek, Prawo upad³ociowe i prawo o postêpowaniu uk³adowym. Komentarz, t. I,
Kraków 1935, s. 160.
4 Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, pod red. A. Witosza, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 575.
5 Tak J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M. P. Wójcik,
Komentarz do art. 200 KPC, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, wyd. 3, Oficyna
2008.
6 Por. T. Ereciñski, J. Gudowski, M. Jêdrzejewska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz. Czêæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze. Czêæ druga. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, t. 1, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 489.
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wa³o, i¿ wnioskodawca w chwili sk³adania owiadczenia by³ ju¿ d³u¿nikiem
niewyp³acalnym. Tymczasem przyjmuje siê powszechnie, ¿e pomiêdzy zagro¿eniem niewyp³acalnoci¹ jako przes³ank¹ wszczêcia postêpowania naprawczego a niewyp³acalnoci¹ w rozumieniu art. 11 Pr.u.i.n. istnieje wa¿ka ró¿nica. O ile bowiem w pierwszym wypadku przedsiêbiorca jest zaledwie
uprawniony do wszczêcia fakultatywnej procedury naprawczej, o tyle w razie
niewyp³acalnoci jest on prawnie zmuszony do z³o¿enia obligatoryjnego wniosku o og³oszenie upad³oci7.
Na wstêpie swoich rozwa¿añ w zakresie wy¿ej opisanym SN odwo³a³ siê
do art. 165 § 2 i 3 k.p.c., stosowanego odpowiednio w ramach postêpowania
naprawczego, stwierdzaj¹c, i¿ powo³ane w treci przepisu terminy s¹ zastrze¿one na korzyæ stron procesowych. Jednoczenie nadmieni³, ¿e taka sytuacja
nie mia³a zastosowania w rozwa¿anym przypadku, gdy¿ termin czternastu
dni zosta³ zakrelony wy³¹cznie dla s¹du naprawczego. Tym samym, w ocenie SN, b³êdne by³oby liczenie wskazanego terminu ju¿ od momentu nadania
przez wnioskodawcê owiadczenia o wszczêciu postêpowania naprawczego
w polskiej placówce operatora publicznego, poniewa¿ w dacie tej s¹d nie
mia³by jeszcze ¿adnej wiedzy w przedmiocie wyst¹pienia przedsiêbiorcy
z inicjatyw¹ naprawcz¹, a termin na skontrolowanie takiego zachowania
i ewentualne podjêcie decyzji zakazuj¹cej rozpocz¹³by swój bieg. Ponadto SN
zauwa¿y³, i¿ w procedurze cywilnej istnieje szereg znacznie krótszych terminów przewidzianych dla okrelonych czynnoci s¹dowych, jak np. termin
trzydniowy na rozpoznanie wniosku o nadanie tytu³owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoci. W tym wypadku, gdyby przyj¹æ istnienie obowi¹zku liczenia biegu takiego terminu od daty nadania stosownego wniosku na poczcie,
w wielu sytuacjach wydanie przez s¹d lub referendarza s¹dowego w³aciwego postanowienia by³oby niewykonalne przez wzgl¹d na czasokres, jaki
z regu³y up³ywa miêdzy nadaniem pisma na poczcie a jego wp³ywem do s¹du.
Uzasadniaj¹c swoje wywody, SN powo³a³ siê równie¿ na wyk³adniê jêzykow¹
niektórych przepisów, w tym art. 7811 k.p.c. traktuj¹cego o ustawowym terminie na rozpoznanie wniosku w przedmiocie nadania klauzuli wykonalnoci. Konkluduj¹c zatem, i¿ stwierdzenie o z³o¿eniu owiadczenia w s¹dzie,
u¿yte w dyspozycji art. 493 ust. 3 Pr.u.i.n., winno by³ interpretowane
w cis³ym tego s³owa znaczeniu, sformu³owano postulat o niemo¿liwoci biegu terminu czternastodniowego na wydanie zakazu wszczêcia postêpowania
naprawczego w przypadku skierowania owiadczenia wnioskodawcy inicjuj¹cego tak¹ procedurê do niew³aciwego s¹du8.
Z pozoru powy¿sze stanowisko mo¿e budziæ kontrowersje, zw³aszcza po
zestawieniu z nastêpuj¹cymi judykatami:
7
8

Prawo upad³ociowe..., s. 572.
Tak SN w uzasadnieniu glosowanej uchwa³y.
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1) uchwa³¹ po³¹czonych izb: Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych SN z dnia 28 listopada 1988 r., III CZP 33/87,
w myl której: wniesienie rewizji w terminie dwutygodniowym od dorêczenia stronie skar¿¹cej wyroku z uzasadnieniem wprost do s¹du rewizyjnego,
z pominiêciem s¹du, który wyda³ zaskar¿ony wyrok, nie mo¿e byæ traktowane jako wniesienie rewizji w terminie9, a tak¿e
2) wyrokiem SN z dnia 28 lipca 1999 r., I PKN 167/99, zgodnie z którym:
termin z art. 264 § 2 KP jest zachowany, gdy pracownik z³o¿y w tym czasie
pozew o odszkodowanie do s¹du niew³aciwego rzeczowo. Czynnoæ ta pozostaje w mocy po przekazaniu sprawy do s¹du w³aciwego (art. 200 § 3 KPC)10.
Powy¿sze rozstrzygniêcia SN nie s¹ jednak w stanie skutecznie podwa¿yæ zasadnoci pogl¹du zaprezentowanego w uzasadnieniu glosowanego rozstrzygniêcia. Na tle uchwa³y SN z dnia 28 listopada 1988 r., III CZP 33/87,
ugruntowa³o siê trafne stanowisko, wed³ug którego skorzystanie z wyk³adni
korzystnej dla strony mo¿e co najwy¿ej uzasadniaæ tezê, ¿e termin do wniesienia rewizji (apelacji) bêdzie zachowany wówczas, gdy pismo to zosta³o
wniesione do s¹du, który wyda³ zaskar¿one orzeczenie lub nadane pod adresem tego s¹du w urzêdzie pocztowym, nie tylko przez stronê, ale tak¿e przez
s¹d rewizyjny (apelacyjny), do którego wniesiono rodek odwo³awczy11. Analogiczny kierunek wyk³adni przez lata (do chwili wejcia w ¿ycie k.p.k.
z 1969 r.) by³ prezentowany na gruncie postêpowania karnego, gdzie przyjêto, ¿e nadanie odwo³ania, które zosta³o wniesione mylnie do s¹du II instancji, na poczcie przez s¹d niew³aciwy pod adresem s¹du w³aciwego, nie
stwarza mo¿liwoci dla ferowania opinii o wniesieniu rodka odwo³awczego
przez stronê po terminie12. Niniejsze zapatrywanie SN znalaz³o odzwierciedlenie w aktualnym przepisie art. 125 k.p.k., w myl którego: pismo omy³kowo wniesione przez up³ywem terminu do niew³aciwego s¹du, prokuratora,
organu policji albo innego organu postêpowania przygotowawczego uwa¿a siê
za wniesione z zachowaniem terminu.
Z kolei pogl¹d wyra¿ony w wyroku SN z dnia 28 lipca 1999 r., I PKN
167/99, nie mo¿e negowaæ poprawnoci stanowiska zawartego w uzasadnieniu glosowanej uchwa³y z racji tego, ¿e terminy z art. 264 k.p., w odró¿nieniu
od terminu z art. 494 ust. 3 Pr.u.i.n., maj¹ charakter terminów prawa mate9
10

OSNC 1988, nr 6, poz. 73; LEX nr 3360.
OSNP 2000, nr 21, poz. 783; OSNP-wk³. 1999, nr 23; Monitor Prawniczy 2000, nr 1;
Wokanda 2000, nr 3; LEX nr 38254.
11 Tak w uzasadnieniu uchwa³y po³¹czonych izb: Cywilnej i Administracyjnej oraz Pracy
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych SN z dnia 28 listopada 1988 r., III CZP 33/87. Zob. równie¿: uchwa³ê
sk³adu siedmiu sêdziów SN z dnia 16 kwietnia 1955 r., I CO 20/55, OSN 1955, z. IVK, poz. 69,
a tak¿e orzeczenia SN: z dnia 6 grudnia 1965 r., I PZ 80/65, OSPiKA 1966, nr 12, poz. 277
i z dnia 14 listopada 1973 r., III CZ 183/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97.
12 Patrz uchwa³a Izby Karnej SN z dnia 18 padziernika 1930 r., II Pr 152/30, Zb. O.
z 1930 r., poz. 172.
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rialnego, których uchybienie skutkuje ka¿dorazowo potrzeb¹ oddalenia powództwa. Bezspornie nie stosuje siê wiêc do nich regulacji k.p.c. dotycz¹cej
uchybienia oraz przywracania terminów13. Poza tym we wskazanym wy¿ej
orzeczeniu, podobnie jak w uchwale SN z dnia 28 listopada 1988 r., mowa
jest tylko o czynnoci procesowej strony, a nie o aktywnoci s¹du rozpoznaj¹cego dan¹ sprawê.
W tym stanie rzeczy w pe³ni zasadny wydaje siê postulat SN, i¿ bieg
terminu czternastodniowego do zakazania wszczêcia postêpowania naprawczego powinien rozpoczynaæ siê dopiero od momentu z³o¿enia owiadczenia
o wszczêciu procedury naprawczej w s¹dzie w³aciwym. Przeciwko zajêciu
stanowiska odmiennego w analizowanym zakresie przemawia te¿ ryzyko
przysporzenia prawem nieuzasadnionej korzyci dla podmiotu, który zdecydowa³by siê na wniesienie owiadczenia o wszczêciu takiego postêpowania za
porednictwem operatora publicznego, gdy¿ termin czternastodniowy, rozpoczynaj¹c swój bieg z chwil¹ nadania pisma na poczcie, móg³by po prostu
uniemo¿liwiæ w³aciwemu s¹dowi (z powodu up³ywu terminu ustawowego)
podjêcie uzasadnionej decyzji w przedmiocie niedopuszczalnoci procedury
naprawczej. Z tego wzglêdu mo¿na sformu³owaæ tezê szersz¹ ani¿eli ukazana
przez SN w uzasadnieniu glosowanej uchwa³y, i¿ termin z art. 494 ust. 3
Pr.u.i.n. w zestawieniu z art. 165 § 2 i 3 k.p.c. stosowanym odpowiednio
w postêpowaniu naprawczym jest zastrze¿ony na korzyæ s¹du w³aciwego
do dokonania oceny owiadczenia, o jakim mowa w art. 494 ust. 1 Pr.u.i.n.
Na marginesie warto zaznaczyæ, ¿e w doktrynie przedstawiono jeszcze bardziej liberaln¹ koncepcjê  o nakazie dokonywania przez s¹d niew³aciwy
wszelkich czynnoci sprawdzaj¹cych, a nawet wydania orzeczenia w przedmiocie zakazu wszczêcia procedury naprawczej14.
Odstêpuj¹c od próby ustosunkowania siê do powy¿szego, która z pewnoci¹ przekroczy³aby merytoryczne ramy glosy, autor pragnie raz jeszcze wyraziæ aprobatê dla stanowiska SN wyra¿onego w uchwale z dnia 23 padziernika 2007 r., sygn. III CZP 89/07.
Maciej Rzewuski

13 Tak SN w uchwale sk³adu siedmiu sêdziów z dnia 14 marca 1986 r., III PZP 8/86,
OSNCP 1986, nr 12, poz. 194.
14 Szerzej I. Dukiel, J. Patys, Postêpowanie naprawcze w razie zagro¿enia niewyp³acalnoci¹. Art. 492521 Prawa upad³ociowego i naprawczego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 46.
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Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z dnia 20
stycznia 2010 r., sygn. III CZP 125/09
Artyku³ 753 § 2 k.c. w zwi¹zku z art. 713 k.c. nie ma zastosowania do rozliczenia nak³adów na rzecz u¿yczon¹, poczynionych przez
bior¹cego do u¿ywania za zgod¹ u¿yczaj¹cego.
Analizowana uchwa³a S¹du Najwy¿szego stanowi odpowied na zagadnienie prawne przedstawione postanowieniem z dnia 1 padziernika 2009 r.
przez S¹d Okrêgowy w S.: Czy w wietle przepisu art. 756 k.c. w przypadku
wyra¿enia zgody przez u¿yczaj¹cego na poczynienie nak³adów na rzecz u¿yczon¹ przez bior¹cego w u¿yczenie do rozliczenia tych nak³adów ma zastosowanie przepis art. 753 § 2 k.c. w zwi¹zku z art. 713 k.c.? oraz w razie
udzielenia odpowiedzi twierdz¹cej: Kiedy staje siê wymagalne roszczenie
bior¹cego rzecz w u¿yczenie o zwrot nak³adów poniesionych na tê rzecz,
w szczególnoci  czy jest to uzale¿nione od wczeniejszego wydania rzeczy
oraz czy przys³uguje mu roszczenie o zwrot tylko nak³adów koniecznych, czy
równie¿ u¿ytecznych i przynosz¹cych korzyæ u¿yczaj¹cemu i czy charakter
tych nak³adów ma wp³yw na datê ich wymagalnoci?.
Glosowana uchwa³a zosta³a wydana na tle nastêpuj¹cego stanu faktycznego: powódka i pozwani w 1989 r. zawarli na czas nieoznaczony umowê
u¿yczenia czêci lokalu mieszkalnego. W czasie trwania kontraktu pozwani
przeprowadzili w uzgodnieniu z powódk¹ szereg prac remontowych i modernizacyjnych podnosz¹cych standard lokalu (w tym piece kaflowe zast¹pili
piecem gazowym, zamontowali now¹ instalacjê centralnego ogrzewania, wymienili stare nieszczelne okna na nowe, urz¹dzili ³azienkê, wymienili instalacjê elektryczn¹ w kuchni, ³azience i przedpokoju, wy³o¿yli pod³ogê wyk³adzin¹ PCV, ocieplili cianê oddzielaj¹c¹ pokój zajmowany przez powódkê od
klatki schodowej oraz uszczelnili instalacjê gazow¹ w kuchni). Od 1992 do
2006 r. pozwani ponosili op³aty zwi¹zane z utrzymaniem lokalu w ca³oci,
choæ wed³ug porozumienia z powódk¹ mieli je wnosiæ w 2/3. W 2006 r.
powódka wypowiedzia³a pozwanym umowê u¿yczenia czêci tego lokalu.
Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego S¹d Rejonowy uzna³
powództwo obejmuj¹ce ¿¹danie eksmisji pozwanych oraz  czêciowo  wzajemne o zap³atê równowartoci nak³adów poczynionych na lokal. Na podsta-
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wie przepisu art. 753 § 2 zdanie drugie k.c. w zwi¹zku z art. 713 k.c. s¹d
wskaza³, ¿e dokonane przez pozwanych nak³ady na lokal by³y uzasadnione,
gdy¿ okaza³y siê u¿yteczne i obiektywnie korzystne dla powódki, za roszczenie o ich zwrot nie jest uzale¿nione od wydania u¿yczaj¹cemu przedmiotu
u¿yczenia. Wyrok zosta³ zaskar¿ony przez powódkê apelacj¹ zarzucaj¹c¹ naruszenie przepisu art. 718 § 1 k.c. i art. 719 w zwi¹zku z art. 226 § 1 zdanie
drugie k.c. przez uznanie, ¿e roszczenie o zwrot nak³adów na rzecz u¿yczon¹,
zwiêkszaj¹cych jej wartoæ, mo¿e zostaæ skutecznie zg³oszone przed dokonaniem zwrotu rzeczy. Przy rozpoznawaniu apelacji powódki S¹d Okrêgowy w S.
powzi¹³ w¹tpliwoci, które wyrazi³ w zadanych SN pytaniach.
W uzasadnieniu SN podniós³, i¿ przedstawione przez S¹d Okrêgowy w¹tpliwoci odnonie do podstawy prawnej roszczenia o zwrot nak³adów poczynionych w czasie trwania stosunku u¿yczenia przez bior¹cego rzecz do u¿ywania, wykraczaj¹cych poza zakres zwyk³ych kosztów utrzymania rzeczy
u¿yczonej, oraz zwi¹zane z ni¹ kwestie powstania i wymagalnoci tego roszczenia, tudzie¿ jednoczesne odwo³anie siê do przepisu art. 756 k.c. sugeruj¹,
¿e niejasnoæ w³aciwej podstawy prawnej wynika z faktu zaakceptowania
nak³adów przez u¿yczaj¹cego dopiero po ich powstaniu, a zatem z czynnoci
potwierdzenia w rozumieniu przepisu 756 k.c. S¹d Najwy¿szy podnosi, ¿e
z ustaleñ faktycznych jasno wynika, i¿ pozwani dokonali nak³adów na lokal
powódki za jej zgod¹, czyli w domyle wyra¿on¹ przed dokonaniem czynnoci. Zwa¿yæ nale¿y, ¿e okolicznoci faktyczne uzgodnienia przeprowadzenia
prac remontowych i modernizacyjnych budz¹ zastrze¿enia, których kontekst
wymaga g³êbszej analizy, która nie zosta³a przeprowadzona. Wielow¹tkowy
stan faktyczny (dokonanie nak³adów przekraczaj¹cych zwyk³e koszty utrzymania rzeczy przez bior¹cego w u¿yczenie, zawiadomienie i wyra¿ona zgoda
u¿yczaj¹cego, przy jednoczesnej niepewnoci co do istnienia wytycznych oraz
wyranej umowy miêdzy stronami) powoduje, i¿ ocena prawna sytuacji zdecydowanie nasuwa w¹tpliwoci, które przepisy nale¿y zastosowaæ.
W pierwszym rzêdzie warto przytoczyæ regulacje ustawowe poruszanego
zagadnienia. Zgodnie z przepisem art. 713 k.c., bior¹cy do u¿ywania ponosi
zwyk³e koszty utrzymania rzeczy u¿yczonej, odnonie za innych wydatków
lub nak³adów na rzecz stosuje siê odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, które nak³adaj¹ na gestora w miarê mo¿noci
obowi¹zek zawiadomienia osoby, której sprawê siê prowadzi, i stosownie do
okolicznoci albo oczekiwaæ zleceñ, albo prowadziæ sprawê dopóty, dopóki
osoba ta sama nie bêdzie mog³a siê ni¹ zaj¹æ (art. 753 k.c.), natomiast
potwierdzenie osoby, której sprawa by³a prowadzona, nadaje prowadzeniu
sprawy skutki zlecenia (art. 756 k.c.).
Nale¿y zgodziæ siê ze zdaniem SN, ¿e przyjêta w przepisie art. 713 k.c.
formu³a stanowi wskazanie ustawowego modelu rozliczeñ jedynie w wypadku braku jakiejkolwiek innej podstawy prawnej dokonania nak³adów i wy-
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datków wykraczaj¹cych poza zwyk³e koszty utrzymania. Nie zas³uguje na
aprobatê stanowisko SN, ¿e ustawodawca przewidzia³ nadanie prowadzeniu
sprawy skutków zlecenia jedynie w przypadku braku wczeniejszego jakiegokolwiek uzgodnienia, za jedynie póniejszego potwierdzenia (art. 756 k.c.),
gdy¿ SN w kwestii tej wyrazi³ siê w sposób niezrozumia³y.
S¹d Najwy¿szy nie dokona³ pog³êbionej analizy zwrotu w uzgodnieniu,
nie dostrzeg³ zatem problemu, który w istocie w sprawie wyst¹pi³. Usprawiedliwia to przyjrzenie siê temu zagadnieniu z g³êbsz¹ uwag¹. Warunkiem
stosowania przepisów k.c. dotycz¹cych prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, co podnosi SN, jest nieistnienie jakiejkolwiek podstawy prawnej do dokonania czynnoci, innymi s³owy  brak zlecenia, upowa¿nienia, zobowi¹zania,
obowi¹zku prawnego wynikaj¹cego z ustawy czy stosunku cywilnoprawnego.
Przepisy te maj¹ zatem charakter subsydiarny, tj. maj¹ zastosowanie wówczas, gdy stosunek prawny miêdzy stronami nie jest uregulowany w inny
sposób1, za obowi¹zek podjêcia okrelonych czynnoci nie wynika z jakiegokolwiek tytu³u prawnego2. Badaj¹c zatem podstawê prawn¹ roszczenia
o zwrot nak³adów na rzecz w przedmiotowej sprawie, nale¿y rozwa¿yæ
w pierwszej kolejnoci, czy istnieje inny odrêbny byt prawny zwi¹zany
z u¿yczeniem, stanowi¹cy regulacjê umown¹, a dopiero w razie jej braku
odwo³ywaæ siê do wyranej dyspozycji przepisu art. 713 zd. 2 k.c., wy³¹czaj¹cej stosowanie przepisu art. 408 k.c. (rozliczenie nak³adów w zwi¹zku
z bezpodstawnym wzbogaceniem), przepisu art. 676 k.c. (rozliczenia nak³adów w stosunku najmu) czy te¿ przepisu art. 706 k.c. (rozliczenia pomiêdzy
dzier¿awc¹ a wydzier¿awiaj¹cym)3. Okolicznoci faktyczne i prawne nie pozwalaj¹ na zdiagnozowanie istnienia umowy i jej treci. Nie wynika z nich,
czy zwrot w uzgodnieniu z powódk¹ wiadczy o z³o¿eniu przez ni¹ owiadczenia woli4, stanowi¹cego potwierdzenie i skutkuj¹cego zawarciem umowy
(odpowied na ofertê) bêd¹cej podstaw¹ rozliczenia nak³adów, czyli rzekomego zlecenia (b¹d innego stosunku prawnego w zale¿noci od treci), czy
jedynie stanowi owiadczenie wiedzy wyra¿aj¹ce aprobatê dla dzia³añ bior¹cego w u¿yczenie, nie wywo³uj¹ce jednak¿e skutków prawnych.
Granica, w której koñczy siê ekspresja oceny zgody jako owiadczenia
woli b¹d owiadczenia wiedzy, jest subtelna i p³ynna, st¹d te¿ trudna do
ustalenia. Wed³ug S³ownika jêzyka polskiego zgoda to stan charakteryzuj¹1 Wyrok SA w Krakowie z dnia 6 padziernika 2004 r., sygn. I ACa 614/04, [w:]
K. Pietrzykowski, Prawo cywilne  orzecznictwo, t. II, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 100.
2 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga trzecia: Zobowi¹zania, t. 2,
LexisNexis, Warszawa 2009, s. 529.
3 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny  komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 460;
A. Kamierczyk, Umowa u¿yczenia w polskim prawie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa
2008, s. 118.
4 Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska, Zobowi¹zania  czêæ szczegó³owa, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 166.

122

Glosy

cy siê brakiem konfliktów, spiêæ, ale tak¿e zgodzenie siê, wyra¿enie przyzwolenia, aprobata, reakcja na czyje namawianie5. W prze³o¿eniu na jêzyk
prawniczy zgoda mo¿e byæ ró¿nie interpretowana. Je¿eli bior¹cy w u¿yczenie owiadczy³, np. ¿e wymieni pod³ogi na parkiet dêbowy, a powódka powiedzia³a: Zgoda, oznacza to, ¿e zaakceptowa³a ofertê bez zastrze¿eñ, je¿eli za
wyrazi³a odmienne zdanie, np.: Tak, wymieñ parkiet, ale na dêbowy lakierowany, mamy wówczas do czynienia z uzgodnieniem, którego treæ stanowi
o zawarciu umowy. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e czêsto strony umowy u¿yczenia
pozostaj¹ w bliskich relacjach i z tego powodu poprzestaj¹ na uzgodnieniu
prac, które maj¹ zostaæ wykonane, nie widz¹c potrzeby dokonywania dok³adnych ustaleñ6, co w³anie jest przyczyn¹ niedomówieñ w przedmiotowej
sprawie. Gdyby na informacjê bior¹cego w u¿yczenie o koniecznoci wymiany
pod³óg powódka zareagowa³a s³owami: wiem b¹d dobrze, wówczas stanowi³oby to owiadczenie wiedzy i nie mo¿na sytuacji tej traktowaæ jako zawarcia umowy. Osoba bior¹ca w u¿yczenie ma wówczas wiedzê o woli, która nie
kreuje stosunku prawnego7. Ponadto w zale¿noci od tego, czy zgoda by³a
wyra¿ona a priori czy a posteriori, mo¿na zastosowaæ ró¿ne drogi poszukiwania rozwi¹zania. Sama konstatacja, ¿e mamy do czynienia ze zgod¹, nie
wyjania przedmiotowej sprawy, albowiem jej znaczenie wymaga ustalenia
czasu i okolicznoci, w jakich zosta³a wyra¿ona.
Zgoda mo¿e wskazywaæ, ¿e pomiêdzy stronami dosz³o do uzgodnienia
w sprawie przeprowadzenia prac, tym bardziej ¿e z ustaleñ faktycznych
przyjêtych za podstawê zaskar¿onego wyroku wynika, i¿ strony wrêcz wspó³dzia³a³y ze sob¹. Mo¿na podnieæ, ¿e dosz³o do uzgodnienia w sprawie
przeprowadzenia prac, co powoduje, ¿e istnieje podstawa dzia³ania bior¹cego
w u¿yczenie i nie mo¿na stosowaæ przepisów o prowadzeniu cudzych spraw
bez zlecenia. Zagadnienie wydaje siê byæ bardziej skomplikowane, gdy¿ mo¿na dowodziæ, ¿e zgoda wyra¿ona przez powódkê stanowi³a jedynie owiadczenie wiedzy, aprobatê, akceptacjê, informacjê nie maj¹c¹ modeluj¹cego
wp³ywu na ukszta³towanie stosunku prawnego, bêd¹c¹ jedynie stwierdzeniem faktu8 (wiem, dobrze). Nie wiemy, czy pozwani podjêli dzia³ania
dobrowolnie, z w³asnej inicjatywy, za zgod¹ powódki, która nie sprzeciwi³a
siê, lecz tak¿e nie wydawa³a poleceñ co do dokonania czynnoci. Trzeba
ustaliæ, czy w przedstawionej sprawie jest dostatecznie wykreowany, sformu³owany i skonkretyzowany obowi¹zek lub uprawnienie do dzia³ania, czy
5

s. 877.
6

s. 67.

7
8

B. Dunaj (red.), Popularny s³ownik jêzyka polskiego, Langenscheidt, Warszawa 2002,
B. Janiszewska, Zwrot nak³adów w stosunku u¿yczenia, Radca Prawny 2010, nr 3,

Ibidem, s. 69.
Z. Radwañski (red.), System Prawa Prywatnego, t II: Prawo cywilne  czêæ ogólna,
C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 27; por. orzeczenie SN z dnia 14 listopada 1997 r., sygn. III CKN
261/97 i uchwa³ê SN z dnia 29 grudnia 1994 r., sygn. III CZP 162/94.
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mo¿e jedynym skutkiem prawnym wyra¿onej zgody jest zezwolenie na dzia³anie, czyli uznanie zgodnoci dzia³ania z prawdopodobn¹ wol¹ u¿yczaj¹cego.
Zanim S¹d Okrêgowy zada³ pytanie SN, powinien poczyniæ ustalenia w tym
zakresie.
Analiza literatury z zakresu prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia
sugeruje, ¿e zawiadomienie dokonane przez gestora jest czynnoci¹ zmierzaj¹ca do ustalenia rzeczywistej woli dominium negotii odnonie do dzia³ania
w jego sprawie i umo¿liwienia mu podjêcia decyzji co do dalszego prowadzenia sprawy (poprzez wyra¿enie sprzeciwu b¹d zachowanie siê biernie, b¹d
skierowanie zleceñ)9. Miara mo¿noci obowi¹zku zawiadomienia osoby, której sprawê siê prowadzi, zale¿y od konkretnych okolicznoci10. Zasadne wydaje siê stwierdzenie, ¿e je¿eli tylko jest to mo¿liwe, zw³aszcza gdy gestor zna
osobê zainteresowan¹ i mo¿e bez problemu nawi¹zaæ z ni¹ kontakt, zawiadomienie powinno byæ dokonane jeszcze przed podjêciem dzia³ania w cudzej
sprawie11, tak jak mia³o to miejsce w przedmiotowej sprawie. Tym bardziej,
¿e rozwa¿aj¹c regulacjê przepisu art. 716 k.c. dotycz¹c¹ umowy u¿yczenia,
wnioskowaæ mo¿na, i¿ wszelkie zmiany i ulepszenia rzeczy u¿yczonej wymagaj¹ zgody u¿yczaj¹cego, poniewa¿ konsekwencj¹ jej braku mo¿e byæ uznanie
dzia³ania bior¹cego w u¿yczenie za niezgodne z umow¹, tym samym daj¹c
u¿yczaj¹cemu prawo ¿¹dania zwrotu rzeczy12. Bior¹cy w u¿yczenie nie ma
zatem pe³nej swobody przy dokonywaniu nak³adów i wydatków na rzecz,
wrêcz przeciwnie  ma obowi¹zek ich konsultacji z u¿yczaj¹cym.
Zgodnie z regulacj¹ przepisu art. 753 § 1 k.c., negatorium gestor powinien prowadziæ cudz¹ sprawê dopóty, dopóki osoba zainteresowana nie bêdzie mog³a sama siê ni¹ zaj¹æ, za gdy dokona³ on zawiadomienia, lecz nie
otrzyma³ jeszcze wskazówek b¹d wyranego okrelenia obowi¹zków od osoby zainteresowanej, powinien kontynuowaæ prowadzenie sprawy (zw³aszcza
gdy zaprzestanie dzia³ania grozi³oby uszczerbkiem w interesach maj¹tkowych lub niemaj¹tkowych osoby zainteresowanej). Oceniaj¹c mo¿liwoæ przejêcia prowadzenia sprawy przez osobê zainteresowan¹, nale¿y uwzglêdniæ
zarówno elementy obiektywne (brak przeszkód prawnych i faktycznych do
przejêcia sprawy), jak i subiektywne (umiejêtnoci dominium negotii, jego
sytuacjê osobist¹ i maj¹tkow¹). Nie ma przeszkód, aby osoba zainteresowana
przejê³a sprawê, powierzaj¹c dalsze jej prowadzenie osobie trzeciej, np. na
podstawie zawartej z ni¹ umowy13.
9 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny..., s. 1220; P. Drapa³a, Prowadzenie cudzych spraw
bez zlecenia  konstrukcja prawna, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 176.
10 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego..., s. 533.
11 P. Drapa³a, op. cit. s. 176.
12 A. Kamierczyk, op. cit. s. 121; Z. Zarzycki (red.), U¿yczenie, Wyd. UJ, Kraków 2004,
s. 107.
13 P. Drapa³a, op. cit., s. 180.
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Jak trafnie wskazuje SN w glosowanej uchwale, ustawodawca nie przewidzia³ wprost odpowiedniego stosowania przepisów o zleceniu do rozliczenia
nak³adów na rzecz u¿yczon¹, dokonanych za zgod¹ u¿yczaj¹cego, argumentuj¹c to faktem, i¿ w praktyce nak³ady i wydatki mog¹ byæ dokonane tak¿e
w ramach innych stosunków prawnych. Rozstrzygaj¹c kwestiê, czy zgoda
stanowi legitymacjê do dokonania nak³adów na rzecz, trzeba odnieæ siê do
reguluj¹cego instytucjê prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia przepisu
art. 756 k.c., w którym ustawodawca wskazuje, ¿e potwierdzenie nadaje
prowadzeniu sprawy skutki zlecenia i to ex tunc14. Potwierdzenie czynnoci
dokonywanych przez prowadz¹cego cudz¹ sprawê mo¿e nast¹piæ w toku ich
podejmowania lub po ich sfinalizowaniu15. Powoduje ono, ¿e prowadz¹cy
sprawê uzyskuje roszczenie o wynagrodzenie w wysokoci uzgodnionej z podmiotem zainteresowanym, a w razie braku uzgodnieñ  w wysokoci okrelonej wed³ug kryteriów z przepisu art. 735 § 2 k.c.16 Przepis art. 756 k.c.
nale¿y stosowaæ z nale¿yt¹ rozwag¹, nie zawsze bowiem uzasadnione bêdzie
twierdzenie, ¿e w wyniku dzia³ania dochodzi do ca³kowitego przekszta³cenia
prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w typowy stosunek zlecenia17, poniewa¿ przedmiotem zlecenia s¹ czynnoci prawne. Nastêpstwem potwierdzenia jest ukszta³towanie siê miêdzy stronami stosunku zlecenia b¹d stosunku podobnego do niego, odpowiadaj¹cego treci dokonanych czynnoci18.
W omawianej sprawie mo¿na zatem zastanowiæ siê nad ewentualnym zastosowaniem przepisu art. 750 k.c. Odnosz¹c siê do sprawy bêd¹cej przedmiotem rozstrzygniêcia w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, nie sposób
ustaliæ, co mia³oby stanowiæ konkretny przedmiot wiadczenia w tak powsta³ym stosunku prawnym oraz np. czy zobowi¹zanie zosta³o wykonane zgodnie
z jego treci¹. S¹d Najwy¿szy nie dysponowa³ wystarczaj¹cymi przes³ankami,
by dokonaæ oceny podstawy prawnej roszczenia oraz powsta³ego ewentualnie
stosunku prawnego i jego rodzaju czy statusu. Trafnie wiêc ograniczy³ swoje
stanowisko do stwierdzenia, ¿e skutkiem wyra¿enia zgody jest niestosowanie
wymienionych przepisów (art. 713 w zwi¹zku z art. 752 i nast. k.c.), chyba ¿e
strony uzgodni³y przyjêcie tego w³anie ustawowego modelu rozliczeñ.
Wyra¿enie odpowiednie stosowanie jest wieloznaczne i wyra¿a albo
stosowanie przepisów bez zmian, albo  w przypadku sprzecznoci  z dokonaniem odpowiedniej korekty19. Ustalaj¹c, czym kierowa³ siê ustawodawca,
pos³uguj¹c siê w przypadku umowy u¿yczenia normatywnym odes³aniem do
14
15

E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny..., s. 1223.
J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 7: Prawo zobowi¹zañ  czêæ szczegó³owa,
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 480.
16 P. Drapa³a, op. cit., s. 263.
17 J. Rajski, op. cit., s. 481.
18 Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 159.
19 M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne  czêæ ogólna,
C.H. Beck, Warszawa, 2007 s. 362367.
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odpowiedniego stosowania do rozliczenia nak³adów i wydatków przepisów
o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, mo¿na dojæ do wniosku, ¿e
uzna³ jurydyczne podobieñstwo tych instytucji i zaaprobowa³ zastosowanie
wskazanych przepisów przy ich w³aciwej modyfikacji. W tym miejscu nale¿y
podnieæ, ¿e skoro strony z³¹czone s¹ umownym stosunkiem u¿yczenia, znaj¹
siê i z regu³y pozostaj¹ w kontakcie, to maj¹ mo¿liwoci, a przynajmniej
mo¿noæ dope³nienia obowi¹zku powiadomienia wynikaj¹cego z przepisu art.
753 k.c. Tym bardziej gdy wemiemy pod uwagê, i¿ konsekwencj¹ zaniedbania tego obowi¹zku, przy istniej¹cej sposobnoci, jest ryzyko powstania odpowiedzialnoci odszkodowawczej gestora, a nadto nara¿enie siê na mo¿liwoæ
¿¹dania zwrotu20. Uznanie przez SN, ¿e przepis art. 753 § 2 k.c. w zwi¹zku
z art. 713 k.c. nie ma zastosowania do rozliczenia nak³adów na rzecz u¿yczon¹, poczynionych przez bior¹cego do u¿ywania za zgod¹ u¿yczaj¹cego, wydaje
siê nie odpowiadaæ regulacjom zawartym w k.c. Wprawdzie ustawodawca nie
wskaza³ wprost mo¿liwoci wprowadzenia innego re¿imu odpowiedzialnoci
(np. ex contractu), a w przypadku braku innych postanowieñ nakaza³ odpowiednie zastosowanie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia,
co mog³oby wiadczyæ o tym, ¿e przepis art. 713 k.c. ma charakter kogentny.
Wydaje siê, ¿e S¹d Okrêgowy trafnie dostrzeg³, ¿e brak zastrze¿enia ograniczaj¹cego zastosowanie przepisu art. 713 k.c. wy³¹cznie do sytuacji, w której
nak³ady zosta³y poczynione bez zgody u¿yczaj¹cego, sugeruje stosowanie tego
przepisu w ka¿dej sytuacji. Ustawodawca nie uzale¿ni³ stosowania przepisu
art. 713 k.c. od zgody b¹d jej braku, przez co niejako nie pozostawi³ wyboru
co do odpowiedniego stosowania przepisów o prowadzeniu cudzych spraw
bez zlecenia.
Udzielaj¹c odpowiedzi na pytanie, czy w przedmiotowej sprawie mo¿na
uznaæ dokonane czynnoci za zawieraj¹ce siê w instytucji prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, nale¿y zwróciæ uwagê na cechy dokonanych nak³adów. Komodatariusz, czyli w omawianym przypadku pozwani, zobligowany
jest do ponoszenia zwyk³ych kosztów utrzymania rzeczy (niezbêdnych do jej
utrzymania w stanie nie pogorszonym, utrwalaj¹cych jej w³aciwoci i zapewniaj¹cych mo¿liwoæ korzystania z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem),
zatem zwi¹zanych z bie¿¹cymi naprawami, konserwacj¹, remontem, eksploatacj¹ lokalu21. Poza wskazane koszty bêd¹ za wykraczaæ wydatki przeznaczone na ulepszenie rzeczy, podnosz¹ce jej funkcjonalnoæ lub wartoæ rynkow¹, do zwrotu których stosuje siê odpowiednio przepisy o prowadzeniu
cudzych spraw bez zlecenia22. Nale¿y przy tym podnieæ, i¿ nak³ady poczynione w celu dostosowania rzeczy do potrzeb wynikaj¹cych z przyjêtego przez
komodatariusza sposobu jej u¿ywania oraz dokonane wy³¹cznie w celu uczy20
21
22

E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny..., s. 1220.
P. Drapa³a, op. cit., s. 367368.
Ibidem.
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nienia zadoæ indywidualnym upodobaniom komodatariusza, przynosz¹ce korzyæ przede wszystkim jemu, nie podlegaj¹ zwrotowi w oparciu o konstrukcjê negatorium gestio23. Bior¹cy do u¿ywania bêdzie uprawniony do ¿¹dania
zwrotu nak³adów wykraczaj¹cych poza zwyk³e koszty, poczynionych poza
swoimi obowi¹zkami, o ile dokonuj¹c ich zachowywa³ siê jak prawid³owo
dzia³aj¹cy negatorium gestor, a zatem rozwa¿aj¹c mo¿liwoæ zastosowania
przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, nale¿a³oby ustaliæ
w stanie faktycznym, czy pozwani czyni¹c nak³ady mieli wiadomoæ prowadzenia cudzej sprawy, dzia³ali w celu przysporzenia korzyci przede wszystkim komodantowi, nie za sobie, dokonali zawiadomienia komodanta o zamiarze poczynienia nak³adów i oczekiwali na zlecenia ze strony tego
podmiotu, kierowali siê rzeczywist¹ wzglêdnie prawdopodobn¹ wol¹ komodanta co do ulepszenia przedmiotu u¿yczenia, do³o¿yli nale¿ytej starannoci
i z³o¿yli rachunek z poczynionych nak³adów24.
Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, czy wskazane przes³anki zastosowania przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
zosta³y spe³nione. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e rodzaj nak³adów i wydatków oraz fakt,
¿e pozwani czyni¹c je mieli wiadomoæ prowadzenia cudzej sprawy i w tym
wzglêdzie kierowali siê wiadom¹ wol¹ u¿yczaj¹cego, o czym wiadczy wyra¿ona przez powódkê zgoda i wspó³dzia³anie w zakresie przeprowadzanych
prac, uzasadnia ¿¹danie ich zwrotu. Trafnie SN w przedmiotowej sprawie nie
rozwa¿a³ zasadnoci nak³adów i ewentualnych korzyci, które przynios³y
w³acicielowi (u¿yczaj¹cemu), uznaj¹c to za kwestiê bagateln¹ b¹d na tyle
oczywist¹, ¿e nie wymagaj¹c¹ szerszej analizy. S¹d Najwy¿szy nie docieka³
nadto czy wspó³dzia³anie stron mia³o b¹d mog³o mieæ charakter zlecenia,
co z kolei powinno s¹d niepokoiæ. Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby pozwani z³o¿yli rachunek z poczynionych nak³adów.
S¹d Najwy¿szy zbyt ubogo przedstawi³ argumenty przemawiaj¹ce za
przyjêt¹ uchwa³¹. wiadczy to o tym, ¿e kierowa³ siê jedynie przepisami
o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, nie odnosz¹c siê w ogóle do
doktryny i przepisów dotycz¹cych umowy u¿yczenia oraz analizy wyra¿enia
odpowiednie stosowanie. Odwo³uj¹c siê do przepisów dotycz¹cych umowy
u¿yczenia i kwestii zwi¹zanej z rozliczeniem nak³adów, nale¿y przyj¹æ, ¿e
wi¹¿¹ca strony umowa u¿yczenia nie stanowi tytu³u prawnego do prowadzenia sprawy. Mo¿na wyraziæ zapatrywanie, ¿e tytu³u takiego nie stanowi nadto wyra¿ona zgoda, choæ w tym wzglêdzie nale¿y poszerzyæ ustalenia stanu
faktycznego. Za wskazanym twierdzeniem przemawiaj¹ chocia¿by kodeksowe regulacje umowy u¿yczenia (wszelkie zmiany i ulepszenia rzeczy wymagaj¹ zgody u¿yczaj¹cego, a brak takiej zgody nale¿y interpretowaæ jako dzia23
24

A. Kamierczyk, op. cit., s. 128130.
P. Drapa³a, op. cit., s. 368.
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³anie niezgodne z umow¹, co nara¿a bior¹cego na ¿¹danie zwrotu rzeczy oraz
wyrana dyspozycja i odes³anie do przepisów o prowadzeniu cudzych spraw).
Ponadto faktyczna mo¿liwoæ porozumienia komodatariusza z komodantem
(w przedmiotowej sprawie uzyskanie zgody jest bezdyskusyjne), a w koñcu
sam charakter umowy u¿yczenia opartej na zaufaniu stron, wzajemnej pomocy i uczynnoci, korzyciach przede wszystkim dla komodatariusza i braku interesu po stronie u¿yczaj¹cego25 sk³aniaj¹ do dokonania interpretacji
przepisu art. 753 § 2 k.c. w zwi¹zku z art. 713 k.c. w sposób bardziej otwarty
i elastyczny.
S¹d Najwy¿szy pomin¹³ kwestiê zwi¹zan¹ z wymagalnoci¹ roszczenia
bior¹cego rzecz w u¿yczenie o zwrot nak³adów poniesionych na tê rzecz,
albowiem na tle rozstrzyganej sprawy nie posiada³ wystarczaj¹cego materia³u. Nie zwalnia³o to jednak SN od ogólnego odniesienia siê do zagadnienia,
chocia¿by przez wyra¿enie regu³y, i¿ wymagalnoæ oceniaæ nale¿y wed³ug
przepisów stanowi¹cych podstawê prawn¹ roszczenia o zwrot nak³adów.
Nale¿y uznaæ, ¿e sprawa nie dojrza³a jeszcze do rozstrzygniêcia, a S¹d
Okrêgowy za szybko zwróci³ siê do SN (powinien ustaliæ, co powódka mówi³a
na temat modernizacji, czy dawa³a wskazówki, jakie by³y wzajemne ustalenia itp.). S¹d Najwy¿szy z kolei powinien widzieæ zaistnia³e niedopatrzenia,
a w rezultacie uchyliæ postawione pytania i wskazaæ, ¿e sprawa wymaga
ustalenia stanu faktycznego. W wielu orzeczeniach SN mo¿emy napotkaæ
pewne uproszczenia, co sp³yca rolê orzecznictwa maj¹cego przecie¿ bardzo
istotne znaczenie dla urzeczywistnienia zasady pañstwa prawa.
Ewa Lewandowska

25 J. Panowicz-Lipska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 8: Prawo zobowi¹zañ  czêæ
szczegó³owa, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 226; Z. Zarzycki, op. cit., s. 40.
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Wojciech Kotowski, Boles³aw Kurzêpa, Bezpieczeñstwo produktów. Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczeñstwie produktów, Wydawnictwo
Difin, Warszawa 2010, ss. 243.
In principio wskazaæ nale¿y, i¿ sporz¹dzenie recenzji komentarza jest
szczególnie utrudnione, albowiem jego uk³ad zosta³ zdeterminowany treci¹
komentowanych przepisów zamieszczonych w konkretnym akcie normatywnym o cile okrelonym uk³adzie jednostek redakcyjnych. W przypadku
tradycyjnej publikacji ksi¹¿kowej mo¿na oceniaæ uk³ad pracy, w³aciwe roz³o¿enie akcentów itp. kwestie. W przypadku komentarza pozostaje oceniæ jedynie trafnoæ ferowanych s¹dów, a tak¿e wk³ad autorów w rozwój doktryny
i przydatnoæ dzie³a dla potrzeb praktyki1. Staro¿ytni Rzymianie mawiali:
feci, quod potui, faciant meliora potentes2, a zatem wszelkie uwagi nale¿y
formu³owaæ z du¿¹ doz¹ ostro¿noci.
Zgodziæ nale¿y siê ze wstêpn¹ konstatacj¹ autorów komentarza, ¿e przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeñstwie produktów3
stanowi¹ wdro¿enie regulacji zawartych w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego
bezpieczeñstwa produktów4, której treæ  z uwagi na wagê normowanych
zagadnieñ  trafnie zamieszczono w ca³oci in fine komentarza. Nikogo oczywicie nie trzeba przekonywaæ, ¿e bezpieczeñstwo produktów, z którymi na
co dzieñ spotyka siê cz³owiek, ma bezporedni wp³yw na jego zdrowie; st¹d
troska ustawodawcy nie tylko o ogólne wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa
produktów oraz okrelenie obowi¹zków producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa produktów, ale tak¿e d¹¿noæ do precyzyjnego okrelenia zasad i trybu sprawowania nadzoru w celu zagwarantowania bezpieczeñstwa produktów wprowadzanych na rynek.
1 Pe³ny wykaz wspólnych opracowañ ksi¹¿kowych autorów zosta³ zamieszczony na ostatniej stronie ok³adki recenzowanego komentarza.
2 Zrobi³em, co mog³em, kto potrafi, niech zrobi lepiej  to parafraza s³ów wypowiadanych
przez konsulów rzymskich przy przekazywaniu urzêdu nastêpcy  zob. I. Kamiñska-Szmaj
(red.), S³ownik wyrazów obcych, cz. 2: Sentencje. Powiedzenia. Zwroty, Wyd. Europa, Warszawa
2001.
3 Dz.U. nr 229, poz. 2275 ze zm.
4 Dz.U. WE. L. 11/4 ze zm.
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Z chwil¹ przyst¹pienia do Unii Europejskiej istniej¹cy tam porz¹dek
prawny staje siê systemem pañstwa przystêpuj¹cego. Tak wiêc na corpus
iuris polonicum  równie¿ w obszarze ogólnego bezpieczeñstwa produktów
 sk³ada siê, obok systemu prawa narodowego, ca³e acquis communautaire.
Dlatego te¿ w zakresie tzw. wyk³adni operacyjnej co do uregulowañ zawartych w powo³anej ustawie istotny g³os posiadaæ bêd¹ polskie orodki normotwórcze i stosuj¹ce te przepisy odpowiednie organy. Z kolei ocena praktyki
stosowania prawa wspólnotowego, tworzonego i modyfikowanego w ramach
dzia³alnoci organów Unii Europejskiej pozostaje w gestii tych organów, co
przejawia siê m.in. w³asn¹ wy³¹czn¹ kompetencj¹ co do interpretacji prawa
wspólnotowego. Poniewa¿ prawo wspólnotowe dzia³a po czêci bezporednio,
przeto wymaga stosowania z pominiêciem sprzecznych z tym systemem rodzimych uregulowañ. Trafnie zatem zamieszczono w recenzowanym komentarzu nie tylko polskie rozwi¹zania prawne, lecz tak¿e akty normatywne
obowi¹zuj¹ce w ca³ej Unii Europejskiej.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e autorzy, komentuj¹c przedmiotow¹ ustawê,
staraj¹ siê ukazaæ jej funkcjonowanie w powi¹zaniu z innymi aktami zarówno
o randze ustawowej, jak i wydanymi na podstawie stosownych upowa¿nieñ
rozporz¹dzeniami Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia, a tak¿e obwieszczeniami Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, co znakomicie u³atwia
czytelnikowi zapoznanie siê z ich treci¹. Wspomniane akty normatywne zamieszczono pod konkretnymi artyku³ami, co znakomicie u³atwia dostêp do
informacji; czytelnik nie musi korzystaæ z publikatorów, w których zosta³y one
zamieszczone. Komentatorzy dostrzegaj¹ tak¿e wk³ad judykatury w proces
interpretacji norm prawnych, dlatego te¿ cytuj¹ opinie Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego S¹du Administracyjnego.
W uzupe³nieniu komentarza do przepisów rozdzia³u 4 ustawy: Nadzór
nad ogólnym bezpieczeñstwem produktów, a tak¿e 4a: Kary pieniê¿ne
warto poczyniæ szerszy wywód na kanwie postanowieñ art. 26. Generalnie
trzeba zgodziæ siê z autorami, i¿ do przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego5 siêgaæ nale¿y wówczas, gdy oka¿e siê, ¿e jaka dziedzina postêpowania w sprawach ogólnego bezpieczeñstwa produktu nie zosta³a uregulowana w komentowanej ustawie; ma wówczas zastosowanie rzymska
zasada lex specialis derogat legi generali. Chc¹c postawiæ jednak przys³owiow¹ kropkê na i, warto przypomnieæ, ¿e dzia³alnoæ organów administracji
publicznej, tak¿e w zakresie stosowania przepisów o ogólnym bezpieczeñstwie produktów, pozostaje pod kontrol¹ s¹dów. Mo¿na o tym siê przekonaæ
porednio, dokonuj¹c analizy treci zawartych w komentarzu, zw³aszcza
w zakresie cytowanego orzecznictwa.
5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Recenzje

131

W uzupe³nieniu tych konstatacji dostrzec nale¿y, i¿ zgodnie z treci¹ art.
175 Konstytucji RP6 s¹dy administracyjne  podobnie jak powszechne, wojskowe i S¹d Najwy¿szy  zosta³y powo³ane do sprawowania wymiaru sprawiedliwoci. Z art. 184 tego¿ aktu normatywnego wynika, ¿e s¹dy administracyjne
sprawuj¹, w zakresie okrelonym ustaw¹, kontrolê dzia³alnoci publicznej
obejmuj¹cej równie¿ orzekanie o zgodnoci z ustawami uchwa³ organów samorz¹du terytorialnego i aktów normatywnych administracji rz¹dowej.
Zakres kontroli wyznacza treæ art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r.
 Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych7, który stanowi, ¿e jest ona
sprawowana pod wzglêdem zgodnoci z prawem, je¿eli ustawy nie stanowi¹
inaczej; w szczególnoci zatem nale¿y zbadaæ, czy organ administracji publicznej nie naruszy³ prawa w takim stopniu, ¿e mia³o ono wp³yw na wynik
sprawy. Kontrola ta powinna  zdaniem A. Kabata  przebiegaæ w trzech
p³aszczyznach8:
a) oceny zgodnoci rozstrzygniêcia (decyzji lub innego aktu) albo dzia³ania z prawem materialnym,
b) dochowania wymaganej prawem procedury,
c) respektowania regu³ kompetencji.
Uzupe³nieniem tego zapisu i poczynionych uwag jest treæ art. 3 § 1
prawa o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi9 (dalej p.p.s.a.),
w którym wskazano, i¿ s¹dy administracyjne stosuj¹ rodki okrelone
w ustawie. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, i¿ zgodnie z treci¹ art. 52 § 1 i 2 tej ustawy
skargê mo¿na wnieæ po wyczerpaniu rodków zaskar¿enia, je¿eli s³u¿y³y one
skar¿¹cemu w postêpowaniu przed organem w³aciwym w sprawie, chyba ¿e
skargê wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie rodków zaskar¿enia nale¿y rozumieæ sytuacjê, w której stronie nie przys³uguje ¿aden rodek zaskar¿enia przewidziany w ustawie, taki jak za¿alenie, odwo³anie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy10.
W powy¿szym kontekcie, stosownie do treci art. 145 § 1 p.p.s.a., nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ nie ka¿dy dotkniêty wadliwoci¹ akt administracyjny (dotycz¹cy stosowania przepisów ustawy o ogólnym bezpieczeñstwie produktów)
zostanie automatycznie usuniêty z obrotu prawnego. Ustawodawca przyj¹³
bowiem, i¿ s¹d uwzglêdniaj¹c skargê na decyzjê lub postanowienie (w ca³oci
lub czêci) mo¿e tak orzec, je¿eli stwierdzi:
6
7
8

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
Dz.U. nr 153, poz. 1269 ze zm.
A. Kabat, Orzeczenie wojewódzkiego s¹du administracyjnego uwzglêdniaj¹ce skargê na
decyzjê lub postanowienie, [w:] Instytucje procesu administracyjnego i s¹dowoadministracyjnego, Ksiêga jubileuszowa dedykowana Prof. dr hab. L. ¯ukowskiemu, Przemyl  Rzeszów 2009,
s. 149.
9 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).
10 Zob. K. Piszczek, P. Piszczek, Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  kontrowersje
wokó³ jego istoty, Prokuratura i Prawo 2008, nr 11, s. 6277.
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a) naruszenie prawa materialnego, które mia³o wp³yw na wynik sprawy
(mo¿e ono polegaæ b¹d na b³êdnej jego wyk³adni, czyli niew³aciwym rozumieniu treci lub znaczenia okrelonego przepisu, jak te¿ na niew³aciwym
jego zastosowaniu, czyli podci¹gniêciu ustalonego stanu faktycznego pod hipotezê niew³aciwego przepisu, tzw. b³¹d w subsumpcji). Naruszenie prawa
materialnego skutkowaæ bêdzie uchyleniem zaskar¿onego aktu administracyjnego wówczas, gdy mia³o wp³yw na wynik sprawy, a zatem konieczne jest
wykazanie zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy wadliw¹ treci¹ zaskar¿onej
decyzji lub postanowienia a naruszeniem normy prawa materialnego;
b) naruszenie prawa daj¹ce podstawê do wznowienia postêpowania administracyjnego, niezale¿nie do tego, czy uchybienie mia³o wp³yw na wynik
sprawy (zosta³y one okrelone w art. 145 § 1 i art. 145a § 1 k.p.a. oraz w art. 240
§ 1 Ordynacji podatkowej11);
c) inne naruszenie przepisów postêpowania, je¿eli mog³o ono mieæ istotny wp³yw na wynik sprawy (w tym wypadku nale¿y przez to rozumieæ prawdopodobieñstwo wp³ywu wadliwie stosowanego prawa formalnego na treæ
decyzji lub postanowienia).
Wskazaæ nadto nale¿y, ¿e s¹d stwierdza niewa¿noæ aktu administracyjnego (w ca³oci lub czêci), je¿eli zachodz¹ przyczyny okrelone w art. 156 § 1
k.p.a., art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej oraz innych ustawach. Wynika to
z treci art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a.; zapis ten wyklucza w praktyce mo¿liwoæ
zastosowania uregulowañ zawartych w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c p.p.s.a.
Wreszcie przepis art. 145 § 3 p.p.s.a. stanowi podstawê do uwzglêdnienia
skargi poprzez stwierdzenie wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa w wypadku ustalenia, ¿e zachodzi przyczyna okrelona w k.p.a.
lub innych przepisach (np. zaistnia³y w sprawie przes³anki do wznowienia
postêpowania lub stwierdzenia niewa¿noci aktu administracyjnego, jednak¿e nie jest to wykonalne, z uwagi np. na up³yw czasu  vide art. 146 § 1 i art.
156 § 2 k.p.a., art. 245 § 1 ust. 3 lit. b i art. 247 § 2 ustawy  Ordynacja
podatkowa).
Za istotne  w kontekcie dotychczasowych rozwa¿añ  nale¿y uznaæ
tak¿e regulacje zawarte w art. 134 § 1 i art. 135 p.p.s.a. Zgodnie z treci¹
pierwszego przepisu wojewódzki s¹d administracyjny rozstrzyga w granicach
danej sprawy, nie bêd¹c jednak zwi¹zany zarzutami i wnioskami skargi oraz
powo³an¹ podstaw¹ prawn¹, za z treci drugiego przepisu wynika, i¿ ten
s¹d stosuje przewidziane ustaw¹ rodki w celu usuniêcia naruszenia prawa
w stosunku do aktów lub czynnoci wydanych lub podjêtych we wszystkich
postêpowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga,
je¿eli jest to niezbêdne do koñcowego jej za³atwienia.
11

ze zm.).

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60
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Powy¿sze regulacje okrelaj¹ podstawow¹ funkcjê s¹downictwa administracyjnego i tocz¹cego siê przed nim postêpowania. Jest ni¹ bez w¹tpienia
sprawowanie wymiaru sprawiedliwoci poprzez dzia³alnoæ kontroln¹ nad
wykonywaniem administracji publicznej. Jej celem jest wyeliminowanie
z porz¹dku prawnego aktów administracyjnych oraz czynnoci organów administracji publicznej niezgodnych z prawem i d¹¿enie do przywrócenia stanu, który nie bêdzie z nim pozostawa³ w sprzecznoci.
Na koniec podkreliæ nale¿y, i¿ tezy komentarza do poszczególnych przepisów ustawy o ogólnym bezpieczeñstwie produktów charakteryzuj¹ siê walorem przejrzystoci i komunikatywnoci, co przy niezwykle skromnej bibliografii (zaledwie piêæ pozycji) stanowi trwa³y wk³ad w rozwój doktryny.
W moim przekonaniu recenzowana ksi¹¿ka spotka siê z uznaniem nie tylko
szeroko rozumianych krêgów prawniczych, ale tak¿e innych grup zawodowych, których przepisy ustawy dotycz¹.
Piotr Piszczek
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Sprawozdanie z Konferencji Decision-making
Procedures of the EU and Their Impact on National Law, Bratys³awa 2829 czerwca 2010 r.
W dniach 2829 czerwca 2010 w Bratys³awie odby³a siê zorganizowana
przez Wydzia³ Prawa Comenius University w Bratys³awie oraz Wydzia³ Prawa i Administracji UWM w Olsztynie Miêdzynarodowa Konferencja Decision-making Procedures of the EU and Their Impact on National Law.
W programie konferencji przewidziano g³oszenie referatów w dwóch równoleg³ych sekcjach  w jêzyku angielskim oraz s³owackim. Przewa¿aj¹c¹
grupê prelegentów stanowili S³owacy, udzia³ w konferencji wziêli tak¿e Polacy, Czesi i Rosjanie.
Temat konferencji jest bardzo aktualny, a przede wszystkim interdyscyplinarny. Przedstawione w sekcjach referaty obejmowa³y bogate spektrum
zagadnieñ niemal¿e wszystkich ga³êzi prawa materialnego oraz proceduralnego (w tym prawa pracy, prawa cywilnego, administracyjnego, handlowego
i karnego), w których pojawia siê wp³yw decyzji organów Unii Europejskiej.
Rozpoczynaj¹c konferencjê, Dziekan prof. Mariana Vrabko w referacie
na temat Rozhodovacie procesy vo verejnej sprave po vstupe Slovenskej Republiky do Europejskej Unie zwróci³ uwagê na rozwój historyczny indywidualnych aktów administracyjnych w prawie s³owackim. Przechodz¹c za do prawa wspó³czesnego, podkreli³, ¿e mnogoæ przepisów prawa UE powoduje, ¿e
jest wrêcz niemo¿liwe, aby nowi pracownicy pionu administracji zapoznali
siê zarówno z implementacj¹, jak i stosowaniem tego prawa. Problemem jest
tak¿e czêsty brak przepisów wykonawczych, a czasem tak¿e nietrwa³oæ decyzji Komisji Europejskiej, które ulegaj¹ zmianie, zanim przepisy wykonawcze zostan¹ stworzone. Na koniec wyst¹pienia Profesor podkreli³, ¿e brak
procedur to wynik ministerialnej polityki na poziomie krajowym, a zatem
problemy proceduralne istnia³aby bez wzglêdu na to, czy S³owacja by³aby
cz³onkiem Unii, czy te¿ nie.
Nastêpnie w czêci oficjalnej konferencji g³os zabra³ Dziekan Wydzia³u
Prawa i Administracji w Olsztynie prof. dr hab. Bronis³aw Sitek. W referacie
pt. Demokratyzacja nauki w demokratycznym spo³eczeñstwie skoncentrowa³
siê nad koncepcj¹ wiedzy naukowej, stanowi¹cej aktualnie przedmiot uwagi
i aktywnoci instytucji europejskich. Wspó³czesna pozycja nauki w spo³eczeñ-
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stwie oraz jej relacje do etyki, polityki i biznesu zdaniem prelegenta zbyt
czêsto wp³ywaj¹ na przedmiotowe traktowanie nauki, skutkuj¹ce niedofinansowaniem badañ naukowych.
Znamienitym gociem konferencji by³ dr Milan Lalik, wiceprezes Trybuna³u Konstytucyjnego Republiki S³owackiej. Przedstawi³ on historiê i aktualne kompetencje Trybuna³u Konstytucyjnego na S³owacji. Zachêca³ rodowisko uniwersyteckie nie tylko do analizy orzecznictwa, ale przede wszystkim
do poszukiwania inspiracji i wskazywania ewentualnych rozwi¹zañ bie¿¹cych problemów poruszanych przez TK. Podkreli³ rolê wydzia³ów prawa
jako miejsca kszta³cenia przysz³ych prawników i sêdziów.
Ostatnim prelegentem g³ównej sekcji by³ doc. Jan Cuper z Katedry Teorii Prawa Comenius University w Bratys³awie. Jego wyst¹pienie dotyczy³o
norm teleologicznych jako podstawy prawa europejskiego. W dyskursie na
temat wp³ywu filozofii prawa, pozytywizmu prawniczego oraz doktryn socjologiczno-prawnych wskaza³ na rozwój prawa europejskiego przez pryzmat
jego powi¹zania z teori¹ prawa. Prawo europejskie cieszy siê du¿ym szacunkiem. Jest ponadnarodowe, stworzone w efekcie dobrowolnego porz¹dku, jaki
wspólnie ustali³y poszczególne pañstwa cz³onkowskie UE. Zatem to ludzka
czynnoæ staje siê podstaw¹ jego zrozumienia, za spo³eczna u¿ytecznoæ
wyznacza sposób jego egzegezy.
Podczas paneli dyskusyjnych du¿e zainteresowanie wzbudzi³ referat
mgr. Vladimira Trojaka pt. Second-hand softwear. W swoim prezentacji poruszy³ on zagadnienia sprzeda¿y oprogramowania u¿ywanego, koncentruj¹c siê
g³ównie nie na samym kontrakcie kupna-sprzeda¿y, lecz na prawach autorskich. To w istocie problem nierozwi¹zany, gdy¿ wydaje siê, i¿ nie ma regulacji na ten temat w obszarze prawa s³owackiego. Panuje w tym kraju swoboda
przep³ywu towarów w ramach Unii Europejskiej w zwi¹zku z brakiem mo¿liwoci odsprzeda¿y licencji nabytego oprogramowania. Wyst¹pienie to pokaza³o, ¿e temat konferencji mo¿e mieæ dwojakie znaczenie  nie tylko sposobu
implementacji dyrektyw, ale tak¿e sytuacji, w której istniej¹ decyzje na obszarze Unii Europejskiej, a nie ma ich odzwierciedlenia w krajowym porz¹dku prawnym.
Wielow¹tkowy temat podj¹³ w swoim wyst¹pieniu dr Branislav Fabry.
W referacie nt. Decision-making procedures of the EU and sovereignty of state
omawia³ on kontrowersyjn¹ tematykê wp³ywu Unii Europejskiej na suwerennoæ pañstw cz³onkowskich. Definiuj¹c suwerennoæ, analizuj¹c aktualn¹
sytuacjê i zakres suwerennoci pañstw cz³onkowskich oraz ich obawy w tym
obszarze, a tak¿e wprost podejmuj¹c mia³¹ próbê ustalenia granic ingerencji
ustawodawstwa Unii w krajow¹ legislacjê, wzbudzi³ dyskusjê nad ide¹
i priorytetami UE.
Natomiast dr Martin Turcan omówi³ tematykê EU and time of work rest.
Postawi³ pytanie, czy zasadne jest regulowanie dyrektyw¹ unijn¹ odnosz¹c¹
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siê do organizacji czasu pracy równie¿ kwestii dotycz¹cej niedziel wolnych od
pracy, czy mo¿e bardziej adekwatnym rozwi¹zaniem jest pozostawienie regulacji tego zagadnienia pañstwom cz³onkowskim. Po omówieniu obu rozstrzygniêæ i rozwa¿eniu wszystkich za i przeciw, w konkluzji dr Turcan opowiedzia³ siê za pozostawieniem pañstwom cz³onkowskim pe³nej swobody w tym
zakresie, argumentuj¹c przyjête stanowisko wyj¹tkow¹ specyfik¹ regulowanej materii i du¿ym wp³ywem czynników kulturalnych, religijnych, ekonomicznych oraz spo³ecznych na kwestiê czasu pracy w danym pañstwie.
Bardzo interesuj¹ce pogl¹dy wyg³osili tak¿e: mgr Miroslav Lysy odnosz¹cy siê do integracji europejskiej z punktu widzenia staro¿ytnego i redniowiecznego imperium, doc. JUDr. Jozef Centes i doc. Natalia Lazareva na
temat regulacji prawa traktowania narkotyków i innych substancji psychotropowych w warunkach UE oraz mgr Juraj Vacok zwracaj¹ca uwagê na
relacje pomiêdzy prawem UE a s³owackim administracyjnym prawem.
Po ka¿dym z wyst¹pieñ odby³a siê dyskusja, tym bardziej cenna, ¿e
prowadzona przez przedstawicieli kilku pañstw cz³onkowskich UE.
Interdyscyplinarnoæ wyst¹pieñ pokaza³a przede wszystkim, jak szerok¹
materi¹ jest prawo Unii Europejskiej. Obszary badañ prowadzonych przez
prelegentów wskaza³y nie tylko na z³o¿onoæ problematyki, ale pozwoli³y na
porównanie sposobu implementacji, a tak¿e ocenê efektów prawa ju¿ funkcjonuj¹cego w systemach krajowych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e jedna konferencja nie zdo³a³a wyczerpaæ problematyki, st¹d ide¹ organizatorów jest, aby
odbywa³a siê cyklicznie  na przemian w Polsce i na S³owacji.
Konferencja ta by³a wynikiem istniej¹cej od 2008 r. wspó³pracy miêdzy
wydzia³ami prawa w Bratys³awie i Olsztynie, sfinansowana zosta³a w ramach grantu MS SR VEGA c. 1/1/0522/08 Najnovsie tendencie v rozhodovacich procesoch EU a ich dopad na proces implementacie prava EU v podmienkach SR.
Czêci¹ konferencji by³a wizyta w Narodnej Radzie (parlamencie) Republiki S³owackiej. Przedstawiciele Biura Legislacyjnego opowiedzieli wówczas
o aspektach implementacji decyzji UE do systemu prawa s³owackiego na
poziomie legislatywy, a zatem konferencja sta³a siê przyk³adem znakomitego maria¿u teorii z praktyk¹.
Ewa Lewandowska
Magdalena Zieliñska
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Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów
Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym.
W dniach 2425 czerwca 2011 r. odby³ siê w Toruniu IV Ogólnopolski
Zjazd Cywilistów, zorganizowany przez Wydzia³ Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz jego trzy katedry: Prawa
Cywilnego i Miêdzynarodowego Obrotu Gospodarczego pod kierownictwem
prof. dr. hab. M. Nesterowicza i prof. dr. hab. E. Kowalewskiego, Prawa
Cywilnego i Bankowego pod kierownictwem dr. hab. M. B¹czyka oraz Prawa
Cywilnego i Rodzinnego pod kierownictwem dr. hab. T. Justyñskiego.
W sk³ad Komitetu Organizacyjnego Zjazdu weszli: dr hab. M. DragunGertner, prof. UMK jako przewodnicz¹ca Komitetu, a tak¿e prof. dr hab.
M. Nesterowicz, prof. dr hab. E. Kowalewski, dr hab. E. Bagiñska, prof.
UMK, dr hab. M. B¹czyk, prof. UMK, dr hab. T. Justyñski, prof. UMK,
dr hab. Z. Kwaniewski, prof. UMK i dr hab. M. widerska, prof. UMK.
W dwudniowym Zjedzie wziê³o udzia³ ponad dwustu przedstawicieli nauki
prawa cywilnego z wiêkszoci krajowych orodków akademickich, jak te¿
przedstawiciele judykatury, w tym sêdziowie S¹du Najwy¿szego.
Pierwszy dzieñ Zjazdu zosta³ podzielony na dwie sesje: Nowy kodeks
cywilny i Czyny niedozwolone. Sesja pierwsza, której przewodniczy³a prof.
B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, a nastêpnie prof. M. Pazdan, rozpoczê³a siê
od wprowadzenia wyg³oszonego przez prof. Z. Radwañskiego na temat projektu kodeksu cywilnego. W dyskusji wziêli udzia³ m.in. prof. A. Ca³us, prof.
B. Fuchs, prof. W. J. Katner, prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, prof.
P. Machnikowski, prof. A. M¹czyñski, prof. M. Nesterowicz, prof. K. Pietrzykowski i prof. R. Szostak.
W ramach sesji drugiej, której przewodniczy³ pocz¹tkowo prof. W.J. Katner, a nastêpnie prof. E. £êtowska i prof. A. M¹czyñski, referaty wyg³osili:
prof. dr hab. M. Nesterowicz i prof. dr hab. E. Bagiñska (UMK) pt. Tendencje
rozwojowe odpowiedzialnoci deliktowej w koñcu XX i pocz¹tkach XXI w.
a ochrona poszkodowanego w prawie polskim i prawie porównawczym, prof.
dr hab. A. Ca³us (SGH) pt. Znaczenie Rozporz¹dzenia Rzym II dla unifikacji
czynów niedozwolonych w pañstwach cz³onkowskich UE, prof. dr hab. T. Pajor (U£) pt. Problem odpowiedzialnoci deliktowej za szkodê czysto ekono-
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miczn¹, dr W. Robaczyñski i dr P. Ksiê¿ak (U£) pt. Niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zañ jako czyn niedozwolony oraz dr M. Wa³achowska (UMK) pt. Zadoæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê na rzecz najbli¿szych cz³onków rodziny poszkodowanego na skutek uszkodzenia cia³a lub
rozstroju zdrowia  koniecznoæ regulacji prawnych.
W drugim dniu Zjazdu kontynuowano sesjê II, której przewodnictwo
przejêli prof. M. Pyziak-Szafnicka i prof. L. Ogieg³o. Tego dnia referaty wyg³osili: dr hab. M. Jagielska i dr G. ¯mij (Ul) pt. Czyn niedozwolony a prawo
administracyjne, prof. dr hab. M. B¹czyk (UMK) pt. Odpowiedzialnoæ za
utracone korzyci na skutek bezprawnej decyzji administracyjnej, prof. dr
hab. R. Szostak (UE w Krakowie) pt. Odpowiedzialnoæ cywilnoprawna za
uchylenie siê od obowi¹zku przedkontraktowej informacji konsumenckiej,
prof. dr hab. A. Olejniczak (UAM) pt. Ma³oletni jako sprawca lub poszkodowany czynem niedozwolonym, prof. dr hab. T. Justyñski (UMK) pt. Roszczenia wrongful conception, wrongful birth, wrongful life w wietle polskiego
orzecznictwa i doktryny oraz dr J. Haberko (UAM) pt. Wyrz¹dzenie szkody
prenatalnej w kontekcie zdolnoci prawnej dziecka poczêtego.
Najwiêcej kontrowersji, czego od pocz¹tku mo¿na by³o siê spodziewaæ,
wywo³a³a tematyka dnia pierwszego, a konkretnie dyskusja w przedmiocie
zasadnoci lub niezasadnoci wprowadzania w ¿ycie ca³kowicie nowego kodeksu cywilnego. Trzeba bowiem przypomnieæ, ¿e od kilku lat przy Ministrze
Sprawiedliwoci dzia³a Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, której
g³ównym zadaniem jest w³anie przygotowanie tekstu nowej ustawy cywilnej. Uczestnicy Zjazdu podzielili siê w tym zakresie na dwa obozy, czyli na
zwolenników i przeciwników nowego k.c.
Pierwsza w dyskusji g³os zabra³a prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska,
która postawi³a podstawowe pytanie o to, czy nowa kodyfikacja ma byæ
kodyfikacj¹-modyfikacj¹ (a jeli tak, to czy ma przybraæ postaæ modyfikacji
kropelkowej, czy pragmatycznej), czy te¿ mo¿e kodyfikacj¹-kompilacj¹?
Pytanie, które nie doczeka³o siê jednoznacznej odpowiedzi, Profesor zwieñczy³a konkluzj¹, ¿e nowy kodeks cywilny nigdy nie bêdzie ukoñczony, poniewa¿ przewidywalnoæ legislatora jest ograniczona.
Jako drugi w kolejnoci wypowiedzia³ siê prof. Z. Radwañski, pe³ni¹cy
funkcjê Przewodnicz¹cego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Odwo³uj¹c siê do kodyfikacji rumuñskiej, s³owackiej i kanadyjskiej, Profesor wskaza³ na trzy podstawowe powody uzasadniaj¹ce wa¿k¹ zmianê legislacyjn¹, tj.
zmianê ustrojow¹ z socjalizmu na kapitalizm z gospodark¹ wolnorynkow¹,
olbrzymi rozwój nauki i postêp technologiczny, niespotykane dotychczas
w dziejach ludzkoci oraz fakt zwi¹zania polskiego ustawodawcy przepisami
prawa Unii Europejskiej. Przewodnicz¹cy Komisji Kodyfikacyjnej podkreli³
jednoczenie, ¿e nowy kodeks cywilny powinien byæ trzonem prawa prywatnego, obejmuj¹c sw¹ materi¹ m.in. prawo rodzinne. Jedna z istotniejszych zmian
mia³aby polegaæ na zmianie kolejnoci ksi¹g ustawy cywilnej, mianowicie po
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czêci ogólnej nastêpowa³oby prawo zobowi¹zañ, a nastêpnie prawo rzeczowe,
rodzinne, spadkowe oraz prawo miêdzyczasowe (dzi tylko jeden art. 3 k.c.).
Prof. R. Szostak równie¿ opowiedzia³ siê za koncepcj¹ wdro¿enia w ¿ycie
nowego kodeksu cywilnego, uzasadniaj¹c j¹ faktem nienad¹¿ania polskiego
ustawodawcy za rozwojem prawa UE. Równoczenie jednak Profesor przyzna³, ¿e dotychczasowe prace Komisji Kodyfikacyjnej, których efektem jest
publikacja Czêci ogólnej nowego kodeksu, budz¹ wiele w¹tpliwoci natury
merytorycznej. Podobne obawy wyrazi³ prof. A. Ca³us, który jednak odnosz¹c
siê do prac Komisji skonstatowa³, ¿e to, co siê zaczê³o, nale¿y skoñczyæ.
Wród przeciwników wprowadzania w ¿ycie nowego kodeksu cywilnego
znalaz³a siê m.in. prof. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, która stwierdzi³a, ¿e
wiele uregulowaæ obecnego kodeksu jest dobra i winna pozostaæ. Pani Profesor zwróci³a uwagê, i¿ argument odwo³uj¹cy siê do zredagowania tekstu k.c.
w dobie socjalizmu jest krzywdz¹cy dla jego autorów, w wiêkszoci znakomitych prawników. Przypomnia³a równie¿, ¿e Polska jako pierwsze pañstwo na
wiecie ju¿ w czasie XX-lecia miêdzywojennego mia³o regulacjê rebus sic
stantibus w zakresie prawa zobowi¹zañ.
Za potrzeb¹ istotnych zmian w polskiej ustawie cywilnej opowiedzieli siê:
prof. W.J. Katner, prof. A. M¹czyñski i prof. P. Machnikowski. Pierwszy
z wymienionych zwróci³ uwagê na koniecznoæ zachowania maksymalnej stabilnoci przepisów prawa cywilnego, eliminuj¹cej celowoæ przeprowadzania
swoistej rewolucji w kodeksie. Profesor P. Machnikowski podkrelaj¹c, ¿e
decyzja o nowelizacji kodeksu nale¿y do w³adzy publicznej, a nie za do
prawników-teoretyków, przyzna³, ¿e wielb³¹d to koñ zaprojektowany przez
Komisjê Kodyfikacyjn¹. Z kolei prof. A. M¹czyñski odwo³a³ siê do s³ów prof.
A. Stelmachowskiego, wedle których: nowelizacja tak, ale niech was rêka
boska chroni przed nowym kodeksem.
Stanowisko jednolite S¹du Najwy¿szego przedstawi³ sêdzia SN K. Pietrzykowski. Zdaniem przewa¿aj¹cej czêci sêdziów Izby Cywilnej SN nie ma
potrzeby unifikacji prawa cywilnego i narodowej to¿samoci. Obecny kodeks
w stopniu wystarczaj¹cym odzwierciedla wymagania praktyki, za funkcje
dydaktyczne i edukacyjne nie nale¿¹ do zadañ prawodawcy.
Pomimo burzliwej, choæ zdecydowanie za krótkiej jak na tematykê, dyskusji na temat (nie)celowoci uchwalania nowego kodeksu cywilnego, obrady
Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów nie zakoñczy³y siê podjêciem spójnego
stanowiska przedstawicieli rodowisk akademickich w tej materii. Poruszona
problematyka jest bowiem niezwykle trudna, a przy tym wielow¹tkowa. Byæ
mo¿e pomocna oka¿e siê tu zawartoæ publikacji ze Zjazdu, której redaktorem naczelnym jest prof. dr. hab. M. Nesterowicz, a która zostanie wydana
przez Wolters Kluwer.
Maciej Rzewuski

