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Artyku³y
Stanis³aw Bu³ajewski
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wydzia³ Prawa i Administracji UWM

Pojêcie aktu prawa miejscowego
w pogl¹dach doktryny,
orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego
i s¹dów administracyjnych
1. Wprowadzenie
Problematyka prawa miejscowego by³a i jest tematem zarówno odrêbnych monografii, jak i wielu artyku³ów. Cennym opracowaniem, w którym
autorka próbowa³a podaæ definicjê aktu prawa miejscowego, jest publikacja
D. D¹bek1. Daje siê jednak zauwa¿yæ, i¿ interesuj¹ca nas problematyka
w dalszym ci¹gu nie zosta³a wyjaniona wyczerpuj¹co. Moim zdaniem, coraz
wiêcej jest niejasnoci i kontrowersji, je¿eli chodzi o wskazanie akceptowanych przez wszystkich kryteriów, w oparciu o które mo¿na lub nie zakwalifikowaæ dany akt do aktów prawa miejscowego o charakterze powszechnie
obowi¹zuj¹cym.
Niniejszy artyku³ stanowi³ bêdzie zatem próbê wypracowania kryteriów,
w oparciu o które mo¿liwe bêdzie odró¿nienie aktów podejmowanych przez
organy stanowi¹ce gminy, powiatu i województwa samorz¹dowego, które
maj¹ charakter róde³ prawa, od innych aktów prawotwórczych, które takimi
ród³ami prawa nie s¹. Przedmiotem analizy (oprócz oczywicie pogl¹dów
doktryny) bêd¹ wybrane orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz orzeczenia s¹dów administracyjnych. W orzeczeniach tych niestety brak jest czasami spójnoci i jednolitoci pogl¹dów, jakie przelewane s¹ na papier przez
sk³ady orzekaj¹ce tych s¹dów.
Zakres niniejszego artyku³u nie pozwala jednak na dok³adn¹ analizê
kwestii odnosz¹cych siê do aktów prawa miejscowego stanowionych przez
1

D. D¹bek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007.
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wszystkie mo¿liwe podmioty wyposa¿one w przymiot tworzenia prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego. Dlatego te¿ przedmiotem mojego zainteresowania
bêdzie jedynie dzia³alnoæ stanowi¹ca rady gminy, rady powiatu i sejmiku
województwa oraz problemy, z jakimi borykaj¹ siê te organy w trakcie ustalania czy podejmowana uchwa³a jest bêdzie aktem powszechnie obowi¹zuj¹cym, czy te¿ nie. Tym samym poza zakresem niniejszego artyku³u znajdzie
siê dzia³alnoæ terenowych organów administracji rz¹dowej, które to równie¿
zosta³y wyposa¿one w kompetencjê wydawania aktów prawa miejscowego.

2. Pojêcie aktu prawa miejscowego wed³ug wybranych
pogl¹dów doktryny polskiej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2 w art. 87
ust. 2 wskazuje, i¿ akty prawa miejscowego s¹ ród³ami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa w Polsce. Akty te oczywicie obowi¹zuj¹ na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y.
Przejdê teraz do próby zdefiniowania pojêcia akty prawa miejscowego.
Termin ten od wielu lat budzi wiele kontrowersji i niejasnoci, poniewa¿ nie
jest jednoznaczny. Pierwsz¹ niepe³n¹ definicjê legaln¹ prawa miejscowego
mo¿na odnaleæ w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych
i samorz¹dzie terytorialnym3. Z kolei ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym4 w art. 40 ust. 1 okreli³a, i¿ przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce stanowione przez organy samorz¹du bêd¹ okrelane mianem
przepisów gminnych. Przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce wydawane przez
wojewodów w drodze rozporz¹dzeñ to natomiast przepisy miejscowe5. Obecnie terminologia prawa miejscowego w samorz¹dzie terytorialnym zosta³a
ujednolicona i dostosowana do nazewnictwa ustalonego w art. 87 Konstytucji RP. Ju¿ wszystkie ustawy samorz¹dowe (gminna, powiatowa i wojewódzka) oraz ustawa o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie zawieraj¹ odpowiednie rozdzia³y odnosz¹ce siê do aktów prawa miejscowego
stanowionego przez wskazane podmioty.
Niestety ¿aden z ww. aktów normatywnych nie daje wystarczaj¹cych
argumentów, aby podaæ wyczerpuj¹c¹ definicjê prawa miejscowego. Dlatego
2
3

Dz.U. nr 78, poz. 483 z pón. zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 1988 r., nr 26, poz. 183. Oczywicie polskiemu ustawodawstwu
znana jest równie¿ ustawa, która (co prawda lakonicznie, ale jednak) regulowa³a zasady i tryb
stanowienia przepisów miejscowych. Mam tu oczywicie na myli ustawê z dnia 25 lutego 1964 r.
o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe (Dz.U. z 1964 r., nr 8, poz. 47). Akt ten
du¿o dok³adniej ni¿ obecne ustrojowe ustawy samorz¹dowe regulowa³ tak¿e kwestie zwi¹zane
z szeroko rozumianym prawem miejscowym.
4 Dz.U. z 1990 r., nr 16, poz. 95 z pón. zm.
5 Patrz szerzej: W. Krêcisz, W. Zakrzewski, Skarga konstytucyjna a kontrola konstytucyjnoci prawa miejscowego, Przegl¹d Sejmowy 1998, nr 5, s. 5258.
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te¿ w tej kwestii nale¿y posi³kowaæ siê nie tylko orzecznictwem (które
w dalszej czêci artyku³u bêdzie przedmiotem analizy), ale i pogl¹dami doktryny, które definiuj¹ interesuj¹ce nas pojêcie w ró¿ny sposób. Przyk³adowo
ciekawego rozró¿nienia dokonuj¹ P. Lisowski i A. Ostapski, którzy dziel¹
pojêcie akt prawa miejscowego na cztery sformu³owania: akt prawa, akt
normatywny, ród³o prawa, ród³o powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa6. I tak
akt prawa charakteryzowany jest jako rezultat aktywnoci podmiotu wystêpuj¹cego z pozycji w³adzy publicznej, którego istota sprowadza siê do jednostronnego ustalenia treci regu³y postêpowania. Ponadto akt prawa skierowany jest na wywo³ywanie skutków prawnych i jest prawn¹ form¹ dzia³ania
administracji7. Z kolei akt prawa miejscowego to akt normatywny reguluj¹cy
postêpowanie wy³¹cznie pewnej kategorii adresatów, maj¹cych siedzibê na
terenie dzia³ania organów stanowi¹cych i wykonawczych konkretnej jednostki samorz¹du terytorialnego8. Co istotne, akt prawa miejscowego jest nie
tylko ród³em prawa, ale ród³em prawa, którego moc prawna jest powszechnie obowi¹zuj¹ca. P. Lisowski i A Ostapski swoje rozwa¿ania koñcz¹ sformu³owaniem nastêpuj¹cej definicji, a mianowicie za akt prawa miejscowego
uwa¿aj¹ akt normatywny w znaczeniu materialnym i formalnym (lub przynajmniej w znaczeniu materialnym), zawieraj¹cy co najmniej jedn¹ normê
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, ustanowiony przez podmiot administruj¹cy, bêd¹cy terenowym organem administracji publicznej9. Wed³ug pogl¹dów J. Czerw i I. Krzenickiego (z którymi nale¿y siê zgodziæ), na pojêcie
aktu prawa miejscowego sk³ada siê wiele elementów, m.in. wskazuj¹ oni, i¿
podstawow¹ cech¹ aktów prawa miejscowego jest powszechnoæ ich obowi¹zywania, na terenie dzia³ania organu, który je ustanowi³. Tak wiêc adresatem uchwa³ organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego, bêd¹cych aktami prawa miejscowego, mog¹ byæ podmioty przebywaj¹ce na
terenie jednostki samorz¹dowej (niekoniecznie jej mieszkañcy)10. Natomiast
D. D¹bek s³usznie zauwa¿a, i¿ definicja legalna pojêcia akty prawa miejscowego zawarta w obecnie obowi¹zuj¹cej Konstytucji RP jest niepe³na i wskazuje jedynie podstawowe elementy tej dej definicji. I tak akt prawa miejscowego jest:
 podstawowym ród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego,
 obowi¹zuje powszechnie na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y,
 stanowiony na podstawie i w granicach ustaw,
6 P. Lisowski, A. Ostapski, Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy
administracji rz¹dowej, Wroc³aw 2008, s. 13.
7 Ibidem.
8 Zob. szerzej, ibidem, s. 15.
9 Ibidem, s. 19.
10 J. Czerw, I. Krzenicki, Dzia³alnoæ uchwa³odawcza rady gminy ze wzorami uchwa³,
procedur i pism, Warszawa 2007, wyd. 2, s. 125.

8

Stanis³aw Bu³ajewski

 jest stanowiony przez organy jednostek samorz¹du terytorialnego lub
terenowe organy administracji rz¹dowej,
 zosta³ og³oszony11.
Oczywicie autorka w dalszej czêci swoich rozwa¿añ wymienia inne
elementy niezbêdne do podania pe³nej definicji  aktu prawa miejscowego.
Moim zdaniem, podanie pe³nej definicji legalnej pojêcia akty prawa
miejscowego nie jest mo¿liwe z jednej przyczyny  taka definicja w polskim
porz¹dku prawnym nie istnieje. Tym samym prawo miejscowe mo¿na zdefiniowaæ jedynie poprzez wskazanie cech charakterystycznych, dziêki którym
bêdziemy mogli je (choæ nie bez problemów) odró¿niæ od innych aktów prawotwórczych. S¹ to cechy nastêpuj¹ce:
a) obowi¹zywanie prawa miejscowego ogranicza siê do obszaru, na którym organem uprawnionym do stanowienia prawa miejscowego jest g³ównie
rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa;
b) adresat norm prawa miejscowego nie tylko nie jest, ale i nie mo¿e byæ
konkretnie okrelony, co stwarza mo¿liwoæ normowania postêpowania ró¿nych i nieokrelonych kategorii adresatów  s¹ to m.in. mieszkañcy danej
jednostki samorz¹du terytorialnego, przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy na terenie tych
jednostek oraz osoby, które co prawda nie s¹ cz³onkami danej wspólnoty samorz¹dowej, ale np. czasowo znajduj¹cy siê na danym terytorium turyci12;
c) akty prawa miejscowego s¹ cile powi¹zane z ustaw¹. Nie mo¿na
przecie¿ zapomnieæ, ¿e prawo miejscowe to prawo podustawowe, które jest
stanowione na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie13.
Tak wiêc podstawow¹ cech¹ prawa miejscowego jest brak jego autonomicznoci. Chodzi przede wszystkim o to, ¿e nie ma mo¿liwoci, aby prawodawca
lokalny przy tworzeniu przepisów miejscowych nie wykaza³ siê wyranym
upowa¿nieniem ustawowym. Tym samym akty prawa miejscowego w hierarchii róde³ prawa zajmuj¹ zawsze pozycjê zale¿n¹14. Podstaw¹ wydania przepisów miejscowych mo¿e byæ przepis szczegó³owy rangi ustawowej, okrelaj¹cy przes³anki tworzenia norm ni¿szego rzêdu15, zakres, sposób regulacji
11
12

D. D¹bek, op. cit., s. 6869.
Zob. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu z dnia 13 wrzenia 2011 r.,
sygn. akt II SA/Op 324/2011, LexPolonica nr 2785066.
13 Art. 94 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Zob. równie¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego Orodek Zamiejscowy we Wroc³awiu z dnia 26 lutego 2008 r. (IV SA/Wr 12/08,
Wspólnota 2008, nr 42, s. 30), w którego uzasadnieniu czytamy m.in.: Stanowienie prawa
miejscowego na podstawie rozporz¹dzenia jest w istocie dzia³aniem bez podstawy prawnej,
naruszaj¹cym regu³ê wyra¿on¹ w art. 7 Konstytucji RP i skutkuj¹c¹ kwalifikowan¹ wad¹
aktu powoduj¹c¹ jego niewa¿noæ. Zob. tak¿e wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego
z dnia 22 lipca 2011 r., sygn. akt II OSK 738/11, LexPolonica nr 2590862.
14 E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1991, nr 2, s. 2728.
15 Norm¹ ni¿szego rzêdu bêdzie w tym przypadku akt prawa miejscowego, który w hierarchii róde³ prawa wskazanych w Konstytucji jest wymieniony na ostatnim miejscu.
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prawnej16 oraz podmiot upowa¿niony do jego wydania. Przepis wy¿szego
rzêdu, jakim jest ustawa, mo¿e upowa¿niæ organ samorz¹du do uregulowania jedynie pewnych kwestii szczegó³owych na bazie ju¿ ogólnie unormowanej materii w ustawie lub upowa¿niæ miejscowego prawodawcê do uregulowania samego tylko trybu wykonania regulacji ustawowej. Zatem baza do
stanowienia aktów prawa miejscowego mo¿e wynikaæ z bezporedniego upowa¿nienia wskazanego w ustawie ustrojowej b¹d z upowa¿nienia zawartego
w innych regulacjach ustawowych;
d) s¹ to normy wielokrotnego zastosowania, co odró¿nia je od aktów
administracyjnych;
e) akty prawa miejscowego mog¹, ale nie musz¹ byæ poparte przymusem
pañstwa. Oczywicie rodki przymusu, charakteryzuj¹ce siê ró¿nym stopniem
dolegliwoci, zosta³y okrelone przez ustawodawcê w ustawach szczególnych;
f) w aspekcie podmiotowym prawem miejscowym mo¿na nazwaæ tylko
takie prawo, które jest stanowione przez podmioty niebêd¹ce organami centralnymi, pochodz¹ce od organów samorz¹du terytorialnego (np. od rady
gminy), wojewodów i organów administracji rz¹dowej niezespolonej;
g) akty prawa miejscowego, jak stanowi Konstytucja RP w art. 88 ust. 1
i 2, wchodz¹ w ¿ycie po ich og³oszeniu. Dziennikiem urzêdowym, w którym
og³asza siê te akty jest Wojewódzki Dziennik Urzêdowy17;
h) wszystkie akty prawa miejscowego po ich uchwaleniu musz¹ byæ
przekazane organowi nadzoru w³aciwemu ze wzglêdu na przedmiot regulacji danego aktu18.
Jak wiêc ³atwo mo¿na zauwa¿yæ brak jest po stronie doktryny jednolitoci pogl¹dów odnonie do omawianego pojêcia. Przedstawiciele polskiej nauki
niestety nie potraktowali definicji aktu prawa miejscowego w sposób pe³ny.
Wydaje siê, ¿e g³ównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak powi¹zania
rozwa¿añ teoretycznych z realnymi problemami, z jakimi boryka siê lokalny
prawodawca tworz¹cy akty prawa miejscowego.
Moim skromnym zdaniem, bazuj¹c na powy¿szych rozwa¿aniach, mo¿na
pokusiæ siê o podanie (choæ nieprecyzyjnej) definicji pojêcia aktu prawa miejscowego.
16 Por. tak¿e P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 122.
17 Zob. wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 11 wrzenia 2012 r., sygn. akt
II OSK 1818/201, LexPolonica nr 3989120.
18 Por.: R. Pra¿mo-Nowomiejska, E. Stobiecki, Prawo miejscowe w III Rzeczypospolitej
Polskiej, Radca Prawny 2001, nr 6, s. 910; J. Ciapa³a, Powszechnie obowi¹zuj¹ce akty prawa
miejscowego, Przegl¹d Sejmowy 2000, nr 3, s. 3539; E. Cz. Malisz, Samorz¹dowe prawo
miejscowe. Praktyczny komentarz, Zielona Góra 2001, s. 2023; J. Jagielski, Prawo miejscowe,
Organizacja  Metody  Technika 1986, nr 4, s. 713; S. Bu³ajewski, Konstytucyjny obowi¹zek
ustawowego okrelenia zasad i trybu stanowienia aktów prawa miejscowego  czy spe³niony?,
[w:] S. Bo¿yk, A. Jamróz (red.), Konstytucja, ustrój polityczny, system organów pañstwowych.
Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, Bia³ystok 2010, s. 5455.
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Akt prawa miejscowego maj¹cy zasiêg terytorialny i podejmowany z wyranego upowa¿nienia ustawowego jest form¹ dzia³ania organu stanowi¹cego lub wykonawczego jednostki samorz¹du terytorialnego, podjêt¹ w formie uchwa³y lub zarz¹dzenia, zawieraj¹c¹ co
najmniej jedn¹ normê generaln¹ i abstrakcyjn¹, która jest norm¹
wielokrotnego zastosowania, zmierzaj¹c¹ do rozstrzygniêcia okrelonej sprawy publicznej i wchodz¹c¹ w ¿ycie po opublikowaniu
w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym19.

3. Wybrane orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
i s¹dów a elementy sk³adowe pojêcia akty prawa
miejscowego
W ramach tego podpunktu analizie zostan¹ poddane tylko niektóre orzeczenia odnosz¹ce siê do interesuj¹cego nas pojêcia. Oczywicie poni¿sze rozwa¿ania nie maj¹ na celu sformu³owania rozstrzygaj¹cych wniosków, a jedynie ukazanie, jak na tle wybranych orzeczeñ prezentowane jest pojêcie aktu
prawa miejscowego.
Wydaje siê, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie analiza orzecznictwa
w oparciu o cechy charakterystyczne aktu prawa miejscowego, jakie zosta³y
okrelone w punkcie drugim niniejszego artyku³u.
3.1. Akty prawa miejscowego jako akty podustawowe
W ramach tego podpunktu pragnê zwróciæ uwagê przede wszystkim na
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r.20 Trybuna³, nie
pozostawiaj¹c jakichkolwiek w¹tpliwoci, w swoim orzeczeniu twierdzi:
Z art. 94 Konstytucji wynika, ¿e przepisy prawa miejscowego mog¹ byæ
ustanowione wy³¹cznie na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych
w ustawie. Upowa¿nienie dla organu samorz¹du terytorialnego do wydania
przepisów prawa miejscowego musi wynikaæ zatem z ustawy. Warunek ten
nie zosta³ spe³niony, gdy¿ upowa¿nienie dla poszczególnych rad miast (gmin)
do wprowadzenia i ustalenia stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wynika nie z ustawy, lecz z przepisu aktu wykonawczego
do ustawy (§ 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych). Rada Ministrów, wydaj¹c rozporz¹dzenie
zawieraj¹ce upowa¿nienie do stanowienia przepisów prawa miejscowego oraz
19 Zob. obszernie, S. Bu³ajewski, Rada powiatu  pozycja ustrojowa, stanowienie prawa
i kontrola, Olsztyn 2009, s. 103167.
20 Sygn. akt P 6/02OTK, seria A 2002, nr 7, poz. 91.
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regulacji, które nie mieszcz¹ siê w granicach udzielonego przez ustawodawcê
umocowania, naruszy³a niew¹tpliwie art. 7 Konstytucji, nak³adaj¹cy na organy w³adzy publicznej obowi¹zek dzia³ania na podstawie i w granicach prawa. Ponadto jak s³usznie zauwa¿y³ Trybuna³ w swoim nastêpnym orzeczeniu, Konstytucja RP pos³uguje siê tylko ogóln¹ definicj¹ aktów prawa
miejscowego. Mimo du¿ego zró¿nicowania tych aktów zarówno pod wzglêdem
przedmiotowym, jak i podmiotowym (akty organów administracji rz¹dowej,
jak i samodzielnych, o zupe³nie innej pozycji ustrojowej, organów samorz¹du
terytorialnego). Konstytucja nie wymienia ich nazw rodzajowych. W poszczególnych ustawach, bêd¹cych podstaw¹ wydawania aktów prawa miejscowego, wystêpuj¹ one jako uchwa³y, zarz¹dzenia lub rozporz¹dzenia porz¹dkowe,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego itp. Co wiêcej, samo nazwanie jakiego aktu administracji rz¹dowej rozporz¹dzeniem, a aktu organu samorz¹du terytorialnego uchwa³¹ itp. nie wystarcza do przyjêcia, ¿e
mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Niezbêdne s¹ ka¿dorazowe
ustalenia, czy dany akt mimo swojej specyfiki przedmiotowej lub podmiotowej i takiego a nie innego stopnia konkretyzacji jest lub nie jest aktem
prawa miejscowego. Tak zró¿nicowana wewnêtrznie sfera prawotwórstwa
wymaga te¿ traktowania w sposób odrêbny ka¿dego rodzaju aktu prawa
miejscowego przy badaniu, czy mieci siê on w wymogach zwi¹zanych
z aktami normatywnymi okrelonymi w art. 188 pkt 13 i pkt 5 w zwi¹zku
z art. 79 ust. 1 Konstytucji21.
Jak s³usznie zauwa¿y³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi: niedopuszczalne jest, by przepisy prawa miejscowego, bêd¹c przepisami podstawowymi, wykracza³y poza unormowanie ustawowe. Przepis wykonawczy mo¿e
ze swej istoty jedynie »wykonywaæ« ustawê, a wiêc j¹ uzupe³niaæ, nie mo¿e
natomiast regulowaæ materii, która nie by³a przedmiotem ustawy. Traci bowiem wtedy swój wykonawczy charakter, staj¹c siê samodzielnym ród³em
prawa i wykraczaj¹c w ten sposób poza upowa¿nienie ustawowe (v. wyrok
WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2010 r., III SA/Kr 1/2009)22.
Nastêpnym bardzo istotnym rozstrzygniêciem, którego czêæ uzasadnienia chcia³bym przytoczyæ, a które po czêci wi¹¿e siê z powy¿szym postanowieniem Trybuna³u, jest wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
Orodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 7 grudnia 2006 r.23 Orzeczenie to
dotyczy moim zdaniem najistotniejszej kwestii, która stanowi sedno problemu, jakim jest podanie definicji aktu prawa miejscowego. Orzeczenie to rozstrzyga, i¿ z samego tylko faktu podjêcia uchwa³y przez organ stanowi¹cy
21
22

Postanowienie z dnia 6 padziernika 2004 r., SK 42/02, OTK-A 2004, nr 9, poz. 97.
Zob. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w £odzi z dnia 29 lutego 2012 r.,
sygn. akt III SA/£d 48/2012, LexPolonica nr 3951390; zob. tak¿e wyrok Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego we Wroc³awiu z dnia 17 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 657/2011, Nowe
Zeszyty Samorz¹dowe 2012, nr 4, poz. 3.
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jednostki samorz¹du terytorialnego nie mo¿na wywodziæ, ¿e mamy do
czynienia z aktem prawa miejscowego. Równie¿ to, ¿e uchwa³a dotyczy sfery
organizacji wewnêtrznej instytucji gminnej, nie przes¹dza o charakterze uchwa³y objêtej dyspozycj¹ art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorz¹dzie
gminnym.
Ostatnim orzeczeniem, którego fragment w tym miejscu chcia³bym przytoczyæ, jest wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 15 wrzenia 2009 r.24, w którym czytamy m.in.: Kompetencja prawodawcza organu gminy obejmuje uprawnienie do stanowienia przepisów prawa miejscowego, które maj¹ moc powszechnie obowi¹zuj¹c¹ na terenie danej
jednostki samorz¹du terytorialnego. ¯aden akt prawa miejscowego nie jest
jednak stanowiony samoistnie i wymaga ustawowej podstawy, o czym przes¹dza art. 40 ust. 1-3 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Rada gminy obowi¹zana
jest zatem przestrzegaæ zakresu upowa¿nienia udzielonego jej przez ustawê
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego
nie mog¹ wykraczaæ poza granice okrelone ustawowym upowa¿nieniem,
a ich treæ mo¿e byæ tylko i wy³¹cznie wykonaniem przepisów ustaw.
3.2. Terytorialny zakres obowi¹zywania aktów prawa miejscowego
Fakt terytorialnoci obowi¹zywania aktów prawa miejscowego jest bezsporny, dlatego te¿ orzeczenia s¹dów w tej kwestii sprowadzaj¹ siê do stwierdzenia oczywistych sformu³owañ: Akty prawa miejscowego [...] s¹ aktami
powszechnie obowi¹zuj¹cymi (czyli dotycz¹ wszystkich mieszkañców oraz
podmiotów znajduj¹cych siê pod dzia³aniem organów stanowi¹cych takie normy prawne). Najwa¿niejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ przepisy prawa miejscowego
od przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych jest lokalny charakter miejsca
obowi¹zywania tych norm, gdy¿ nie obowi¹zuj¹ one poza obszarem na jakim
zosta³y okrelone. Przepis art. 87 ust. 2 Konstytucji zalicza akty prawa
miejscowego do róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego na obszarze dzia³ania organów, które je ustanowi³y. Art. 94 Konstytucji stanowi, ¿e organy
samorz¹du terytorialnego oraz terenowe organy administracji rz¹dowej, na
podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie, ustanawiaj¹ akty
prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze dzia³ania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego okrela ustawa. Natomiast
art. 40 ust. 1 ustawy o samorz¹dzie powiatowym stanowi, ¿e na podstawie
i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawach rada powiatu stanowi akty
prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze powiatu25.
23
24
25

Sygn. akt III SA/Lu 430/06, Legalis 2011.
Sygn. akt II SA/Ol 642/09, Legalis 2011.
Uzasadnienie wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r.,
sygn. akt II OSK 102/08, Legalis 2011.
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Jedyna w¹tpliwoæ, jaka w tym miejscu mo¿e siê pojawiæ, to kwestia
stanowienia aktów prawa miejscowego na czêci terytorium danej jednostki
samorz¹du terytorialnego. W tym przypadku w pe³ni zgadzam siê z pogl¹dami D. D¹bek, która s³usznie zauwa¿a, ¿e akty prawa miejscowego mog¹ byæ
równie¿ stanowione dla mniejszych obszarów, które obejmuj¹ jedynie czêæ
gminy czy te¿ powiatu. Na tak¹ interpretacjê wprost zezwala zarówno ustawa o samorz¹dzie powiatowym, jak i ustawa o samorz¹dzie województwa26.
Jedynie ustawa o samorz¹dzie gminnym nie zawiera takiej regulacji, co
jednak nie oznacza zakazu tworzenia norm powszechnie obowi¹zuj¹cych na
terenie czêci gminy27. Tak¿e M. Kotulski uwa¿a, ¿e: Akty prawa miejscowego mog¹ byæ stanowione na terenie ca³ej lub czêci jednostki podzia³u
terytorialnego pañstwa (gminy, powiatu, województwa)28.
Specyficznymi aktami prawa miejscowego s¹ przepisy porz¹dkowe, które
w zale¿noci od tego, czy s¹ wydawane przez organy gminy, czy te¿ powiatu,
maj¹ ró¿ny zasiêg obowi¹zywania. Co wiêcej, w pewnych przypadkach organy powiatu mog¹ narzuciæ gminom obowi¹zek respektowania na ich terenie
powiatowych aktów prawa miejscowego. Jak s³usznie zauwa¿y³ Wojewódzki
Sad Administracyjny w Poznaniu: akty prawa miejscowego o charakterze
porz¹dkowym, w przeciwieñstwie do aktów wykonawczych, nie s¹ wydawane
w celu szczegó³owej realizacji okrelonych ustawowych unormowañ materialnoprawnych, lecz w celu uregulowania pewnej sfery stosunków spo³ecznych,
któr¹ nie zaj¹³ siê ustawodawca, a której granice wyznacza jedynie przedmiot regulacji (ochrona ¿ycia, zdrowia, mienia itp.). Chodzi wiêc o unormowanie sytuacji lokalnych o charakterze szczególnym, nadzwyczajnym, co do
których brak jest regulacji przepisami ogólnopañstwowymi29.
3.3. Akty prawa miejscowego jako akty generalne i abstrakcyjne
Komentarzem do tej cechy aktu prawa miejscowego jest m.in. wyrok
Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 6 padziernika 1993 r.30, w którym s¹d stwierdzi³, i¿: 1. Uchwa³y rad gmin, podjête na podstawie art. 7 ust. 2
i art. 12 ust. 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. Nr 9, poz. 31 ze zm.), nie mog¹ byæ adresowane do konkretnie (imien26 Art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z pón. zm.).
27 D. D¹bek, op. cit., s. 74. Zob. tak¿e wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia
11 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 1922/2011, LexPolonica nr 3891436.
28 Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorz¹d terytorialny, Samorz¹d Terytorialny 2001, nr 11, s. 28.
29 Zob. wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r.,
sygn. akt IV SA/Po 1009/2011, LexPolonica nr 3851257.
30 Sygn. akt III SA 680/93, Lex Polonica nr 300207. Zob. tak¿e inne orzeczenie  sygn. akt
III SA 681/93, Lex Polonica nr 300207, ONSA 1994, nr 4 poz. 145.
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nie) okrelonych podmiotów; musz¹ one byæ adresowane do nieokrelonego
krêgu osób, bez wzglêdu na to, jakiej faktycznie ich liczby bêd¹ dotyczy³y.
2. Uchwa³a rady gmin zwalniaj¹ca od podatku konkretnie oznaczony podmiot przybiera w istocie postaæ decyzji administracyjnej. Nie s¹ nimi tak¿e
uchwa³y podejmowane w formie aktów kierownictwa wewnêtrznego. Z kolei
w wyroku z dnia 23 lipca 1991 r.31 Naczelny S¹d Administracyjny stwierdzi³
nastêpuj¹co: 1. Na podstawie art. 18 ust. 1 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 i art. 43
[...] rada gminy mo¿e ustalaæ zasady okrelania stawek czynszu dzier¿awnego za grunty komunalne b¹d ustalaæ te stawki w formie aktów kierownictwa wewnêtrznego, to jest aktów normatywnych skierowanych do podleg³ych
jednostek organizacyjnych. Rada gminy natomiast nie ma uprawnieñ do
ustalania tych stawek w formie przepisów gminnych, to jest aktów normatywnych powszechnie obowi¹zuj¹cych (art. 40 tej ustawy). 2. Rada gminy,
której mienie pozostaje w administracji przedsiêbiorstwa komunalnego na
warunkach zlecenia, zachowuje uprawnienie do decydowania o jego przeznaczeniu i sposobie wykorzystania i w granicach tego uprawnienia mo¿e,
z uwzglêdnieniem warunków zlecenia, okrelaæ zasady gospodarowania tym
mieniem przez przedsiêbiorstwa, w tym tak¿e okrelaæ zasady ustalania stawek czynszu za dzier¿awê tego mienia.
W tym miejscu mo¿na zadaæ pytanie: czy akt prawa miejscowego mo¿e
zawieraæ w sobie normy kwalifikowane tylko do wewnêtrznie organizacyjnych, czy tylko i wy³¹cznie normy generalne? Znane s¹ przecie¿ stanowiska
organów nadzoru, które stanowi¹, ¿e w takim akcie powinny znajdowaæ siê
wy³¹cznie normy generalne i abstrakcyjne. Gdzie w takim wypadku mo¿na
zakwalifikowaæ statuty jednostek samorz¹du terytorialnego, które maj¹ charakter ³¹czony, a wiêc zawieraj¹ normy kierownictwa wewnêtrznego i normy
generalne, i abstrakcyjne.
Odpowied na to jak¿e trudne pytanie znajdziemy tak¿e w jednym
z orzeczeñ (z którego tez¹ w pe³ni siê zgadzam), a mianowicie w wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2007 r.32
W wyroku tym czytamy m.in.: Zdaniem S¹du, istnienie ustawowej podstawy
przy podejmowaniu dzia³añ przez radê gminy nie przes¹dza jeszcze o tym, ¿e
uchwa³a rady gminy zawiera normy powszechnie obowi¹zuj¹ce, gdy¿ za akty
prawa miejscowego uznawane s¹ zarówno akty wydane na podstawie upowa¿nieñ szczegó³owych, jak i upowa¿nieñ blankietowych. Zatem jedynie charakter norm prawnych i kszta³towana przez te normy sytuacja prawna adresatów maj¹ przes¹dzaj¹ce znaczenie dla kwalifikacji danego aktu jako aktu
prawa miejscowego. Tym samym, je¿eli akt prawotwórczy, jakim jest
uchwa³a rady gminy, zawiera co najmniej jedn¹ normê postêpowa31
32

Sygn. akt SA/Wr 668/91, Lex Polonica nr 299914, ONSA 1993, nr 2, poz. 31.
Sygn. akt IV SA/Gl 310/06, Legalis 2011.
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nia o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to jest aktem prawa
miejscowego.
W przedmiotowej uchwale taki charakter maj¹ przepisy [...], bowiem ich
adresatami s¹ rodzice i dzieci oraz osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji
¿yciowej i materialnej, w rozumieniu ustawy o pomocy spo³ecznej. W tej
sytuacji nie s¹ to normy wewnêtrzne, obowi¹zuj¹ce wy³¹cznie w danym uk³adzie administracji publicznej, lecz s¹ one adresowane do ogó³u mieszkañców
gminy i wydane na podstawie szczególnej delegacji ustawowej (por. art. 40
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym).
Ciekawym orzeczeniem normuj¹cym to zagadnienie jest równie¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2012 r.33,
w którego uzasadnieniu czytamy: akt prawa miejscowego to akt normatywny, generalny i abstrakcyjny. Normatywny charakter aktu oznacza, ¿e zawiera on wypowiedzi wyznaczaj¹ce adresatom pewien sposób zachowania siê,
przybieraj¹cy postaæ nakazu, zakazu lub uprawnienia. Charakter generalny
oznacza natomiast, ¿e normy zawarte w akcie definiuj¹ adresata poprzez
wskazanie cech, a nie poprzez ich wymienienie z nazwy. Abstrakcyjnoæ
normy wyra¿a siê w tym, ¿e nakazywane, zakazywane lub dozwolone zachowanie ma mieæ miejsce w pewnych, z regu³y powtarzalnych okolicznociach,
nie za w jednej konkretnej sytuacji. Akty musz¹ wiêc dotyczyæ zachowañ
powtarzalnych, nie mog¹ za konsumowaæ siê przez jednorazowe zastosowanie. Akty prawa miejscowego skierowane s¹ do podmiotów (adresatów) pozostaj¹cych poza struktur¹ administracji.
3.4. Akty prawa miejscowego jako akty wielokrotnego
zastosowania
Komentarzem tego podpunktu jest m.in. czêæ uzasadnienia wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r.34 W orzeczeniu
tym s¹d stwierdza, ¿e decyduj¹ce znaczenie dla uznania uchwa³y za akt
prawa miejscowego ma jej normatywny charakter, co ma zwi¹zek z abstrakcyjnoci¹ norm prawnych w niej zawartych. Abstrakcyjnoæ normy prawnej
oznacza, ¿e wyznacza ona rodzaj postêpowania, jakie mo¿e siê zdarzyæ
w nieokrelonej liczbie przypadków. A zatem nie mo¿e ona byæ reglamentacj¹
jednorazow¹, niepowtarzaln¹, a wprost przeciwnie obejmuje nieograniczon¹
iloæ najró¿niejszych przypadków.

33 Sygn. akt II SA/Ol 418/2012, LexPolonica nr 3984082. Zob. równie¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Kr 570/2012,
Nowe Zeszyty Samorz¹dowe 2012, nr 5, poz. 122.
34 Sygn. akt II OSK 102/08, Legalis 2011.
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3.5. rodki przymusu w aktach prawa miejscowego
Jak s³usznie zauwa¿y³ P. Dobosz: zgodnie z ust. 4 komentowanego artyku³u [autor komentuje art. 40 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie gminnym  S.B.],
organy wydaj¹ce przepisy porz¹dkowe mog¹ zawrzeæ w ich treci uprawnienie dla s¹dów grodzkich orzekania kary grzywny za naruszenie obowi¹zków
okrelonych tymi przepisami35. Oczywicie uchwa³odawca ma jedynie mo¿liwoæ, a nie obowi¹zek okrelenia sankcji w akcie prawa miejscowego. Jako
komentarz do podnoszonych w ramach tego podpunktu treci chcia³bym
przytoczyæ tezê, jak¹ wypracowa³ Naczelny S¹du Administracyjny w wyroku
z dnia 12 sierpnia 1994 r.36, która brzmi nastêpuj¹co: 1. Zwa¿ywszy, ¿e
przepisy gminne wykonawcze wydawane s¹ w oparciu o szczegó³owe upowa¿nienia ustawowe, a przepisy statutowe i przepisy porz¹dkowe na podstawie
ustawowych upowa¿nieñ generalnych, a przy tym tylko przepisy porz¹dkowe
mog¹ przewidywaæ karê grzywny za ich naruszenie, rady gmin nie powinny
obejmowaæ jedn¹ uchwa³¹ przepisów gminnych wykonawczych, statutowych
i porz¹dkowych. Za niezgodne z prawem nale¿y uznaæ w szczególnoci
uchwa³y rad gmin ustanawiaj¹ce przepisy gminne wykonawcze, je¿eli poza
tymi przepisami zawieraj¹ przepisy gminne porz¹dkowe, które mog¹ byæ
wykorzystywane w celu zapewnienia wykonywania nakazów i zakazów przepisów gminnych, wydanych na podstawie szczegó³owych upowa¿nieñ ustawowych. 2. Wprowadzaj¹ karê grzywny za naruszenie przepisów porz¹dkowych
na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
terytorialnym (Dz.U. Nr 16 poz. 95 ze zm.), rada gminy winna szczegó³owo
okreliæ jej wysokoæ w granicach przewidzianych w kodeksie wykroczeñ.
3.6. Aspekt podmiotowy aktów prawa miejscowego
a uprawniony podmiot do ich podjêcia
W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2008 r.37 czytamy m.in.: Istotny dla wyniku niniejszej sprawy przepis art. 40 ust. 1 tej ustawy [s¹d analizuje ustawê o samorz¹dzie gminny  S.B.] stanowi, ¿e na podstawie upowa¿nieñ ustawowych
gminie przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy. Decyduj¹ca jest zatem odpowied na pytanie, czy
unormowanie art. 67a ust. 2 ustawy o systemie owiaty obejmuje tego rodza35
36

P. Dobosz, Komentarz do art. 40 ustawy o samorz¹dzie gminnym. Lex Polonica 2011.
Sygn. akt SA/Wr 1240/94, Wspólnota 1994, nr 44, s. 16. Zob. tak¿e wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego Orodek Zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lutego
2010 r., sygn. akt II SA/Go 8/10, Legalis 2011.
37 Sygn. akt IV SA/Gl 284/08, Legalis 2011. Zob. równie¿ wyrok Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego Orodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 29 maja 2008 r., sygn. akt SA/Lu
282/08, Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych 2008/4/96/87.

Pojêcie aktu prawa miejscowego w pogl¹dach doktryny...

17

ju upowa¿nienia, a konkretnie, czy  przy uwzglêdnieniu definicji konstytucyjnej  dotyczy ono uchwalenia przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych na
obszarze danej gminy. W tym wzglêdzie wojewoda b³êdnie wskazuje na elementy przedmiotowe uchwa³y akcentuj¹c, ¿e dotyczy ona sto³ówek w konkretnych przedszkolach. Tymczasem powszechnoæ obowi¹zywania ma charakter podmiotowy polegaj¹cy na tym, ¿e dane przepisy s¹ prawem dla
wszystkich z okrelonej grupy podmiotów, którzy znajd¹ siê w przewidzianej
przez te przepisy sytuacji (por. D. D¹bek, Prawo miejscowe, Kraków 2007 r.,
s. 72). Z tego punktu widzenia obojêtne jest, czy uchwa³a reguluje zasady
korzystania z jednej, kilku czy te¿ wszystkich sto³ówek szkolnych. Wa¿ne jest
bowiem to, ¿e wszyscy uczniowie i ich rodzice, odpowiednio  jednej, kilku
lub wszystkich szkó³, objêci bêd¹ moc¹ obowi¹zuj¹c¹ tej uchwa³y. Nie stanowi ona przy tym aktu kierownictwa wewnêtrznego, gdy¿ zasady korzystania
ze sto³ówki, obejmuj¹ce równie¿ wysokoæ op³at, skierowane s¹ zasadniczo do
rodziców, którzy ponosz¹ wydatki zwi¹zane z korzystaniem ze sto³ówki przez
ich dzieci.
Zakres podmiotowy aktów prawa miejscowego nie jest jednak to¿samy
z podmiotami, które prawo miejscowe mog¹, a czasami musz¹ stanowiæ.
Ustrojodawca w art. 94 Konstytucji RP zawar³ zasadê, i¿ m.in. organy samorz¹du terytorialnego na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych
w ustawie stanowi¹ akty prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze dzia³ania tych organów. Tym samym to przepis rangi ustawowej decyduje, czy
upowa¿nionym organem do podjêcia uchwa³y w jednostce samorz¹du terytorialnego bêdzie organ uchwa³odawczy, czy te¿ wykonawczy38. Podjêcie
uchwa³y bez takiego upowa¿nienia bêdzie istotnym naruszeniem prawa skutkuj¹cym jej niewa¿noci¹.
3.7. Obowi¹zek og³aszania aktów prawa miejscowego
Orzeczeniem, które moim zdaniem w tym miejscu zas³uguje na zacytowanie (co najmniej w czêci), jest wyrok Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego Orodek Zamiejscowy we Wroc³awiu z dnia 1 padziernika 2009 r.39,
który w kwestii og³aszania aktów prawa miejscowego stanowi m.in.: Moment, w którym norma prawna zaczyna wywo³ywaæ okrelone skutki prawne, czyli od kiedy wchodzi w ¿ycie  jest zapisany w prawie. Stanowi o tym
przepis art. 88 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z nim, warunkiem wejcia
w ¿ycie ustaw, rozporz¹dzeñ i aktów prawa miejscowego jest ich og³oszenie,
a zasady i tryb og³aszania aktów normatywnych okrela ustawa (ust. 2 art. 88);
w aktualnym stanie prawnym  jak wy¿ej podano  jest to ustawa z dnia
38
39

W gminie organ wykonawczy jako organ monokratyczny wydaje zarz¹dzenia.
Sygn. akt III SA/Wr 282/09, Legalis 2011.
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20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 68, poz. 449 ze zm.). Kwalifikacja danej
uchwa³y do kategorii aktów prawa miejscowego poci¹ga wiêc za sob¹ koniecznoæ jej publikacji zgodnie z prawem. Niespe³nienie wymagañ formalnych co do aktu prawa miejscowego w zakresie nale¿ytej publikacji jest
istotnym naruszeniem prawa, powoduj¹cym koniecznoæ stwierdzenia jego
niewa¿noci w ca³oci.
Prawid³owe og³oszenie aktu prawa miejscowego ma zasadnicze znaczenie dla jego obowi¹zywania, jest bowiem, jak wspominano, warunkiem jego
wejcia w ¿ycie. Akt normatywny, który nie zosta³ opublikowany (og³oszony)
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ procedur¹ i we w³aciwym trybie, nie mo¿e wi¹zaæ
adresatów utworzonych w nim norm prawnych i nie odnosi skutku prawnego, nie ma mocy obowi¹zuj¹cej. Dotyczy to ca³ego zakresu normatywnego
tego aktu, czyli wszystkich norm prawnych w nim zamieszczonych, a zatem
nale¿a³o stwierdziæ niewa¿noæ przedmiotowej uchwa³y nie w czêci, w jakiej
postanawia (wadliwie) o wejciu w ¿ycie z dniem podjêcia, lecz w ca³oci.
3.8. Legalnoæ aktów prawa miejscowego a organy nadzoru
W tej czêci artyku³u nie sposób nie wspomnieæ o nadzorze nad dzia³alnoci¹ samorz¹du terytorialnego, jaki jest sprawowany przez konstytucyjnie
upowa¿nione podmioty40. Je¿eli za chodzi o kryterium nadzoru nad dzia³alnoci¹ samorz¹du terytorialnego, to zarówno Konstytucja RP, jak i ustawy
reguluj¹ce ustrój jednostek samorz¹du terytorialnego przyjmuj¹ jako jedyne
kryterium legalnoæ (zgodnoæ z prawem)41. Dlatego te¿ organy nadzoru
mog¹ wkraczaæ w dzia³alnoæ komunaln¹ jedynie w przypadku naruszenia
prawa przez organ jednostki samorz¹du terytorialnego42. Wówczas to celem
nadzoru staje siê powrót do stanu zgodnego z prawem. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ prowadz¹c nadzór nad dzia³alnoci¹ samorz¹du gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, nie mo¿na poprzestaæ na zbadaniu zgodnoci uchwa³
organów tych jednostek z ustawami. Organ nadzoru musi wzi¹æ pod uwagê
40 Art. 171 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek
samorz¹du terytorialnego s¹ Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe.
41 Zob. art. 171 ust. 1 Konstytucji RP i art. 76 ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
a tak¿e E. Knosala, Instytucja nadzoru nad jednostkami samorz¹du terytorialnego w wietle
ostatnich zmian ustawodawczych, [w:] S. Dolata (red.), Problemy prawne w dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego, Opole 2002, s. 4749.
42 Co istotne, do czasu wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw:
o samorz¹dzie gminnym, o samorz¹dzie powiatowym, o samorz¹dzie województwa, o administracji rz¹dowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 45, poz. 497)
obowi¹zywa³ art. 85 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym, który to wprowadza³ dwa kryteria
sprawowania nadzoru: legalnoæ i celowoæ (celowoæ, rzetelnoæ, gospodarnoæ). Przepis ten by³
ewidentnie sprzeczny z art. 171 ust. 1 Konstytucji RP.
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tak¿e zgodnoæ tych uchwa³ z innymi okrelonymi w art. 87 Konstytucji RP
ród³ami prawa, tzn. z Konstytucj¹, ratyfikowanymi umowami miêdzynarodowymi, rozporz¹dzeniami wydanymi na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania oraz z aktami prawa
miejscowego.
Nie jest mo¿liwe, by organ nadzoru ingerowa³ w merytoryczn¹ dzia³alnoæ danej jednostki samorz¹du. Ustrojodawca konstytucyjny celowo zrezygnowa³ z celowoci jako kryterium nadzoru nad samorz¹dem terytorialnym,
wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ samorz¹d powinien mieæ zapewnion¹ jak najszersz¹ samodzielnoæ43.
Orzecznictwo administracyjne w pe³ni potwierdza przyjête wy¿ej rozwa¿ania. Przyk³adowo w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 2 grudnia 2004 r.44, czytamy, i¿ nadzór nad dzia³alnoci¹ gminn¹ sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnoci z prawem,
o czym stanowi art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.), a za niewa¿n¹ uznaje siê
tak¹ uchwa³ê organu gminy, która jest sprzeczna z prawem.

4. Próba podsumowania
Celem niniejszego artyku³u nie by³o dokonanie wyczerpuj¹cej analizy
odnosz¹cej siê do wszystkich kwestii zwi¹zanych z problematyk¹ aktów prawa miejscowego, jakie s¹ podejmowane przez organy (g³ównie stanowi¹ce)
jednostek samorz¹du terytorialnego. W ramach niniejszego artyku³u stara³em siê pokazaæ, jak trudne jest ustalenie, jaka uchwa³a jest, a jaka nie jest
aktem prawa miejscowego. Dlaczego tak siê dzieje?
Moim zdaniem podstawowy problem wynika z tego, ¿e obecny ustawodawca zupe³nie zignorowa³ treæ art. 94 Konstytucji RP, który to zobowi¹zuje
go do bezwzglêdnego okrelenia w formie ustawy zasad i trybu wydawania
aktów prawa miejscowego. Regulacje zawarte m.in. w samorz¹dowych ustawach ustrojowych nie s¹ w tym wzglêdzie wystarczaj¹ce.
Uchwalenie w jednej ustawie jednolitych zasad dzia³alnoci prawotwórczej organów samorz¹du terytorialnego wydaje siê nie tylko celowe, ale
i konieczne. Ustawa taka, moim zdaniem, powinna zawieraæ spójne i precyzyjnie uporz¹dkowane przedstawienie mechanizmów proceduralno-organizacyjnych organów jednostek samorz¹du terytorialnego uprawnionych do stanowienia róde³ prawa o charakterze powszechnie obowi¹zuj¹cym, podstaw
43 Z. Niewiadomski, Samorz¹d terytorialny w Konstytucji RP, Samorz¹d Terytorialny
2000, nr 3, s. 26.
44 Sygn. akt Sa/Wa 747/2004, Lex Polonica nr 378186.
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prawnych ró¿nych rodzajów aktów prawa miejscowego, ich obowi¹zywania
i og³aszania. Niezwykle istotne jest tak¿e podanie przez ustawodawcê definicji legalnej aktów prawa miejscowego. W chwili obecnej nikt nie jest w stanie
ostatecznie rozstrzygn¹æ, czy pewne uchwa³y podjête przez organ stanowi¹cy
jednostki samorz¹du terytorialnego s¹, czy te¿ nie s¹ aktami prawa miejscowego o charakterze powszechnie obowi¹zuj¹cym. Spory w doktrynie dotycz¹
m.in. uchwa³ bud¿etowych i uchwa³ organizacyjno-ustrojowych nosz¹cych nazwê statutów.
Brak kompleksowej i wyczerpuj¹cej regulacji problematyki samorz¹dowego prawa miejscowego zmusza lokalnego prawodawcê do czêstego odwo³ywania siê do norm zamieszczonych zarówno w samej Konstytucji RP, jak
i w innych aktach prawnych.
Brak wspomnianej regulacji ustawowej, w której podana by³aby m.in.
definicja aktu prawa miejscowego, powoduje, ¿e w miejscowoci X obowi¹zuj¹
diametralnie inne zasady tworzenia prawa miejscowego ni¿ w miejscowoci
Y. Nie mo¿e byæ tak, ¿e organy nadzoru na terenie ca³ego kraju w ró¿ny
sposób definiuj¹ i w ró¿ny sposób ustalaj¹, jaka uchwa³a jest, a jaka nie jest
aktem prawa miejscowego. Co gorsza, niektóre uchwa³y podejmowane przez
organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorialnego w jednym województwie przez organ nadzoru uznawane s¹ za akty prawa miejscowego o charakterze powszechnie obowi¹zuj¹cym, w drugim za województwie te same
uchwa³y ju¿ takimi aktami prawa miejscowego nie s¹.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ prawo miejscowe (tworzone m.in. przez radê)
jest co prawda najs³abszym ogniwem w hierarchii róde³ prawa powszechnie
obowi¹zuj¹cego, jednak¿e ustrojodawca nada³ mu rangê konstytucyjn¹ i o tym
nie mo¿na zapominaæ.

Summary
The notion of a local law deed in the view of the doctrine,
the judicature of the Constitutional Tribunal, the Supreme Court,
and administrative courts
Key words: local law, sources of law, jurisdiction, local government.

This article attempts to develop the criteria based on which it will be
possible to differentiate the deeds made by decision making bodies of gmina
(commune) and powiat (district), which have the character of sources of law,
from other law-making deeds, which are not sources of law. The subject of
our analysis (apart, of course, from the views of the doctrine) are selected
adjudications of the Constitutional Tribunal, and administrative courts.
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The scope of this article does not allow us to make a detailed analysis of
the issues concerning legal law deeds made by all possible subjects which
have the attribute of creating universally binding law. Therefore in this
short article we are interested only in the binding activity of the councils of
gmina and powiat, and the problems met by these bodies in the process of
determination whether the resolution which is being passed will or will not
be a universally binding deed. That is why the scope of this article does not
include the activity of local organs of governmental administration, which
are also competent to make local law deeds.
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Uprawnienia organizacji spo³ecznej
w postêpowaniu administracyjnym
i s¹dowoadministracyjnym w sprawach
dotycz¹cych innych osób
W postêpowaniu administracyjnym oprócz stron postêpowania mog¹
uczestniczyæ podmioty na prawach strony. Podmioty te nie posiadaj¹ w sprawie interesu prawnego ani obowi¹zku w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego1 (dalej k.p.a.),
jednak¿e ze wzglêdu na funkcje, do których pe³nienia zosta³y one powo³ane2,
ustawodawca przyzna³ im prawo uczestniczenia w postêpowaniu dotycz¹cym
innej osoby. Podmioty bior¹ce udzia³ w postêpowaniu na prawach strony nie
mog¹ dysponowaæ samym postêpowaniem czy te¿ prawami lub obowi¹zkami,
których to postêpowanie dotyczy, nie bêd¹ one tak¿e adresatem decyzji za³atwiaj¹cej sprawê, natomiast mog¹ korzystaæ z uprawnieñ procesowych,
z których korzystaj¹ strony postêpowania administracyjnego (mog¹ m.in.
sk³adaæ ¿¹dania dotycz¹ce przeprowadzenia dowodów czy wnosiæ odwo³anie
od decyzji).
Jednym z takich podmiotów mog¹cych uczestniczyæ w postêpowaniu
na prawach strony jest organizacja spo³eczna. Legalna definicja organizacji
spo³ecznej zosta³a zawarta przez ustawodawcê w art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a.
Zgodnie z tym przepisem, pod pojêciem organizacji spo³ecznej nale¿y rozumieæ organizacje zawodowe, samorz¹dowe, spó³dzielcze i inne organizacje
spo³eczne3.
1
2

Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
Np. prokurator  koniecznoæ ochrony porz¹dku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich  koniecznoæ ochrony praw i wolnoci obywatelskich.
3 Szerzej: B. Jaworska-Dêbska, Pozycja organizacji spo³ecznych w kodeksie postêpowania
administracyjnego, Pañstwo i Prawo 1980, nr 11, s. 56 i n.
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Udzia³ organizacji spo³ecznej w postêpowaniu administracyjnym ogólnym jako podmiotu na prawach strony zosta³ uregulowany w art. 31 k.p.a.
Zgodnie z treci¹ § 1 tego przepisu, w sprawie dotycz¹cej innej osoby organizacja spo³eczna mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania, jak
równie¿ dopuszczenia jej do udzia³u w postêpowaniu. Oznacza to, ¿e po
pierwsze, organizacja spo³eczna mo¿e jedynie zwróciæ siê do organu z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania w sprawie innej osoby. W ten sposób mog¹ byæ
jednak wszczynane tylko te postêpowania, które organ podejmuje z urzêdu.
Wyj¹tkowo, je¿eli przemawia za tym szczególny interes strony, organ bêdzie
móg³ wszcz¹æ z urzêdu postêpowanie w sprawie, w której wymagany jest
wniosek strony. Jednak¿e w trakcie postêpowania musi uzyskaæ zgodê strony
na jego dalsze prowadzenie (art. 61 § 2 k.p.a.).
Po drugie, organizacja mo¿e domagaæ siê od organu wszczêcia postêpowania w sprawie innej osoby i jednoczenie z³o¿yæ wniosek w sprawie dopuszczenia jej do udzia³u w tym postêpowaniu jako podmiotu na prawach
strony. W tej sytuacji nale¿y równie¿ uznaæ, ¿e bêdzie to dotyczy³o tych
postêpowañ, które mog¹ byæ wszczynane przez organ z urzêdu.
Po trzecie, organizacja mo¿e zwróciæ siê do organu z ¿¹daniem dopuszczenia jej do udzia³u w postêpowaniu, które ju¿ siê toczy. Tego typu ¿¹danie
mo¿e zostaæ wniesione w toku postêpowania prowadzonego zarówno w trybie
zwyk³ym, jak i w w jednym z trybów nadzwyczajnych. Nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e dopuszczenie organizacji spo³ecznej do udzia³u w postêpowaniu
w sprawie ju¿ zawis³ej przed organem mo¿e nast¹piæ w ka¿dym przypadku,
a zatem niezale¿nie od tego, czy postêpowanie zosta³o wszczête z urzêdu, czy
na wniosek4.
Aby organizacja spo³eczna mog³a korzystaæ z uprawnieñ przewidzianych
w art. 31 § 1 k.p.a., winny byæ spe³nione ³¹cznie dwie przes³anki wymienione
w tym przepisie  musz¹ to uzasadniaæ cele statutowe tej organizacji, a tak¿e
musi przemawiaæ za tym interes spo³eczny. J. Borkowski wskazuje, ¿e celem
wymienionym w statucie organizacji spo³ecznej mo¿e byæ m.in. obrona indywidualnych interesów i praw swoich cz³onków, obrona interesów grupowych
osób w niej zrzeszonych, zapobieganie sytuacjom zagra¿aj¹cym tym interesom, propagowanie okrelonej dzia³alnoci czy pewnych idei, ochrona wartoci materialnych i niematerialnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom
spo³ecznym lub ekonomicznym5. Ustalenie, czy zakres dzia³alnoci statutowej danej organizacji uzasadnia jej udzia³ w postêpowaniu administracyjnym
jako podmiotu na prawach strony, powinno polegaæ na porównaniu zakresu
tej dzia³alnoci z przedmiotem danej sprawy.
4 Por. J. Borkowski [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 214215.
5 Ibidem, s. 213.
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Druga przes³anka z art. 31 § 1 k.p.a. dotyczy zgodnoci ¿¹dania organizacji spo³ecznej z interesem spo³ecznym. Zdaniem M. Wyrzykowskiego, nie
ma sta³ej definicji interesu spo³ecznego, jego treæ jest ci¹gle zmieniaj¹c¹ siê
kompozycj¹ i balansem ró¿norodnych wartoci okrelonego spo³eczeñstwa
w okrelonym czasie6. Z kolei A. Gronkiewicz zauwa¿a, ¿e zawarte w art. 31
§ 1 k.p.a. pojêcie interesu spo³ecznego jest nieostre i stwarza trudnoci interpretacyjne w orzecznictwie, co prowadzi czasami do skrajnoci w zbyt zawê¿aj¹cej lub nazbyt rozszerzaj¹cej wyk³adni tego pojêcia przez organy administracji publicznej7. Bowiem to do organu administracji nale¿y ocena, czy za
udzia³em danej organizacji spo³ecznej jako podmiotu na prawach strony
w prowadzonym postêpowaniu przemawia interes spo³eczny. Organ nie jest
zatem zobowi¹zany do uwzglêdnienia wniosku organizacji spo³ecznej tylko
dlatego, ¿e jest ona formalnie organizacj¹ spo³eczn¹, której ¿¹danie jest uzasadnione celami statutowymi8 . Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e udzia³ organizacji spo³ecznej w postêpowaniu nie mo¿e s³u¿yæ partykularnym interesom
samej organizacji spo³ecznej, ale musi odpowiadaæ wymaganiom racjonalnie
pojmowanej kontroli spo³ecznej nad postêpowaniem administracyjnym w sprawach indywidualnych9.
Chc¹c skorzystaæ z uprawnieñ przewidzianych w art. 31 k.p.a., organizacja spo³eczna powinna wykazaæ dopuszczalnoæ ¿¹dania oraz zasadnoæ
udzia³u w postêpowaniu. Nale¿y bowiem zauwa¿yæ, ¿e udzia³ organizacji spo³ecznej w sprawie nie jest obojêtny dla stron. Dopuszczenie innego podmiotu,
który nie broni w³asnego interesu prawnego, zmienia uk³ad praw procesowych
strony, przyznaj¹c te prawa tak¿e innemu podmiotowi10. Tymczasem organizacja spo³eczna, wystêpuj¹c z ¿¹daniem wszczêcia postêpowania lub dopuszczenia jej do udzia³u w tocz¹cym siê postêpowaniu, mo¿e to zrobiæ zarówno
w interesie strony, jak i po to, aby przeciwstawiæ siê ¿¹daniom strony.
Po rozpatrzeniu opartego na przepisie art. 31 § 1 k.p.a. wniosku organizacji spo³ecznej organ wydaje postanowienie, w którym rozstrzyga o wszczêciu z urzêdu postêpowania na ¿¹danie organizacji spo³ecznej lub o dopuszczeniu jej do ju¿ tocz¹cego siê postêpowania11. Organizacja spo³eczna bêdzie
6 M. Wyrzykowski, Pojêcie interesu spo³ecznego w prawie administracyjnym, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1986, s. 209.
7 A. Gronkiewicz, Organizacja spo³eczna w ogólnym postêpowaniu administracyjnym,
Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 297.
8 Por. wyrok NSA z dnia 19 lipca 2012 r., II OSK 663/11, LEX nr 1217445.
9 Por. wyroki NSA z dnia 15 lutego 2012 r., II OZ 55/12, LEX nr 1121294 i z dnia 16 lipca
2008 r., II OSK 843/07, LEX nr 501062.
10 Wyrok NSA z dnia 5 padziernika 2011 r., II OSK 1397/10, LEX nr 1151862.
11 W orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym wskazuje siê, ¿e je¿eli organ administracji
nie wyda³ postanowienia o dopuszczeniu do udzia³u w postêpowaniu organizacji spo³ecznej,
jednak¿e przyjmowa³ sk³adane przez ni¹ owiadczenia, a tak¿e dorêcza³ organizacji decyzje
i postanowienia, fakty te nale¿y uznaæ za dopuszczenie organizacji do udzia³u w postêpowaniu
administracyjnym  por. wyroki NSA z dnia 17 lutego 2011 r., II OSK 329/10, LEX nr 992552
i z dnia 22 grudnia 2010 r., II OSK 2014/10, LEX nr 746872.
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korzysta³a z praw strony dopiero od wydania postanowienia o jej dopuszczeniu do udzia³u w postêpowaniu, a nie od dnia wniesienia ¿¹dania udzia³u
w tym charakterze. NSA w wyroku z dnia 20 stycznia 2005 r. uzna³, ¿e
prawa strony nie przys³uguj¹ organizacji spo³ecznej nawet od dnia z³o¿enia
¿¹dania dopuszczenia jej do udzia³u do dnia wydania postanowienia w tym
przedmiocie. Je¿eli zatem by³y podejmowane jakiekolwiek czynnoci procesowe przed dniem wydania postanowienia o dopuszczeniu organizacji spo³ecznej do udzia³u w postêpowaniu administracyjnym w danej sprawie, nie mo¿e
ona zarzucaæ naruszenia jej prawa i zwi¹zanych z tym skutków, nie mo¿e
tak¿e ¿¹daæ powtórzenia dokonanych czynnoci12.
Je¿eli organizacja bêdzie bra³a udzia³ w postêpowaniu jako podmiot na
prawach strony, nie bêdzie mia³a dominuj¹cej pozycji w postêpowaniu administracyjnym. NSA w wyroku z dnia 14 marca 1988 r. uzna³, ¿e dopuszczenie organizacji spo³ecznej do udzia³u w postêpowaniu i rozwa¿enie jej argumentów nie oznacza obowi¹zku uwzglêdnienia przez organ zg³oszonych
wniosków i wydania zgodnej z nim decyzji13. Jest ona jednym z uczestników
postêpowania, którego dopuszczenie wynika z przes³anek okrelonych w art. 31
§ 1 k.p.a. Jednak¿e interesu organizacji spo³ecznej nie mo¿na stawiaæ ponad
interesami strony14.
Równie¿ w inny sposób organizacja spo³eczna mo¿e oddzia³ywaæ na rozstrzyganie spraw w postêpowaniu administracyjnym. Je¿eli nie uczestniczy
ona w postêpowaniu administracyjnym jako podmiot na prawach strony, to
na podstawie art. 31 § 5 k.p.a. mo¿e za zgod¹ organu przedstawiæ w formie
uchwa³y lub owiadczenia organu statutowego organizacji swój pogl¹d
w sprawie. Uchwa³a lub owiadczenie organizacji spo³ecznej z³o¿one w rozpatrywanej w postêpowaniu sprawie powinny zostaæ przez organ ocenione wraz
z innymi zebranymi dowodami.
Organizacja spo³eczna bêdzie mog³a tak¿e wzi¹æ udzia³ w rozprawie administracyjnej dotycz¹cej sprawy innej osoby lub z³o¿yæ stosowne owiadczenia b¹d dowody w sytuacji zawiadomienia jej przez organ o takiej rozprawie. Zgodnie bowiem z art. 90 § 3 k.p.a., organ zawiadamia o rozprawie
pañstwowe i samorz¹dowe jednostki organizacyjne, organizacje spo³eczne,
a tak¿e inne osoby, je¿eli ich udzia³ w rozprawie jest uzasadniony ze wzglêdu
na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa je do wziêcia udzia³u
w rozprawie albo do z³o¿enia przed rozpraw¹ owiadczenia i dowodów dla
jego poparcia.
Jednak nie tylko w postêpowaniu administracyjnym organizacji spo³ecznej przys³uguj¹ okrelone uprawnienia, które s³u¿¹ kontroli spo³ecznej.
12
13
14

Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2005 r., OSK 1755/04, ONSAiWSA 2005, nr 6, poz. 111.
Wyrok NSA z dnia 14 marca 1988 r., IV SA 1139/87, ONSA 1988, nr 1, poz. 40.
W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, PWN, Warszawa 1989, s. 32; por.
tak¿e wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2012 r., II OSK 2161/10, LEX nr 1109379.
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Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi15 (dalej p.p.s.a.) mo¿e ona w sprawie dotycz¹cej innej osoby wnieæ skargê, a tak¿e w³¹czyæ siê do tocz¹cego
siê przed s¹dem postêpowania. Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a., organizacja
spo³eczna16 jest uprawniona do wniesienia skargi w sprawach dotycz¹cych
interesów innych osób wy³¹cznie w zakresie jej statutowej dzia³alnoci
 pod warunkiem, ¿e bra³a udzia³ w postêpowaniu administracyjnym. Legitymacja skargowa przys³uguje zatem tylko tej organizacji spo³ecznej, która
bra³a udzia³ w postêpowaniu administracyjnym jako uczestnik na prawach
strony. Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ organizacjê spo³eczn¹, która zg³osi³a ¿¹danie wszczêcia postêpowania administracyjnego lub ¿¹danie dopuszczenia jej do udzia³u w tym postêpowaniu i po uznaniu przez organ ¿¹dania
za uzasadnione zosta³a dopuszczona na mocy postanowienia do udzia³u
w postêpowaniu na prawach strony. Niespe³nienie tego warunku przes¹dza
o braku legitymacji skargowej organizacji spo³ecznej, a tym samym o odrzuceniu z³o¿onej przez ni¹ skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.17
Równie¿ organizacja spo³eczna, która ograniczy³a siê jedynie do wyra¿enia
pogl¹du na sprawê w trybie art. 35 § 2 k.p.a., nie ma legitymacji skargowej
w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym18.
W przypadku wniesienia skargi przez organizacjê spo³eczn¹ s¹d bêdzie
bada³ jej legitymacjê skargow¹, gdy¿ nie jest zwi¹zany stanowiskiem organu
wyra¿onym w postanowieniu dopuszczaj¹cym organizacjê do udzia³u w postêpowaniu19. S¹d zbada zatem nie tylko kwestiê, czy organizacja bra³a udzia³
w postêpowaniu administracyjnym, ale tak¿e dokona oceny, czy sprawa, w
której zosta³a wniesiona skarga, mieci siê w zakresie statutowej dzia³alnoci
tej organizacji. Stwierdzenie przez s¹d, ¿e wniesienie skargi przez organizacjê spo³eczn¹ w sprawie dotycz¹cej innych osób nie pozostaje w zakresie jej
statutowej dzia³alnoci, jest podstaw¹ do odrzucenia skargi, nawet w przypadku, gdy organizacja bra³a udzia³ w postêpowaniu administracyjnym20.
W art. 50 § 1 p.p.s.a. nie zosta³a wymieniona przes³anka interesu spo³ecznego jako kryterium legitymacji procesowej organizacji spo³ecznej, jed15
16

Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270.
Pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ równie¿ fundacje  por. szerzej uchwa³a sk³adu
siedmiu sêdziów NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, ONSAiWSA 2006, nr 2, poz. 37.
17 J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz,
LexisNexis, Warszawa 2010, s. 148.
18 Por. postanowienie NSA z dnia 7 grudnia 1983 r., II SA 1605/83, ONSA 1983, z. 2,
poz. 104, a tak¿e A. Kabat, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 185.
19 Por. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2008 r., II SA/Po 351/08, LEX nr 499815; tak¿e
M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda [w:] Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2011, s. 273.
20 J.P. Tarno, op. cit., s. 149.
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nak¿e nie mo¿na zapomnieæ o tym elemencie. Zgodnie z art. 50 § 1 p.p.s.a.,
skargê do s¹du administracyjnego mo¿e z³o¿yæ tylko ta organizacja spo³eczna, która faktycznie bra³a udzia³ w postêpowaniu administracyjnym. Z kolei
udzia³ organizacji w postêpowaniu administracyjnym jest warunkowany
m.in. tym, by takiego udzia³u wymaga³ interes spo³eczny. Zatem istnienie lub
brak po stronie organizacji interesu spo³ecznego w postêpowaniu administracyjnym bêdzie mia³o wp³yw na mo¿liwoæ z³o¿enia przez ni¹ skargi do s¹du
administracyjnego w danej sprawie21.
Takie okrelenie przes³anek legitymacji procesowej organizacji spo³ecznej powoduje, ¿e jej legitymacja doznaje pewnych ograniczeñ. Pierwsze ograniczenie wyznaczaj¹ przepisy, które okrelaj¹ zakres i przes³anki, na jakich
organizacja spo³eczna mo¿e braæ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym.
Udzia³ ten jest mo¿liwy tylko w postêpowaniu administracyjnym, w którym
wydawane s¹ zaskar¿alne do s¹du administracyjnego decyzje i postanowienia. Zatem organizacja nie bêdzie mog³a zaskar¿yæ innego ni¿ decyzja
i postanowienie aktu lub czynnoci (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), gdy¿ w takim
postêpowaniu nie jest przewidziany w ogóle udzia³ organizacji22.
Drugie ograniczenie wi¹¿e siê z przes³ankami, na jakich organizacja
mo¿e ¿¹daæ wszczêcia postêpowania administracyjnego albo byæ dopuszczona
do udzia³u w tym postêpowaniu. Jak zosta³o wczeniej wskazane, ¿¹danie
takie jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji i gdy przemawia za tym interes spo³eczny.
Z kolei trzecie ograniczenie ma charakter natury faktycznej. Skargê do
s¹du mo¿e z³o¿yæ tylko ta organizacja, która bra³a udzia³ w postêpowaniu
administracyjnym. Organizacja nie mo¿e zatem z³o¿yæ skargi, gdy nie wykazywa³a w ogóle zainteresowania spraw¹ administracyjn¹, nie zosta³a dopuszczona do postêpowania administracyjnego, choæby postanowienie o odmowie
by³o wadliwe, a tak¿e gdy nie zg³osi³a ¿¹dania dopuszczenia jej do udzia³u
w postêpowaniu, a jedynie ograniczy³a siê do przedstawienia swojego pogl¹du w sprawie wyra¿onego w uchwale jej organu statutowego na podstawie
art. 31 § 5 k.p.a.23
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e od wymogu wczeniejszego brania udzia³u
przez organizacjê spo³eczn¹ w postêpowaniu administracyjnym przepisy
szczególne mog¹ wprowadzaæ wyj¹tki. Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy
z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach od21 T. Wo, [w:] Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Komentarz, red.
T. Wo, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 291; por. tak¿e wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2008 r.,
II OSK 374/07, [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
22 T Wo, op. cit., s. 291; por. tak¿e B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postêpowanie administracyjne i s¹dowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 431.
23 T. Wo, op. cit., s. 291.
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dzia³ywania na rodowisko24 organizacji ekologicznej zosta³o przyznane prawo do wniesienia skargi do s¹du administracyjnego od decyzji wydanej
w postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, niezale¿nie od tego, czy uczestniczy³a ona w postêpowaniu administracyjnym na prawach strony25.
Co do zasady, je¿eli jednak organizacja nie bra³a udzia³u w postêpowaniu
administracyjnym na prawach strony i tym samym nie przys³uguje jej prawo
do wniesienia skargi, to bêdzie mog³a staraæ siê o dopuszczenie jej do udzia³u
w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym w charakterze uczestnika tego postêpowania na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. Wniosek o dopuszczenie do
udzia³u organizacja bêdzie mog³a z³o¿yæ na ka¿dym etapie postêpowania,
gdy¿ w przepisach p.p.s.a. nie zosta³ okrelony termin, po up³ywie którego
wyst¹pienie z takim wnioskiem by³oby niedopuszczalne26. Po otrzymaniu
wniosku organizacji s¹d postanowi, czy dopuciæ j¹ do udzia³u w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym. Postanowienie o odmowie dopuszczenia do
udzia³u w postêpowaniu s¹dowym jest zaskar¿alne za¿aleniem  pod warunkiem, ¿e zapadnie przed s¹dem pierwszej instancji.
Przed wydaniem postanowienia o dopuszczeniu organizacji spo³ecznej do
udzia³u w postêpowaniu w charakterze uczestnika s¹d bêdzie musia³ zbadaæ,
czy sprawa dotyczy zakresu statutowej dzia³alnoci organizacji. W orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym pocz¹tkowo wskazywano, ¿e organizacja, która nie bra³a udzia³u w postêpowaniu administracyjnym regulowanym przepisami k.p.a., mo¿e zg³osiæ swój udzia³ w postêpowaniu s¹dowym ze skargi na
decyzjê administracyjn¹ w sprawie innej osoby na podstawie art. 33
§ 2 p.p.s.a., je¿eli sprawa ta dotyczy jej statutowej dzia³alnoci i gdy przemawia za tym interes spo³eczny, jak stanowi art. 31 § 1 k.p.a.27 Z kolei
w postanowieniu z dnia 28 wrzenia 2009 r. NSA uzna³, ¿e s¹d administracyjny,
rozpoznaj¹c zg³oszony przez organizacjê spo³eczn¹ w trybie art. 33 § 2 p.p.s.a.
wniosek takiej organizacji o dopuszczenie jej do udzia³u w sprawie dotycz¹cej
innego podmiotu, powinien badaæ, czy udzia³ ten, niezale¿nie od postanowieñ
statutu takiej organizacji, s³u¿y zapewnieniu kontroli spo³ecznej nad postêpowaniem. Niedopuszczalna jest bowiem taka wyk³adnia art. 33 § 2 p.p.s.a.,
wed³ug której s¹d administracyjny by³by zobowi¹zany do uwzglêdnienia
24
25

Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zm.
Szerzej: W. Chrócielewski, Legitymacja skargowa w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2010, nr 56, s. 90.
26 M. Jakowska, D. Sylwestrzak, E. Kustra, Udzia³ prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji spo³ecznej w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym, [w:] Podmioty
administracji publicznej i prawne form ich dzia³ania. Studia i materia³y z konferencji jubileuszowej Prof. E. Ochendowskiego, Toruñ 2005, s. 244.
27 Por. postanowienia NSA z dnia 19 sierpnia 2004 r., OZ 340/04 ONSAiWSA 2004, nr 3,
poz. 52, jak równie¿ z dnia 8 padziernika 2007 r., II OZ 951/07 i z dnia 14 padziernika 2008 r.,
II OZ 1042/08, [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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wniosku organizacji spo³ecznej z tego tylko powodu, ¿e jest ona formalnie
organizacj¹ spo³eczn¹, a charakter rozpoznawanej sprawy s¹dowoadministracyjnej jest zgodny z zakresem jej statutowej dzia³alnoci28. Aktualnie
w orzecznictwie s¹dowoadministracyjnym wyra¿any jest pogl¹d, ¿e organizacja spo³eczna ubiegaj¹ca siê o prawo udzia³u w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym w sprawach innych osób musi wykazaæ posiadanie statusu organizacji spo³ecznej, o której mowa w art. 25 § 4 p.p.s.a.29, oraz ¿e sprawa
s¹dowoadministracyjna dotyczy zakresu statutowej dzia³alnoci danej organizacji30.
Zdaniem T. Wosia, przepis art. 33 § 2 p.p.s.a. nie wymaga wykazania
przez organizacjê spo³eczn¹, ¿e za jej udzia³em w postêpowaniu s¹dowym
przemawia interes spo³eczny31. Równie¿ J. Zimmermann zauwa¿y³, ¿e art. 33
§ 2 p.p.s.a. nie upowa¿nia do zastosowania wobec organizacji spo³ecznej
niewystêpuj¹cej we w³asnym interesie prawnym, lecz w sprawach innych
osób wymogu jej uprzedniego udzia³u w postêpowaniu administracyjnym
jako przes³anki uczestnictwa w postêpowaniu. Tak¹ przes³ank¹, wed³ug art. 33
§ 2 p.p.s.a., nie jest równie¿ wskazana w art. 31 § 1 k.p.a. okolicznoæ, ¿e za
udzia³em organizacji spo³ecznej w postêpowaniu ma przemawiaæ interes spo³eczny32.
Stanowisko powy¿sze wydaje siê zasadne. Z brzmienia przepisu art. 33
§ 2 p.p.s.a. nie wynika, aby organizacja musia³a wykazaæ interes spo³eczny,
je¿eli chce staæ siê uczestnikiem postêpowania s¹dowego. Wystarczy, ¿e sprawa bêdzie mieci³a siê w zakresie jej statutowej dzia³alnoci. Nale¿y ponadto
zauwa¿yæ, ¿e aby organizacja sta³a siê uczestnikiem postêpowania na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a., nie jest wymagany jej udzia³ we wczeniejszym
postêpowaniu administracyjnym, w którym uczestniczenie jest warunkowane
interesem spo³ecznym. Zatem s¹d nie ma podstaw do badania istnienia interesu spo³ecznego u organizacji, która nie domaga siê w tym przypadku uruchomienia kontroli s¹dowej na podstawie art. 50 § 1 p.p.s.a., lecz jedynie na
podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. ubiega siê o status uczestnika tocz¹cego siê ju¿
postêpowania.
Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e w sprawach
dotycz¹cych interesów prawnych innych osób organizacjom spo³ecznym zo28
29

Wyrok NSA z dnia 28 wrzenia 2009 r., II GZ 55/09, ONSAiWSA 2010, nr 2, poz. 23.
Na podstawie tego przepisu zdolnoæ s¹dowa przyznawana jest organizacjom spo³ecznym, choæby nie posiada³y one osobowoci prawnej w zakresie ich statutowej dzia³alnoci
w sprawach dotycz¹cych interesów prawnych innych osób.
30 Por. postanowienia NSA z dnia 17 padziernika 2012 r., II OZ 864/12, z dnia 4 lipca
2012 r., II OZ 571/12 i z dnia 15 maja 2012 r., II OZ 401/12, [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
31 T. Wo, op. cit., s. 291.
32 J. Zimmermann, Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 sierpnia 2004 roku, OZ 340/04,
OSP 2005, nr 4, poz. 51.
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sta³y przyznane okrelone uprawnienia zarówno w postêpowaniu administracyjnym, jak i s¹dowoadministracyjnym. Organizacje mog¹ uruchomiæ te
postêpowania poprzez z³o¿enie wniosku w trybie art. 31 § 1 k.p.a. lub poprzez wniesienie skargi na podstawie art. 50 § 1 p.p.s.a., jak równie¿ mog¹
domagaæ siê dopuszczenia ich do udzia³u w tocz¹cych siê postêpowaniach.
Aby jednak nie dosz³o do nadmiernego rozszerzenia liczby podmiotów uczestnicz¹cych w sprawie innej osoby w postêpowaniu administracyjnym b¹d
s¹dowoadministracyjnym, w przepisach prawa  przede wszystkim w k.p.a.
i p.p.s.a.  zosta³y okrelone przez ustawodawcê warunki tego udzia³u.

Summary
Social organizations rights in administrative proceedings
and proceedings before administrative court in matters concerning
another person
Key words: social organization, public interest, statutory goals of the organization, administrative proceedings, proceedings before administrative court, entity participating as
a party.

The provisions of the Code of Administrative Proceedings enable specific
entities not being the parties to participate in the proceedings. One of them
is social organization, which purpose is not to protect the entities own legal
interest, but to protect the public interest. In matters concerning another
person, a social organizations may demand: 1) that the proceedings be initiated, 2) that the organization be allowed to participate in the proceedings.
But social organizations may use that means, if such a demand is justified
by the statutory goals of the organization and public interest. In matters
concerning another person social organizations have also a right to fail
a complain to administrative court and demand that organization be allowed
to participate in the proceedings before administrative court.
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Prawo publiczne i polityka administracyjna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 doæ
jednoznacznie przes¹dza o zasadach ustroju pañstwa. Ustrój polityczny opiera siê g³ównie na zasadach zwierzchnictwa  suwerennoci narodu (art. 4),
demokratyzmu (art. 2 ab initio) oraz pluralizmu politycznego (art. 11); ustrój
wewnêtrzny  na zasadach republikañskiej formy pañstwa (art. 1) oraz podzia³u, równowa¿enia i wspó³dzia³ania w³adz (preambu³a i art. 10); ustrój
spo³eczny  na zasadzie dialogu, pomocniczoci i urzeczywistniania sprawiedliwoci spo³ecznej (preambu³a i art. 2 in fine); ustrój maj¹tkowy  na zasadzie ochrony w³asnoci oraz innych praw rzeczowych i obligacyjnych
(w szczególnoci art. 21); ustrój gospodarczy  na zasadzie spo³ecznej gospodarki rynkowej (art. 20); ustrój rolny  na zasadzie gospodarstwa rodzinnego
(art. 23); ustrój administracyjny w skali ogólnopañstwowej  na zasadzie
jednolitoci, unitarnoci (art. 3) oraz podporz¹dkowania administracji pañstwowej Radzie Ministrów (art. 146 ust. 3); w skali terytorialnej za  na
zasadzie decentralizacji w³adzy publicznej (art. 15 ust. 1) oraz samodzielnoci jednostek samorz¹du terytorialnego (art. 16 ust. 2); ustrój prawny  na
zasadzie pañstwa prawnego (art. 2 in medio).
W ramach tej ostatniej naczelnej zasady mo¿na wyró¿niæ dalsze komponenty (zasady ogólne), przede wszystkim takie jak: zasada praworz¹dnoci
(art. 7), zasady lex fundamentalis i lex superior  Konstytucji i jej supremacji
(art. 8), zasada racjonalnoci ustawodawcy i domniemania konstytucyjnoci
ustaw (art. 188 w zw. z art. 191), zasada przychylnoci wobec prawa miêdzynarodowego (art. 9), zasada poszanowania i ochrony przez w³adze publiczne
uznanych, stypizowanych praw i wolnoci cz³owieka i obywatela oraz dopuszczenia ich ograniczenia jedynie w drodze ustawy (art. 3031), zasada proporcjonalnoci regulacji prawnej  zakaz nadmiernej ingerencji ustawodawcy
w prawa jednostki (art. 31 ust. 3), zasada równoci wobec prawa (art. 32),
powinnoæ przestrzegania prawa przez jednostki (art. 83), zasada konstytucjo1
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nalizacji róde³ prawa (art. 87), zasada niezale¿noci s¹downictwa (art. 173),
zasada powszechnego wymiaru sprawiedliwoci (art. 177), zasada sadowej
kontroli dzia³alnoci administracji publicznej (art. 184), zasada niezawis³oci
sêdziowskiej (art. 178).
Idea pañstwa prawnego nie ma charakteru uniwersalnego2. Jest doktryn¹ charakterystyczn¹ dla tradycji i kultury kontynentalnej. Anglosaskie rule
of law oraz due process of law nie oddaj¹ w pe³ni tej myli filozoficznej.
W swej istocie zasada pañstwa prawnego wyznacza sposób legitymizacji pañstwa i jego organów wobec jednostek (obywateli). Rzeczpospolita Polska nie
jest przy tym pañstwem prawa, ale jest pañstwem, w którym obowi¹zuje
zasada pañstwa prawnego. Pomijaj¹c zatem notoryjny fakt, ¿e na p³aszczynie empirycznej pañstwo realne i pañstwo prawne s¹ od siebie w pewnym
stopniu oddalone, warto jednak przypomnieæ, i¿ idea pañstwa prawnego
w swoim za³o¿eniu mia³a odzwierciedlaæ pañstwo okresu przejciowego, d¹¿¹ce do osi¹gniêcia celu, jakim jest pañstwo praworz¹dne3. Mimo to zasada
pañstwa prawnego nadal stanowi fundament ustroju prawnego wspó³czesnych pañstw.
Pañstwo prawa z kolei to ex definitione pañstwo ustaw4  pañstwo,
w którym normy prawne stanowione panuj¹ bezwzglêdnie. Inaczej mówi¹c,
pañstwo prawa to system nomokracji. Ta pozytywistyczna wizja suwerennoci oznacza, ¿e pañstwo jest ca³oci¹ prawa5. Pañstwo prawa to zatem pañstwo, w którym osi¹ganie okrelonych celów czy realizacja funkcji pañstwowych odbywa siê za pomoc¹ prawa6. Obejmuje ono porz¹dkiem prawnym
postêpowanie organów pañstwowych na zasadzie pe³nego zwi¹zania (the
principle of law fullness). Sama techniczna strona prawa zasadza siê nie na
ius licens (prawo swobodne), ale na ius strictum (prawo cis³e). W zakresie
wymiaru sprawiedliwoci i jurysdykcji administracyjnej stosowanie prawa
w sprawie indywidualnej opiera siê na ideologii decyzji zwi¹zanej (prawo
ca³kowicie determinuje akt stosowania prawa)7. Jest ono tylko w pewnej
mierze zbli¿one do dziewiêtnastowiecznej kategorii formalnego pañstwa
2 P. Przybysz, Idea pañstwa prawnego w niemieckiej myli prawniczej XIX w., [w:] Problemy wspó³czesnego ustrojoznawstwa. Ksiêga Jubileuszowa Profesora Bronis³awa Jastrzêbskiego,
pod red. J. Dobkowskiego, Olsztyn 2007, s. 127.
3 Por. B. Jastrzêbski, Ustrojowe zasady demokratycznego pañstwa prawa. Dylematy i mity,
Olsztyn 2003, passim oraz M. Kordela, Pañstwo praworz¹dne i pañstwo prawne  stosunek
pojêæ, [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, pod red. B. Czecha, Katowice 1992,
s. 413 i n.
4 Por. B. Wasiutyñski, Praworz¹dnoæ, [Obóz Wielkiej Polski. Wskazania programowe.
Zeszyt IV], Warszawa 1927, s. 5 i n.
5 W. L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego . Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924,
s. 183.
6 Por. M. Zmierczak, Kszta³towanie siê koncepcji pañstwa prawnego, [w:] Polskie dyskusje
o pañstwie prawa, pod red. S. Wronkowskiej, Warszawa 1995, s. 14.
7 J. Wróblewski, Z zagadnieñ pojêcia i ideologii demokratycznego pañstwa prawnego (analiza teoretyczna), Pañstwo i Prawo 1990, z. 6, s. 10.
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prawnego. Nie chodzi bowiem tylko o instytucjonalne gwarancje zapewnienia
legalnoci dzia³ania aparatu pañstwowego.
Z drugiej jednak strony w tym uk³adzie prawo staje siê nieuchronnie
rodkiem (narzêdziem) dzia³ania w³adzy. Poci¹ga to za sob¹ instrumentalne
traktowanie prawa8. St¹d ten diametralnie pozytywistyczny  normatywistyczny model pañstwa nie zosta³ jednak ostatecznie w pe³ni przyjêty
w praktyce ustrojowej. Wspó³czesne pañstwo prawne nie oznacza jednak
definitywnego odrzucenia idei pañstwa prawa, ale takie wykorzystanie jego
podstawowych instytucji, które w powi¹zaniu z innymi zasadami ustroju
pañstwowego odzwierciedla wieloprzymiotnikowy charakter pañstwa. Nale¿y
odnotowaæ, i¿ idea pañstwa prawa nie by³a pocz¹tkowo zwi¹zana z demokratyzmem, pomocniczoci¹, spo³eczn¹ gospodark¹ rynkow¹ czy sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹. Rozwój tych ostatnich spowolni³ czy nawet zahamowa³ d¹¿enie do pañstwa praworz¹dnego. Obecnie idea pañstwa prawnego nie jest
wartoci¹ jednostkow¹ i samoistn¹, ale nale¿y j¹ widzieæ w ca³okszta³cie
urz¹dzeñ ustrojowych9.
Przenosz¹c powy¿sze uwagi na grunt nauk administracyjnych, mo¿na
stwierdziæ, ¿e w obecnych pañstwach Europy kontynentalnej nie wystêpuje
administrowanie wy³¹cznie przez prawo (the principle of administration
through law), choæ oczywicie determinacja prawna odgrywa bardzo istotn¹
rolê w funkcjonowaniu administracji publicznej. Niejednokrotnie podkrela
siê zwi¹zanie administracji prawem10, choæ zazwyczaj nie jest to zwi¹zanie
bezwzglêdne.
Stosunek administracji publicznej do prawa wyra¿a konstytucyjna zasada praworz¹dnoci. Jej treci¹ jest legalizm organów administracyjnych,
a wiêc stan, w którym s¹ utworzone i prowadz¹ aktywnoæ zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
W przepisie art. 7 Konstytucji czytamy: Organy w³adzy publicznej dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa. Warto zwróciæ uwagê na element
tego przepisu, wyra¿aj¹cy siê w s³owach: na podstawie i w granicach. Problemem pozostaje wszelako interpretacja tego zwrotu konstytucyjnego,
w szczególnoci odpowied na pytanie: czy mamy tu do czynienia z koniunkcj¹, czy mo¿e z alternatyw¹? Jest to zagadnienie o du¿ej donios³oci praktycznej. Sprowadza siê bowiem do kwestii szczegó³owoci (stopnia wyranoci
8 W. Lang, Instrumentalne pojmowanie prawa a pañstwo prawa, Pañstwo i Prawo
1991, z. 12, s. 3 i n. Zob. tak¿e A. B³a, Pañstwo prawa i polityka administracyjna, [w:] Polityka
administracyjna, pod red. J. £ukasiewicza, Rzeszów 2008, s. 143. Por. H. Kaczmarczyk, Rz¹dy
prawa a nie ludzi. Pogl¹dy F.A. von Hayeka na temat instrumentalizacji prawa, Kielce 2011,
passim.
9 Por. M. Stefaniuk, Dzia³anie administracji publicznej w ujêciu nauk administracyjnych,
Lublin 2009, s. 280 i n.
10 Por. M. Jakowska, Zwi¹zanie administracji publicznej prawem. Ksiêga pami¹tkowa
profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruñ 1999, s. 137146.
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i precyzyjnoci) wyra¿onego w ustawie tytu³u do dzia³ania dla organu administracyjnego. Jeli przyjmiemy, ¿e ka¿de dzia³anie organu w³adzy publicznej
musi byæ oparte na przepisie prawnym i jednoczenie mieciæ siê w ramach
obowi¹zuj¹cego prawa, to wynika z tego, ¿e organ w³adzy publicznej ka¿dorazowo musi legitymowaæ siê odpowiedni¹ kompetencj¹11, a sposób jej wykonania winien mieciæ siê w granicach okrelonych prawem. Konsekwencj¹
tego bêdzie koniecznoæ legitymowania siê podstaw¹ prawn¹, upowa¿nieniem o znacznym poziomie szczegó³owoci. Takie pojmowanie zwi¹zania administracji prawem, z naczeln¹ zasad¹ prymatu ustawy, jest jednak charakterystyczne dla systemów prawnych, w których istnieje mo¿liwoæ wniesienia
skargi o stwierdzenie niewa¿noci aktu (niezale¿nie od jego charakteru
i formy) z powodu nadu¿ycia (przekroczenia) w³adzy. W wielu pañstwach
europejskich (przede wszystkim we Francji), jak te¿ w systemie unijnym
recours pour excès de pouvoir jest prawnym rodkiem kontroli w³adzy.
W Polsce jednak exces (détournement) de pouvoir nie jest samoistn¹ podstaw¹ kasacji czy reformacji aktu administracyjnego12, albowiem  co do zasady
 dopiero stwierdzone wyrokiem s¹du powszechnego przestêpne nadu¿ycie
formalistycznie rozumianych uprawnieñ, przy jednoczesnym dzia³aniu w tym
zakresie na szkodê interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 k.k.13) jest
przyczyn¹ wznowienia postêpowania administracyjnego14. W sytuacji natomiast przyjêcia wyk³adni sformu³owania na podstawie i w granicach prawa, zgodnie z któr¹ mamy do czynienia z upowa¿nieniami alternatywnymi,
organ w³adzy publicznej, podejmuj¹c konkretne dzia³ania, np. w zale¿noci
od mo¿liwoci stosowania rodków przymusu pañstwowego, musi legitymowaæ siê podstaw¹ szczegó³ow¹ b¹d ogóln¹ norm¹ kompetencyjn¹ (upowa¿nieniem generalnym).
W tym kontekcie uzasadniona mo¿e byæ hipoteza, ¿e organy w³adzy
publicznej dzia³aj¹ na podstawie prawa albo w granicach prawa. W pewnych
sferach organy stosuj¹ prawo, w innych tylko go przestrzegaj¹ (dostosowuj¹
11 Na temat rozbie¿noci w pojmowaniu kompetencji na gruncie ogólnego prawoznawstwa
i nauce prawa administracyjnego zob. np. J. Dobkowski, Kompetencja administracyjna (niektóre
uwagi na kanwie pracy A. Matczaka Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków
2004), [w:] Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, t. I: Minesclinea, pod red. J. S³ugockiego,
Bydgoszcz 2008, s. 109116. W Polsce, inaczej ni¿ w Wielkiej Brytanii, nie obowi¹zuje zasada
intra vires, zgodnie z któr¹ tylko parlament jest suwerennym organem w³adzy pañstwowej,
a inne organy mog¹ stanowiæ prawo pozytywne na podstawie przyznanej im przez parlament
wyranej kompetencji. Rzutuje to tak¿e na ogólne pojêcie kompetencji  nale¿y j¹ postrzegaæ
nie jako delegacjê ustawow¹, ale szczególnego rodzaju upowa¿nienie (tytu³) do wkraczania
w sferê praw i wolnoci jednostek, maj¹ce swoje oparcie w ustawie.
12 Zob. J. Dobkowski, Détournement de pouvoir, [w:] Teoria nauk administracyjnych. Ksiêga pami¹tkowa Jerzego Stefana Langroda, pod red. J. Niczyporuka, Pary¿ 2011, s. 253274.
13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
14 Zob. art. 145 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
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siê do okrelonych prawem granic). Ujawnia siê zatem ró¿nica miêdzy postrzeganiem zasady z art. 7 Konstytucji nie tylko w kontekcie legalizmu
prawa publicznego, ale szerzej rozumianej praworz¹dnoci formalnej. Tezê tê
podbudowuje tak¿e nomenklatura ustawy zasadniczej. W wielu przepisach
ustrojodawca stanowi, ¿e dane dzia³anie mo¿e nast¹piæ jedynie na podstawie
prawa. Dla przyk³adu, dyspozycja przepisu z art. 90 ust. 1 Konstytucji brzmi:
Rzeczpospolita Polska mo¿e na podstawie umowy miêdzynarodowej przekazaæ organizacji miêdzynarodowej lub organowi miêdzynarodowemu kompetencje organów w³adzy pañstwowej w niektórych sprawach. Zgodnie z art.
228 ust. 2 Konstytucji, stan nadzwyczajny mo¿e byæ wprowadzony tylko na
podstawie ustawy, w drodze rozporz¹dzenia, które podlega dodatkowemu
podaniu do publicznej wiadomoci. Z kolei zgodnie z art. 92 ust. 1 zdanie
pierwsze Konstytucji, rozporz¹dzenia s¹ wydawane przez organy wskazane
w Konstytucji, na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Tak¿e zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów
i ministrów s¹ wydawane na podstawie ustawy (art. 93 ust. 2 Konstytucji).
Ponadto organy samorz¹du terytorialnego na podstawie i w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie ustanawiaj¹ akty prawa miejscowego obowi¹zuj¹ce na obszarze dzia³ania tych organów (art. 94 Konstytucji). Ustrój wewnêtrzny jednostek samorz¹du terytorialnego okrelaj¹, w granicach ustaw,
ich organy stanowi¹ce (art. 169 ust. 4 Konstytucji). Natomiast w wietle art.
79 ust. 1 Konstytucji skarga do Trybuna³u Konstytucyjnego mo¿e zostaæ
wniesiona w sprawie zgodnoci z Konstytucj¹ ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego s¹d lub organ administracji publicznej
orzek³ ostatecznie o wolnociach lub prawach wnosz¹cego skargê albo o jego
obowi¹zkach okrelonych w Konstytucji, czyli a contrario  s¹d lub organ
administracji publicznej orzeka o wolnociach lub prawach cz³owieka i obywatela albo o jego obowi¹zkach wy³¹cznie na podstawie prawa. Przytoczone
przyk³ady regulacji konstytucyjnej wiadcz¹ o roz³¹cznym traktowaniu dzia³ania w³adzy publicznej na podstawie prawa oraz w granicach prawa15.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 6 k.p.a. organy prowadz¹ce
postêpowanie dzia³aj¹ na podstawie przepisów prawa (ale nie w granicach
prawa). S¹ w pewnej mierze niewolnikami przepisów procesowych i po
czêci materialnych.
Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e na p³aszczynie reglamentacyjno-porz¹dkowej
tam, gdzie dochodzi do ingerencji w prawa cz³owieka lub w sferê przyznanych uprzednio uprawnieñ, organy w³adzy publicznej winny posiadaæ szczegó³owe upowa¿nienia ustawowe, wskazuj¹ce na stan faktyczny (hipotezê),
15 Szerzej: J. Dobkowski, Zró¿nicowanie charakteru prawnego uchwa³ rady gminy (uwagi
de lege lata), Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Miêdzynarodowe 2010, nr 2 (16),
s. 57 i n.
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w którym s¹ obowi¹zane lub maj¹ prawo podj¹æ konkretn¹ czynnoæ oraz
zakres, formê i charakter prawny tego dzia³ania. Odbywa siê to g³ównie
przez wydawanie rozmaitych aktów prawnych  generalnych (normatywnych) oraz indywidualnych (administracyjnych), co oznacza, ¿e organy w³adzy publicznej stanowi¹ i/lub stosuj¹ przepisy prawa. W niektórych sytuacjach prawo nie wi¹¿e bezwzglêdnie, ale pozostawia samym organom
w³adzê dyskrecjonaln¹ w zakresie oceny dowodów w dotarciu do prawdy
materialnej lub te¿ w interpretacji przepisów prawa, czy wreszcie nawet co
do samej potrzeby okrelenia skutku prawnego.
Niemniej jednak we wspó³czesnych pañstwach administracja wykonuje
tak¿e zadania publiczne w zakresie wiadczenia us³ug kulturalno-bytowych
dla ludnoci oraz zarz¹dza rozbudowan¹ infrastruktur¹ i maj¹tkiem publicznym, czy te¿ kieruje procesami ogólnorozwojowymi. W tych p³aszczyznach
dzia³a na podstawie ogólniejszych tytu³ów prawnych, wskazuj¹cych nie na
kompetencje, ale na cele, które powinna osi¹gaæ. Nie spe³nia tu funkcji jurysdykcyjnej, ale organizuj¹c¹, gdzie ewentualna decyzja administracyjna ma
charakter pomocniczy albo zabezpiecza tylko interesy stron. St¹d zakres
zwi¹zania administracji prawem jest tu inny i odmienna jest sama techniczna strona przepisów. Prawo stwarza tu raczej ramy do rozwijania twórczej
dzia³alnoci, ani¿eli daje do rêki konkretne instrumenty prawne. Administracja ma przy tym wykazywaæ inicjatywê w³asn¹, bo jej rola nie ogranicza siê
do wydawania aktów prawnych, chodzi tu przede wszystkim o osi¹ganie
realnych celów spo³ecznych oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnoci.
W tej p³aszczynie sprawy indywidualne wystêpuj¹ rzadko; bardziej liczy siê
dzia³anie ogólne i ca³ociowe. Tu administracja prawa zasadniczo nie stosuje,
a raczej tylko tworzy i przestrzega16.
Wszystko to prowadzi do wniosku, ¿e zakres zwi¹zania administracji
publicznej obowi¹zuj¹cym prawem mo¿e byæ ró¿ny.
Organy administracyjne dzia³aj¹ na podstawie prawa, wtedy  co do
zasady  kiedy prawo tworz¹. Legislacja administracyjna nie ma jednak
w Polsce charakteru samoistnego. Ustawodawcza rola parlamentu nie jest
tak jak we Francji, ograniczona17. W Polsce nie ma te¿ spraw, w których
ustawa okrela podstawowe zasady18. Niemniej jednak, mimo ¿e ustawodawca okrela przedmiot i zakres spraw przekazanych organom administracji do normatywnego wykonania, podaj¹c czêsto jeszcze wytyczne co do meritum, to jednak przy wykorzystaniu uprawnieñ prawotwórczych organy
administracyjne dysponuj¹ pewnym przedzia³em samodzielnoci w okrele16 Szerzej: J. Dobkowski, Differentia specifica wspó³czesnego prawa administracyjnego
(prolegomena), Studia Prawnoustrojowe 2009, nr 9, s. 413422.
17 Art. 34 w zw. z art. 37 linea 1 Konstytucji Republiki Francuskiej (La Constitution
française du 4 octobre 1958).
18 Art. 34 Konstytucji Republiki Francuskiej.
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niu treci norm prawnych. Jest to m.in. zwi¹zane z przyjêtym systemem
rz¹dów. Ustawodawstwo delegowane jest de facto wynikiem kompromisu na
linii Sejm  Rada Ministrów lub Sejm  Prezydent.
Organy administracyjne dzia³aj¹ na podstawie prawa tak¿e wtedy, kiedy
prawo stosuj¹. Dysponuj¹ wówczas pewnym luzem decyzyjnym  czy to
w zakresie uznania administracyjnego (wyboru konsekwencji prawnej w danym przypadku), czy te¿ ustalania znaczenia pojêæ prawnie niedookrelonych
lub swobodnej oceny dowodów w procesie dochodzenia do prawdy. Posiadaj¹
zatem w³adztwo dyskrecjonalne w za³atwianiu spraw indywidualnych.
Organy administracyjne dzia³aj¹ natomiast w granicach prawa wtedy,
gdy rozwijaj¹ twórcz¹ dzia³alnoæ w obrêbie ustaw, wykorzystuj¹c swobodê
organizatorsk¹ do realizacji powierzonych celów i funkcji. Mówi¹c o granicach prawa, mam tu na myli granicê do czego (okrelaj¹c¹, jaki jest
dopuszczalny zakres danej dzia³alnoci)19. Legalizm organów administracyjnych bêdzie wyra¿a³ siê w tym przypadku w cis³ym przestrzeganiu obowi¹zuj¹cego prawa  w dostosowywaniu siê do istniej¹cych ram prawnych.
Powy¿sze zasady maj¹ charakter ramowy, gdy¿ to ustawodawca za ka¿dym razem decyduje o zakresie zwi¹zania administracji publicznej w danej
kategorii spraw publicznych. Uzupe³nia to system organizacji administracji
publicznej w Polsce. Nie jest ona budowana jedynie na zasadzie biurokratyzmu w oparciu o czynnik zawodowy (profesjonalny), ale tak¿e na zasadzie
demokratyzmu  z udzia³em czynnika obywatelskiego, który posiada szersz¹
spo³eczn¹ legitymacjê do rozwi¹zywania problemów ¿ycia zbiorowego.
Uprzednie spostrze¿enia prowadz¹ do wniosku, ¿e swobodna dzia³alnoæ
administracji publicznej w sferze zewnêtrznej jest w Polsce z zasady wy³¹czona. Nie istnieje ¿adna arbitralnoæ wynikaj¹ca z istoty administrowania.
Niemniej zarówno w sferze stanowienia prawa, jak i jego stosowania czy
przestrzegania znajduj¹ siê obszary nie w pe³ni determinowane prawnie.
W tych obszarach administracja publiczna ma prowadziæ w³asn¹ politykê.
Ma przy tym kreowaæ rzeczywistoæ, maj¹c na wzglêdzie dobro wspólne (interes publiczny), uwzglêdniaj¹c akty rz¹dzenia w³adzy politycznej, wykorzystuj¹c mechanizmy zarz¹dzania publicznego, inicjuj¹c przemylan¹ dzia³alnoæ organizatorsk¹, a mo¿e nawet w sytuacjach szczególnych kieruj¹c siê
norm¹ intuicyjn¹  poczuciem prawnym (rechtsfindung)20.
19
20

K. Pa³ecki, Prawo  polityka  w³adza, Warszawa 1988, s. 105.
Na temat tej podstawy dzia³alnoci organów publicznych zob. S. Kutrzeba, Historja
róde³ dawnego prawa polskiego, Kraków 1987 (reprint wyd.: Lwów 19251926), s. 282,
a zw³aszcza W. Reiss, Prawo administracyjne w zarysie, cz. 1: Nauka administracji, Toruñ
1946, s. 127. Zob. tak¿e T. Nausbaum-Hilarowicz, Zasada Swobodnego Oceniania w nauce
administracyi i w prawie administracyjnem austryackiem, Przewodnik Naukowy i Literacki.
Dodatek do Gazety Lwowskiej, rok XLIV, t. XLII, nr 3, s. 1047 i 1054 i n., nr 4, s. 1133 i n.,
a zw³aszcza R. v. Laun, Das freie Ermessen und seine Grenzen, Leipzig  Wien 1910, s. 5 i n.
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Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e gdy pomimo regulacji prawnej (g³ównie
normatywnej, ale czasem i orzeczniczej oraz wyj¹tkowo zwyczajowej lub kontaktowej) wystêpuje jej deficyt, wówczas otwiera siê pole dla dzia³ania praktycznego, twórczego wype³niania ustaw  polityki administracyjnej21. Inaczej
mówi¹c, o mo¿liwociach polityki administracyjnej przes¹dza przyjêta dla
danej kategorii spraw polityka prawa. W sensie determinant dzia³ania administracji publicznej prawo i polityka administracyjna to uk³ad naczyñ po³¹czonych. Mo¿na tak¿e stwierdziæ, ¿e w nawi¹zaniu do takich pojêæ jak pañstwo ustaw lub pañstwo sêdziów coraz czêciej podnosi siê koncepcjê
pañstwa administracyjnego22. Istniej¹ bowiem  mimo multicentryzmu
róde³ prawa  granice skutecznej regulacji prawnej procesu administrowania, a bezgraniczna wiara w autorytet prawa i jego sprawcz¹ moc jest
w pewnej mierze utopijna. Ponadto milczenie prawa (ustawy)23 nie zawsze
jest wiadomym przejawem polityki prawa i nie powinno byæ traktowane
przez piastunów stanowisk i funkcji publicznych jako forma dozwolenia. Wyp³ywa z tego postulat racjonalnoci podejmowanej polityki administracyjnej24. W wietle powy¿szego jawi siê ona równie¿ jako swoista aktywnoæ
praeter legem.

Summary
Public law and administrative policy
Key words: state of law, the principle of law fullness, the principle of administration through
law, public law, administrative policy.

In a state of law administrative policy is the activity of administrative
organs is done on the bounds of law. It consists in the choice of the best ways
of public tasks fulfillment. The possibilities of prejudice adopted administrative policy for the category of policy issues of law. It also appears as a specific
activity praeter legem.
21 Por. J. Je¿ewski, O prawnym uwarunkowaniu polityki administracyjnej, [w:] Wspó³czesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego, pod red. A. B³asia, Poznañ
1999, 32 i n.
22 F. Schuppert, Administracja i prawo administracyjne w kooperatywnym pañstwie administracyjnym, [w:] Prawo publiczne na prze³omie, Poznañ 2001, s. 139 i n.
23 Por. W. Lang, Milczenie prawa w pañstwie prawa, [w:] Ze sztandarami prawa przez wiat.
Ksiêga dedykowana Profesorowi Wieñczys³awowi Wagnerowi von Igelgrund, pod red. R. Tokarczyka, K. Motyki, Kraków 2002, s. 159 i n. Zob. tak¿e T. Nausbaum-Hilarowicz, Zasada Swobodnego Oceniania w nauce administracyi i w prawie administracyjnem austryackiem, Przewodnik
Naukowy i Literacki. Dodatek do Gazety Lwowskiej, rok XLIV, t. XLII, nr 5, s. 1251 i n.
24 Zob. J. Dobkowski, Des conditions juridiques de la politique administrative en Pologne
contemporaine, [w:] Problèmes de la théorie des sciences administratives, pod red. J. Niczyporuka, Paris 2011, passim.
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O potrzebie nowych rozwi¹zañ w zakresie
finansowania partii politycznych uwag kilka
Kontrowersje w przedmiocie finansowania partii politycznych s¹ obecne
w dyskursie publicznym od wielu lat. Odpowiedzi na pytanie o najlepsz¹,
najefektywniejsz¹ formê finansowania (ród³a i wydatkowanie posiadanych
kwot), ale równie¿ o mechanizmy skutecznie eliminuj¹ce zjawiska patologiczne, w tym korupcyjne, poszukuj¹ przedstawiciele nauki, mediów, a tak¿e
sami politycy. Zw³aszcza w okresie wyborczym dyskusja nabiera szczególnej
intensywnoci, kiedy to kampanie przypominaj¹ polityczny i finansowy wycig zbrojeñ1 , a partie polityczne siêgaj¹ po coraz to nowoczeniejsze rodki
przekazu, by zachêciæ wyborców do oddania g³osu na ich listy i kandydatów.
Obserwacja, w jaki sposób partie polityczne wydaj¹ gromadzone rodki
finansowe, ile i na jakie formy reklamy wyborczej przeznaczaj¹ pieni¹dze,
uzasadnia pytanie, w jakim kierunku powinny iæ zmiany mechanizmów
finansowania partii politycznych  zw³aszcza w wietle coraz bardziej agresywnych kampanii wyborczych. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿ fakt, i¿
w dobie wiatowego kryzysu gospodarczego priorytetem staje siê poszukiwanie instrumentów racjonalizuj¹cych gospodarkê finansow¹ pañstwa,
w tym partii politycznych  bêd¹cych nieodzownym elementem ¿ycia publicznego; poszukiwania rozwi¹zañ eliminuj¹cych patologie i umacniaj¹cych spo³eczne poczucie zasadnoci dzia³ania na scenie politycznej partii
politycznych, gdy¿ oceny wystawiane im przez spo³eczeñstwo nie napawaj¹
optymizmem, sk³aniaj¹c do g³êbokiej refleksji. Dlatego te¿ celem niniejszego opracowania nie jest kompleksowe przedstawienie mechanizmów finansowania partii i sporów wokó³ stale pojawiaj¹cego siê pytania o to, czy partie
1 W wyborach do Sejmu i Senatu, które odby³y siê 9 padziernika 2011 r., najwiêcej na
kampaniê wyborcz¹ wyda³y komitety wyborcze: Prawa i Sprawiedliwoci  30 119 644 z³, Platformy Obywatelskiej  29 274 776,20 z³, Sojuszu Lewicy Demokratycznej  24 163 755,58 z³,
Polskiego Stronnictwa Ludowego  12 699 503,72. Najmniej wyda³ Komitet Wyborczy Ruchu
Palikota  1 748 565,57 z³. Wymienione sumy obrazuj¹, na jak wysokim poziomie kszta³tuj¹ siê
wydatki na prowadzenie kampanii wyborczych.
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powinny byæ finansowane w ca³oci z bud¿etu pañstwa, czy nale¿y odst¹piæ
od finansowanie bud¿etowego, czy te¿ utrzymaæ dotychczasowe status quo
 zagadnieniu temu powiêcono bowiem wiele publikacji naukowych2. Kluczowe jest pytanie o potrzebê i zakres wprowadzenia zmian dotycz¹cych
mechanizmów wydatkowania rodków, jakie partie polityczne pozyskuj¹ od
swoich cz³onków, sympatyków czy z bud¿etu pañstwa, a tak¿e o kierunek
tych¿e zmian.

Jawnoæ finansowania partii politycznych
Regulacja problematyki partii politycznych w Polsce, w tym zasad i róde³ ich finansowania3, nie ma d³ugiej historii. Pierwsza powojenna ustawa
o partiach politycznych uchwalona zosta³a w 1990 r.4 Jej treæ nie by³a
rozbudowana, ustawa liczy³a jedynie 8 artyku³ów, a mechanizmom finansowania powiêcony by³ jeden artyku³  artyku³ 6. Okrelono w nim ród³a
finansowania partii politycznych, zasady prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej oraz zasady opodatkowania partii. Nadrzêdn¹ zasad¹ uczyniono zasadê
jawnoci  co zosta³o wyra¿one wprost w art. 6 ust. 8 ustawy z 1990 r. ród³a
finansowania, do których zaliczono sk³adki cz³onkowskie, spadki, zapisy, dochody z maj¹tku i z dzia³alnoci gospodarczej oraz ofiarnoci publicznej,
mia³y byæ jawne. Ustawa wprost nie wskazywa³a podmiotów uprawnionych
do przekazywania rodków pieniê¿nych i maj¹tkowych partiom politycznym,
poprzestaj¹c na wprowadzeniu zakazu finansowania partii (korzystania
z wsparcia rzeczowego i pomocy finansowej) od osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego oraz od osób prawnych z wy³¹cznym udzia³em
osób zagranicznych. Ustawa z 1990 r. zezwala³a na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej, ograniczaj¹c jednoczenie jej formy prawne do spó³dzielni
i udzia³u w spó³kach. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ przyjête rozwi¹zania mia³y bardzo
ogólnikowy i lakoniczny charakter, co mog³o stwarzaæ okazje do nadu¿yæ
i finansowania partii ze róde³ niedozwolonych.
2 Na temat finansowania partii politycznych czytaj: M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Studium prawnoporównawcze, Olsztyn 2006, s. 117159; M. Granat,
A. Gorgol, J. Sobczak, Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa 2003, s. 84184;
M. Chmaj, Finansowanie partii politycznych, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2008, s. 161199; M. Bidziñski, Finansowanie partii
politycznych w Polsce, Warszawa 2011; A. Gorgol, Zasady finansowania partii politycznych
w Polsce, [w:] Partie polityczne we wspó³czesnym konstytucjonalizmie, pod red. M. Granata,
P. Policastro, J. Sobczaka, Lublin 2001, s. 209236.
3 Szerzej o ewolucji rozwi¹zañ w zakresie finansowania partii politycznych w: S. lusarczyk, Finansowanie partii politycznych w Polsce  ewolucja i problemy praktyki w wietle orzecznictwa, [w:] Partie polityczne: permanentne problemy: studia z zakresu funkcjonowania systemu
politycznego, pod red. J. Kornasia, Kielce 2005, s. 213231.
4 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz.U. nr 54, poz. 312).
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Niedoskona³oci regulacji z 1990 r. i ich krytyczna ocena5 sta³y siê przyczynkiem do podjêcia prac nad now¹ ustaw¹, których efektem sta³o siê
uchwalenie 27 czerwca 1997 r. ustawy o partiach politycznych6. W przeciwieñstwie do poprzedniej zagadnienia zwi¹zane z finansowaniem partii politycznych zosta³y w niej bardziej rozbudowane. Problematyce tej powiêcony
zosta³ rozdzia³ 4 zatytu³owany Finansowanie partii politycznych.
Transparencja finansowej strony dzia³alnoci partii politycznych jest
wa¿nym elementem jawnoci ¿ycia publicznego7. Obecnoæ partii w debacie
publicznej to zjawisko powszechnie akceptowane, nie budz¹ce najmniejszych
kontrowersji czy to w wiecie nauki, czy wród innych obserwatorów ¿ycia
spo³ecznego, a wrêcz uznawane za niezbêdny element wspó³czesnych demokracji8. Katalog funkcji realizowanych przez partie9 doskonale uwydatnia ich
zwi¹zki z wszelkimi aspektami funkcjonowania pañstwa. Z racji faktu, i¿
g³ówn¹ p³aszczyzn¹ dzia³ania partii s¹ organy o charakterze przedstawicielskim, istnieje koniecznoæ okrelenia i przyjêcia mechanizmów pozwalaj¹cych na upublicznienie informacji o sposobach pozyskiwania i wydatkowania
rodków finansowych10, jak równie¿ umo¿liwienie prowadzenia spo³ecznej
kontroli tej strony dzia³alnoci partii11.
Jawnoæ finansowania partii politycznych nabiera szczególnego charakteru tak¿e w kontekcie walki z niepo¿¹danymi zjawiskami, takimi jak np.
korupcja czy  co szczególnie jest podnoszone w ostatnim okresie  niegospodarnoæ przeradzaj¹ca siê w marnotrawienie posiadanych rodków12. O isto5 Zob. M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii..., s. 126127, M. Granat, Publicznoprawny status partii politycznej w wietle ustawy z 27 czerwca 1997 r., Pañstwo i Prawo
1998, z. 5, s. 25.
6 Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r., nr 79,
poz. 857 z pón. zm.)  dalej u.p.p .
7 Na znaczenie zasady jawnoci finansowania partii politycznych zwraca³ uwagê w swoim
orzecznictwie Trybuna³ Konstytucyjny (K 25/03, P 20/03), a tak¿e S¹d Najwy¿szy (SN III SW 15203).
8 Tak te¿ Trybuna³ Konstytucyjny, sygn. akt. Pp1/99.
9 Katalog funkcji partii politycznych nie ma zamkniêtego charakteru, st¹d mo¿na zaobserwowaæ ró¿norodne podejcie do omawianego zagadnienia wród przedstawicieli nauki. Szerzej
czytaj W. Sokó³, Funkcje partii politycznych, [w:] Wspó³czesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, pod red. W. Soko³a i M. ¯migrodzkiego, Lublin 2003, s. 6584;
M. Chmaj, Funkcje partii, [w:] M. Chmaj, W. Sokó³, M. ¯migrodzki, Teoria partii politycznych,
Lublin 1999, s. 5375, M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii..., s. 3342.
10 M. Chmaj, Jawnoæ finansowania polityki, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle
europejskim, pod red. M. Chmaja, Toruñ 2008, s. 37.
11 Zob. M. Chmaj, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii..., s. 117; a tak¿e idem, Jawnoæ
finansowania polityki..., s. 37; A. Jackowska, J. Zbieranek, Spo³eczna kontrola finansowania
partii politycznych, [w:] Subwencje z bud¿etu pañstwa dla partii politycznych. Jawnoæ i kontrola, pod red. J. Zbieranka, Warszawa 2008, s. 3642.
12 Obserwacja wydatków na kampanie wyborcze sk³ania do konkluzji, i¿ partie lekk¹
rêk¹ wydaj¹ rodki finansowe na reklamê wizualn¹ kandydatów (wielkopowierzchniowe reklamy wizualne, billboardy), zdaj¹c siê zapominaæ o potrzebie merytorycznego prowadzenia kampanii. Zob. sprawozdanie finansowe komitetu wyborczych, które uzyska³y mandaty w Sejmie
VII kadencji: [online] <http://pkw.gov.pl/wybory-do-sejmu-rp-i-do-senatu-rp-2011/komunikatpanstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-13-lutego-2012-r.html>, dostêp: 28.02.2012.
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cie zasady jawnoci finansowania partii politycznych wiadczy umieszczenie
jej w rozdziale I Konstytucji13. Ustawodawca konstytucyjny uzna³ j¹ tym
samym nie tylko za nadrzêdn¹ zasadê okrelaj¹c¹ dzia³alnoæ partii politycznych, ale równie¿ zasadê o bardzo wa¿nej roli dla funkcjonowania pañstwa14.
Rozpoczynaj¹cy sekwencjê przepisów okrelaj¹cych mechanizmy finansowania partii politycznych art. 23a u.p.p. zmodyfikowa³ nieco wyra¿on¹ w art. 11
ust. 2 Konstytucji RP zasadê jawnoci, stanowi¹c, ¿e ród³a finansowania
partii politycznych s¹ jawne. Powsta³y tym samym pewien dysonans nie
powinien jednak stwarzaæ w¹tpliwoci interpretacyjnych w okrelaniu zakresu zasady jawnoci. Mimo i¿ ustawodawca odniós³ j¹ to róde³, nale¿y przyj¹æ
jej szersze rozumienie, wynikaj¹ce z Konstytucji15. Jawnoci¹ objête winny
byæ zatem nie tylko ród³a, ale równie¿ mechanizmy dysponowania pozyskanymi rodkami. Zasada jawnoci finansów partii politycznych nie ma jedynie
charakteru deklaratoryjnego. Regulacje ustawowe nak³adaj¹ na partie polityczne szereg obowi¹zków stanowi¹cych istotne gwarancje jawnoci ich finansowania. Od obowi¹zku corocznego przedstawiania sprawozdania o dochodach po mechanizmy wp³acania i przechowywania rodków finansowych
czy wymogi odnonie prowadzenia rachunkowoci. Jednak¿e uczynienie
z zasady jawnoci finansowania partii politycznych podstawowego wyznacznika ich funkcjonowania nie przek³ada siê w pe³ni na stan wiadomoci
spo³ecznej w badanym obszarze. Zakres informacji podawanych do wiadomoci publicznej (publikowanych w Monitorze Polskim) nie odzwierciedla
w pe³ni wszystkich aspektów gospodarki finansowej partii politycznych, nie
pozwalaj¹c tym samym na pe³ne zorientowanie siê w rzeczywistym przeznaczeniu rodków gromadzonych na rachunkach partii politycznych16.

ród³a finansowania partii politycznych
Ustawodawca uj¹³ ród³a finansowania partii politycznych w dwóch
p³aszczyznach  poprzez okrelenie podmiotowej strony róde³ finansowania
oraz wskazuj¹c konkretne formy, w jakich mog¹ byæ przekazywane partiom
politycznym rodki pieniê¿ne lub sk³adniki maj¹tkowe. Partie polityczne
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483
z pón. zm.).
14 M. Granat, Publicznoprawny status partii..., s. 35.
15 Jak wskazuje M. Chmaj, za elementy konstytucyjnej zasady jawnoci finansowania
partii politycznych mo¿na uznaæ zasady: jawnoci maj¹tku partii politycznych, jawnoci róde³
finansowania, okrelenia zasad dofinansowania partii z bud¿etu pañstwa, szczegó³owoci sprawozdañ finansowych partii i nadzoru pañstwa nad dzia³aniami partii politycznych. Zob. idem,
Status rodków otrzymywanych przez partie polityczne z bud¿etu pañstwa z tytu³u subwencji.
Problematyka jawnoci, [w:] Subwencje z bud¿etu pañstwa..., s. 20.
16 Zob. A. Jackowska, J. Zbieranek, System finansowania partii politycznych w Polsce,
[w:] Partie i system partyjny III RP, pod red. K. Kowalczyka, Toruñ 2011, s. 2627.
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mog¹ byæ finansowane jedynie przez osoby fizyczne, a zakazem objête zosta³o
finansowane partii przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej. Finansowanie partii przez osoby fizyczne
ograniczone zosta³o jedynie do obywateli polskich zamieszka³ych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele polscy zamieszkuj¹cy poza granicami kraju, jak równie¿ cudzoziemcy oraz osoby nie posiadaj¹ce ¿adnego
obywatelstwa nie mog¹ przekazywaæ ¿adnych rodków na rzecz partii.
Podmiotowa strona róde³ finansowania zosta³a ograniczona równie¿ poprzez wskazanie górnych limitów kwot, jakie mog¹ byæ przekazane na rzecz
partii. £¹czna suma wp³at na rzecz partii nie mo¿e przekraczaæ w jednym
roku 15-krotnoci minimalnego wynagrodzenia za pracê. Powy¿sze rozwi¹zanie dotyczy tak¿e przekazywanych na rzecz partii politycznych wartoci niepieniê¿nych. Do wysokoci ³¹cznej kwoty nie wlicza siê sk³adek cz³onkowskich w wielkoci nie przekraczaj¹cej najni¿szego wynagrodzenia oraz kwot
przekazywanych na fundusz wyborczy. Ustawow¹ reglamentacj¹ objête zosta³y sposoby wp³acania rodków pieniê¿nych. Wp³aty do wysokoci nieprzekraczaj¹cej najni¿szego wynagrodzenia mog¹ byæ przekazywane w formie
gotówkowej, wp³aty wy¿szych kwot jedynie w formie bezgotówkowej  czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kart¹ p³atnicz¹. Rozwi¹zania dotycz¹ce mechanizmu dokonywania wp³at stanowi¹ jeden z istotnych elementów
realizacji zasady jawnoci finansowania partii politycznych. Nie mniej wa¿na
jest antykorupcyjna funkcja przytoczonych regulacji, gdy¿ eliminuj¹ one
mo¿liwoæ finansowania partii przez podmioty do tego nieuprawnione, jak
równie¿ zasilanie kont partii rodkami niewiadomego pochodzenia.
Przedmiotowa strona róde³ finansowania partii politycznych wi¹¿e siê
ze wskazaniem, w jakiej formie uprawnione podmioty mog¹ przekazywaæ
rodki pieniê¿ne lub wartoci maj¹tkowe. W myl postanowieñ art. 24 u.p.p.
maj¹tek partii politycznych mo¿e pochodziæ ze sk³adek cz³onkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z maj¹tku oraz dotacji i subwencji. Okrelaj¹c, i¿ zasadniczy strumieñ rodków finansowych i maj¹tkowych ma p³yn¹æ od podmiotów prywatnych, ustawodawca przes¹dzi³ równie¿ o formie ich
przekazywania, enumeratywnie je wyliczaj¹c. Wyranie np. zawêzi³ dochody
z maj¹tku do oprocentowania rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach, obrotu obligacjami Skarbu Pañstwa i bonami skarbowymi
Skarbu Pañstwa, zbycia rodków maj¹tkowych. Ograniczeniem objête zosta³o
równie¿ dysponowanie posiadanymi nieruchomociami i lokalami. Dopuszczalne jest ich u¿yczanie na biura poselskie i senatorskie, radnych gmin,
powiatów, sejmików wojewódzkich. Inne formy poszukiwania dochodów z posiadanego maj¹tku nale¿y uznaæ za niedopuszczalne17.
17 Mimo i¿ ustawodawca wprost tego nie okreli³, do form czerpania dochodu z maj¹tku
partii mo¿na zaliczyæ prowadzenie drobnej dzia³alnoci us³ugowej przy u¿yciu maj¹tku partii.
Zob. M. Granat, A. Gorgol, J. Sobczak, op. cit., s. 91.
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Istotn¹ zmian¹ regulacji w zakresie finansowania partii politycznych
sta³ siê wprowadzony w 1997 r. zakaz prowadzenia przez partie dzia³alnoci
gospodarczej. Jedynym odstêpstwem jest dzia³alnoæ w³asna partii polegaj¹ca na sprzeda¿y statutu lub programu partii, a tak¿e przedmiotów symbolizuj¹cych partiê i wydawnictw popularyzuj¹cych cele i dzia³alnoæ partii oraz
na wykonywaniu odp³atnie drobnych us³ug na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzêtu biurowego (art. 27 u.p.p.). Drobna dzia³alnoæ
handlowa i us³ugowa, polegaj¹ca na sprzeda¿y materia³ów informacyjnych,
promocyjnych czy wykonywanie drobnych us³ug na rzecz osób trzecich nie
stanowi dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu odrêbnych przepisów18
i jako taka jest dozwolona. Wszelkie inne formy aktywnoci gospodarczej s¹
zabronione, co stanowi racjonale rozwi¹zanie, ograniczaj¹ce mo¿liwoæ skupienia siê partii na innych, nie zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji dzia³aniach.
Niezwykle wa¿nym elementem s³u¿¹cym zachowaniu zasady jawnoci
finansowania partii politycznych oraz chroni¹cym partie przed mo¿liwoci¹
finansowania ich dzia³alnoci przez podmioty nieuprawnione czy rodkami
pochodz¹cymi z nieznanych róde³ jest ustawowy zakaz prowadzenia zbiórek
publicznych (art. 24 ust. 6 u.p.p.). Zbiórki publiczne w swojej istocie zak³adaj¹ pozyskiwanie rodków od osób czêsto przypadkowych, ale co najwa¿niejsze
 bez koniecznoci identyfikowania donatora. Wrzucenie pieniêdzy do skarbonek czy sprzeda¿ przys³owiowych cegie³ek stwarza mo¿liwoæ zasilania
kont partyjnych pieniêdzmi niewiadomego pochodzenia, przez podmioty nieuprawnione, jak równie¿ wp³ywania pozaprawnymi rodkami na podejmowane przez partie polityczne dzia³ania. Dlatego te¿, mimo i¿ w pierwotnym
brzmieniu ustawa przewidzia³a mo¿liwoæ finansowania partii w drodze organizacji zbiórek publicznych, dokonana w roku 2002 nowelizacja i skrelenie zbiórek z katalogu róde³ finansowana jest rozwi¹zaniem ze wszech miar
uzasadnionym, przyczyniaj¹cym siê do jeszcze wiêkszej transparentnoci zarówno finansowania, jak i dzia³alnoci partii politycznych.
Polskie rozwi¹zania g³ówne ród³o finansowania dzia³alnoci partii politycznych wi¹¿¹ ze rodkami przekazywanymi od podmiotów prywatnych.
Finansowanie przez podmioty publicznoprawne, w tym Skarb Pañstwa, jest
zasadniczo niedozwolone. Wyj¹tkiem od zasady zakazu finansowania partii
politycznych ze rodków pañstwowych s¹: subwencja na dzia³alnoæ statutow¹ oraz dotacja podmiotowa. Pozostawiaj¹c poza nurtem rozwa¿añ kwestie
zasadnoci finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa, nale¿y wskazaæ, i¿ zarówno dotacja podmiotowa, jak i subwencja ogólna s¹ cile zwi¹zane
w wyborami parlamentarnymi, a prawo do ich uzyskania wi¹¿e siê z koniecznoci¹ przekroczenia wskazanych w ustawach progów czy wymogów.
18 Zob. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (tekst jedn.:
Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447).
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Wskazana w ustawie o partiach politycznych subwencja na dzia³alnoæ
statutow¹ stanowi ród³o finansowania, którego uzyskanie uzale¿nione jest
od uczestnictwa w wyborach. Z tym wszak¿e zastrze¿eniem, i¿ uprzywilejowan¹ pozycjê zajmuj¹ partie uczestnicz¹ce w wyborach do Sejmu, bowiem
nabycie prawa do subwencji uzale¿nione jest od uzyskania okrelonego procentowo poparcia w wyborach do Sejmu19. Prawo do subwencji uzyskuj¹
partie tworz¹ce samodzielnie komitet wyborczy, na którego listy okrêgowe
oddano co najmniej 3% g³osów w skali ca³ego kraju, oraz partie tworz¹ce
koalicyjny komitet wyborczy, je¿eli przekroczy³ próg 6% wa¿nie oddanych
g³osów na listy okrêgowe. Wysokoæ subwencji, ustalana wed³ug algorytmu
(art. 29 u.p.p.), uzale¿niona jest od skali poparcia komitetu wyborczego.
Subwencja wyp³acana jest partiom w czterech równych ratach corocznie,
przez okres trwania kadencji Sejmu. Jak sama nazwa wskazuje, subwencja
mo¿e byæ przeznaczona jedynie na sfinansowanie dzia³alnoci statutowej partii. Inne jej wykorzystanie, wobec ustawowego obowi¹zku rozliczania siê
z uzyskanej subwencji i jej wykorzystania, mo¿e prowadziæ do utraty prawa
do subwencji20.
Finansowanie partii politycznych z bud¿etu pañstwa ograniczone zosta³o
do subwencji na dzia³alnoæ statutow¹ oraz dotacji podmiotowej. Regulacje
dotycz¹ce mechanizmu i wysokoci przyznawania dotacji podmiotowej zosta³y zawarte w art. 150 i 151 Kodeksu wyborczego21. Prawo do dotacji nabywaj¹ partie polityczne tworz¹ce samodzielnie komitet wyborczy, jak równie¿
partie, które utworzy³y koalicyjny komitet wyborczy, a ich kandydaci uzyskali mandat poselski lub mandat senatorski. Wysokoæ dotacji jest pochodn¹
wydatków na kampaniê wyborcz¹ komitetu wyborczego22 i nie mo¿e prze19 M. Chmaj widzi w powy¿szym rozwi¹zaniu deprecjonowanie pozycji partii, które uczestnicz¹ w wyborach do Senatu, Parlamentu Europejskiego, na urz¹d Prezydenta RP czy do
organów samorz¹dowych. Wysokoæ uzyskanego poparcia we wskazanych typach wyborów nie
ma ¿adnego wp³ywu na mo¿liwoæ uzyskania subwencji, która wi¹¿e siê jedynie z poparciem
w wyborach do Sejmu. Zob. idem, Wolnoæ tworzenia i dzia³ania partii..., s. 143.
20 Partie, które uzyska³y prawo do subwencji, zobowi¹zane s¹ do przedstawiania Pañstwowej Komisji Wyborczej do dnia 31 marca informacji o otrzymanej subwencji i o poniesionych
z subwencji wydatkach (art. 34 u.p.p.). PKW odrzuca informacjê w sytuacji stwierdzenia wykorzystania rodków z subwencji na cele niezwi¹zane z dzia³alnoci¹ statutow¹ (art. 34a ust. 1a
u.p.p.). Odrzucenie informacji przez PKW skutkuje utrat¹ prawa do subwencji na okres 1 roku
(art. 34c ust. 1 pkt 2 u.p.p.).
21 Ustawa z 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z pón. zm.).
22 Dotacjê podmiotow¹ oblicza siê wed³ug algorytmu:

Dp =

W
⋅ M,
560

gdzie:
Dp  dotacja podmiotowa
W  suma wydatków komitetu wyborczego wskazana w sprawozdaniu finansowym komitetu
(do wysokoci limitu wydatków), który w wyborach uzyska³ co najmniej 1 mandat
M  liczba mandatów uzyskanych przez dany komitet wyborczy.

48

Joanna Juchniewicz

kraczaæ wysokoci wydatków uwidocznionych w sprawozdaniu wyborczym.
Dotacja podmiotowa przys³uguje równie¿ partiom, których komitety uzyska³y mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sposób jej obliczania
jest analogiczny do sposobu ustalania dotacji przys³uguj¹cej w zwi¹zku
z udzia³em w krajowych wyborach parlamentarnych23.

Wydatki partii politycznych
Maj¹tek partii politycznej mo¿e byæ przeznaczony tylko na realizacjê
statutowych celów lub na cele charytatywne (art. 24 ust. 2 u.p.p.). Kwestia
przekazywania rodków finansowych na cele charytatywne, mimo i¿ mo¿e
budziæ uzasadnione w¹tpliwoci, zw³aszcza przy braku jednoznacznego zdefiniowania pojêcia cel charytatywny, pozostaje poza zasadniczym nurtem
rozwa¿añ. G³ówny kierunek analizy obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ wi¹¿e siê
z aspektem wykorzystywania przez partie polityczne posiadanych rodków
na realizacjê celów statutowych.
Cel partii politycznych zosta³ zdefiniowany w art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako wp³ywanie metodami demokratycznymi na kszta³towanie polityki pañstwa, co stanowi równie¿ jej konstytutywny element,
przes¹dzaj¹cy o uznaniu okrelonej struktury organizacyjnej za partiê polityczn¹. Sformu³owany na pewnym poziomie ogólnoci cel rozwijany jest autonomicznie przez ka¿d¹ partiê w jej statucie zawieraj¹cym kierunki dzia³añ
i priorytetowe zadania24. Analiza statutów partii maj¹cych swoich przedstawicieli w Sejmie potwierdza ró¿norodnoæ celów przy jednoczesnym zastrze¿eniu, i¿ ujmowane s¹ one w bardzo ogólnikowy sposób. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wspó³czenie realizacja statutowych celów w g³ównej mierze
wi¹¿e siê z wyborami i uczestnictwem w organach przedstawicielskich.
23 Dotacjê podmiotow¹ przys³uguj¹c¹ komitetom uczestnicz¹cym w wyborach do Parlamentu Europejskiego oblicza siê wed³ug nastêpuj¹cego algorytmu:

Dp =

W
⋅ M,
L

gdzie:
Dp  wysokoæ przys³uguj¹cej dotacji podmiotowej
W  kwota z³otych równa liczbie wyborców, którzy oddali g³osy
L  liczba wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej pos³ów do Parlamentu Europejskiego
M  liczba mandatów uzyskanych przez dany komitet wyborczy.
24 Zob. np. § 3 Statutu Platformy Obywatelskiej [online] <http://www.platforma.org/pl/
dokumenty/statut-po/>, dostêp: 30.01.2011, art. 4 Statutu Prawa i Sprawiedliwoci [online]
<http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=58>, dostêp: 30.01.2011, art. 2 ust. 2 Polskiego Stronnictwa Ludowego [online] <http://www.psl.org.pl/upload/pdf/dokumenty/statut_1_1_.pdf>, dostêp: 30.01.2011, wstêp Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, [online]
<http://www.sld.org.pl/partia/statut_sld.htm>, dostêp: 30.01.2011.
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Wydatki partii mog¹ mieæ bardzo ró¿norodny charakter, zawsze jednak
 o czym by³a mowa wczeniej  winny byæ powi¹zane z celami partii. Ustawa o partiach politycznych zasadniczo nie ingeruje w ich strukturê, nie
precyzuje ani sposobu, ani tego, na co mog¹ byæ przeznaczane posiadane
rodki, pozostawiaj¹c w tej materii partiom szeroki margines swobody. Jedynie w odniesieniu do wydatków wyborczych mamy do czynienia z ograniczeniami ilociowymi kwot, jakie mog¹ byæ wykorzystane na prowadzenie kampanii wyborczej (art. 199 Kodeksu wyborczego). Podjête przy okazji
uchwalania Kodeksu wyborczego próby zmiany obowi¹zuj¹cego stanu  pozwalaj¹cego partiom na dowolnoæ wydatkowania posiadanych rodków finansowych  nie zakoñczy³y siê sukcesem.
Ustawa o partiach politycznych zobowi¹zuje partie do utworzenia dwóch
funduszy celowych: funduszu wyborczego oraz funduszu eksperckiego. Do
2001 r. fundusz wyborczy mia³ charakter funduszu nieobowi¹zkowego, a jego
utworzenie pozostawa³o w gestii samych partii. Dokonan¹ w 2001 r. nowelizacj¹ ustawy25 ka¿da partia polityczna zosta³a zobligowana do utworzenia
odrêbnego funduszu wyborczego, na rachunku którego gromadzone maj¹ byæ
rodki finansowe w celu finansowania udzia³u w wyborach do Sejmu i Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz do organów samorz¹du terytorialnego (art. 35
ust. 1 u.p.p.). Fundusz wyborczy ma zatem charakter ustawowego, celowego
funduszu obowi¹zkowego, prowadzonego przez ca³y okres dzia³ania partii
politycznych, a rodki na nim gromadzone mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie
na pokrycie kosztów prowadzonych kampanii wyborczych. Tym samym ustawodawca zakaza³ wykorzystywania rodków z funduszu wyborczego na inne
ni¿ zwi¹zane z prowadzeniem kampanii wyborczych cele. Ustawowej reglamentacji poddane zosta³y tak¿e ród³a, z których mog¹ pochodziæ rodki
funduszu (wp³aty w³asne partii, spadki, zapisy, darowizny), oraz limity
wp³at26. Je¿eli natomiast chodzi o wydatki pokrywane ze zgromadzonych
w ramach funduszu rodków pieniê¿nych, to regulacje w tym przedmiocie
zawiera ustawa wyborcza  Kodeks wyborczy. Zawarte w nim rozwi¹zania nie
przes¹dzaj¹ zasadniczo o charakterze dozwolonych wydatków, poprzestaj¹c
jedynie na wskazaniu ich limitów na ró¿ne formy reklamy wyborczej27. Partie
zatem w pe³ni autonomicznie decyduj¹, w jakiej formie, przy u¿yciu jakich
mechanizmów i metod agitacji bêd¹ uczestniczy³y w procesie wyborczym.
25 Zmiana zosta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 12 kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499).
26 £¹czna suma wp³at dokonanych przez osobê fizyczn¹ na rzecz funduszu wyborczego nie
mo¿e przekraczaæ 15-krotnoci minimalnego wynagrodzenia za pracê, a je¿eli w tym samym
roku kalendarzowym odbywaj¹ siê wiêcej ni¿ jedne wybory, limit zostaje podniesiony do
25-krotnoci minimalnego wynagrodzenia.
27 Poza tzw. reklam¹ wyborcz¹ partie polityczne w trakcie wyborów wykorzystuj¹ rodki
finansowe m.in. na pokrycie kosztów bezporednich spotkañ z wyborcami.
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Analizuj¹c strukturê wydatków wyborczych zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i wyborach na urz¹d Prezydenta mo¿na wskazaæ dwa g³ówne nurty wydatków  obejmuj¹ce korzystanie ze rodków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja inne rodki elektronicznego przekazu) oraz
materia³y reklamowe (plakaty, ulotki, foldery)28. I w³anie na tym tle wskazuje siê na nieracjonalnoæ czy nawet niegospodarnoæ dokonywanych przez
partie polityczne wydatków i koniecznoæ wprowadzenia stosownych zmian.
Wielkoformatowe reklamy, p³atne spoty wyborcze czêsto uznawane s¹ za
 kolokwialnie mówi¹c  wyrzucanie pieniêdzy w b³oto. Trudno bowiem
uznaæ, i¿ stanowi¹ one w³aciwy sposób umo¿liwiaj¹cy potencjalnym wyborcom zapoznanie siê z programem partii, co w najwiêkszym stopniu wynika
z partyjnych pomys³ów na prowadzenia kampanii. Prezentowanie na plakatach wyborczych kluczowych przedstawicieli partii politycznych i ich hase³,
p³atne spoty reklamowe, a wiêc w g³ównej mierze oddzia³ywanie poprzez
bodce wizualne wprawdzie jest zauwa¿alne przez wyborców, jednak w ¿aden sposób nie u³atwia im wyboru  to przekaz populistyczny, pozbawiony
merytorycznych treci. I tylko pewnym uproszczeniem jest stwierdzenie, ¿e
forma prowadzonych kampanii wyborczych to wynik specyfiki wspó³czesnego
spo³eczeñstwa, nastawionego g³ównie na odbiór obrazów. W rzeczywistoci
ww. zjawisko stwarza zagro¿enie dla idei spo³eczeñstwa obywatelskiego, spo³eczeñstwa zaanga¿owanego w ¿ycie publiczne, czynnie w nim uczestnicz¹cego i wiadomie podejmuj¹cego wszelkie istotne dla niego decyzje, a do takich
decyzji nale¿y bez w¹tpienia akt wyborczy.
Niestety, zg³aszane postulaty wprowadzenia ograniczeñ w wydatkach
wyborczych stale spotykaj¹ siê z negatywn¹ ocen¹ czêci uczestników ¿ycia
politycznego, którzy upatruj¹ w zmianach zamachu na idee pluralizmu, wolnoæ s³owa, wolnoæ przekazu. Ostatni¹ z prób zracjonalizowania wydatków
partii politycznych w okresie wyborczym by³o wprowadzenie rozwi¹zañ ograniczaj¹cych mo¿liwoæ wykorzystywania w kampaniach wyborczych tzw.
wielkoformatowych reklam wyborczych, tj. plakatów i hase³ wyborczych
o powierzchni przekraczaj¹cej 2 m2 (art. 110 ust. 4 Kodeksu wyborczego)
oraz korzystania z p³atnych spotów reklamowych  stosowny zakaz wprowadzony zosta³ ustaw¹ nowelizuj¹c¹ Kodeks wyborczy29. Wnioskodawcy, zaskar¿aj¹c do Trybuna³u Konstytucyjnego obie wprowadzone regulacje, postawili im zarzut niezgodnoci z art. 54 ust. 1 Konstytucji w zwi¹zku z art. 31
28 Szerzej na temat struktury wydatków M.S. Winc³awska, Struktura wydatków podczas
kampanii wyborczych, [w:] Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, pod red.
M. Chmaja, Warszawa 2008, s. 107160.
29 Art. 1 ustawy z 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 26, poz. 134),
nadaj¹cy art. 119 ust. 1 Kodeksu wyborczego brzmienie: Zabronione jest rozpowszechnianie
odp³atnie og³oszeñ wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych.
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ust. 3 oraz z art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji30. W ich ocenie wprowadzonych
zakazów nie mo¿na pogodziæ ze standardami swobodnej rywalizacji wyborczej, co stanowi dyskryminuj¹ce ograniczenie wolnoci wyra¿ania pogl¹dów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Trybuna³ Konstytucyjny,
przychylaj¹c siê do tej argumentacji, uzna³ zaskar¿one przepisy za niezgodne
z art. 54 ust. 1 i wyra¿on¹ w art. 31 ust. 3 Konstytucji zasad¹ proporcjonalnoci.
W uzasadnieniu do wyroku Trybuna³ podkreli³ fundamentalny charakter wolnoci s³owa w sferze publicznej, która w po³¹czeniu z wyra¿on¹ w art. 14
Konstytucji zasad¹ zapewniania przez Rzeczpospolit¹ wolnoci prasy i innych rodków masowego przekazu nabiera charakteru zasady ustrojowej.
Funkcjonowanie demokracji wymaga korzystania ze rodków masowego
przekazu, a szczególnie istotne jest to w okresie wyborów, okresie najbardziej
intensywnego dzia³ania demokracji, kiedy to swobodny, szeroki przep³yw
pogl¹dów i informacji od partii politycznych i komitetów wyborczych do obywateli (wyborców) jest szczególnie wa¿ny. Trybuna³ Konstytucyjny, odwo³uj¹c siê do art. 10 Konwencji o ochronie prawa cz³owieka i podstawowych
wolnoci31 , podkreli³, i¿ wolnoæ wyra¿ania opinii musi byæ uznana za jeden
z istotnych czynników gwarantuj¹cych pluralizm polityczny, tolerancjê oraz
otwartoæ  wartoci, bez których spo³eczeñstwo demokratyczne nie mo¿e
istnieæ. Adresatami wskazanej wolnoci s¹ zarówno osoby fizyczne, jak
i podmioty zbiorowe formu³uj¹ce wypowiedzi lub porednicz¹ce w ich formu³owaniu. O ile wolnoæ wyra¿ania i rozpowszechniania pogl¹dów, zw³aszcza
w okresie wyborów, ma szczególne znaczenie dla partii politycznych i tworzonych przez nie koalicji wyborczych czy te¿ komitetów wyborczych obywateli,
o tyle nie mo¿na zapominaæ o obywatelskim prawie do pozyskiwania informacji  informacji o programach politycznych i kandydatach, tak by dokonywany wybór by³ wiadomy, oparty na racjonalnych przes³ankach. W ocenie
Trybuna³u Konstytucyjnego wprowadzenie zakazu umieszczania hase³ wyborczych na wielkoformatowych powierzchniach prowadzi³oby do ograniczenia wolnoci wyra¿ania pogl¹dów oraz rozpowszechniania informacji, a w konsekwencji do marginalizowania w mediach elektronicznych roli opozycji
parlamentarnej i pozaparlamentarnej, która nie ma tak wielu szans i mo¿liwoci, by przedstawiaæ swoje programy polityczne.
W uzasadnieniu Trybuna³ podniós³ ponadto, i¿ wprowadzone art. 110
ust. 4 Kodeksu wyborczego ograniczenia nie spe³niaj¹ okrelonych w art. 31
ust. 3 ustawy zasadniczej przes³anek uzasadniaj¹cych mo¿liwoæ wprowadzania ograniczeñ w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolnoci. Nie sposób
30 Zob. wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 r., sygn. akt. K 9/11, OTK
2011/6A/61.
31 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
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bowiem wskazaæ wartoci, które w wyniku korzystania w trakcie kampanii
wyborczej z wielkopowierzchniowych reklam czy audycji w mediach by³yby
zagro¿one. Tym samym, wobec braku spe³nienia przes³anki materialnej, art.
31 ust. 3 Konstytucji nie mo¿e stanowiæ podstawy pozbawiaj¹cej pomioty
uczestnicz¹ce mo¿liwoci skorzystania w wyborach ze wskazanych form prowadzenia kampanii wyborczych. Korzystanie z odp³atnych audycji wyborczych czy umieszczenie hase³ wyborczy na wielkoformatowych billboardach
nie zagra¿a ani bezpieczeñstwu pañstwa, ani ochronie rodowiska, ani zdrowiu, ani moralnoci publicznej, nie godzi te¿ w wolnoci i prawa innych osób.
W ocenie Trybuna³u Konstytucyjnego analizowane zakazy nie prowadz¹
do naruszenia konstytucyjnej zasady równoci. Argumentacja wnioskodawców podkrelaj¹cych, ¿e zakazy dotycz¹ jedynie komitetów wyborczych,
a inne podmioty posiadaj¹ce interes publiczny w przedstawianiu swoich
ocen, opinii i propozycji mog¹ t¹ drog¹ przemycaæ programy wyborcze,
informacje o kandydatach, wp³ywaj¹c na podjêcie decyzji wyborczych przez
obywateli  nie zosta³a podzielona przez Trybuna³. Mimo to wyrok TK przekreli³ postulowane zmiany i w pierwszych przeprowadzonych na podstawie
Kodeksu wyborczego wyborach do Sejmu i Senatu komitety wyborcze mog³y
umieszczaæ has³a wyborcze na billboardach o powierzchni przekraczaj¹cej 2 m2
oraz umieszczaæ p³atne og³oszenia wyborcze w rodkach masowego przekazu.
Nadal otwarte pozostaje jednak pytanie, czy poddane ocenie Trybuna³u rozwi¹zania, wprowadzaj¹ce ograniczenia w formach wydatkowania rodków
finansowych przez uczestnicz¹ce w kampanii wyborczej partie polityczne32,
sz³y w dobrym kierunku, zwa¿ywszy, ¿e ponoszone przez komitety wyborcze
nak³ady na kampaniê wyborcz¹ nie przek³adaj¹ siê na wzrost spo³ecznego
zainteresowania wyborami, a wrêcz przeciwnie  mo¿na mówiæ nawet o pewnym zniechêceniu uczestnictwem w ¿yciu publicznym. Orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego wydaje siê przes¹dzaæ o niedopuszczalnoci wprowadzenia
podobnych regulacji w przysz³oci, co nie powinno przekrelaæ dzia³añ zmierzaj¹cych do zmiany podejcia w samych partiach politycznych do zagadnienia finansowania kampanii wyborczych.
Z danych zawartych w sprawozdaniach finansowych jasno wynika, ¿e
partie wydaj¹ wiêcej na plakaty wyborcze i spoty reklamowe ni¿ na spotkania z wyborcami, które winny byæ pierwszoplanow¹ form¹ agitacji wyborczej33. Co wiêcej, czêsto treci umieszczane na billboardach czy te¿ zawarte
32 Przepisy Kodeksu wyborczego przewiduj¹ trzy rodzaje komitetów wyborczych: komitet
wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy oraz komitet wyborczy obywateli.
Omawiane zakazy dotyczyæ mia³y wszystkich komitetów wyborczych. Nale¿y przy tym jednak
pamiêtaæ, i¿ wspó³czenie zasadniczo komitety wyborcze tworzone s¹ przez partie polityczne.
33 Zob. Komunikat Pañstwowej Komisji Wyborczej z 13 lutego 2012 r., [online] <http://
pkw.gov.pl/wybory-do-sejmu-rp-i-do-senatu-rp-2011/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczejz-dnia-13-lutego-2012-r.html>, dostêp: 28.02.2012.
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w spotach wyborczych nie prezentuj¹ wysokiej wartoci merytorycznej, a ich
g³ównym celem jest tzw. czarny PR. Czy na takie cele powinny iæ wydatki
wyborcze?
Uczestniczenie w kampaniach wyborczych to jeden z istotnych, ale nie
jedyny aspekt funkcjonowania partii politycznych we wspó³czesnym wiecie.
Poza okresem wyborów dzia³alnoæ partii politycznych skupia siê przede
wszystkim w parlamencie i jest to g³ówna scena aktywnoci, na której podejmowane s¹ próby realizacji statutowych celów. W tej sferze ustawa o partiach politycznych w niewielkim zakresie reguluje kwestie dokonywanych
przez partie wydatków, poprzestaj¹c w zasadzie na zobligowaniu partii politycznych do utworzenia funduszu eksperckiego.
Fundusz ekspercki, tak jak fundusz wyborczy, jest sta³ym funduszem
celowym, na rachunku którego partie gromadz¹ rodki finansowe, które
mog¹ byæ wykorzystane na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych,
socjologicznych i spo³eczno-ekonomicznych oraz dzia³alnoæ wydawniczo-edukacyjn¹. Ustawodawca okreli³ w miarê precyzyjnie formy wykorzystania
zgromadzonych rodków, przy zastrze¿eniu istnienia ich cis³ego zwi¹zku
z dzia³alnoci¹ statutow¹ partii. Fundusz ekspercki finansowany jest ze róde³ w³asnych partii (wp³aty w³asne partii), co oznacza, i¿ niedopuszczalne
jest przekazywanie rodków bezporednio na fundusz przez cz³onków partii
czy inne osoby, które w wietle ustawy o partiach politycznych uprawnione
s¹ do ich finansowania. Ustawodawca nakaza³ równie¿, by czêæ rodków
pochodz¹cych z subwencji przekazywana by³a na rzecz funduszu eksperckiego. Zgodnie z art. 30 ust. 3 u.p.p., partia zobowi¹zana jest wp³aciæ na rzecz
funduszu nie mniej ni¿ 5% otrzymanej subwencji i nie wiêcej ni¿ 15%.
Przyjête rozwi¹zanie trudno jednoznacznie oceniæ. Z jednej strony na³o¿enie na partie polityczne obowi¹zku przesuniêcia czêci rodków otrzymywanych z subwencji na fundusz ekspercki mo¿na uznaæ za pewnego rodzaju
wymuszenie merytorycznego, a nie tylko politycznego zaanga¿owania w prace nad aktualnymi problemami spo³ecznymi, gospodarczymi czy politycznymi. Naturalnie jego poziom zale¿y od wielu czynników, w tym tak¿e od
charakteru partii czy stopnia jej zaanga¿owania w sprawy publiczne. Trudno
bowiem oczekiwaæ od partii o populistycznych inklinacjach zainteresowania
poszukiwaniem merytorycznych rozwi¹zañ problemów ¿ycia publicznego.
W wiêkszoci jednak przypadków wymóg przekazania co najmniej 5% subwencji stanowiæ mo¿e wa¿ny impuls do prac nad koniecznymi rozwi¹zaniami
wa¿nych dla funkcjonowania pañstwa i obywateli spraw. Z drugiej jednak
strony wprowadzenie przez ustawodawcê górnego limitu rodków na pu³apie
15% mo¿e hamowaæ merytoryczne prace partii. Wprawdzie ograniczenie to
dotyczy jedynie subwencji, za rodki pochodz¹ce z innych róde³ mog¹ byæ
przekazywane na fundusz ekspercki w dowolnej wysokoci, to jednak limity
te mog¹ negatywnie wp³ywaæ na jakoæ prac partii. Konstytucyjnie wskazany
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cel partii, jakim jest d¹¿enie do zdobycia w³adzy lub wp³ywu na w³adzê,
powinien byæ osi¹gany poprzez przedstawianie programów, pomys³ów na rozwi¹zanie problemów gospodarczych, spo³ecznych, a trudno to uczyniæ nie
maj¹c merytorycznego wsparcia.
Przedmiot ekspertyz, o przygotowanie których mog¹ zwracaæ siê partie,
zosta³ przez ustawodawcê wskazany w dosyæ ogólnikowy sposób. Mog¹ to byæ
ekspertyzy prawne, socjologiczne, polityczne, spo³eczno-ekonomiczne. Otwiera to mo¿liwoæ zwrócenia siê o ekspertyzê w ka¿dej sprawie, co nale¿y
oceniæ jako naturaln¹ konsekwencjê zakresu dzia³ania partii politycznych,
który  poza okrelonym w art. 13 Konstytucji zakazem  jest nieograniczony. Przepisy ustawy nie precyzuj¹, komu partie polityczne mog¹ zlecaæ przygotowanie ekspertyz, opinii czy materia³ów edukacyjnych. Pozwala to partiom korzystaæ z szerokiego zaplecza eksperckiego, ale s³aboci¹ powy¿szych
rozwi¹zañ jest mo¿liwoæ zlecania ekspertyz samym cz³onkom partii czy osobom blisko z nimi zwi¹zanym, a nie zawsze posiadaj¹cym odpowiednie przygotowanie merytoryczne. W praktyce pozostawienie partiom niczym nieograniczonej swobody w doborze ekspertów mo¿e generowaæ zjawiska patologiczne,
chocia¿by takie jak nepotyzm, i prowadziæ do swoistego czerpania korzyci
z maj¹tku partii. Os³abia to równie¿ sam¹ ideê funduszu eksperckiego, który
w za³o¿eniu ustawodawcy mia³ byæ instrumentem zwiêkszaj¹cym poziom
merytorycznego przygotowania partii politycznych do uczestniczenia w rz¹dzeniu.
Konkluzje, jakie mo¿na wyci¹gn¹æ z obserwacji dzia³alnoci partii politycznych w ci¹gu kilkunastu ostatnich lat, nie s¹ optymistyczne. Poziom
wyst¹pieñ parlamentarzystów, ich merytoryczne przygotowanie do prac na
okrelonymi projektami pokazuje, ¿e nie mo¿na mówiæ o prze³o¿eniu instytucji funduszu eksperckiego na merytoryczn¹ stronê dzia³alnoci partii. Ani
poziom przygotowywanych projektów ustaw nie uleg³ poprawie, ani nie
wzrós³ poziom prac legislacyjnych w parlamencie, nie wspominaj¹c o poziomie debaty publicznej. Obserwatorzy ¿ycia politycznego podnosz¹, i¿ partie
w niewielkim stopniu korzystaj¹ z dorobku nauki, a wrêcz bezrefleksyjnie
podchodz¹ do wszelkich przedstawianych przez siebie propozycji, co przek³ada siê na jakoæ tworzonego prawa.

Propozycje zmian w zakresie mechanizmów finansowania
dzia³alnoci partii politycznych
Negatywna ocena tej strony dzia³alnoci partii doprowadzi³a w Sejmie VI
kadencji do podjêcia prac zmierzaj¹cych do wprowadzenia zmian, które pozwoli³yby w bardziej efektywny sposób wykorzystywaæ rodki finansowe.
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Czêæ zmian mia³a wyranie dorany charakter34, ale rozpoczêto te¿ poszukiwanie systemowych rozwi¹zañ w przedmiocie wydatków partyjnych. We
wrzeniu 2010 r. skierowany zosta³ od Sejmu projekt ustawy o fundacjach
politycznych35. Projektodawcy  pos³owie Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego  podaj¹c w uzasadnieniu powody, jakimi siê
kierowali, przygotowuj¹c projekt, wskazywali na nisk¹ jakoæ debaty publicznej, zniechêcenie obywateli do czynnego uczestniczenia w ¿yciu publicznym,
trudnoci w konstruowaniu przez partie spójnych polityk, które winny byæ
opracowywane w oparciu o rzeteln¹ pracê analityczn¹, a nie ideologiczne
przekonania oraz nisk¹ jakoæ tworzonego prawa, legislacyjne niedopracowanie i brak rzetelnej analizy skutków regulacji36. Przytoczone argumenty
w sposób dosadny obna¿aj¹ niedostatki funkcjonowania nie tylko pojedynczych partii, ale wrêcz ca³ego systemu politycznego.
Projekt ustawy zak³ada³ mo¿liwoæ tworzenia fundacji politycznych,
z zastrze¿eniem, i¿ partia mo¿e utworzyæ tylko jedn¹ fundacjê. Do ustawowo
okrelonych celów fundacji mia³y nale¿eæ: podniesienie jakoci debaty publicznej, promowanie wartoci demokratycznych w kraju i za granic¹, zwiêkszenie aktywnoci wyborczej obywateli i ich wiadomoci obywatelskiej oraz
rozwój kultury politycznej. Ju¿ wstêpna analiza projektu wskazywa³a na
niezbyt wyrane wyartyku³owanie nadrzêdnego celu fundacji37 (który mo¿na
by³o dekodowaæ z uzasadnienia do projektu), jakim winno byæ podnoszenie
merytorycznej strony dzia³añ partii politycznych, propagowanie hase³ i programów partii politycznych. To doæ ogólnikowe okrelenie celów ju¿ na etapie konsultacji spo³ecznych zosta³o negatywnie ocenione, co jednak nie powinno przekrelaæ samej idei stworzenia fundacji politycznych38.
Twórcy projektu nie poprzestali na wskazaniu celów fundacji politycznych, okrelili równie¿ instrumenty, które w ich ocenie w najlepszy sposób
s³u¿yæ mog¹ ich realizacji. Wród wskazanych w art. 4 projektu instrumentów projektodawcy wymienili m.in. dzia³alnoæ informacyjn¹, edukacyjn¹,
badawcz¹, naukow¹ i wydawnicz¹, organizowanie konferencji, seminariów
i warsztatów, przygotowywanie na potrzeby fundatora ekspertyz i analiz,
34 Nowelizacjê ustawy o partiach politycznych (ustawa z 16 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o partiach politycznych, Dz.U. nr 254, poz. 1702) uzasadniano trudnociami pañstwa
wynikaj¹cymi z globalnego kryzysu gospodarczego, ale równie¿ koniecznoci¹ dostosowania siê
partii do nowej rzeczywistoci bud¿etowej. Zmniejszono w ten sposób wysokoæ subwencji przekazywanych z bud¿etu pañstwa. Zmiana wesz³a w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
35 Druk nr 3760 Sejmu VI kadencji.
36 Szerzej w uzasadnieniu do projektu  druk nr 3760 Sejmu VI kadencji.
37 W ocenie K. Skotnickiego cele fundacji winny zostaæ okrelone w sposób bardziej szczegó³owy  zob. Opinia na temat zawartego w druku sejmowym nr 3760 poselskiego projektu
ustawy o partiach politycznych, [online] <http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3760>, dostêp: 27.02.2012.
38 Zob. [online] <http://www.pomaska.pl/2378/fundacje-polityczne-do-konsultacji.html>,
dostêp: 27.02.2012.
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przyznawanie stypendiów i grantów dla badaczy i organizacji pozarz¹dowych
zajmuj¹cych siê problematyk¹ zwi¹zan¹ z celami fundacji, wspó³pracê z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarz¹dowymi, uczelniami i instytucjami badawczymi. Otwarty katalog mia³ dawaæ fundacjom mo¿liwoæ poszukiwania jeszcze innych mechanizmów i rodków prowadz¹cych do osi¹gniêcia
ustawowych celów. W aspekcie przygotowywania przez fundacje analiz i ekspertyz trudno nie dostrzec analogii do zadañ funduszu eksperckiego. Niestety, tak jak w przypadku regulacji powiêconych funduszowi eksperckiemu,
wad¹ proponowanych rozwi¹zañ by³ brak mechanizmów ograniczaj¹cych
mo¿liwoæ sporz¹dzania ekspertyz i analiz przez cz³onków partii czy osoby
zwi¹zane z cz³onkami partii.
Mimo i¿ projekt ustawy o partiach politycznych nie zosta³ uchwalony39,
proponowane w nim rozwi¹zania zas³uguj¹ na pog³êbion¹ analizê i byæ mo¿e
powinny doprowadziæ do ponownego podjêcia prac ustawodawczych. Obserwacja funkcjonuj¹cych w pañstwach Europy Zachodniej tzw. thing tanków40
i roli, jak¹ pe³ni¹ w ¿yciu publicznym, pokazuje, i¿ ich dzia³alnoæ pozytywnie wp³ywa nie tylko na jakoæ prac samych partii politycznych, ale tak¿e na
kszta³towanie siê spo³eczeñstwa czynnie uczestnicz¹cego w ¿yciu publicznym41.
Przygotowane rozwi¹zania, które zosta³y jedynie we fragmencie przedstawione, niew¹tpliwie zmierza³y w dobrym kierunku, w kierunku poprawy
jakoci ¿ycia publicznego. Wobec obserwowanego obni¿ania siê standardów
polityki, s³abego przygotowania pos³ów do prac parlamentarnych, wadliwych
projektów ustawodawczych, opartych na populistycznych tezach debatach
publicznych  podjêcie prac nad zmianami zasad finansowania partii politycznych (przede wszystkim w aspekcie wydatków partii politycznych) winno
staæ siê jednym z priorytetów pañstwa. Wydaje siê bowiem, i¿ jedynie w ten
sposób mo¿liwe jest przezwyciê¿enie indolencji sceny politycznej i zwiêkszenia zaanga¿owania obywateli w sprawy publiczne.

39
40

Postêpowanie ustawodawcze zakoñczy³o siê na etapie I czytania.
Instytucja tzw. think tanków jest ró¿norodnie definiowana, m.in. jako grupy badawcze
non profit dzia³aj¹ce w sferze publicznej na obrze¿ach formalnych procesów politycznych.
W literaturze przedmiotu zwraca siê równie¿ uwagê na wieloæ ich klasyfikacji, szerzej:
W. Ziêtara, Definicje, funkcje i klasyfikacje think tanków, [w:] Zagadnienie think tanków
w ujêciu interdyscyplinarnym, pod red. T. B¹kowskiego, J.H. Szlachetko, Gdañsk 2012, s. 930.
41 M.M. Wiszowaty zwraca uwagê na relacje miêdzy thnik tankami a zjawiskiem lobbingu, wskazuje równie¿ uwagê na problemy, jakie mog¹ z instytucjami think tanków i ich funkcjonowaniem siê wi¹zaæ. Zob. idem, Think tanki a lobbing. Rozwa¿ania na tle problemu regulacji
pranej lobbingu w USA, Unii Europejskiej i Polsce, [w:] Zagadnienie think tanków..., s. 3154.
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Summary
The need to seek new solutions to the financing of political parties
Key words: finances, political parties, law regulations, think tank.

The issue of financing is an important element of political parties. The
Constitution of the Republic of Poland provides for the principle of transparency of political party financing, that principle was also reiterated in the
Law on Political Parties. Legal regulations in force in this field indicate the
source of financing of political parties and their form, little to define the
structure of spending parties. Parties are required to create the Electoral
Fund and the Fund for Expert. Analysis of the regulations concerning the
finances of political parties shows their many shortcomings and the need to
seek new solutions. The proposed changes involve the creation of political
foundations, based on the principle of so-called think tanków. Their aim is to
improve the quality of public debate, preparing expert reports, opinions, and
educational training materials.
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Kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu
Jednym z elementów okrelaj¹cych status sêdziego w Polsce jest jego
nieusuwalnoæ1. Jest to niezwykle wa¿na gwarancja niezawis³oci sêdziego,
w myl której sêdziom nale¿y stworzyæ warunki do samodzielnego (zgodnego
z prawem i w³asnym sumieniem2) oraz wolnego od jakichkolwiek nacisków
zewnêtrznych (np. innych w³adz, opinii publicznej) orzekania.
Nieusuwalnoæ sêdziów oznacza, i¿ sêdziowie powo³ywani s¹ na czas
nieoznaczony3 i  pomijaj¹c sytuacje, kiedy sami zrezygnuj¹ z wykonywania
zawodu  nie mog¹ zostaæ z³o¿eni z urzêdu poza przypadkami wskazanymi
w Konstytucji4. Z ustrojowego punktu widzenia rozwi¹zanie to nale¿y uznaæ
za s³uszne i wa¿ne, zw³aszcza z uwagi na polskie dowiadczenia historyczne,
kiedy to usuniêcie sêdziego z urzêdu mog³o nast¹piæ decyzj¹ organu pozas¹dowego.
Kwestia niezawis³oci sêdziowskiej by³a i jest przedmiotem licznych rozwa¿añ. Brakuje jednak¿e opracowañ traktuj¹cych o jednym z aspektów tej¿e
niezawis³oci  nieusuwalnoci sêdziów, a w szczególnoci mo¿liwoci usuniêcia sêdziego z urzêdu w drodze orzeczenia przez s¹d dyscyplinarny kary
z³o¿enia sêdziego z urzêdu. Zagadnienie to nie znalaz³o szerszego, odrêbnego
omówienia, jest podejmowane jedynie fragmentarycznie. Pewn¹, aczkolwiek
niewielk¹ próbê wype³nienia owej luki stanowi niniejszy artyku³.
Celem tego opracowania jest omówienie charakteru prawnego (charakteru ostatecznego) kary dyscyplinarnej z³o¿enia sêdziego z urzêdu, podanie
1 Zasada ta zosta³a sformu³owana expressis verbis w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP (Dz.U.
z 1997 r., nr 78, poz. 483): Sêdziowie s¹ nieusuwalni.
2 Ciekawy, aczkolwiek niezbadany jest aspekt psychicznego procesu podejmowania decyzji
przez sêdziów. Zob. A. Korzeniewska-Lasota, A. Sarnowska, Psychologiczne i neuropsychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez sêdziów  Komunikat wyg³oszony w czasie XX Zjazdu
Katedr Teorii i Filozofii Prawa, £ód 6-9 wrzenia 2012 r. [w posiadaniu autorek].
3 Patrz. art. 179 Konstytucji: Sêdziowie s¹ powo³ywani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady S¹downictwa, na czas nieoznaczony.
4 S¹ to, w myl art. 180 ust. 2-5 Konstytucji: z³o¿enie sêdziego z urzêdu, przeniesienie do
innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew woli sêdziego oraz przeniesienie lub przejcie
sêdziego w stan spoczynku.
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przyk³adów przewinieñ, za które s¹dy dyscyplinarne karê tê orzeka³y, a nastêpnie próba ustalenia, na podstawie przytoczonych judykatów, przes³anek
orzekania tej¿e kary.
I. W zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem za przewinienia s³u¿bowe,
w tym za oczywist¹ i ra¿¹c¹ obrazê przepisów prawa i uchybienia godnoci
urzêdu (przewinienia dyscyplinarne)5 oraz za pope³nienie wykroczenia6 sêdzia ponosi odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹7. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych w art. 109 § 1 przewiduje ten w³anie rodzaj odpowiedzialnoci
sêdziów i wymienia kary dyscyplinarne, jakie mog¹ orzekaæ s¹dy dyscyplinarne wobec sêdziów s¹dów powszechnych. S¹ to:
 upomnienie,
 nagana,
 usuniêcie z zajmowanej funkcji,
 przeniesienie na inne miejsce s³u¿bowe,
 z³o¿enie sêdziego z urzêdu.
Powy¿szy katalog kar dyscyplinarnych jest katalogiem zamkniêtym i opiera siê na zasadzie stopniowalnoci. Ustawodawca wyliczy³ kary od naj³agodniejszej po najsurowsz¹. Przewidzia³ zarówno kary, które godz¹ przede
wszystkim w sferê moraln¹ (kara upomnienia i nagany), jak i te, które
skutkuj¹ powa¿niejszymi konsekwencjami w sferze stosunku s³u¿bowego
(usuniêcie z zajmowanej funkcji, przeniesienie na inne miejsce s³u¿bowe) a¿
po ostatni¹, najsurowsz¹  karê z³o¿enia z urzêdu, która ca³kowicie zrywa
stosunek s³u¿bowy sêdziego.
Kary dyscyplinarne wymienione w art. 109 § 1 ww. ustawy dotycz¹
wszystkich przewinieñ dyscyplinarnych8, ustawodawca nie wskaza³ bowiem
konkretnych przewinieñ, za które mo¿e byæ wymierzona okrelona kara dyscyplinarna9. Ustawa nie zawiera ¿adnych dyrektyw co do wymiaru powy¿szych kar, nie wskazuje te¿ ¿adnych okolicznoci, które mia³yby tê odpowiedzialnoæ stopniowaæ ze wzglêdu na formê i rodzaj winy, stopieñ spo³ecznej
szkodliwoci pope³nionego przewinienia czy kontratypy. Ustawodawca nie
precyzuje zatem, za które przewinienia dyscyplinarne wymierza siê karê
5 Art. 107 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U.
nr 98, poz. 1070 z pó. zm.)  dalej u.s.p.
6 Art. 81 u.s.p. O zakresie odpowiedzialnoci sedziego za wykroczenia patrz: A. Korzeniewska-Lasota, M. Lasota, Odpowiedzialnoæ sêdziego za wykroczenia, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 11, s. 275287.
7 Nie jest to oczywicie jedyny rodzaj odpowiedzialnoci. Sêdzia mo¿e ponosiæ równie¿
odpowiedzialnoæ karn¹ (z zastrze¿eniem immunitetu), cywiln¹, s³u¿bow¹.
8 Przewinienia dyscyplinarne to czyny, które mog¹ byæ kwalifikowane jako przewinienia
s³u¿bowe, w tym polegaj¹ce na oczywistej i ra¿¹cej obrazie przepisów prawa, a tak¿e czyny,
które stanowi¹ uchybienie godnoci urzêdu oraz wykroczenia.
9 Por. T. Kuczyñski, O odpowiedzialnoci dyscyplinarnej pracowników, Pañstwo i Prawo
2003, nr 9, s. 59.
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³agodniejsz¹, a za które surowsz¹. Nie formu³uje dyrektyw nakazuj¹cych
gradacjê sankcji dyscyplinarnych. Nie zawiera te¿ odes³ania w tym zakresie
do przepisów kodeksu karnego, pozostawiaj¹c orzeczenie kary za konkretne
przewinienie dyscyplinarne ocenie s¹du dyscyplinarnego. To s¹d dyscyplinarny w realiach konkretnej sprawy decyduje, która z kar dyscyplinarnych
zostanie orzeczona.
Mimo braku powy¿szych regulacji, ustawa Prawo o ustroju s¹dów nie
zawiera równie¿ odes³ania do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu
karnego. Art. 128 u.s.p. stanowi jedynie, i¿ w kwestiach nieuregulowanych
przepisami tej ustawy w postêpowaniu dyscyplinarnym stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania karnego. Brak natomiast regulacji normatywnej zezwalaj¹cej na korzystanie w postêpowaniu dyscyplinarnym
z instytucji prawa karnego materialnego. Jedynie w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego  S¹du Dyscyplinarnego niejednokrotnie wskazywano, ¿e w drodze
analogii mo¿na w postêpowaniu dyscyplinarnym stosowaæ zasady w³aciwe
dla odpowiedzialnoci typu karnego10. Wprost tezê tak¹ sformu³owano
w wyroku z 5 listopada 2003 r. S¹d Najwy¿szy uzna³ wówczas, i¿ w toku
postêpowania dyscyplinarnego nale¿y siêgaæ  na zasadzie analogii iuris  do
rozwi¹zañ przewidzianych w kodeksie karnym. Rzecz jasna, przepisy prawa
karnego materialnego musz¹ podlegaæ w postêpowaniu dyscyplinarnym stosowaniu odpowiedniemu, a wiêc polegaj¹cemu na stosowaniu wprost, stosowaniu z odpowiednimi modyfikacjami lub odmowie ich zastosowania ze wzglêdu
na okrelone ró¿nice, i to przy zachowaniu szczególnej ostro¿noci11.
Zatem choæ orzeczenie odpowiedniej (konkretnej) kary pozostawione jest
ocenie s¹du dyscyplinarnego, to s¹d ten mo¿e odpowiednio stosowaæ g³ówne
idee prawa karnego dotycz¹ce dyrektyw wymiaru kary. Takie stanowisko
niejednokrotnie wyra¿a³ w swoich orzeczeniach S¹d Najwy¿szy, wprost wskazuj¹c, ¿e s¹d dyscyplinarny ma prawo odpowiednio stosowaæ dyrektywy wymiaru kary okrelone w art. 53 § 1 k.k. oraz uwzglêdniaæ okolicznoci okrelone w § 2 tego¿ artyku³u, w tym równie¿ zachowanie siê obwinionego po
pope³nieniu przewinienia dyscyplinarnego12. W jednym z orzeczeñ S¹d Naj10 Na przyk³ad wyroki SN z 25 stycznia 2007 r., SNO 74/06, LEX nr 471789; z 22 czerwca
2004 r., SNO 22/04, LEX nr 472091.
11 Zob. wyrok SN z 5 listopada 2003 r., SNO 67/03, LEX nr 471880.
12 Na przyk³ad S¹d Najwy¿szy w uzasadnieniu prawnym wyroku z 14 lutego 2007 r. (SNO
77/06, LEX nr 471825) wprost wskaza³, ¿e wymierzaj¹c karê, s¹d dyscyplinarny ma prawo
odpowiednio stosowaæ dyrektywy wymiaru kary, okrelone w art. 53 § 1 k.k., a tak¿e uwzglêdniaæ okolicznoci wymienione w § 2 tego przepisu, w tym zachowanie siê obwinionego po
pope³nieniu przewinienia dyscyplinarnego. Podobne stanowisko wyrazi³ SN w uzasadnieniu
wyroku z 18 stycznia 2006 r. (SNO 65/05, LEX nr 470229): przy wymiarze kary s¹d dyscyplinarny orzekaj¹cy w postêpowaniu dyscyplinarnym sêdziów mo¿e siê posi³kowaæ ustawowymi
kryteriami wymiaru kary zawartymi w art. 53 § 1 k.k.. Por. te¿ uchwa³ê SN z 24 marca 1989 r.,
VI KZP 23/88, OSNKW 1989, nr 34, poz. 23 oraz J. R. Kubiak, J. Kubiak, Odpowiedzialnoæ
dyscyplinarna sêdziów, Przegl¹d S¹dowy 1994, nr 4, s. 79.
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wy¿szy posun¹³ siê jeszcze dalej i w uzasadnieniu wyroku wskaza³, ¿e sformu³owane w art. 53 k.k. dyrektywy maj¹ pe³ne zastosowanie w zakresie
orzekania o karze w postêpowaniu dyscyplinarnym, a odpowiedzialnoæ dyscyplinarna, podobnie jak karna, oparta jest na zasadzie winy, spe³niaj¹cej
nadto funkcjê limituj¹c¹ karê13.
Podzielaj¹c powy¿sze stanowisko S¹du Najwy¿szego, mo¿na zatem
uznaæ, ¿e w sprawach odpowiedzialnoci dyscyplinarnej sêdziów niezbêdne
jest takie ukszta³towanie kary wymierzanej za przewinienie dyscyplinarne,
by nie przekracza³a ona stopnia winy i nale¿ycie uwzglêdnia³a stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu. S¹d dyscyplinarny powinien kierowaæ siê indywidualn¹ ocen¹ ka¿dego przewinienia dyscyplinarnego, jakiego dopuci³ siê
sêdzia; baczyæ, aby zosta³a zachowana proporcja miêdzy rodzajem przewinienia sêdziego a rodzajem wymierzonej kary dyscyplinarnej. Kara dyscyplinarna powinna byæ bowiem wspó³mierna do wagi pope³nionego przewinienia
dyscyplinarnego (do stopnia naruszenia obowi¹zków s³u¿bowych), tzn. ni¿sza
w przypadku zawinionego, lecz drobnego uchybienia w czynnociach s³u¿bowych i wy¿sza w przypadku najciê¿szego przewinienia dyscyplinarnego, jakim jest pope³nienie czynu zabronionego pod grob¹ kary, a bêd¹cego przestêpstwem14.
Przy wymiarze kary nale¿y równie¿ uwzglêdniæ jej cele: represyjne, wychowawcze i prewencyjne15, w tym wzglêdy prewencji ogólnej16. W szczególnoci trzeba mieæ na uwadze dolegliwoæ orzeczonej kary dla sêdziego
dopuszczaj¹cego siê przewinienia, okolicznoci, w jakich dosz³o do przewinienia, rodzaj, rozmiar, liczbê i stopieñ zawinienia deliktów dyscyplinarnych,
tudzie¿ okolicznoci dotycz¹ce osoby obwinionego sêdziego (w³aciwoci podmiotowe) i jego sytuacji rodzinnej. Istotne jest równie¿ wskazanie i uwzglêdnienie ewentualnych okolicznoci obci¹¿aj¹cych i ³agodz¹cych17. Nale¿y zatem wprost stosowaæ odpowiednie przepisy czêci ogólnej kodeksu karnego.
Reasumuj¹c, zastosowane przez ustawodawcê rozwi¹zanie, w którym
brak okrelenia katalogu przewinieñ dyscyplinarnych, przes³anek ich orzekania czy dyrektyw wymiaru kar dyscyplinarnych, mo¿na okreliæ jako klasyczne. Wystêpuje bowiem we wszystkich regulacjach normuj¹cych odpowiedzialnoæ dyscyplinarn¹ osób wykonuj¹cych tzw. zawody prawnicze. Nie oznacza
to jednak, ¿e rozwi¹zanie to jest s³uszne. O ile bowiem nie ma potrzeby
ustawowego tworzenia katalogu przewinieñ dyscyplinarnych i przypisywania
13
14

Wyrok SN z 5 lutego 2008 r., SNO 2/08, LEX nr 432189.
Por. W. Kozielewicz, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna sêdziów. Komentarz, Ministerstwo Sprawiedliwoci, Warszawa 2005, s. 93101; wyrok SN z 27 marca 2007 r., SNO 13/07,
LEX nr 471820.
15 Por. wyrok SN z 7 listopada 2002 r., SNO 40/02, LEX nr 471868.
16 Por. wyrok SN z 9 czerwca 2005 r., SNO 28/05, LEX nr 471989.
17 Wyrok SN z 16 wrzenia 2004 r., SNO 31/04, LEX nr 471987. Por. wyrok SN z 7 grudnia
2007 r., SNO 79/07, LEX nr 471808.
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im okrelonych, nawet alternatywnie wskazanych, kar dyscyplinarnych,
o tyle po¿¹dane wydaje siê byæ wskazanie dyrektyw wymiaru kar dyscyplinarnych w akcie dla tego rodzaju odpowiedzialnoci podstawowym (ustawie
o ustroju s¹dów powszechnych) albo odes³anie w tym zakresie do odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu karnego. Same bowiem, aczkolwiek
s³uszne w tym wzglêdzie orzeczenia S¹du Najwy¿szego, uznaj¹ce mo¿liwoæ
stosowania przepisów kodeksu karnego na zasadzie analogii iuris, uznaæ
nale¿y za niewystarczaj¹ce.
II. Najsurowsz¹ w katalogu kar dyscyplinarnych jest kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu. To kara najbardziej dolegliwa, albowiem jest eliminacyjna
i jednoczenie nieodwracalna. Zrywa stosunek s³u¿bowy sêdziego i praktycznie oznacza dla ukaranego mieræ zawodow¹, tzn. na zawsze eliminuje go
z korporacji sêdziowskiej. Sêdzia ukarany kar¹ z³o¿enia z urzêdu ju¿ nigdy
nie mo¿e byæ powo³any do pe³nienia tego urzêdu18, a by³y ju¿ sêdzia (gdy
kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu jest orzekana w sytuacji, kiedy stosunek
s³u¿bowy uleg³ ju¿ rozwi¹zaniu lub wygas³ w toku postêpowania dyscyplinarnego), mo¿e mieæ trudnoci w wykonywaniu niektórych zawodów prawniczych. Kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu ma zatem charakter wysoce represyjny19. Czasami bywa nawet porównywana do kary pozbawienia wolnoci.
Winna byæ zatem orzekana z du¿¹ ostro¿noci¹. S¹d dyscyplinarny w ka¿dym konkretnym przypadku powinien zwa¿yæ, czy ten najsurowszy rodzaj
kary dyscyplinarnej jest adekwatny do pope³nionego przewinienia, a jednoczenie konieczny do wywarcia po¿¹danego skutku.
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e kara z³o¿enia z urzêdu pe³ni przede wszystkim
funkcjê ochronn¹. Ma chroniæ zarówno dobre imiê sêdziów, jak i ca³ego wymiaru sprawiedliwoci. Nie bez znaczenia jest bowiem to, kto wymierza sprawiedliwoæ. Czy czyni to sêdzia o najwy¿szych kwalifikacjach formalnych
i moralnych, nieskazitelny, czy te¿ osoba, która dopuci³a siê przestêpstwa,
zw³aszcza jeli pope³ni³a je z winy umylnej20. St¹d zarówno prewencja indywidualna, jak i generalna winny odgrywaæ istotn¹ rolê przy wymiarze tej
najsurowszej z kar dyscyplinarnych.
Niestety, w odniesieniu do tej najsurowszej kary dyscyplinarnej, ustawodawca nie wskaza³ przes³anek jej orzekania. Mo¿na je jedynie ustaliæ
w oparciu o dyrektywy wymiaru kary wskazane w przepisach prawa karnego
(podzielaj¹c przytoczone powy¿ej stanowisko S¹du Najwy¿szego o mo¿liwoci
18
19

Zob. art. 109 § 4 u.s.p.
O represyjnym charakterze sankcji dyscyplinarnych pisz¹ m.in.: T. Kuczyñski, Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna pracowników, Pañstwo i Prawo 2003, nr 9, s. 59; A. Bojañczyk,
Z problamatyki relacji miêdzy odpowiedzialnoci¹ dyscyplinarn¹ i karn¹ (na przyk³adzie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej zawodów prawniczych), Pañstwo i Prawo 2004, nr 9, s. 2527.
20 Por. wyrok SN z 27 marca 2007 r., SNO 13/07, LEX nr 471820.
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stosowania tych dyrektyw na zasadzie analogii iuris), jak i dotychczasowe
orzecznictwo dyscyplinarne. Maj¹c to na uwadze, mo¿na przyj¹æ, ¿e kara
z³o¿enia sêdziego z urzêdu, z racji swego ostatecznego charakteru winna byæ
orzekana w przypadku pope³nienia przewinieñ o najciê¿szym ciê¿arze gatunkowym, nacechowanych najwy¿szym stopniem winy i spo³ecznej szkodliwoci, tj. takich, które wywieraj¹ ujemny wp³yw na wykonywan¹ s³u¿bê i (albo)
na godnoæ urzêdu21. Nale¿a³oby j¹ z regu³y orzekaæ w przypadku pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego, które wype³nia jednoczenie znamiona
przestêpstwa, zw³aszcza przestêpstwa umylnego, stanowi¹cego wyraz ra¿¹cego lekcewa¿enia porz¹dku prawnego. Chodzi zatem o tego rodzaju przewinienie, które powoduje utratê kwalifikacji do sprawowania urzêdu sêdziego,
pozbawia nieskazitelnego charakteru, a tak¿e podwa¿a zaufanie obywateli do
wymiaru sprawiedliwoci22.
Nie mo¿na jednak¿e ad hoc przes¹dziæ, czy w ka¿dym przypadku pope³nienia przestêpstwa umylnego s¹d dyscyplinarny winien z³o¿yæ z urzêdu.
Nie jest bowiem wykluczone istnienie takich okolicznoci ³agodz¹cych, które
uzasadnia³yby odst¹pienie od wymierzenia najsurowszej kary. Zawsze powinny to byæ jednak okolicznoci wyj¹tkowe, dotycz¹ce nie tylko samego przewinienia, ale i rokowañ co do odzyskania do sêdziego zaufania23. Nie bez
znaczenia winna byæ te¿ wczeniejsza ocena s³u¿by sêdziowskiej oraz okolicznoæ, czy przewinienie jest pierwsze, czy kolejne. Nie mo¿na jednak wykluczyæ orzeczenia kary z³o¿enia z urzêdu ju¿ za pierwsze przewinienie dyscyplinarne, jeli rodzaj tego przewinienia, rodzaj i stopieñ winy to uzasadniaj¹24.
Warto siê zastanowiæ, czy siêganie po najsurowsz¹ z kar dyscyplinarnych
powinno mieæ miejsce tylko w odniesieniu do przewinieñ wyczerpuj¹cych
jednoczenie znamiona przestêpstwa i to umylnego, czy te¿ jakiegokolwiek
przestêpstwa, nawet nie pozostaj¹cego w zwi¹zku z wykonywaniem przez
sêdziego obowi¹zków s³u¿bowych, a mo¿e nawet pope³nienia przewinienia
dyscyplinarnego, które w ogóle nie jest przestêpstwem.
Podzielaj¹c stanowisko S¹du Najwy¿szego, zak³adaj¹ce, ¿e kara z³o¿enia
z urzêdu powinna byæ z regu³y orzekana za pope³nienie przestêpstwa z winy
umylnej, np. pod wp³ywem alkoholu, autorka uznaje, i¿ nie mo¿e to byæ
jedyna kategoria przewinieñ, za które najsurowsza kara dyscyplinarna winna byæ orzekana. Mimo ¿e ustawa Prawo o ustroju s¹dów powszechnych nie
zawiera zakazu sprawowania urzêdu sêdziego przez osoby karane, to fakt
prawomocnego skazania za przestêpstwo niew¹tpliwie rzutuje na ocenê sêdziego jako osoby, która w za³o¿eniu ustawodawcy powinna byæ nieskazitel21
22

Por. wyrok SN z 5 lutego 2008 r., SNO 2/08, LEX nr 432189.
Por. wyroki SN z 27 sierpnia 2007 r., SNO 47/07, LEX 319875; z 27 marca 2007 r., SNO
13/07, LEX nr 471820.
23 Por. wyrok SN z 27 marca 2007 r., SNO 13/07, LEX nr 471820.
24 Por. wyrok SN z 9 marca 2006 r., SNO 6/06, LEX nr 471771.
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na. Nale¿y siê wówczas zastanowiæ, czy taka osoba mo¿e nadal sprawowaæ
swój urz¹d i wymierzaæ sprawiedliwoæ. Sam ju¿ bowiem fakt prawomocnego skazania sêdziego negatywnie rzutuje na jego opiniê w rodowisku spo³ecznym i ca³¹ opiniê rodowiska sêdziowskiego.
Wydaje siê te¿, ¿e co do zasady nie ma przeszkód, aby po najsurowsz¹
z kar dyscyplinarnych siêgn¹æ w przypadku pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego, które w ogóle nie jest przestêpstwem czy wykroczeniem. Rodzaj
i skala naruszeñ obowi¹zków s³u¿bowych i zasad etycznych obowi¹zuj¹cych
sêdziego oraz rozmiar i d³ugotrwa³oæ tych¿e naruszeñ winna byæ jednak
wówczas znamienna. Z drugiej strony, gdy delikt s³u¿bowy nie stanowi przestêpstwa, a w sprawie nie wykazano, by w wietle ca³okszta³tu drogi s³u¿bowej sêdziego orzeczenie innego rodka dyscyplinarnego mia³o okazaæ siê nieskuteczne, to podzieliæ nale¿y stanowisko S¹du Najwy¿szego, ¿e siêganie
do instrumentu z³o¿enia sêdziego z urzêdu mo¿na uznaæ jako nieporozumienie25.
Reasumuj¹c, trudno jednoznacznie wskazaæ przes³anki, przy zaistnieniu
których s¹d dyscyplinarny winien ka¿dorazowo z³o¿yæ sêdziego z urzêdu.
Przes³anki te winno siê oceniaæ in concreto. Ostatecznie to s¹d dyscyplinarny,
maj¹c na uwadze wszelkie okolicznoci zwi¹zane z pope³nieniem danego
przewinienia dyscyplinarnego, winien zwa¿yæ, czy orzeczenie kary eliminacyjnej jest s³uszne, sprawiedliwe i s³u¿y interesowi wymiaru sprawiedliwoci.
III. Dla pe³niejszego nawietlenia zagadnienia warto wskazaæ na konkretne przewinienia, za które prawomocnie orzeczono karê z³o¿enia sêdziego
z urzêdu:
1. Przewinienie dyscyplinarne polegaj¹ce na tym, ¿e w dniu 4 padziernika 2006 r. i póniej asesor s¹dowy jako przewodnicz¹cy posiedzenia dopuci³ siê oczywistej i ra¿¹cej obrazy przepisów prawa, tj. art. 149 § 1 k.p.k.
w ten sposób, ¿e nie podpisa³ protoko³u posiedzenia, oraz art. 148 § 1 pkt 2
i 3 k.p.k. w ten sposób, ¿e dopisa³ w protokole posiedzenia z dnia 4 padziernika 2006 r. postanowienie o uchyleniu stosowanego wobec oskar¿onego dozoru policji, mimo ¿e postanowienie takie w toku rozpoznawania sprawy nie
zapad³o i nie zosta³o og³oszone. S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny uzna³
ten czyn za przewinienie s³u¿bowe przewidziane w art. 107 § 1 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju s¹dów powszechnych i wymierzy³ asesorowi karê z³o¿enia z urzêdu. Wskutek odwo³ania obwinionego S¹d Najwy¿szy
 S¹d Dyscyplinarny utrzyma³ w mocy zaskar¿ony wyrok26. W uzasadnieniu
tego¿ orzeczenia S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e dopisanie w protokole postanowienia, które nie zosta³o w rzeczywistoci wydane, charakteryzuje siê wyj¹t25
26

Por. wyrok SN 23 z sierpnia 2007 r., SNO 41/07, LEX nr 471785.
Wyrok SN z 10 czerwca 2008 r., SNO 41/08, LEX nr 432185.
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kowo wysokim stopniem szkodliwoci spo³ecznej. Takie zachowanie to powiadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego, a wiêc czyn zabroniony przez prawo karne. Poza tym nie bez znaczenia przy wymiarze
kary mia³a te¿ okolicznoæ, ¿e przeciwko obwinionemu w czasie orzekania
toczy³y siê inne postêpowania dyscyplinarne obejmuj¹ce podobne czyny, jak
te¿ postêpowanie karne dotycz¹ce pope³nienia przestêpstw opisanych w art.
231 § 1 k.k. w zwi¹zku z art. 271 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k.
2. Przewinienie polegaj¹ce na tym, ¿e obwiniony w dniu 7 listopada
2003 r. jako sêdzia S¹du Rejonowego na drodze publicznej kierowa³ samochodem osobowym w stanie nietrzewoci  2,52 promila alkoholu w wydychanym powietrzu (1,210 mg/l na urz¹dzeniu Alko-Sensor IV), w wyniku czego
spowodowa³ kolizjê drogow¹ w ten sposób, ¿e nie opanowa³ pojazdu na zakrêcie, ci¹³ dwa s³upki drogowe, a nastêpnie wypad³ z szosy, powoduj¹c przewrócenie pojazdu. W tym konkretnym przypadku w pierwszej instancji S¹d
Apelacyjny  S¹d Dycyplinarny wyrokiem z dnia 15 wrzenia 2006 r. orzek³
karê przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe, a kara z³o¿enia z urzêdu zosta³a orzeczona dopiero przez S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem
z dnia 27 marca 2007 r. w zwi¹zku z odwo³aniem obwinionego sêdziego,
Zastêpcy Rzecznika Dyscyplinarnego S¹du Okrêgowego, Ministra Sprawiedliwoci i Krajowej Rady S¹downictwa27.
3. Czyn polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 16 padziernika 2004 r. Obwiniony, wykonuj¹c telefon do domu sêdziego, w rozmowie telefonicznej z Przewodnicz¹c¹ Wydzia³u Cywilnego S¹du Rejonowego (swoj¹ prze³o¿on¹) zniewa¿y³ Przewodnicz¹c¹, u¿ywaj¹c w stosunku do niej s³ów powszechnie
uznanych za obel¿ywe, wyczerpuj¹c tym samym znamiona przestêpstwa
zniewa¿enia z art. 216 § 1 k.k. W przedmiotowej sprawie karê z³o¿enia
z urzêdu orzek³ S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia
14 lutego 2007 r. w zwi¹zku z odwo³aniami: obwinionego, jego obroñcy
i Ministra Sprawiedliwoci od wyroku S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 13 wrzenia 2006 r., który za tego rodzaju zachowanie wymierzy³ karê dyscyplinarn¹ nagany28. W uzasadnieniu tego¿ wyroku wskazano, ¿e zachowanie obwinionego asesora s¹dowego, który dzwoni¹c w sobotê
do domu swej prze³o¿onej, wyzwa³ j¹ s³owami obel¿ywymi oraz przypisa³ jej
stosowanie metod ubeckich, narusza³o mir domowy i czeæ kobiety. Wype³nia³o nie tylko znamiona przestêpstwa, ale by³o równie¿ ra¿¹cym pogwa³ceniem § 2 w zw. z § 6 Zbioru zasad etyki zawodowej sêdziów, stanowi¹cego, ¿e
sêdzia powinien zawsze kierowaæ siê zasadami uczciwoci, godnoci, honoru,
poczuciem obowi¹zku oraz przestrzegaæ dobrych obyczajów. Uzasadniaj¹c
wymiar kary  jej zmianê z kary nagany na karê z³o¿enia z urzêdu  S¹d
27
28

Wyrok SN z 27 marca 2007 r., SNO 13/07, LEX nr 471820.
Wyrok SN z 14 lutego 2007 r., SNO 77/06, LEX nr 471825.
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Najwy¿szy argumentowa³, ¿e zastosowa³ odpowiednio dyrektywy wymiaru
kary okrelone w art. 53 § 1 k.k., uwzglêdniaj¹c okolicznoci wymienione w § 2
tego przepisu, w tym zachowanie siê obwinionego po pope³nieniu przewinienia dyscyplinarnego, jego postawê manifestowan¹ w odwo³aniu od wyroku
pierwszej instancji, w którym to po raz kolejny bezpodstawnie pomawia³
i zniewa¿a³ tê sam¹ osobê, co jest dowodem braku refleksji, jakiegokolwiek
poczucia winy, a co za tym idzie, skruchy i obietnicy poprawy. S¹d Najwy¿szy
uzna³, ¿e obwiniony nie jest w stanie wymierzaæ sprawiedliwoci. Swoim
zachowaniem pokaza³ bowiem, ¿e jest pozbawiony zdolnoci do krytycznej
oceny w³asnych uczynków, przyznania siê do nich i przeproszenia pokrzywdzonego.
4. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny w wyroku z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie SNO 73/06 w zwi¹zku z odwo³aniem obwinionego sêdziego
od wyroku S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 4 czerwca 2003 r.
utrzyma³ w mocy zaskar¿ony wyrok, którym wymierzono obwinionemu sêdziemu karê z³o¿enia z urzêdu. Powy¿sza kara dyscyplinarna zosta³a orzeczona za czyn z art. 177 § 1 i 2 k.k. (w chwili orzekania odwo³ania przez S¹d
Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny obwiniony sêdzia by³ ju¿ prawomocnie skazany za przestêpstwo z art. 177 § 2 k.k.), polegaj¹cy na tym, ¿e obwiniony,
kieruj¹c samochodem osobowym, na skutek przekroczenia dopuszczalnej
prêdkoci, niezachowania szczególnej ostro¿noci w czasie zbli¿ania siê do
skrzy¿owania oznakowanego znakami pionowymi, poziomymi i sygnalizacj¹
wietln¹ oraz wjechania na liniê warunkowego zatrzymania w koñcowej fazie wywietlania ¿ó³tego sygna³u wietlnego dla jego kierunku, wjecha³ na
skrzy¿owanie, wykonuj¹c manewr skrêtu w prawo i w lewo, a nastêpnie
straci³ panowanie nad kierowanym pojazdem, uderzy³ w barierkê energoch³onn¹ usytuowan¹ po lewej stronie, a nastêpnie przemieci³ siê w kierunku
prawej krawêdzi jezdni, jednoczenie obracaj¹c siê i uderzy³ przodem samochodu w wiatê przystanku MZA, na której znajdowali siê Konstancja S.
i Marcin P. W wyniku powy¿szego Konstancja S. dozna³a obra¿eñ cia³a skutkuj¹cych zgonem w szpitalu w dniu 27 maja 2002 r., za Marcin P. obra¿eñ
cia³a w postaci obustronnego wielood³amowego z³amania koci piszczelowych, z³amania koci nosa, miejscowych otaræ naskórka i pot³uczenia ogólnego skutkuj¹cego rozstrojem zdrowia na czas powy¿ej 7 dni. Uzasadniaj¹c
orzeczenie o karze, S¹d Najwy¿szy wskazywa³, ¿e chocia¿ pope³nione przestêpstwo nie pozostawa³o w ¿adnym zwi¹zku z wykonywaniem przez obwinionego sêdziego obowi¹zków s³u¿bowych, a ustawa Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych nie zawiera zakazu sprawowania urzêdu sêdziego przez osoby
karane, to fakt prawomocnego skazania za przestêpstwo (skutkuj¹ce mierci¹ osoby pokrzywdzonej) nakazuje s¹dowi dyscyplinarnemu dokonaæ oceny,
czy obwiniony mo¿e dalej sprawowaæ swój urz¹d, czy mo¿na mu na to zezwoliæ. Nie mo¿na bowiem nie postrzegaæ skazania za przestêpstwo jako
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dopuszczenia siê przez sêdziego najpowa¿niejszego z mo¿liwych deliktów
dyscyplinarnych29.
5. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie SNO 54/06 w zwi¹zku z odwo³aniem Ministra Sprawiedliwoci od wyroku S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 31 marca 2006 r., którym uzna³ obwinion¹  sêdziego S¹du Okrêgowego  S¹du
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych za winn¹ uchybienia godnoci urzêdu sêdziego przez orzekanie w 63 sprawach, w których zleca³a opracowanie opinii
lekarskich osobicie przez swego mê¿a  bieg³ego s¹dowego lub w których
sporz¹dza³ on opinie jako cz³onek zespo³u bieg³ych; niezrealizowanie 15 umów
kredytowych i doprowadzenie do wszczêcia postêpowañ o nadanie klauzul
wykonalnoci przez S¹d Rejonowy oraz nieuregulowanie op³at z tytu³u u¿ytkowania lokalu mieszkalnego, które spowodowa³o koniecznoæ wniesienia
przez wspólnotê mieszkaniow¹ przeciwko obwinionej pozwu do S¹du Rejonowego o zap³atê 14 454,15 z³, zmieni³ zaskar¿ony wyrok w ten sposób, ¿e
zamiast orzeczonej kary dyscyplinarnej przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe wymierzy³ obwinionej karê dyscyplinarn¹ z³o¿enia sêdziego z urzêdu.
W uzasadnieniu tego¿ orzeczenia S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e mimo braku
naruszenia przez obwinion¹ przepisów prawnych, d³ugotrwa³oæ i skala naruszenia zasad etycznych obowi¹zuj¹cych sêdziego jest tak du¿a, ¿e w znacznym
stopniu wp³ynê³a na podwa¿enie zaufania do niezawi³oci i bezstronnoci
obwinionej. Obwiniona naruszy³a bowiem zasadê zakazuj¹c¹ wykorzystywania swego statusu i presti¿u sprawowanego urzêdu w celu wspierania interesu w³asnego lub innych osób (§ 3 Zbioru zasad etyki zawodowej sêdziów)
 zasadê nakazuj¹c¹ sêdziemu unikania zachowañ, które mog³yby podwa¿yæ
zaufanie do jego niezawis³oci i bezstronnoci (§ 10 Zbioru zasad) oraz unikania zachowañ mog¹cych przynieæ ujmê godnoci sêdziego lub os³abiæ zaufanie do jego bezstronnoci przez ka¿de zachowanie, nawet nieopisane w Zbiorze zasad (§ 5 ust. 2). Poza tym równie¿ w sprawach finansowych obwiniona
wykaza³a siê nierzetelnoci¹, brakiem skrupulatnoci w wype³nianiu swoich
zobowi¹zañ finansowych i podejmowaniem dzia³añ, które mog³y byæ odebrane jako wykorzystywanie w³asnej pozycji sêdziego (§ 18 Zbioru zasad)30.
6. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 21 kwietnia
2006 r. w zwi¹zku z odwo³aniem Ministra Sprawiedliwoci od wyroku S¹du
Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 21 padziernika 2005 r. uznaj¹cego, ¿e obwiniony jako sêdzia S¹du Rejonowego ra¿¹co uchybi³ godnoci
urzêdu, gdy¿ w dniu 26 padziernika 2004 r. w A., bêd¹c pod wp³ywem
alkoholu, przyst¹pi³ do wykonywania czynnoci s³u¿bowych zwi¹zanych z udzia29 Por. uchwa³a SN z 8 maja 2002 r., SNO 8/02, OSNKW 2002, z. 9-10, poz. 85; wyrok SN
z 25 stycznia 2007 r., SNO 73/06.
30 Wyrok SN z 24 sierpnia 2006 r., SNO 54/06, LEX nr 470234.
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³em w rozpoznawaniu spraw wyznaczonych w Wydziale V Gospodarczym
S¹du Rejonowego, zmieni³ zaskar¿ony wyrok w ten sposób, ¿e w miejsce kary
nagany wymierzy³ obwinionemu sêdziemu S¹du Rejonowego karê dyscyplinarn¹ z³o¿enia z urzêdu. Uzasadniaj¹c wyrok, S¹d Najwy¿szy wskazywa³, ¿e
sprawowanie urzêdu, w szczególnoci w zakresie w³adzy jurysdykcyjnej, jest
mo¿liwe tylko przy zachowaniu ca³kowitej trzewoci. Przewinienie zosta³o
pope³nione z winy umylnej, publicznie. Wyrz¹dzi³o zatem du¿¹ szkodê wymiarowi sprawiedliwoci, a obwinionego pozbawi³o cechy nieskazitelnoci.
Dlatego te¿ kara dyscyplinarna zosta³a wymierzona ze szczególnym uwzglêdnieniem jej spo³ecznego oddzia³ywania zarówno w rodowisku sêdziowskim,
jak i w opinii publicznej31.
Inn¹, ³agodniejsz¹ karê orzeczono w bardzo podobnej sprawie. Otó¿ S¹d
Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny, wyrokiem z dnia 26 czerwca 2003 r., za
czyn polegaj¹cy na tym, ¿e w dniu 19 wrzenia 2002 r. w czasie przerwy
w rozprawach obwiniony wprawi³ siê w stan nietrzewoci, spo¿ywaj¹c
znaczn¹ iloæ alkoholu, co spowodowa³o koniecznoæ odroczenia dwóch rozpraw wyznaczonych w tym dniu na wokandzie, orzek³ karê przeniesienia na
inne miejsce s³u¿bowe. Wyrok ten utrzyma³ w mocy S¹d Najwy¿szy  S¹d
Dyscyplinarny32. W uzasadnieniu wyroku wskazano, ¿e w przedmiotowej
sprawie nie dosz³o do skumulowania siê okolicznoci obci¹¿aj¹cych o charakterze podmiotowym i przedmiotowym, które to powinny byæ przes³ank¹ orzekania kary z³o¿enia z urzêdu33. Uznano, ¿e fakt podjêcia przez obwinionego
systematycznego i kompleksowego leczenia odwykowego oraz du¿ego zaanga¿owania siê w pracê zawodow¹ jest bardzo istotny i przemawia na korzyæ
obwinionego.
7. S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 21 listopada
2005 r. uzna³ obwinionego sêdziego S¹du Rejonowego winnym tego, ¿e
w dniu 6 sierpnia 2005 r., znajduj¹c siê w stanie nietrzewoci (2,5 promila
alkoholu we krwi), prowadzi³ samochód osobowy po drodze publicznej, czym
uchybi³ godnoci sêdziego i wymierzy³ mu karê dyscyplinarn¹ z³o¿enia
z urzêdu. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 9 marca
2006 r. wyrok ten utrzyma³ w mocy34. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny
uzna³, ¿e czyn obwinionego nale¿y do najciê¿szych kategorii przewinieñ s³u¿bowych sêdziów. Czyn ten zawiera znamiona przestêpstwa umylnego, niwecz¹cego publiczne zaufanie do sêdziego. Sêdzia powinien bowiem w s³u¿bie
i poza ni¹ strzec powagi stanowiska i unikaæ wszystkiego, co mog³oby przynieæ ujmê godnoci sêdziego lub os³abiaæ zaufanie do jego bezstronnoci.
31
32
33

Wyrok SN z 21 kwietnia 2006 r., SNO 12/06, LEX nr 470232.
Wyrok SN z 30 wrzenia 2003 r., SNO 56/03, LEX nr 471890.
T. Ereciñski, J. Gudowski, J. Iwulski, Komentarz do prawa o ustroju s¹dów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa, Warszawa 2002, s. 333.
34 Zob. wyrok SN z 9 marca 2006 r., SNO 6/06, LEX nr 471771.
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8. S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 19 listopada
2004 r. uzna³ sêdziego S¹du Okrêgowego za winnego pope³nienia deliktów
dyscyplinarnych, polegaj¹cych na tym, ¿e: 1) w dniach 24 i 25 kwietnia 2003 r.
nie stawi³ siê do pracy bez usprawiedliwienia, mimo obowi¹zku udzia³u
w wyznaczonych wówczas rozprawach; 2) w okresie od dnia 26 czerwca do
dnia 26 sierpnia 2003 r. (z wy³¹czeniem jednego tygodnia w lipcu tego¿ roku)
by³ nieobecny w s³u¿bie i nie usprawiedliwi³ nieobecnoci; 3) w sposób oczywisty i ra¿¹cy naruszy³ art. 423 k.p.k. w sprawie sygn. akt XVII Ko 152/00
przez brak sporz¹dzenia uzasadnienia, co spowodowa³o koniecznoæ przekazania akt do uzasadnienia innemu sêdziemu; 4) w dniach 11 lutego i 20
marca 2003 r. przyby³ do s³u¿by po spo¿yciu alkoholu; 5) poczynaj¹c od 2002 r.
w bli¿ej nieoznaczonych dniach orzeka³ w stanie wskazuj¹cym, i¿ poprzedniego dnia spo¿ywa³ alkohol; 6) w styczniu 2003 r. by³ obecny w klubie
nocnym, sk¹d policja wezwana przez ochronê odwioz³a go do izby wytrzewieñ. S¹d Apelacyjny  S¹d Dyscyplinarny orzek³ w stosunku do obwinionego karê dyscyplinarn¹ przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny wyrokiem z dnia 9 czerwca 2005 r., w zwi¹zku
z odwo³aniem Ministra Sprawiedliwoci oraz Zastêpcy Rzecznika Dyscyplinarnego, zmieni³ zaskar¿ony wyrok w ten sposób, ¿e zamiast orzeczonej kary
dyscyplinarnej przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe wymierzy³ obwinionemu karê dyscyplinarn¹ z³o¿enia z urzêdu35. Uzasadniaj¹c rozstrzygniêcie,
S¹d Najwy¿szy argumentowa³, ¿e rodzaj, waga oraz liczba deliktów przypisanych obwinionemu przemawiaj¹ na jego niekorzyæ. Sêdzia straci³ przymiot
nieskazitelnoci charakteru. Poza tym nie wykorzysta³ mo¿liwoci rozwi¹zania swojego problemu, mimo mo¿liwoci wszczêcia procedury zmierzaj¹cej
do orzeczenia o trwa³ej niezdolnoci do s³u¿by sêdziowskiej wskutek choroby
alkoholowej.
9. Wyrokiem z dnia 10 wrzenia 2002 r. S¹d Apelacyjny uzna³ obwinionego  asesora S¹du Rejonowego  za winnego pope³nienia nastêpuj¹cych
przewinieñ s³u¿bowych: zmiany wyroku z dnia 27 lutego 2002 r. poprzez
przepisanie jego treci i dopisanie powództwo oddala oraz zmiany wyroku
z dnia 20 lutego 2002 r. poprzez przepisanie jego treci i w miejsce zas¹dzonych
kwoty 1000 z³ tytu³em zwrotu kosztów procesu wpisanie kwoty 1655,50 z³.
Za wskazane przewinienia s³u¿bowe S¹d Apelacyjny wymierzy³ obwinionemu
karê z³o¿enia z urzêdu. S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny w Warszawie
z udzia³em Zastêpcy Rzecznika Dyscyplinarnego sêdziego S¹du Okrêgowego
po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2002 r. sprawy asesora s¹dowego S¹du
Rejonowego w zwi¹zku z odwo³aniem asesora s¹dowego od wyroku S¹du
Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego utrzyma³ wyrok w mocy36.
35
36

Zob. wyrok SN z 9 czerwca 2005 r., SNO 28/05, LEX nr 471989.
Por te¿ wyrok SN z 28 listopada 2002 r., SNO 43/02, LEX nr 470245.
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IV. Jak wskazuje praktyka orzecznicza s¹dów dyscyplinarnych, kara z³o¿enia sêdziego z urzêdu orzekana by³a w przypadkach pope³nienia przewinieñ o najciê¿szym ciê¿arze gatunkowym, tj. z regu³y takich, które pope³niane by³y w stanie nietrzewoci i/lub zawiera³y znamiona przestêpstwa
umylnego37, choæ nie zawsze maj¹cego zwi¹zek z wykonywanymi obowi¹zkami s³u¿bowymi. By³y to (przewinienia te wskazano powy¿ej): oczywista
i ra¿¹ca obraza przepisów prawa (powiadczenie nieprawdy w protokole),
spowodowanie pod wp³ywem alkoholu kolizji drogowej, prowadzenie samochodu pod wp³ywem alkoholu, zniewa¿enie prze³o¿onej  przewodnicz¹cej
wydzia³u, czyn z art. 177 § 1 i 2 k.k., wykonywanie czynnoci s³u¿bowych pod
wp³ywem alkoholu (w innej podobnej sprawie przeniesiono sêdziego na inne
miejsce s³u¿bowe). Tylko w jednym przypadku kara z³o¿enia z urzêdu zosta³a
wymierzona za naruszenie zasad etyki zawodowej.
Mo¿na te¿ zauwa¿yæ, ¿e nie w ka¿dym przypadku pope³nienia przewinienia dyscyplinarnego wyczerpuj¹cego znamiona przestêpstwa umylnego, pope³nionego nawet pod wp³ywem alkoholu, orzekano karê z³o¿enia z urzêdu.
Orzecznictwo nie jest w tym wzglêdzie jednolite. Warto wiêc wskazaæ na
przyk³ady.
I tak, wyrokiem z dnia 5 grudnia 2005 r. S¹d Najwy¿szy utrzyma³
w mocy wyrok S¹du Apelacyjnego  S¹du Dyscyplinarnego z dnia 27 czerwca
2005 r., którym za czyn z art. 178a § 1 k.k. wymierzono obwinionej sêdzi
S¹du Okrêgowego jedynie karê dyscyplinarn¹ nagany. Uzasadniaj¹c orzeczenie o karze, S¹d Najwy¿szy  S¹d Dyscyplinarny argumentowa³, ¿e mimo i¿
obwiniona pope³ni³a przewinienie dyscyplinarne o wyj¹tkowo du¿ym ciê¿arze
gatunkowym, albowiem w dniu 17 czerwca 2002 r. w stanie nietrzewoci
prowadzi³a na drodze publicznej samochód osobowy, czym wyczerpa³a znamiona przestêpstwa z art. 178a § 1 k.k. i czynem swym uchybi³a godnoci
urzêdu, to ze wzglêdu na wystêpuj¹ce szczególne okolicznoci ³agodz¹ce, takie jak dzia³anie pod wp³ywem silnego wzburzenia (m¹¿ poinformowa³ obwinion¹ o zamiarze wyprowadzenia siê z domu), 30-letnia wzorowa s³u¿ba,
wyrz¹dzona niewielka szkoda maj¹tkowa, orzeczonej kary nagany nie mo¿na
uznaæ za ra¿¹co niewspó³miern¹38.
Równie¿ wyrokiem z 16 wrzenia 2004 r. S¹d Najwy¿szy za przewinienie
dyscyplinarne wyczerpuj¹ce znamiona przestêpstwa z art. 178a § 1 k.k. nie
wymierzy³ kary z³o¿enia z urzêdu, a jedynie karê przeniesienia na inne
miejsce s³u¿bowe. S¹d Najwy¿szy argumentowa³ wówczas, ¿e zarówno okolicznoci, w jakich dosz³o do przewinienia, jak i okolicznoci dotycz¹ce osoby
obwinionego i jego sytuacji rodzinnej dawa³y podstawê do wymierzenia kary
37 Tak w wyrokach SN: z 27 sierpnia 2007 r., SNO 47/07, LEX nr 319875; z 27 marca 2007 r.,
SNO 13/07, LEX nr 471820; z 30 sierpnia 2006 r., SNO 37/06, LEX nr 470224.
38 Wyrok SN z 5 grudnia 2005 r., SNO 60/05, LEX nr 471992.
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³agodniejszej, która i tak jest na tyle dotkliwa, ¿e daje wystarczaj¹cy sygna³,
i¿ czyny godz¹ce w autorytet wymiaru sprawiedliwoci nie pozostaj¹ bezkarne. W przedmiotowej sprawie wziêto pod uwagê okoliczoci, w których dosz³o
do pope³nienia czynu. Uznano, i¿ obwiniony dzia³a³ w stanie silnego stresu
(otrzyma³ alarmuj¹c¹ wiadomoæ o pogorszeniu stanu zdrowia chorej córki)
i choæ nie postêpowa³ racjonalnie i nie wyczerpa³ wszystkich mo¿liwoci
szybkiego powrotu do domu, to niewiadomie zlekcewa¿y³ porz¹dek prawny.
To nieprzewidziane okolicznoci sprawi³y, ¿e zdecydowa³ siê na kierowanie
samochodem pod wp³ywem alkoholu39.
Podsumowuj¹c, z jednej strony przyk³ady powy¿szych orzeczeñ wskazuj¹
 jak siê wydaje s³usznie  i¿ nie sam rodzaj pope³nionego czynu, ale te¿
okoliczoci jego pope³nienia, okolicznoci dotycz¹ce sprawcy oraz jego sytuacji rodzinnej s¹ istotne przy wymiarze kary dyscyplinarnej, a sam fakt
pope³nienia przestêpstwa z winy umylnej nie oznacza jeszcze, ¿e ka¿dorazowo wymierzona zostanie najsurowsza kara dyscyplinarna  kara z³o¿enia
z urzêdu. S¹d rozpoznaj¹cy sprawê, co nale¿y uznaæ za s³uszne, rozwa¿a
bowiem wszelkie okolicznoci zwi¹zane z pope³nionym czynem i osob¹ sprawcy. Z drugiej jednak¿e strony zbyt daleko id¹ca rozbie¿noæ w ocenie podobnych zachowañ  przewinieñ dyscyplinarnych wyczerpuj¹cych znamiona tego
samego przestêpstwa  razi swoj¹ dysproporcj¹ (np. kiedy za przewinienie
wype³niaj¹ce znamiê przestêpstwa z art. 178a § 1 k.k. raz wymierzana jest
kara nagany, innym razem przeniesienia na inne miejsce s³u¿bowe, jeszcze
innym  z³o¿enia z urzêdu).
Trudno bowiem zgodziæ siê z ocen¹ S¹du Najwy¿szego dokonan¹ w wyroku w sprawie SNO 60/05, ¿e prowadzenie auta pod wp³ywem alkoholu po
otrzymaniu informacji o zamiarze wyprowadzenia siê z domu przez mê¿a jest
dzia³aniem pod wp³ywem silnego wzburzenia i to takim, które uzasadnia tak
³agodne potraktowanie obwinionej i wymierzenie jej za czyn z art. 178a § 1 k.k.
jedynie kary nagany. Jak wynika z ustalonego przez s¹d pierwszej instancji
stanu faktycznego, obwiniona o zamiarze wyprowadzenia siê mê¿a z domu
dowiedzia³a siê wieczorem, a czyn pope³ni³a dopiero nastêpnego dnia. Zatem
pomiêdzy informacj¹, która mia³a owo silne wzburzenie wywo³aæ, a czynem
mia³ miejsce znaczny up³yw czasu. Obwiniona mia³a zatem mo¿liwoæ opanowania swoich emocji. Nie ulega wiêc w¹tpliwoci, ¿e swoim zachowaniem
ra¿¹co uchybi³a godnoci sprawowanego urzêdu i przesta³a byæ osob¹ nieskaziteln¹. Wype³ni³a zatem te przes³anki, które S¹d Najwy¿szy sam wskazywa³
jako z regu³y przesadzaj¹ce o wymiarze kary z³o¿enia z urzêdu40.
39
40

Wyrok SN z 16 wrzenia 2004 r., SNO 31/04, LEX nr 471987.
Por. wyrok SN z 30 sierpnia 2006 r., SNO 37/06, LEX nr 470224. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z 27 sierpnia 2007 r. w sprawie SNO 47/07 S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzewoci ca³kowicie dyskwalifikuje sêdziego.
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Zgodziæ siê nale¿y, co wielokrotnie podkrela³ te¿ w swoich orzeczeniach
S¹d Najwy¿szy, ¿e od sêdziego wymaga siê szczególnych predyspozycji osobowociowych, w tym równie¿ umiejêtnoci radzenia sobie z problemami ¿ycia
osobistego tak, aby pozosta³y one bez wp³ywu dla wymiaru sprawiedliwoci.
Od sêdziego wymagana jest najwy¿sza doza odpowiedzialnoci, szczególna
samokontrola i krytycyzm, bezwzglêdne stawianie sobie wymogów nie tylko
równych z tymi, które przepisy prawa narzucaj¹ ogó³owi obywateli, ale nawet wymogów o podwy¿szonym standardzie. Od tej zasady mog¹ byæ wyj¹tki.
S¹ oczywicie takie sytuacje ¿yciowe, których ciê¿ar trudno jest udwign¹æ
nawet dojrza³emu i dowiadczonemu sêdziemu i dlatego przy ferowaniu
wyroku w sprawie dyscyplinarnej nie sposób okolicznoci tych ca³kowicie nie
wzi¹æ pod uwagê41. Jednak¿e jedynie nadzwyczajne okolicznoci, takie jak
koniecznoæ dowiezienia do lekarza osoby wymagaj¹cej niezw³ocznej pomocy,
przy braku mo¿liwoci uzyskania tej pomocy w jakikolwiek inny sposób,
usprawiedliwiaj¹ sêdziego, tak jak ka¿dego innego obywatela, z faktu, i¿ nie
respektowa³ zakazu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzewoci. Porównuj¹c bowiem sprawy SNO 60/05 i SNO 31/04, w których przewinienia dyscyplinarne polega³y na pope³nieniu przestêpstwa z art. 178 a § 1 k.k., trudno nie
zauwa¿yæ znacznej dysproporcji pomiêdzy wymierzonymi karami. W pierwszej sprawie wymierzono karê nagany, w drugiej  karê przeniesienia na inne
miejsce s³u¿bowe, a w obu tych przypadkach obwinieni, co ustali³ s¹d dyscyplinarny, dzia³ali pod wp³ywem silnego stresu. W sprawie SNO 60/05 obwinion¹
m¹¿ poinformowa³ o zamiarze wyprowadzenia siê z domu, a w sprawie SNO
31/04 obwiniony otrzyma³ alarmuj¹c¹ wiadomoæ o pogorszeniu stanu zdrowia chorej córki. Argument z wczeniejszej d³ugoletniej s³u¿by obwinionej
wydaje siê niewystarczaj¹cy.
Trudo zatem wyt³umaczyæ, odwo³uj¹c siê do utrwalonych, wy¿ej omówionych, a mo¿liwych do rekonstrukcji z treci orzeczeñ dyrektyw wymiaru kar
dyscyplinarnych, dlaczego w tak podobnych sprawach wymierzono tak ró¿ne
kary dyscyplinarne.
V. Analiza orzeczeñ s¹dów dyscyplinarnych rodzi te¿ pytanie, czy s¹d
dyscyplinarny drugiej instancji mo¿e zaostrzyæ wymiar kary przez wymierzenie bezporednio w instancji odwo³awczej kary najsurowszej w katalogu kar
przewidzianym dla tego postêpowania, tj. kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu?
Negatywnie na tak postawione pytanie odpowiedzia³ S¹d Najwy¿szy
w wyroku z dnia 27 sierpnia 2007 r. Porównuj¹c karê do¿ywotniego pozbawienia wolnoci z kar¹ z³o¿enia z urzêdu, S¹d Najwy¿szy doszed³ do wniosku, ¿e obie kary  zachowuj¹c oczywicie proporcje miêdzy rodzajami odpowiedzialnoci represyjnej  maj¹ charakter eliminacyjny i ze wzglêdu na taki
41

Por. wyrok SN z 27 stycznia 2003 r., SNO 60/02, LEX nr 471983.
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w³anie charakter kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu przepis art. 454 § 3 k.p.k.,
zakazuj¹cy zaostrzenia wymiaru kary przez wymierzenie bezporednio
w instancji odwo³awczej kary najsurowszej w katalogu kar przewidzianym
dla tego postêpowania, ma odpowiednie zastosowanie w dyscyplinarnym postêpowaniu sêdziowskim42.
Odmienne stanowsko wyrazi³ S¹d Najwy¿szy w Uchwale Sk³adu Siedmiu Sêdziów S¹du Najwy¿szego  Izba Karna z 30 czerwca 2008 r.:
W postêpowaniu dyscyplinarnym, tocz¹cym siê na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s¹dów powszechnych [...], nie
stosuje siê art. 454 § 3 k.p.k.43.
Zdaniem autorki, z racji przede wszystkim ostatecznego charakteru
kary z³o¿enia z urzêdu podzieliæ nale¿y stanowisko, ¿e wymierzenie dopiero
w drugiej instancji kary dyscyplinarnej z³o¿enia sêdziego z urzêdu nie jest
dopuszczalne, albowiem odbiera obwinionemu prawo do odwo³ania siê i pozbawia orzeczenie kontroli instancyjnej, naruszaj¹c podstawowe konstytucyjne regu³y gwarancyjne: zasadê rzetelnego procesu s¹dowego i prawa do os¹dzenia w dwóch instancjach44. Z tej racji nie przekonuje argument, ¿e
przeciwko odpowiedniemu stosowaniu w sêdziowskim postêpowaniu dyscyplinarnym art. 454 § 3 k.p.k. przemawia wynik porównania charakteru
prawnego kar do¿ywotniego pozbawienia wolnoci i z³o¿enia sêdziego z urzêdu, w szczególnoci to, ¿e kara z³o¿enia z urzêdu nie jest kar¹ izolacyjn¹,
a jej odpowiednikiem by³by ewentualnie rodek karny przewidziany w art. 39
pkt 2 k.k., tj. zakaz zajmowania okrelonego stanowiska, wykonywania okrelonego zawodu lub prowadzenia okrelonej dzia³alnoci, jak równie¿ ryzyko,
¿e na skutek koniecznoci uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania dojdzie w sprawie do przedawnienia lub przynajmniej do
wykluczenia mo¿liwoci wymierzenia kary dyscyplinarnej (argumenty o charakterze pragmatycznym).
* * *
Prawomocnie orzeczona kara dyscyplinarna w postaci kary z³o¿enia sêdziego z urzêdu jest nieodwracalna  na zawsze usuwa sêdziego z urzêdu.
Choæ jest to kara tak dolegliwa, nie wystêpuje w ramach odpowiedzialnoci
dyscyplinarnej jedynie w stosunku do sêdziów. Ma swoje odpowiedniki rów42 Wyrok SN z 27 sierpnia 2007 r., SNO 47/07, OSNKW 2007, nr 11. poz. 83; Biul. SN 2007,
nr 11, poz. 17.
43 Uchwa³a Sk³adu Siedmiu Sêdziów SN  Izba Karna z 30 czerwca 2008 r., I KZP 11/08,
OSNIK 2008, nr 8, poz. 57.
44 Por. K. Marsza³, Regu³y ne peius w postêpowaniu apelacyjnym w sprawach karnych,
[w:] W krêgu teorii i praktyki prawa karnego. Ksiêga powiêcona pamiêci Profesora Andrzeja
W¹ska, Lublin 2005, s. 663 i nast.; Por. tak¿e W. Grzeszczyk, Regu³y ne peius w postêpowaniu
karnym (art. 454 kpk), Prokuratura i Prawo 2008, nr 2, s. 39.
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nie¿ w stosunku do osób wykonuj¹cych inne zawody prawnicze. Mo¿noæ
orzekania podobnej kary eliminacyjnej istnieje bowiem w stosunku do prokuratorów (wydalenie ze s³u¿by prokuratorskiej), adwokatów (wydalenie z adwokatury) czy radców prawnych (pozbawienie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego). Jednak¿e w przypadku sêdziów  z racji, ¿e mo¿liwoæ
jej orzeczenia jest wyj¹tkiem od zasady nieusuwalnoci sêdziów, a ta stanowi
z kolei o statusie sêdziego  z³o¿enie z urzêdu winno byæ orzekane ze szczególn¹ ostro¿noci¹ i przy zachowaniu tych zasad postêpowania, które obowi¹zuj¹ w procesie karnym (choæ nie oznacza to oczywicie, i¿ ostro¿noci przy
orzekaniu kar eliminacyjnych nie powinny zachowaæ odpowiednie dla danych
grup zawodowych organy dyscyplinarne). Tymczasem  jak wskazano powy¿ej  ustawodawca nie okreli³ przes³anek ani dyrektyw wymierzania tej
kary. O ile podanie owych przes³anek nie jest w ocenie autorki konieczne
(kwestia ta mo¿e byæ pozostawiona uznaniu sêdziów s¹du dyscyplinarnego),
o tyle dyrektywy orzekania kar dyscyplinarnych w ogóle, a kary z³o¿enia
z urzêdu w szczególnoci, winny zostaæ wskazane.
W tym wzglêdzie nasuwa siê wiêc postulat de lege ferenda w postaci
dodania do ustawy Prawo o ustroju s¹dów powszechnych przepisu nakazuj¹cego odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego dotycz¹cych winny,
stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu, wy³¹czenia odpowiedzialnoci karnej,
zasad wymiaru kary (przepisów rozdzia³ów I, II, III i art. 53 k.k.). Analiza
przepisów o odpowiedzialnoci dyscyplinarnej sêdziów nasuwa te¿ postulat
umo¿liwienia zaskar¿enia rozstrzygniêcia s¹du dyscyplinarnego drugiej instancji kasacj¹, zw³aszcza w sytuacji, kiedy s¹d dyscyplinarny drugiej instancji bezporednio w instancji odwo³awczej wymierza karê z³o¿enia sêdziego
z urzêdu.

Summary
A punishment of making a judge from office
Key words: disciplinary responsibility, disciplinary delict, disciplinary punishment, a punishment
of making a judge from office.

Analyzing legal norms and disciplinary courts decrees, as well as available science opinions, the author discusses the character of the disciplinary
punishment of making a judge from office, points at reasons for deciding
about it. In particular, however, due to its ultimate character, determines
for which acts disciplinary courts decreed a punishment of making a judge
from office.
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Dyrektywa w sprawie stosowania praw
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej
a limitowanie wiadczeñ zdrowotnych
Limitowanie wiadczeñ zdrowotnych jest problemem z³o¿onym i wielow¹tkowym i dotyczy praktycznie wszystkich pañstw. W ¿adnym bowiem systemie nie ma dostatecznej iloci rodków finansowych, które mog³yby zabezpieczyæ potrzeby zdrowotne wszystkich obywateli. W Polsce problem ten,
mimo licznych zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach, jest stale aktualny. Trudno bowiem znaleæ rozwi¹zanie, które w jednoznaczny sposób wskaza³oby
wyjcie z limitów, z którymi boryka³y siê ju¿ kasy chorych. Bez w¹tpienia
g³ówn¹ przyczyn¹ racjonowania wiadczeñ s¹ ograniczone rodki finansowe
w zakresie ochrony zdrowia. Przy czym nie jest to jedyny powód, gdy¿ obok
braków finansowych istotnych jest równie¿ wiele innych przyczyn le¿¹cych
po stronie samych pacjentów, a tak¿e wiadczeniodawców i Narodowego Funduszu Zdrowia1. Z punktu widzenia niniejszego opracowania najistotniejsze
s¹ jednak ograniczenia dostêpnoci wynikaj¹ce z niedostatecznych rodków
przeznaczanych na opiekê zdrowotn¹.
Zgodnie z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP2, w³adza publiczna winna zapewniæ obywatelom równy dostêp do wiadczeñ opieki zdrowotnej finansowanej
ze rodków publicznych. Ewentualne ograniczenia mog¹ wynikaæ z ustawy
okrelaj¹cej warunki i zakres udzielania tych wiadczeñ3. Istotne, ¿e konstytucyjna zasada równoci wobec prawa nie mo¿e byæ rozumiana jako wartoæ bezwzglêdna. Jej granice wyznaczaj¹ te¿ inne zasady konstytucyjne oraz
przepisy szczególne. O naruszeniu konstytucyjnej zasady mo¿na mówiæ gdy
w to¿samej sytuacji ró¿nicuje siê prawa jednostki4. Podobnie traktuje pojê1 Zob. A. Musia³owicz, J. Stêpieñ, Ograniczona dostêpnoæ do wiadczeñ zdrowotnych
 analiza potencjalnych przyczyn, Antidotum 2000, nr 9, s. 3.
2 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z pón. zm.).
3 Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z pón. zm.).
4 Wyrok NSA w Warszawie z 14 marca 2006 r., I OSK 67/06, LEX 198281.
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cie równoci K. Tymowska, która twierdzi, i¿ równoæ oznacza jednolitoæ
szans dostêpu dla ka¿dego obywatela, niezale¿nie od jego sytuacji materialnej5. Zgodnie z wyrokiem s¹du, Równoæ wobec prawa nale¿y rozumieæ tak,
i¿ wszystkie podmioty charakteryzuj¹ce siê dan¹ cech¹ istotn¹ w stopniu
równym maj¹ byæ traktowane równo, a wiêc wed³ug jednakowej miary, bez
zró¿nicowañ dyskryminuj¹cych czy te¿ faworyzuj¹cych. Jeli okrelona norma prawna traktuje odmiennie adresatów, którzy odznaczaj¹ siê okrelon¹
cech¹ wspóln¹, wówczas mamy do czynienia z odstêpstwem od zasady równoci. Odstêpstwo takie nie jest to¿same z naruszeniem art. 32 Konstytucji.
Niezbêdna staje siê wówczas ocena przyjêtego kryterium zró¿nicowania.
Równoæ wobec prawa to tak¿e zasadnoæ wybrania takiego, a nie innego
kryterium ró¿nicowania podmiotów prawa6.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y przyj¹æ, i¿ chodzi o tak¹ interpretacjê
sytuacji, w której prawo do dochodzenia wiadczeñ opieki zdrowotnej przys³uguje wszystkim podmiotom na przejrzystych i wspólnych zasadach7. Zgodnie z tym, co sygnalizowano powy¿ej, warunki i zakres udzielania wiadczeñ
okrela ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych. Oczywicie te warunki i zakres wiadczeñ s¹ cile uzale¿nione od kondycji maj¹tkowej pañstwa i obywateli. Ustawodawca jednak nie
mo¿e zrezygnowaæ w ogóle z okrelenia warunków i zakresu wiadczeñ.
Norma zawarta w art. 68 ust. 2 zd. drugie nie jest jedynie upowa¿nieniem
ustawodawcy zwyk³ego do okrelenia warunków i zakresu wiadczeñ, lecz
nak³ada na ustawodawcê taki obowi¹zek. Ustawodawca mo¿e swobodnie
okreliæ warunki i zakres wiadczeñ finansowanych ze rodków publicznych.
Nie mo¿e w ogóle zrezygnowaæ z finansowania wiadczeñ opieki zdrowotnej
z tych róde³. [...] Art. 68 Konstytucji dotyczy obowi¹zków pañstwa w zakresie organizacji s³u¿by zdrowia i tym samym umo¿liwienia konkretnemu pacjentowi realizacji jego prawa do ochrony zdrowia8. W zwi¹zku z tym po
stronie pañstwa pozostaje prawo do ustalenia warunków i zakresu udzielania wiadczeñ. Konieczne jest, aby nie czyniæ tego w sposób arbitralny czy
zagra¿aj¹cy ¿yciu lub zdrowiu obywateli. Istotne, ¿e równoci z art. 68 ust. 2
nie nale¿y uto¿samiaæ z nieograniczonym prawem pacjenta do uzyskania
w dowolnym momencie ka¿dego rodzaju wiadczenia9.
5
6
7

K. Tymowska, Zasady finansowania a dostêpnoæ, Prawo i Medycyna 1999, nr 4, s. 85.
Wyrok WSA z 20 lipca 2005 r., VI SA/Wa 616/05, LEX 190562.
M. liwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Wyd. 2,
Toruñ 2010, s. 80. Podobnie J. Joñczyk, Publiczna opieka zdrowotna, Prawo i Medycyna 2007,
nr 1, s. 13.
8 A. Zoll, Problemy s³u¿by zdrowia w wietle dowiadczeñ RPO, Prawo i Medycyna 2000,
nr 8, s. 89.
9 M. liwka, op.cit., s. 81. Podobnie T. Zimna, Zawieranie umów na wiadczenia zdrowotne, Warszawa 2004, s. 15.

Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece...

79

Analizuj¹c problematykê limitowania dostêpu do wiadczeñ zdrowotnych, na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ¿adne normy  ani konstytucyjne, ani
ustawowe  takiej mo¿liwoci nie wy³¹czaj¹. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa
o wiadczeniach nak³ada na NFZ, który dzia³a na rzecz ubezpieczonych,
obowi¹zek utrzymania dyscypliny finansowej. Liczne zapisy ustawy nie tylko
umo¿liwiaj¹, ale wrêcz nak³adaj¹ na NFZ obowi¹zek limitowania dostêpu do
wiadczeñ opieki zdrowotnej10. Przemawia za tym m.in. treæ art. 97 ust. 3
pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym do zakresu dzia³añ NFZ nale¿y okrelenie jakoci i dostêpnoci oraz analiza kosztów wiadczeñ opieki zdrowotnej
w zakresie niezbêdnym dla prawid³owego zawierania umów o udzielanie
wiadczeñ opieki zdrowotnej. Poza tym art. 113-131 nak³adaj¹ na NFZ obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoci zrównowa¿onej w zakresie przychodów
i kosztów, natomiast art. 132 ust. 4 wskazuje, i¿ wiadczenia nieokrelone
w zawartej umowie mog¹ zostaæ sfinansowane przez NFZ tylko w przypadkach okrelonych w ustawie. Istotny w omawianym zakresie art. 132 ust. 5
ustawy o wiadczeniach wskazuje, ¿e wysokoæ ³¹cznych zobowi¹zañ NFZ,
które wynikaj¹ z umów zawartych ze wiadczeniodawcami, nie mo¿e przekroczyæ wysokoci kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym
NFZ. W zwi¹zku z powy¿szym przyjmuje siê, ¿e strony umowy zawartej
miêdzy NFZ a wiadczeniodawcami, dzia³aj¹c w ramach zasady swobody
umów, mog¹ wskazaæ zakres oraz iloæ finansowanych wiadczeñ.
S¹d Najwy¿szy w orzeczeniu z dnia 13 lipca 2005 r.11 stwierdzi³, ¿e
ogólnie rzecz bior¹c nie ma przeszkód co do umownego ustalania limitów
wiadczeñ. Wskaza³ wrêcz, ¿e umowy miêdzy kas¹ chorych a wiadczeniodawcami powinny okrelaæ maksymaln¹ kwotê zobowi¹zania kasy wobec
wiadczeniodawcy. W innym orzeczeniu12 podniós³, i¿ obowi¹zuj¹ce przepisy
dawa³y podstawê do stwierdzenia, ¿e prawo do ochrony zdrowia by³o i jest
limitowane, choæby ze wzglêdów finansowych. Nie mo¿e zatem byæ traktowane jako prawo absolutne.
Podkreliæ nale¿y, jak wskazano na wstêpie, i¿ podnoszony problem nie
dotyczy tylko Polski. W ka¿dym spo³eczeñstwie, bez wzglêdu na stopieñ
zamo¿noci, nie ma mo¿liwoci spe³nienia wiadczeñ zdrowotnych w takim
zakresie, jakiego oczekiwaliby obywatele, bowiem zawsze bêd¹ one mia³y
charakter deficytowy, a tym samym s¹ i bêd¹ dobrem limitowanym.
Limity s¹ zatem faktem. Mimo wykazania ich dopuszczalnoci w wietle
obowi¹zuj¹cych przepisów, nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wprowadzanie limitów
mo¿e naruszaæ dobro pacjenta. Stale wiêc poszukuje siê rozwi¹zañ, które
pozwoli³yby na ograniczenie racjonowania wiadczeñ zdrowotnych. Trzeba
10
11

M. liwka, op.cit., s. 80.
Wyrok SN z 13 lipca 2005 r., I CK 18/05, OSP 2006, nr 6, poz. 70 z glos¹ M. Nesterowicza, Prawo i Medycyna 2006, nr 2, s. 146.
12 Wyrok SN z 1 grudnia 1998 r., III CKN 741/98, OSN 1999, nr 6, poz. 112.
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bowiem zdaæ sobie sprawê, ¿e ca³kowite wyeliminowanie problemu jest po
prostu niemo¿liwe.
Aktualnie coraz czêciej wskazuje siê, ¿e rozwi¹zaniem mo¿e byæ dyrektywa znana pod nazw¹ Pacjenci bez granic, która ma ujednoliciæ kwestie
zwi¹zane z leczeniem w krajach UE. W momencie przyst¹pienia Polski do
Unii Europejskiej, tj. w maju 2004 r., obywatele polscy uzyskali prawo do
wiadczeñ zdrowotnych wykonywanych poza terytorium RP. Kwestiê t¹ reguluje zarówno Traktat, jak i Rozporz¹dzenie Rady EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo³ecznego do pracowników najemnych i ich
rodzin przemieszczaj¹cych siê w granicach Wspólnoty13. Wspomnieæ równie¿
nale¿y o Rozporz¹dzeniu Rady EWG w sprawie wykonywania ww. rozporz¹dzenia14. Obecnie aby skorzystaæ z mo¿liwoci leczenia za granic¹, trzeba
spe³niæ dwa warunki jednoczenie  konieczne jest posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego w powszechnym systemie ubezpieczeniowym któregokolwiek
z pañstw cz³onkowskich, a dodatkowo korzystanie z prawa swobodnego przemieszczania siê po terytorium tych pañstw15.
Podkreliæ równie¿ nale¿y, i¿ je¿eli obywatel posiada wspomniane wy¿ej
ubezpieczenie zdrowotne w dowolnym kraju UE, to prawo do opieki zdrowotnej podró¿uje razem z nim. Wynika to z tego, i¿ ka¿dy obywatel pañstwa
cz³onkowskiego UE ma prawo do swobodnego podró¿owania, podejmowania
pracy, studiowania i zamieszkania w wybranym przez siebie pañstwie Wspólnoty. Zasady zwi¹zane z udzielaniem opieki zdrowotnej oraz jej zakres reguluj¹ przepisy UE o koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego. Wyranie trzeba wskazaæ, i¿ ka¿de pañstwo cz³onkowskie posiada w³asny system
ubezpieczenia zdrowotnego i tym samym samo decyduje o podmiotach i zasadach podlegania ubezpieczeniu oraz okrela zakres wiadczeñ, które w ramach ubezpieczenia bêd¹ przys³ugiwa³y (w Polsce wprowadzono tzw. koszyk
wiadczeñ gwarantowanych). Koordynacja w tym zakresie polega na wprowadzeniu i stosowaniu wspólnych dla wszystkich pañstw cz³onkowskich zasad i regu³ dotycz¹cych warunków otrzymania pomocy przez pacjenta (ubezpieczonego) w innym kraju cz³onkowskim UE16.
Na gruncie polskiego ustawodawstwa kluczow¹ rolê w kwestii wiadczeñ
zdrowotnych udzielanych poza granicami kraju odgrywa art. 25 ustawy
13 Rozporz¹dzenie Rady EWG 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo³ecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczaj¹cych
siê w granicach Wspólnoty, Dz.U. L 28, 30.1.1997 (tekst skonsolidowany).
14 Rozporz¹dzenie Rady EWG 574/72 z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporz¹dzenia w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo³ecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczaj¹cych siê w granicach Wspólnoty, Dz.U. L 28, 30.1.1997 (tekst
skonsolidowany).
15 M. Paszkowska, Prawo pacjenta do planowanego leczenia w innym pañstwie Unii Europejskiej, Prawo i Medycyna 2007, nr 3, s. 112.
16 M. Paszkowska, Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej, Prawo i Medycyna 2004, nr 3,
s. 113.
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o wiadczeniach. Zgodnie ze wskazanym przepisem, zasad¹ jest, ¿e NFZ nie
finansuje kosztów leczenia ubezpieczonego czy te¿ badañ diagnostycznych
poza granicami kraju, poza kosztami wiadczeñ, które udzielane s¹ zgodnie
z przepisami o koordynacji.
Przepisy wspólnotowe przewiduj¹ natomiast:
1) wiadczenia w pe³nym zakresie oraz
2) natychmiast konieczne17.
wiadczenia w pe³nym zakresie dotycz¹ wszelkich wiadczeñ leczniczych, jakie przys³uguj¹ w procesie leczenia i powrotu do zdrowia, przewidzianych przez ustawodawstwo pañstwa cz³onkowskiego. W przypadku
wiadczeñ natychmiast koniecznych chodzi o wiadczenia niezbêdne do ratowania ¿ycia i zdrowia. S¹ one udzielane w przypadku nieszczêliwych wypadków, urazów oraz nag³ych zachorowañ.
Aby skorzystaæ ze wiadczeñ zdrowotnych poza granicami kraju, obywatel polski musi z³o¿yæ wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ o wydanie mu
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Chodzi o sytuacje, w których pacjent przebywaj¹cy za granic¹ po prostu wymaga spe³nienia okrelonego wiadczenia zdrowotnego na swoj¹ rzecz. Wspomniana karta nie pozwala jednak na celowe udanie siê na terytorium pañstwa obcego w celu
uzyskania wiadczenia zdrowotnego18. W takim przypadku pacjent mo¿e
skorzystaæ ze wiadczenia zdrowotnego jedynie po uzyskaniu zgody, któr¹
wyra¿a Prezes NFZ (art. 25 ustawy o wiadczeniach). Brak jednak uzasadnienia prawnego dla uznania, ¿e decyzja o zgodzie na finansowanie leczenia
za granic¹ nie mo¿e byæ wydana tak¿e po jego przeprowadzeniu. Je¿eli bowiem ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ wykazane zostanie, ¿e leczenie za granic¹
by³o zasadne, to fakt, ¿e ju¿ je przeprowadzono, nie stoi na przeszkodzie
podjêciu decyzji o jego sfinansowaniu ze rodków publicznych19. Kwestia
zgody wyra¿anej przez Prezesa NFZ zosta³a doprecyzowana w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.20 Zwróciæ równie¿ trzeba
uwagê, ¿e w pañstwach cz³onkowskich UE od 1 maja 2010 r. obowi¹zuj¹
nowe podstawy prawne21, które poszerzy³y mo¿liwoci sk³adania wniosku
17 Por. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, Twoje prawa i obowi¹zki podczas poruszania siê po terytorium Unii Europejskiej. Opieka zdrowotna, Warszawa 2002, s. 1920.
18 Szerzej: M. liwka, A. Ga³êska, Prawo pacjenta do wiadczeñ zdrowotnych w prawie
Unii Europejskiej, Prawo i Medycyna 2006, nr 4, s. 42 i nast.
19 Wyrok NSA w Warszawie z 6 grudnia 2011 r., II GSK 82/11, LEX nr 1151729.
20 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007r. w sprawie wniosku o leczenie lub
badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. nr 249,
poz. 1867 z pón. zm.).
21 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo³ecznego (Dz.U. UE. L. 04.166.1
z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16
wrzenia 2009 r. dotycz¹ce wykonywania rozporz¹dzenia (WE) nr 883/2004 (Dz.U. UE.
L. 09.284.1).
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o leczenie planowane poza granicami kraju przez polskich ubezpieczonych
oraz cz³onków ich rodzin za porednictwem instytucji miejsca zamieszkania.
Prezes NFZ, zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporz¹dzenia Rady (EWG)
nr 1408/71, ma obowi¹zek wyra¿enia zgody na leczenie w innym pañstwie
cz³onkowskim, gdy spe³nione s¹ kumulatywnie dwa warunki:
1) wiadczenie jest przewidziane przez ustawodawstwo Polski,
2) zainteresowany nie mo¿e byæ poddany leczeniu w kraju w terminie
zwykle koniecznym22.
Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 7 lipca 2010 r., podejmuj¹c decyzjê
o zezwoleniu na przeprowadzenie badañ za granic¹ w cile okrelonym
orodku medycznym, nale¿y oceniæ, czy nie bêdzie to bardziej efektywne od
leczenia krajowego i rozwa¿yæ wszystkie argumenty wnioskodawcy przytoczone we wniosku23.
wiadczenia zdrowotne udzielane poza granicami RP rozliczane s¹ wed³ug kosztów rzeczywistych lub stawek zrycza³towanych. Podmiotem zobligowanym do dokonania powy¿szych rozliczeñ jest NFZ, który pe³ni funkcjê tzw.
instytucji ³¹cznikowej w systemie koordynacji zabezpieczenia spo³ecznego
w zakresie wiadczeñ zdrowotnych. Pamiêtaæ jednak trzeba, i¿ obywatele
polscy korzystaj¹cy ze wiadczeñ w innym pañstwie s¹ tak samo traktowani
jak obywatele tego pañstwa. Je¿eli s¹ wiêc dop³aty do wiadczeñ, to obowi¹zuj¹ one równie¿ naszych obywateli. Ze strony NFZ szczególnie istotn¹ kwesti¹ jest fakt, ¿e te same wiadczenia w innym pañstwie cz³onkowskim s¹
z regu³y zdecydowanie dro¿sze ni¿ analogiczne wiadczenia realizowane
przez wiadczeniodawców na terenie RP. Powoduje to wiêc znaczne obci¹¿enie dla bud¿etu NFZ, a z drugiej strony wp³ywa bez w¹tpienia na powci¹gliwoæ w wydawaniu zgody na leczenie za granic¹24.
Sytuacja zwi¹zana z leczeniem poza granicami kraju mo¿e ulec zmianie
w oparciu o dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia
9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej, która zosta³a przyjêta przez ministrów zdrowia 8 czerwca
2010 r. Ju¿ wtedy mówiono o niej jako o drugim po Schengen wielkim otwarciu granic. Wi¹za³o siê to z faktem, i¿ wszystkie kliniki, szpitale i przychodnie,
bez wzglêdu na to, czy prywatne, krajowe, czy zagraniczne, mia³y byæ dostêpne dla ka¿dego obywatela UE.
Prace nad dyrektyw¹ trwa³y ju¿ znacznie wczeniej. Jednak w listopadzie 2009 r. Polska wraz z innymi pañstwami skutecznie zablokowa³a przyjêcie dyrektywy. Póniej jednak grupa przeciwników nowych rozwi¹zañ znacz22 J. Nowak-Kubiak, B. £ukasik, Ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych. Komentarz, £ód 2006, s. 59. Podobnie M. Paszkowska, Prawo
pacjenta..., s. 117.
23 Wyrok NSA w Warszawie z 7 lipca 2010 r., II GSK 587/10, LEX nr 716129.
24 Szerzej: M. Paszkowska, Prawo pacjenta..., s. 121; eadem, Ochrona zdrowia..., s. 119120.

Dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece...

83

nie zmala³a, co spowodowa³o, i¿ dyrektywa dotycz¹ca transgranicznej opieki
medycznej  przy sprzeciwie Polski, Portugalii i S³owacji  zosta³a przyjêta.
Dnia 19 stycznia 2011 r. podczas sesji plenarnej w Strasburgu dyrektywa
zosta³a poddana g³osowaniu i przyjêta przez europos³ów w drugim czytaniu
w wyniku kompromisu zawartego uprzednio z pañstwami cz³onkowskimi.
Dyrektywa ustanawia przepisy u³atwiaj¹ce dostêp do bezpiecznej transgranicznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakoci i promuje wspó³pracê w zakresie
opieki zdrowotnej miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, z pe³nym poszanowaniem kompetencji krajowych w zakresie organizacji i wiadczenia opieki
zdrowotnej. Dyrektywa ma zastosowanie do wiadczenia opieki zdrowotnej
na rzecz pacjentów, niezale¿nie od tego, jak jest ona zorganizowana, udzielana i finansowana (art.1 ust. 2). Art. 21 przewiduje wprowadzenie w ¿ycie
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbêdnych do
wykonania dyrektywy. O powy¿szym pañstwa cz³onkowskie zobligowane s¹
powiadomiæ Komisjê i przekazaæ teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjêtych w dziedzinie objêtej niniejsz¹ dyrektyw¹. Powy¿sze przepisy maj¹ zostaæ wprowadzone do dnia 25 padziernika 2013 r.
Pocz¹tkowo zak³adano, ¿e dyrektywa umo¿liwi pacjentom korzystanie ze
wiadczeñ zdrowotnych oferowanych przez dowoln¹ placówkê w dowolnym
kraju cz³onkowskim. Chodzi³o zatem o leczenie poza terytorium Polski, jak
te¿ o mo¿liwoæ korzystania z us³ug prywatnych podmiotów na terenie kraju,
które nie maj¹ zawartej umowy z NFZ. Ju¿ w ubieg³ym roku Minister Zdrowia wskazywa³a, ¿e konsekwencje proponowanych rozwi¹zañ mog¹ byæ dramatyczne. Podkrelano wówczas, ¿e obawy dotycz¹ przede wszystkim mo¿liwoci realizowania zagwarantowanego prawa u dowolnego podmiotu
spe³niaj¹cego wiadczenia zdrowotne na terenie kraju, niezale¿nie od kontraktu zawartego z NFZ. Zak³adano bowiem, ¿e po wprowadzeniu zmian
pacjent bêdzie mia³ zupe³n¹ dowolnoæ w wyborze wiadczeniodawcy, czyli
bêdzie móg³ skorzystaæ z us³ug poza granicami kraju, w tym z us³ug prywatnych gabinetów, a potem domagaæ siê refundacji od NFZ. Taka perspektywa
budzi³a strach przed konsekwencjami finansowymi, jako ¿e obecnie na pocz¹tku ka¿dego roku NFZ, znaj¹c swoje mo¿liwoci finansowe, kontraktuje
wiadczenia zdrowotne na tyle, na ile go staæ, co prowadzi do limitowania
tych¿e wiadczeñ. Dziêki limitom panuje jednoczenie nad wydatkami. Sytuacja, w której pacjent skorzysta³by ze wiadczeñ zdrowotnych u dowolnego
wiadczeniodawcy i za¿¹da³by refundacji, sprawi³aby, ¿e ca³y system by³by
nieprzewidywalny, a NFZ nie wytrzyma³by tego finansowo25.
W zwi¹zku z powy¿szym ju¿ w czerwcu 2010 r. Ministerstwo Zdrowia
sygnalizowa³o, ¿e zwróci siê do eurodeputowanych, aby próbowali przeforsowaæ poprawki maj¹ce zminimalizowaæ ewentualne negatywne konsekwencje
25

Newsweek z 28 czerwca 2010 r.
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dla NFZ, który bêdzie zobowi¹zany do pokrycia kosztów leczenia poza granicami kraju. Dyrektywa przyjêta przez Parlament Europejski uwzglêdnia powy¿sze zastrze¿enia i przewiduje zastosowanie omawianych przepisów do
transgranicznej opieki zdrowotnej, która zgodnie z art. 3 lit. e oznacza opiekê
zdrowotn¹ wiadczon¹ lub przepisan¹ w pañstwie cz³onkowskim innym ni¿
pañstwo cz³onkowskie ubezpieczenia. Jednoczenie art. 1 ust. 4 dyrektywy,
prezentuj¹cy stanowisko Parlamentu Europejskiego, wyranie wskazuje, i¿
dyrektywa nie narusza przepisów ustawowych ani wykonawczych pañstw
cz³onkowskich dotycz¹cych organizacji i finansowania opieki zdrowotnej
w sytuacjach niezwi¹zanych z transgraniczn¹ opiek¹ zdrowotn¹. W szczególnoci ¿aden przepis dyrektywy nie zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskiego do
zwrotu kosztów opieki zdrowotnej wiadczonej przez wiadczeniodawców
dzia³aj¹cych na jego terytorium, je¿eli tacy wiadczeniodawcy nie s¹ czêci¹
systemu zabezpieczenia spo³ecznego lub publicznego systemu opieki zdrowotnej tego pañstwa cz³onkowskiego. Powy¿sze rozwi¹zanie rozwia³o g³ówne
obawy Polski dotycz¹ce konsekwencji wprowadzenia dyrektywy.
Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w odniesieniu do aktualnej regulacji wiele kwestii
ulegnie zmianie. Jeszcze raz wymaga podkrelenia, ¿e obecnie mamy prawo
do leczenia w innych pañstwach cz³onkowskich UE, ale w przypadku leczenia planowanego konieczna jest zgoda Prezesa NFZ, natomiast w sytuacjach
nag³ych istnieje mo¿liwoæ skorzystania z niezbêdnych wiadczeñ bez wymaganej zgody. Dyrektywa otworzy pacjentom nowe mo¿liwoci, które zak³adaj¹
skorzystanie ze wiadczeñ zdrowotnych w innych pañstwach cz³onkowskich
bez wymaganej zgody na leczenie. Przy czym w niektórych przypadkach
zgoda nadal bêdzie wymagana. Dotyczy to sytuacji, kiedy leczenie obejmuje
pobyt w szpitalu przez co najmniej jedn¹ noc, wystêpuje koniecznoæ u¿ycia
wysoce specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej lub aparatury
medycznej, leczenie stwarza szczególne ryzyko dla pacjenta lub spo³eczeñstwa,
opieka zdrowotna jest wiadczona przez wiadczeniodawcê, który w poszczególnych przypadkach mo¿e budziæ powa¿ne i szczególne w¹tpliwoci zwi¹zane
z jakoci¹ lub bezpieczeñstwem opieki, a tak¿e w przypadku opieki zdrowotnej
wymagaj¹cej zaplanowania w celu zapewnienia wystarczaj¹cego i sta³ego dostêpu do zrównowa¿onego zakresu leczenia wysokiej jakoci w danym pañstwie cz³onkowskim lub woli kontrolowania kosztów i unikniêcia, na ile to
mo¿liwe, marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych i ludzkich.
Istotne jest równie¿, i¿ niniejsza dyrektywa, zgodnie z art. 1 ust. 3 nie
ma zastosowania do:
1) wiadczeñ w dziedzinie opieki d³ugoterminowej, której celem jest
wspieranie osób potrzebuj¹cych pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynnoci ¿ycia codziennego;
2) przydzia³u narz¹dów i dostêpu do narz¹dów przeznaczonych do przeszczepów;
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3) programów powszechnych szczepieñ przeciw chorobom zakanym maj¹cych na celu wy³¹cznie ochronê zdrowia ludnoci na terytorium danego
pañstwa cz³onkowskiego i objêtych szczegó³owymi rodkami planistycznymi
i wykonawczymi.
Podkreliæ trzeba, i¿ w ka¿dym przypadku pacjent bêdzie musia³ sam
wy³o¿yæ w³asne fundusze, aby pokryæ koszt wiadczeñ, a dopiero potem ¿¹daæ refundacji od NFZ. Kwesti¹ bardzo istotn¹ jest, ¿e NFZ bêdzie zwraca³
tylko tak¹ kwotê, jak¹ p³aci za dane wiadczenie podmiotom, z którymi
zawar³ kontrakt. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 4 koszty transgranicznej opieki zdrowotnej s¹ zwracane do poziomu, na którym koszty by³yby pokryte
przez pañstwo cz³onkowskie ubezpieczenia, gdyby ta sama opieka zdrowotna
by³a wiadczona na jego terytorium i w takiej wysokoci, aby nie przekroczyæ
rzeczywistego kosztu otrzymanej opieki zdrowotnej.
W celu realizacji praw pacjentów gwarantowanych w omawianej dyrektywie pañstwa cz³onkowskie zobligowane zostan¹ do stworzenia krajowych
punktów kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej. Zgodnie
z art. 6 ust. 1, na terenie konkretnego pañstwa cz³onkowskiego konieczne
bêdzie utworzenie co najmniej jednego punktu kontaktowego dla organizacji
pacjentów, wiadczeniodawców i podmiotów oferuj¹cych ubezpieczenia zdrowotne.
Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagê, ¿e Polska nie bêdzie musia³a wdra¿aæ zapisów dyrektywy, je¿eli uzna, ¿e szkodz¹ one krajowemu systemowi
ochrony zdrowia. Takie rozwi¹zanie gwarantuje Traktat Lizboñski, na który
mo¿e siê powo³aæ Minister Zdrowia, ilekroæ uzna, ¿e jest to zgodne z interesem polskiego systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim pacjentów26.
Sama dyrektywa przewiduje w art. 7 ust. 9, ¿e pañstwo cz³onkowskie ubezpieczenia mo¿e ograniczyæ stosowanie przepisów dotycz¹cych zwrotu kosztów
transgranicznej opieki zdrowotnej na podstawie nadrzêdnych wzglêdów podyktowanych interesem ogólnym, jak np. wymogi planowania w celu zapewnienia wystarczaj¹cego i sta³ego dostêpu do zrównowa¿onego zakresu leczenia wysokiej jakoci w danym pañstwie cz³onkowskim lub dotycz¹ce woli
kontrolowania kosztów i unikania, na ile to mo¿liwe, wszelkiego marnotrawstwa zasobów finansowych, technicznych i ludzkich
Trudno przewidzieæ konsekwencje analizowanej dyrektywy. Zapewne bêdzie to mo¿liwe dopiero w padzierniku 2013 r. Jednak¿e z uwagi na wagê
problemu, warto ju¿ teraz zastanowiæ siê na jej ewentualnymi konsekwencjami. Dotkn¹ one przede wszystkim NFZ, którego kondycja finansowa ju¿
teraz daje du¿o do ¿yczenia. Bior¹c pod uwagê pierwotn¹ wersjê dyrektywy,
która zak³ada³a mo¿liwoæ leczenia równie¿ na terenie Polski u podmiotów
nie maj¹cych kontraktów z NFZ, wskazywano, ¿e skutki s¹ nieprzewidywal26

Zob. [online] < www.lex.pl>.
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ne i mog¹ byæ dramatyczne. Skoro jednak dyrektywa wy³¹czy³a wskazan¹
mo¿liwoæ, skutki finansowe nie bêd¹ a¿ tak ogromne. Komentatorzy wskazuj¹ bowiem, ¿e z uwagi na koszty wiadczeñ zdrowotnych w innych pañstwach cz³onkowskich wyjazdy na leczenie za granicê nie bêd¹ tak powszechne. Trzeba jednak zdaæ sobie sprawê, ¿e zapewne znajd¹ siê chêtni, którzy
z takiej mo¿liwoci zechc¹ skorzystaæ, zw³aszcza bior¹c pod uwagê fakt, ¿e po
wejciu w ¿ycie dyrektywy bêdzie to du¿o prostsze. W skali kraju koszty tego
zjawiska bêd¹ znaczne.
Wstêpna analiza kosztów wdro¿enia dyrektywy zosta³a przeprowadzona
we wrzeniu 2008 r. Zak³adano wówczas, ¿e wdro¿enie dyrektywy mog³oby
kosztowaæ ok. 3,2 mld z³. Dokonuj¹c tej symulacji, za³o¿ono jednak, ¿e NFZ
musia³by pokrywaæ koszty wiadczeñ udzielanych przez polskich wiadczeniodawców nie maj¹cych kontraktu z NFZ. Aktualnie wskazane koszty
znacznie siê zmniejsz¹. Sugeruje siê, ¿e koszty zwi¹zane z transgraniczn¹
opiek¹ zdrowotn¹ obejm¹ ok. 1% kosztów wszystkich wiadczeñ finansowanych przez NFZ. Do powy¿szej kwoty doliczyæ trzeba równie¿ pewne koszty,
rzêdu nawet kilkunastu milionów rocznie, zwi¹zane np. z obowi¹zkiem utworzenia krajowego punktu do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej.
To, co mia³o byæ tak korzystne dla pacjentów, mo¿e wiêc przynieæ skutek zupe³nie odmienny. Skoro nak³ady na wiadczenia zdrowotne poza kontraktami zawieranymi przez NFZ maj¹ byæ znaczne, trzeba bêdzie szukaæ
rodków na ich pokrycie. Wiadomo bowiem, ¿e NFZ nie bêdzie móg³ wydatkowaæ wiêcej, ni¿ wp³ynie do jego kasy. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e za jaki
czas konieczne bêdzie podwy¿szenie sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.
Wejcie w ¿ycie omawianej dyrektywy prze³o¿y siê równie¿ na kwestie
limitowania wiadczeñ zdrowotnych. Z jednej strony mo¿na za³o¿yæ, ¿e dyrektywa pozytywnie wp³ynie na problem racjonowania wiadczeñ zdrowotnych, poniewa¿ pacjenci obok wiadczeñ zakontraktowanych na terenie kraju przez NFZ bêd¹ mogli korzystaæ z wiêkszoci wiadczeñ w innych
pañstwach cz³onkowskich. W zwi¹zku z tym pozycja pacjenta, który czêsto
musi czekaæ kilka miesiêcy na dane wiadczenie, ulegnie pozytywnej zmianie
i bêdzie móg³ on np. skorzystaæ z opieki zdrowotnej w innym pañstwie, gdzie
czas oczekiwania na konkretn¹ procedurê mo¿e byæ krótszy. Przy czym pamiêtaæ nale¿y, ¿e problem limitowania dotyczy praktycznie wszystkich
pañstw, ale to nie jest jednoznaczne z tym, ¿e czas oczekiwania na dane
wiadczenie jest podobny. Czêsto wygl¹da to ró¿nie. Poza tym trzeba wzi¹æ
pod uwagê, ¿e poza granicami kraju wiadczenia bêd¹ mog³y byæ udzielane
zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne. wiadczeniodawc¹ bowiem, w myl art. 3 lit. g, jest ka¿da osoba fizyczna lub prawna lub inna
jednostka organizacyjna legalnie wiadcz¹ca opiekê zdrowotn¹ na terenie
pañstwa cz³onkowskiego. W zwi¹zku z tym dostêpnoæ do wiadczeñ zdrowotnych na terenie UE bêdzie szersza ni¿ obecnie. Z uwagi na to, mo¿na by
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przyj¹æ, ¿e problem limitowania wiadczeñ zdrowotnych w pewnym zakresie
ulegnie ograniczeniu, gdy¿ pacjenci korzystaj¹cy ze wiadczeñ w innych pañstwach cz³onkowskich zwolni¹ miejsca, które normalnie zajmowaliby w kolejce medycznej do wiadczeniodawców realizuj¹cych wiadczenia zdrowotne
na terenie kraju. Jednak¿e przyjmuj¹c takie za³o¿enia, od razu trzeba zwróciæ uwagê, o czym by³a mowa wczeniej, ¿e pacjent bêdzie wspó³finansowa³
wiadczenia udzielane za granic¹. Wynika to z faktu, i¿ NFZ bêdzie pokrywa³
koszty tylko do kwoty, jak¹ p³aci wiadczeniodawcom, z którymi zawar³ umowê. Ró¿nicê zatem bêdzie zobligowany pokryæ sam pacjent. Powszechnie
wiadomo, ¿e nie wszystkich ubezpieczonych bêdzie na to staæ. To mo¿e zatem
doprowadziæ do zupe³nie odmiennej sytuacji, a mianowicie skoro NFZ bêdzie
musia³ pokryæ koszty wiadczeñ wynikaj¹cych z omawianej dyrektywy, bêdzie mia³ mniej funduszy na wiadczenia kontraktowane. To doprowadziæ
mo¿e do zwiêkszenia ju¿ istniej¹cych limitów. Taka sytuacja odbije siê wiêc
szczególnie na najubo¿szych pacjentach, którzy nie bêd¹ mieli rodków na
dop³aty i bêd¹ oczekiwaæ na wiadczenia zdrowotne zakontraktowane przez
NFZ, z tym, ¿e czas takiego oczekiwania w zwi¹zku z powy¿szym znacznie
mo¿e siê wyd³u¿yæ. Z uwagi na problemy finansowe, z jakimi zapewne bêdzie
boryka³ siê NFZ po wejciu w ¿ycie dyrektywy, mo¿e dojæ do znacznego
ograniczenia zakresu wiadczeñ mieszcz¹cych siê w koszyku wiadczeñ gwarantowanych, co równie¿ wp³ynie negatywnie na sytuacjê pacjentów. Limitowanie wiadczeñ jest bowiem najprostszym narzêdziem, jakie posiada NFZ,
pozwalaj¹cym na wykorzystanie ograniczonych rodków finansowych.
Zupe³nie inaczej wygl¹da³aby sytuacja, gdyby pacjent, zgodnie z pierwotnymi za³o¿eniami, móg³ korzystaæ ze wiadczeñ realizowanych na terenie
kraju przez podmioty nie posiadaj¹ce kontraktu z NFZ. Wtedy rzeczywicie
mo¿na by przyj¹æ, ¿e problem limitowania móg³by siê zdezaktualizowaæ. Jednak nie mo¿na wykluczyæ sytuacji zupe³nie odwrotnej, gdy koniecznoæ pokrywania kosztów praktycznie wszystkich wiadczeñ realizowanych na terenie kraju ca³kowicie zachwieje systemem s³u¿by zdrowia.
Powy¿sze rozwa¿ania wskazuj¹, ¿e kolejne rozwi¹zanie, które mia³o polepszyæ sytuacjê pacjentów, raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e wiadczenia medyczne nale¿¹ do dóbr nieuchronnie deficytowych, tj. takich, których nie ma i nie bêdzie pod dostatkiem dla wszystkich potrzebuj¹cych. [...] Poniewa¿ racjonowanie wiadczeñ
medycznych jest nieuchronne, podejcie do problemu racjonowania nie mo¿e
polegaæ na podejmowaniu prób unikniêcia go, lecz na opracowaniu systemu,
w którym  nawet jeli z trudem i niechêtnie  racjonowanie bêdzie moralnie
akceptowalne dla lekarzy i pacjentów27. Konieczne jest wiêc, aby spo³eczeñ27 P. £uków, Racjonowanie wiadczeñ a obowi¹zek troski o dobro pacjenta, Prawo i Medycyna 2004, nr 2, s. 20 i nast.
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stwo zosta³o uwiadomione w kwestii ograniczonego dostêpu do wiadczeñ
zdrowotnych. Do ubezpieczonych powinna dotrzeæ rzetelna, pozbawiona zabarwienia politycznego informacja dotycz¹ca tego, ¿e prawo do ochrony zdrowia by³o i bêdzie limitowane, a tym samym nie mo¿e byæ traktowane jako
dobro absolutne.

Summary
Diective on the application of patients rights in cross-border healthcare
and rationing health services
Key words: patient, medical services, cross-border medical care, treatment abroad.

Limiting medical services is a complex and multi-layered problem. The
majority of countries have to struggle with it. Even putting considerable
financial outlay on medical care they are not able to assure the amount of
services that patients would demand. On the ground of Polish legislation
neither constitutional nor legislative norms exclude the possibility to limit
the access to the medical services. From the point of a patients view the
consequences of the introduced limits are often dramatic which causes constant searching to solve the above mentioned problem. The Directive about
the cross-border medical care accepted by the ministers of health on 8th June
2010 may help solve this question. According to it, all clinics, hospitals and
surgeries, no matter if they are private, national or foreign, have to be
accessible for every EU citizen. The consequence of the above mentioned
solution will be the possibility of treatment abroad, and also in the country
of the subject which does not have a signed agreement with the National
Fund of Health. Such a solution will probably influence the limitation of
medical services. However, until the moment we see the final shape of the
mentioned directive it is difficult to univocally forecast its consequences.
Taking the issue of the problem into consideration it is worth analyzing the
possible results of the suggested solution which is the subject of this study.
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Uprawnienia wnioskodawców do z³o¿enia skargi
do s¹du administracyjnego na informacjê
o negatywnej ocenie projektu w wietle ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Przedmiotem artyku³u jest okrelenie uprawnieñ podmiotów ubiegaj¹cych siê o dofinansowanie ze rodków unijnych w zakresie zaskar¿ania do
s¹dów administracyjnych rozstrzygniêæ instytucji zarz¹dzaj¹cych koñcz¹cych
postêpowania konkursowe oraz wskazanie praktycznych implikacji obecnie
przyjêtego systemu procedury odwo³awczej. Wybór powy¿szego tematu podyktowany jest tym, i¿ w latach 2007-2013 rodki z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoci przyznawane s¹ wnioskodawcom przede wszystkim
w trybie konkursowym. Poza nim projekty wy³aniane s¹ równie¿ w trybach
pozakonkursowych, ustalonych dla projektów indywidualnych czy systemowych1.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju2 reguluje postêpowanie w sprawie
dystrybucji rodków unijnych, jak równie¿ postêpowanie s¹dowoadministracyjne, wywo³ane skargami dopuszczalnymi w sytuacjach przewidzianych
w omawianej ustawie, pod wieloma wzglêdami odmiennie od kodeksu postêpowania administracyjnego (k.p.a.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
 Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi3 (p.p.s.a.). Wyk³adnia i stosowanie tych odmiennych regulacji napotyka na trudnoci pog³êbione zastosowaniem specyficznej terminologii, wynikaj¹ce z przyjêtej techniki
legislacji, polegaj¹cej na wprowadzeniu systemu odpowiedniego stosowania
1 Prezentowany temat szerzej zosta³ opisany przez autora w monografii: P. Krzykowski,
Podzia³ rodków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie s¹dów administracyjnych w latach 20082011,
Wyd. UWM, Olsztyn 2012.
2 Dz.U. z 2009 r., nr 84, poz. 712  tekst jedn. ze zm.
3 Dz.U. z 2012 r., poz. 270  tekst jedn.
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przepisów p.p.s.a.4 Odpowiednie stosowanie polega na tym, ¿e niektóre przepisy stosowane s¹ wprost, inne ulegaj¹ modyfikacji, a jeszcze inne w ogóle
nie mog¹ byæ stosowane.
W pierwszej kolejnoci podkreliæ nale¿y, ¿e ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest przyk³adem ca³kowitej dekodyfikacji k.p.a.
W obecnym stanie prawnym normodawca w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci
wskaza³, ¿e do postêpowania w zakresie ubiegania siê oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa lub ze rodków zagranicznych nie stosuje siê przepisów k.p.a.
Wczytuj¹c siê w uzasadnienie projektu ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju5, mo¿na dostrzec, ¿e podstawowym celem uchwalenia tej
ustawy by³o uelastycznienie systemu absorpcji rodków unijnych poprzez
przekazanie kompetencji w zakresie kszta³towania prawa formalnego do poszczególnych instytucji zarz¹dzaj¹cych w ca³ym kraju. W pisemnych motywach do projektu ustawy okrelono wprost, ¿e w przypadku wydatkowania
rodków unijnych niezmiernie istotne jest to, aby w procesie tym nie wystêpowa³y dodatkowe opónienia mog¹ce skutkowaæ zahamowaniem absorpcji
wy¿ej wymienionych rodków i w konsekwencji negatywnym wp³ywem na
rozwój poszczególnych dziedzin lub regionów. Efektem takiego sposobu rozumowania by³o wprowadzenie w art. 37 ustawy zasady  co stanowi³o istotn¹
zmianê do zapisów wczeniej obowi¹zuj¹cej ustawy o Narodowym Planie
Rozwoju6 (NPR)  okrelaj¹cej, ¿e w postêpowaniu w zakresie ubiegania siê
oraz udzielania dofinansowania ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa
lub ze rodków zagranicznych nie stosuje siê przepisów k.p.a. Z uwagi na
rozbie¿noci w zakresie charakteru prawnego postêpowania poprzedzaj¹cego
przyznanie dofinansowania ze rodków unijnych, rozwi¹zanie to w za³o¿eniu
ustawodawcy mia³o pozwoliæ na uzyskanie wiêkszej jasnoci w zakresie przys³uguj¹cych beneficjentowi praw i mo¿liwoci.
W pierwotnym brzmieniu art. 37 cyt. ustawy do momentu wejcia
w ¿ycie nowelizacji tego aktu normatywnego z dnia 20 grudnia 2008 r.7 do
postêpowania w zakresie ubiegania siê oraz udzielania dofinansowania na
podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa lub ze rodków zagranicznych nie stosowano
przepisów k.p.a., jak równie¿ przepisów dotycz¹cych postêpowania s¹dowoadministracyjnego. Sytuacja ta by³a przedmiotem ostrej krytyki ze strony
4 Por. M. Szubiakowski, Postêpowanie w sprawie rozdzia³u rodków w ramach polityki
rozwoju oraz s¹dowa kontrola w tych sprawach, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2009, nr 4, s. 3140.
5 Zob. druk sejmowy nr 963, Sejm V kadencji, [online] <http://www.sejm.gov.pl>.
6 Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1206 ze zm.
7 Art. 37 zosta³ zmieniony przez art. 6 pkt 34 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku z wdra¿aniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci
(Dz.U. z 2008 r., nr 216, poz. 1370).
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doktryny oraz judykatury8. Orzecznictwo s¹dów administracyjnych nie by³o
jednak jednolite odnonie do mo¿liwoci s¹dowej kontroli rozstrzygniêæ instytucji zarz¹dzaj¹cych koñcz¹cych postêpowania konkursowe.
W omawianym okresie NSA w wyroku z 8 czerwca 2006 r.9 uzna³, ¿e
przyznanie dofinansowania lub odmowa przyznania dofinansowania nastêpuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie art. 26 ust.
2 ustawy o NPR, a pismo instytucji w³aciwej do udzielenia wsparcia,
informuj¹ce o odmowie udzielenia wsparcia, nale¿y traktowaæ jako decyzjê
administracyjn¹ podlegaj¹c¹ kontroli s¹du administracyjnego. W uzasadnieniu tego wyroku NSA wskaza³, i¿ na gruncie art. 26 ustawy o NPR istniej¹
dwa wyranie wyodrêbnione etapy postêpowania w sprawach dotycz¹cych
dofinansowania z publicznych rodków wspólnotowych. Pierwszy etap koñczy
siê przyznaniem lub odmow¹ przyznania dofinansowania. Rozstrzygniêcia
podejmowane w tym etapie maj¹ charakter rozstrzygniêæ w³adczych i jednostronnych, a u¿yte przez ustawodawcê w tym przepisie okrelenie przyznaje nale¿y interpretowaæ jako stworzenie przez ustawodawcê podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.
Odmienne stanowisko zosta³o przyjête w wyroku NSA z 20 wrzenia
2006 r.10, w którym s¹d uzasadnia³ niemo¿liwoæ zakwalifikowania aktu
o przyznaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych jako decyzji administracyjnej brakiem materialnoprawnej podstawy do wydawania decyzji administracyjnych w tego typu sprawach. Analizuj¹c przepisy ustawy o NPR, s¹d
uzna³, ¿e ustawodawca nie przewidzia³ na ¿adnym etapie postêpowania
w sprawie przyznawania dofinansowania ze wspólnotowych rodków pomocowych za³atwienia sprawy w formie decyzji administracyjnej lub innego
aktu lub czynnoci z zakresu administracji publicznej dotycz¹cego uprawnieñ
lub obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa, co powoduje brak kognicji
s¹dów administracyjnych w zakresie badania aktów podejmowanych w tej
procedurze.
8 Por. M. Szubiakowski, Niektóre problemy zakresu zastosowania Kodeksu postêpowania
administracyjnego, [w:] Kodyfikacja Postêpowania Administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod
red. J. Niczyporuka, Lublin 2009, s. 821829; P. Krzykowski, Procedura odwo³awcza w wietle
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Refleksje na temat
pierwszego wyroku WSA w Olsztynie z dnia 27 sierpnia 2009 r. (sygn. akt I SA/Ol 523/09),
Biuletyn Informacyjny OIRP w Olsztynie 2009, nr 6, s. 67. W literaturze podnoszono równie¿, ¿e w sytuacji wy³¹czenia przepisów k.p.a. nale¿y uznaæ to postêpowanie w sprawie rozdzia³u rodków unijnych za postêpowanie administracyjne szczególne, w którym ustawodawca
w drodze odstêpstwa nie wykorzystuje regu³ postêpowania okrelonych w kodeksie postêpowania administracyjnego, ale wykorzystuje instytucje w³aciwe dla postêpowañ o charakterze
publicznoprawnym (na istnienie takich postêpowañ wskazuj¹: W. Chrócielewski, J.P. Tarno,
Postêpowanie administracyjne i postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, Warszawa
2004, s. 24.
9 Zob. wyrok NSA z 8 czerwca 2006 r., sygn. II GSK 63/06, Europejski Przegl¹d S¹dowy
2006, nr 12, s. 51.
10 Zob. wyrok NSA z 20 wrzenia 2006 r., sygn. II GSK 95/06, niepubl.
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Ostatecznie NSA w sk³adzie 7 sêdziów 22 lutego 2007 r. podj¹³ uchwa³ê11, w której uzna³, ¿e rozstrzygniêcia podejmowane przez instytucje w ramach procesu rozdzia³u rodków z funduszy strukturalnych maj¹ charakter
decyzji administracyjnych i jako takie podlegaj¹ kontroli s¹dów administracyjnych. Ponownie odwo³ano siê do dwuetapowej (administracyjnej i cywilnej) procedury rozdzia³u rodków12.
Rzecznik Praw Obywatelskich, uwzglêdniaj¹c dotychczasowe stanowisko
judykatury, 12 lipca 2007 r. z³o¿y³ wniosek do Trybuna³u Konstytucyjnego
o stwierdzenie, ¿e art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji
w zakresie, w jakim wy³¹cza zastosowanie przepisów dotycz¹cych postêpowania s¹dowoadministracyjnego do procedury ubiegania siê oraz udzielania
dofinansowania ze rodków pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa lub ze rodków
zagranicznych13. Ustawodawca uwzglêdni³ argumenty dotycz¹ce koniecznoci wprowadzenia s¹dowej kontroli rozstrzygniêæ instytucji zarz¹dzaj¹cych
i aktualnie, zgodnie z art. 30c ust. 1 cyt. ustawy, wnioskodawca ubiegaj¹cy
siê o dofinansowanie po wyczerpaniu rodków odwo³awczych przewidzianych
w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji
o negatywnym wyniku procedury odwo³awczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, mo¿e wnieæ
skargê do wojewódzkiego s¹du administracyjnego14.
Za³o¿enia ustawodawcy zamieszczone w uzasadnieniu noweli ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 20 grudnia 2008 r., wprowadzaj¹ce s¹dow¹ kontrolê aktów koñcz¹cych rozstrzygniêcia, s¹ trafne. Wczeniejszy system procedury odwo³awczej o charakterze wewnêtrznym ze wzglêdu na fakt, i¿ urzêdnika rozpoznaj¹cego rodek zaskar¿enia kontrolowa³ inny
pracownik tego samego urzêdu, sprawia³, ¿e skutecznoæ odwo³añ by³a niska15.
11
12

Zob. uchwa³a NSA z 22 lutego 2007 r., sygn. II GPS 3/06, ONSAiWSA 2007, nr 3, poz. 59.
Podobny problem rozstrzygany by³ na gruncie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. nr 41, poz. 363) w odniesieniu do procedury przyznawania
dofinansowania inwestycji w przedsiêbiorstwach. Na tle tej ustawy zapad³y rozstrzygniêcia
Naczelnego S¹du Administracyjnego: wyrok z 7 wrzenia 2005 r. (sygn. II GSK 116/05, niepubl.)
i wyrok z 26 lipca 2006 r. (sygn. II GSK 134/06, niepubl.). W orzeczeniach tych NSA opowiedzia³
siê za kwalifikacj¹ aktu wydawanego w wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie inwestycji
jako aktu z zakresu prawa publicznego (decyzji administracyjnej). W wyroku z 7 wrzenia 2005 r.
NSA zwróci³ uwagê na zwi¹zek kwalifikacji prawnej tej czynnoci z realizacj¹ konstytucyjnego
prawa do s¹du. S¹d stwierdzi³ w nim, ¿e przyjêcie odmiennej interpretacji pozbawia³oby stronê
postêpowania konstytucyjnego prawa do s¹du wyra¿onego w art. 45, art. 78 i art. 184 Konstytucji.
13 Por. wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 lipca 2007 r. do Trybuna³u Konstytucyjnego, znak: RPO-550274-I/07/MW.
14 Nowelizacja zamieszczona w Dz.U. z 2008 r., nr 216, poz. 1370.
15 O tym, jak czêsto od decyzji urzêdników odwo³ywali siê przedsiêbiorcy, wiadcz¹ dane
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci z dwóch dzia³añ, które wdra¿a³a ona w ramach
funduszy unijnych na lata 2004-2006. Przyk³adowo w Dzia³aniu 2.3 odwo³añ od oceny merytorycznej by³o 320, z czego 70 uznano za zasadne i wniosek przywrócono do ponownej oceny.
Jednak nie w ka¿dym przypadku skutkowa³o to otrzymaniem dofinansowania. W przypadku
innych dotacji na inwestycje dla firm, które wdra¿a³a PARP (Dzia³ania 2.2.1) by³o a¿ 890
odwo³añ, z czego 240 zosta³o uznanych za zasadne. Zob. [online] <http://www.parp.gov.pl>.
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Rozszerzenie kognicji s¹dów administracyjnych o sprawy dotycz¹ce postêpowañ konkursowych prowadzonych przez instytucje zarz¹dzaj¹ce wpisuje siê w konstytucyjne prawo ka¿dego podmiotu do s¹du okrelone w art. 45
ustawy zasadniczej16. Przypomnieæ bowiem nale¿y, ¿e zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem TK, zakres prawa do s¹du obejmuje wszelkie roszczenia
o ochronê s¹dow¹ jednostki, bez zawê¿ania ich do okrelonych kategorii
spraw. Przedmiotowym zakresem prawa do s¹du objête s¹ sprawy z zakresu
prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego17. Elementami prawa do
s¹du wyodrêbnionymi w doktrynie i orzecznictwie s¹: 1) prawo dostêpu do
s¹du  do uruchomienia postêpowania prawnego przed organem, który odpowiada kryteriom wymaganym od s¹du w demokratycznych spo³eczeñstwach
i uczestniczenia w tym postêpowaniu przez osoby, których interesów postêpowanie dotyczy; 2) prawo do w³aciwej (rzetelnej) procedury przed s¹dem
 zapewniaj¹cej realizacjê zasady sprawiedliwoci i jawnoci, umo¿liwiaj¹cej
obronê praw uczestników postêpowania; 3) prawo do wyroku s¹dowego (prawo do uzyskania wi¹¿¹cego rozstrzygniêcia)18.
Konstytucyjn¹ gwarancjê prawa do s¹du wzmacnia odpowiednie ukszta³towanie systemu s¹downictwa w Rzeczpospolitej Polskiej. Elementem tego
systemu s¹ s¹dy administracyjne, ustanowione na podstawie art. 184 Konstytucji, sprawuj¹ce kontrolê dzia³añ organów administracji pod wzglêdem
ich zgodnoci z prawem. Jak trafnie zauwa¿y³ TK w wyroku z 14 czerwca
1999 r.19, przepis ten zawiera zarówno gwarancjê dla obywateli, umo¿liwiaj¹c im zaskar¿enie wszelkich aktów administracyjnych rozstrzygaj¹cych
w sposób ostateczny o ich prawach i obowi¹zkach do wyspecjalizowanych
organów, jak i gwarancjê dla samej administracji, zgodnie z któr¹ jej dzia³ania nie mog¹ podlegaæ kontroli s¹dowej pod wzglêdem kryteriów innych ni¿
kryterium legalnoci.
Pojawia siê jednak w tym miejscu pytanie, czy obecnie ukszta³towany
system s¹dowej kontroli nie prowadzi to tego, ¿e uprawnienia wnioskodawców do z³o¿enia skargi do WSA maj¹ charakter iluzoryczny? Przypomnieæ
bowiem nale¿y, ¿e z istoty konstytucyjnej gwarancji prawa do s¹du wynika
rzeczywiste, a nie tylko formalne urzeczywistnienie tego prawa. Jak bowiem
podnosi TK w uchwale z 25 stycznia 1995 r.20, prawo do s¹du nie mo¿e byæ
rozumiane jedynie formalnie jako dostêpnoæ drogi s¹dowej w ogóle, lecz
i materialnie  jako mo¿liwoæ prawnie skutecznej ochrony praw na drodze
s¹dowej. Powy¿sz¹ tezê mo¿na postawiæ, analizuj¹c dotychczasowe ju¿ boga16 Zgodnie z cyt. przepisem: Ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d.
17 Por. wyrok TK z 12 marca 2002 r., sygn. P 9/01, ZU OTK 2002, nr 2/A, poz. 14.
18 Por. wyrok TK z 16 marca 1999 r., sygn. SK 19/98, Dz.U. z 1999 r., nr 22, poz. 211;
wyrok TK z 3 lipca 2002 r., sygn. SK 31/01, Dz.U. z 2002 r., nr 109, poz. 966.
19 Por. wyrok TK z 14 czerwca 1999 r., sygn. K 11/98, Dz.U. z 1999 r., nr 55 poz. 588.
20 Zob. uchwa³a TK z 25 stycznia 1995 r., sygn. W 14/94, OTK 1995, nr 1, poz. 19; wyrok TK
z 10 lipca 2000 r., sygn. SK 12/99, OTK ZU 2000, nr 5, poz. 143.
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te orzecznictwo s¹dów administracyjnych w sprawach rozpoznawanych po
20 grudnia 2008 r., czyli po wejciu w ¿ycie nowelizacji rozszerzaj¹cej zakres
kognicji s¹dów administracyjnych o sprawy z zakresu absorpcji rodków
unijnych. Wydaje siê, ¿e taki stan rzeczy wynika z trzech okolicznoci:
1) niedostatecznie okrelonego zakresu procedury odwo³awczej w przepisach rangi ustawowej przy jednoczesnym wy³¹czeniu do tego postêpowania
odpowiedniego stosowania k.p.a.;
2) zakoñczenia postêpowania konkursowego w formie jednostronnego
rozstrzygniêcia instytucji zarz¹dzaj¹cej, nie przybieraj¹cego postaci aktu administracyjnego;
3) znacznych modyfikacji w regulacjach dotycz¹cych postêpowania s¹dowoadministracyjnego w stosunku do ogólnych zasad unormowanych w przepisach p.p.s.a.
Warto przypomnieæ, ¿e z uwagi na fakt, i¿ zgodnie z art. 37 cyt. ustawy,
do postêpowania w zakresie ubiegania siê oraz udzielania dofinansowania
nie stosuje siê k.p.a., procedura ubiegania siê o dofinansowanie kszta³towana
jest autonomicznie przez ka¿d¹ instytucjê zarz¹dzaj¹c¹ w poszczególnych
programach operacyjnych. Oznacza to, ¿e odrêbnie od regulacji k.p.a., podmioty odpowiedzialne za wdra¿anie rodków unijnych w ramach systemu
realizacji danego programu operacyjnego mog¹ okreliæ terminy wnoszenia
rodków zaskar¿enia, zasady dorêczeñ pism procesowych, zasady weryfikacji
rozstrzygniêæ pierwszoinstancyjnych itp.21
Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, programy operacyjne s¹ dokumentami o charakterze operacyjno-wdro¿eniowym, ustanawianymi w celu realizacji redniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii regionów, okrelaj¹cymi dzia³ania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem
finansowania i realizacji, stanowi¹cymi element programu. Programy przyjmuje siê w drodze uchwa³y lub decyzji odpowiedniego organu. Dokumenty te
nie mieszcz¹ siê w katalogu róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego
w rozumieniu art. 87 Konstytucji. Nie sposób systemu realizacji regionalnego
programu operacyjnego zakwalifikowaæ tak¿e jak ród³o prawa miejscowego,
o którym mowa w art. 91 Konstytucji22.

21 Przyk³adowo, analizuj¹c procedurê odwo³awcz¹ w ramach systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury na lata 20072013, ró¿nice wzglêdem
administracyjnego postêpowania jurysdykcyjnego uregulowanego w k.p.a. dotycz¹ m.in. kwestii: oceny formalnej wniosku oraz jego konwalidacji, zasad obliczania terminów zawitych do
wnoszenia rodków zaskar¿enia, braku dewolutywnoci rozpoznawania rodków zaskar¿enia,
braku instytucji przywrócenia terminu do wniesienia rodka zaskar¿enia, odmiennego zakresu
uprawnieñ decyzyjnych instytucji zarz¹dzaj¹cej ponownie rozpoznaj¹cej rodek zaskar¿enia
beneficjenta itd. Zob. szczegó³owy opis osi priorytetowych w ramach RPOWarmia i Mazury na
lata 20072013, [online] <www.rpo.warmia.mazury.pl>.
22 Zob. M. Szubiakowski, Postêpowanie w sprawie rozdzia³u rodków..., s. 3139.
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Jedyne przepisy rangi ustawowej okrelaj¹ce postêpowanie w sprawie
ubiegania siê o rodki unijne przez beneficjentów zamieszczone s¹ w art. 30b
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (u.z.p.p.r.). Zgodnie z tymi regulacjami, instytucja zarz¹dzaj¹ca,
kszta³tuj¹c procedurê odwo³awcz¹ w ramach danego systemu realizacji programu operacyjnego, musi pamiêtaæ, aby:
a) system realizacji programu operacyjnego uwzglêdnia³ co najmniej jeden rodek odwo³awczy przys³uguj¹cy wnioskodawcy w trakcie ubiegania siê
o dofinansowanie;
b) w rozpatrywaniu rodków odwo³awczych nie bra³y udzia³u osoby, które na jakimkolwiek etapie dokonywa³y czynnoci zwi¹zanych z okrelonym
projektem, w tym by³y zaanga¿owane w jego ocenê;
c) nie podlega³y rozpatrzeniu rodki odwo³awcze, je¿eli mimo prawid³owego pouczenia zosta³y wniesione: po terminie, w sposób sprzeczny z pouczeniem, do niew³aciwej instytucji.
Co prawda Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w oparciu o art. 35 ust. 3
pkt 2 cyt. ustawy na swoich stronach internetowych publikuje ró¿nego typu
interpretacje dotycz¹ce procedury odwo³awczej23, ale wytyczne ministra resortowego  na co wielokrotnie zwraca³ uwagê w swoim orzecznictwie Trybuna³ Konstytucyjny  nie s¹ ród³em prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, nie
maj¹ charakteru wi¹¿¹cego dla instytucji zarz¹dzaj¹cych i w ¿adnym przypadku nie mog¹ byæ podstaw¹ normatywn¹ przyznawania praw czy nak³adania obowi¹zków wzglêdem obywatela w ramach postêpowania przed organem administracji publicznej24. Ustawodawca pos³u¿y³ siê wiêc aktem
kierownictwa o funkcji cile wewnêtrznej, maj¹cej charakter interpretacyjny, a nie prawotwórczy.
Na tle powy¿szych ustaleñ rodzi siê refleksja dotycz¹ca niskiego poziomu
legislacyjnego omawianej ustawy. Przenoszenie kompetencji prawodawczych
w zakresie kszta³towania procedury odwo³awczej na samorz¹dy województw
mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwoci nie tylko co do zgodnoci takiego dzia³ania z zasadami techniki legislacyjnej, ale przede wszystkim zgodnoci
z podstawowymi regu³ami stanowienia prawa okrelonymi w Konstytucji RP.
Zasygnalizowane obawy w pe³ni podzieli³ Trybuna³ Konstytucyjny, który
w wyroku z 12 grudnia 2011 r.25 jednoznacznie orzek³, ¿e:
 art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r. przez to, ¿e dopuszcza uregulowanie praw
i obowi¹zków wnioskodawców w trakcie naboru projektów finansowanych
z programu operacyjnego poza systemem róde³ powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa, jest niezgodny z art. 87 Konstytucji RP;
23 Zob. wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 11 sierpnia 2009 r. dla konkursów
og³aszanych od dnia 20 grudnia 2008 r., MRR/H/23(2)09/2009.
24 Zob. wyrok TK z 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 41.
25 Wyrok TK z 12 grudnia 2011 r., sygn. akt P 1/11, Dz.U. z 2011 r., nr 279, poz. 1644.
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 art. 30b ust. 1 zd. pierwsze i ust. 2 u.z.p.p.r. w zakresie, w jakim
dopuszcza uregulowanie rodków odwo³awczych przys³uguj¹cych wnioskodawcy w toku postêpowania o dofinansowanie z programu operacyjnego poza
systemem róde³ powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, jest niezgodny z art. 87
Konstytucji RP;
 art. 30c ust. 1 u.z.p.p.r. w zakresie, w jakim uzale¿nia prawo do skorzystania ze skargi do s¹du administracyjnego od wyczerpania rodków odwo³awczych przewidzianych w aktach niebêd¹cych ród³em powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, jest niezgodny z art. 87 Konstytucji RP.
W przywo³anym orzeczeniu Trybuna³ Konstytucyjny zastosowa³ maksymalny termin odroczenia utraty mocy obowi¹zuj¹cej uchylanych przepisów
(18 miesiêcy od dnia publikacji w Dz.U. z 2011 r., nr 279, poz. 1644). Skutki
prawne powy¿szego wyroku nast¹pi¹ wiêc 27 czerwca 2013 r. Oznacza to, ¿e
przepisy w dotychczasowym brzmieniu utrac¹ moc, o ile wczeniej nie zostan¹ wprowadzone nowe przepisy, uwzglêdniaj¹ce wyrok Trybuna³u.
Warto podkreliæ, ¿e ustawodawca, wprowadzaj¹c s¹dow¹ kontrolê informacji o negatywnej ocenie projektu, jednoczenie okreli³ w art. 30g
 wbrew utrwalonym pogl¹dom s¹dowej nauki prawa26  ¿e informacje
otrzymywane przez wnioskodawcê dotycz¹ce oceny jego wniosku, a tak¿e
w trakcie trwania procedury odwo³awczej nie stanowi¹ decyzji administracyjnej. W aktualnym stanie prawnym z mo¿liwoci wniesienia skargi do s¹du
administracyjnego nie mo¿na wywodziæ tego, i¿ takie dokumenty, jak ocena
wniosku o dofinansowanie czy informacja o stwierdzeniu niezasadnoci
protestu stanowi¹ jakiekolwiek w³adcze rozstrzygniêcia instytucji zarz¹dzaj¹cej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej27. Niew¹tpliwie zakoñczenie procedury konkursowej pismem informacyjnym, a nie
decyzj¹ administracyjn¹ nie jest rozwi¹zaniem korzystnym dla wnioskodawców ubiegaj¹cych siê o rodki unijne.
Przyjêcie przez normodawcê takiej konstrukcji mo¿e budziæ zastrze¿enia
z punktu widzenia zasady równoci obywatela wobec prawa. Analizuj¹c obec26

Zob. wyroki WSA w Warszawie: z 15 padziernika 2007 r., sygn. IV SA/Wa 2349/06,
CBOSA; z 24 kwietnia 2007 r., sygn. IV SA/Wa 2060/06, CBOSA.
27 Przypomnijmy, ¿e w wyroku z 3 grudnia 2008 r. NSA w Warszawie (sygn. II GSK 566/08,
CBOSA) w sposób jednoznaczny wskaza³, i¿ Pismo Instytucji Zarz¹dzaj¹cej informuj¹ce
o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowanie jest czynnoci¹ techniczn¹, której nie
mo¿na przypisaæ cech w³adczego rozstrzygniêcia administracyjnego. Jej znaczenie polega jedynie na zakomunikowaniu wnioskodawcy o wyniku wyboru dokonanego przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹. Jeszcze dalej id¹c¹ interpretacjê przedstawi³ WSA w Warszawie w orzeczeniu
z 16 kwietnia 2007 r. (sygn. V SA/Wa 455/07, CBOSA) podnosz¹c: Brak jest podstaw do
uznania, ¿e negatywne za³atwienie wniosku o dofinansowanie, np. przez jego odrzucenie, jest
aktem dotycz¹cym odmowy uznania uprawnienia wynikaj¹cego z przepisu prawa w rozumieniu
art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.. Zob. postanowienie NSA z 17 kwietnia 2007 r., sygn. IV SAB/Wa 7/07,
CBOSA. Powy¿szy pogl¹d podziela tak¿e Rzecznik Praw Obywatelskich w pimie z 30 padziernika 2007 r. (znak: RPO-550274-I/07/MW) kierowanym do Ministra Rozwoju Regionalnego.
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ny system prawny, mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ systemow¹ niekonsekwencjê.
Zgodnie z ustaw¹ z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyznanie dofinansowania w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójnoci nie jest rozpatrywane
w kategoriach prawa administracyjnego. W przypadku programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego i Europejskiego Funduszu Rybackiego sytuacja jest odwrotna i postêpowania te koñcz¹ siê decyzjami administracyjnymi28.
W wietle przedstawionych uwag etap postêpowania s¹dowoadministracyjnego uregulowany zosta³ przez ustawodawcê równie¿ w sposób niewystarczaj¹cy i lakoniczny.
W myl art. 30c ust. 1 u.z.p.p.r., po wyczerpaniu rodków odwo³awczych
przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwo³awczej, o której mowa
w art. 30b ust. 4 u.z.p.p.r., wnioskodawca mo¿e w tym zakresie wnieæ skargê do wojewódzkiego s¹du administracyjnego. Cytowana ustawa  w stosunku do postanowieñ ustawy Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi  znacz¹co modyfikuje tryb wnoszenia skargi. Skrócony zosta³
bowiem termin do wniesienia tej¿e skargi (14 dni zamiast 30 dni), wnosi siê
j¹ bezporednio do wojewódzkiego s¹du administracyjnego (a nie za porednictwem organu, który wyda³ zaskar¿one rozstrzygniêcie)29 i wreszcie  to
wnioskodawca jest zobowi¹zany do do³¹czenia do skargi kompletnej dokumentacji sprawy.
Celem ukszta³towania w³anie takiego trybu wnoszenia skargi by³o niew¹tpliwie mo¿liwie najszybsze rozstrzygniêcie przez s¹d sporów w zakresie
rozdzia³u rodków finansowych w ramach programów operacyjnych. Za tak¹
wyk³adni¹ przemawia tak¿e treæ art. 30c ust. 4 u.z.p.p.r., który stanowi, ¿e
s¹d rozstrzyga sprawê w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi.
28 Zob. P. Koperski, Dopuszczalnoæ postêpowania administracyjnego w procesie przyznawania dotacji z funduszy europejskich w orzecznictwie polskich s¹dów, Finanse Komunalne
2008, nr 7-8, s. 21. Por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o p³atnociach w ramach
systemów wsparcia bezporedniego (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 170, poz. 1051); Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 wrzenia 2009 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania zadañ instytucji zarz¹dzaj¹cej przez samorz¹d województwa (Dz.U.
z 2009 r., nr 162, poz. 1291). Por. Z. Kmieciak, Koncepcja zintegrowanego systemu odwo³awczego w sprawach administracyjnych, Pañstwo i Prawo 2010, nr 1, s. 25.
29 Wydaje siê, ¿e w zamyle ustawodawczym le¿a³o, aby skarga w przedmiocie odmowy
dofinansowania by³a rozpoznana jedynie w oparciu o treæ skargi i do³¹czonych doñ dokumentów, co w wietle rozwi¹zañ ogólnych mo¿e nast¹piæ tylko wyj¹tkowo, wy³¹cznie na wniosek
skar¿¹cego i po ukaraniu organu grzywn¹ za nieprzekazanie do s¹du skargi wraz z odpowiedzi¹
na ni¹ i z aktami sprawy. Zob. G. Radecki, Postêpowanie s¹dowoadministracyjne w wietle
uregulowañ ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Przegl¹d
Prawa Publicznego 2010, nr 4, s. 49.
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Nadmieniæ tak¿e nale¿y, ¿e zgodnie z art. 30e u.z.p.p.r.  w zakresie
nieuregulowanym w ustawie do postêpowania przed s¹dami administracyjnymi  stosuje siê odpowiednio przepisy Prawa o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi okrelone dla aktów lub czynnoci, o których mowa w art.
3 § 2 pkt 4 z wy³¹czeniem art. 5255, art. 61 § 36, art. 115122, 146, 150
i 152 tej ustawy. Taki sposób opisania wy³¹czeñ stosowania przepisów p.p.s.a.
nie oznacza jednak, ¿e wszystkie niewymienione w cytowanym przepisie
jednostki redakcyjne p.p.s.a. znajduj¹ zastosowanie w postêpowaniach s¹dowoadministracyjnych w sprawach, do jakich odnosi siê ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. Mimo na pozór enumeratywnego wyliczenia
niepodlegaj¹cych zastosowaniu przepisów, ustawodawca wprowadza regulacje stanowi¹ce przepisy szczególne, wy³¹czaj¹ce w niektórych przypadkach
stosowanie niewymienionych jednostek redakcyjnych p.p.s.a., wzglêdnie powoduj¹ce daleko id¹ce modyfikacje30 .
Tak dzieje siê w przypadku art. 49 p.p.s.a., daj¹cego stronie mo¿liwoæ
uzupe³nienia lub poprawienia pisma w razie niezachowania jego warunków
formalnych, który nie ma zastosowania do skargi wnoszonej w trybie ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wskazaæ bowiem nale¿y, ¿e zgodnie z art. 30c ust. 2 u.z.p.p.r., skarga jest wnoszona przez wnioskodawcê
wraz z kompletn¹ dokumentacj¹ w sprawie, obejmuj¹c¹ wniosek o dofinansowanie wraz z informacj¹ w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych
rodków odwo³awczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4.
Zgodnie natomiast z treci¹ art. 30c ust. 5 pkt 3 u.z.p.p.r., wniesienie skargi
niekompletnej powoduje pozostawienie tej skargi bez rozpatrzenia. Analogicznie zakoñczy postêpowanie WSA w sytuacji braku uiszczenia op³aty s¹dowej w terminie.
Z powy¿szych uregulowañ, które stanowi¹ lex specialis w stosunku do
p.p.s.a., nie wynika, aby dopuszczalne by³o wezwanie przez s¹d strony skar¿¹cej do usuniêcia braków skargi. Treæ rozpatrywanych przepisów wyklucza
tak¿e dopuszczenie z³o¿enia skargi w przypadku bezczynnoci w³aciwej instytucji, przejawiaj¹cej siê brakiem jakiegokolwiek stanowiska w przedmiocie rodka odwo³awczego. Dla instytucji zarz¹dzaj¹cej skutkiem wy³¹czenia
zawartego w art. 30e u.z.p.p.r. jest pozbawienie odpowiedzi na skargê charakteru obligatoryjnego, co te¿ nie pozostaje bez wp³ywu na uprawnienia
procesowe skar¿¹cych31.
Stosunkowo krótki termin do z³o¿enia skargi oraz obowi¹zek do³¹czenia
do niej kompletnej dokumentacji w sprawie w rozumieniu art. 30c ust. 2
cyt. ustawy, zawieraj¹cej nierzadko kilkanacie segregatorów za³¹czników
30 Por. postanowienie NSA z 2 wrzenia 2009 r., sygn. II GSK 734/09, CBOSA; postanowienie WSA w Gdañsku z 17 stycznia 2011 r., sygn. I SA/Gd 1303/10, CBOSA.
31 Zob. G. Radecki, op. cit., s. 49.
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obejmuj¹cych tysi¹ce stron dokumentów, w sposób wystarczaj¹cy zniechêca
wnioskodawców do sk³adania skargi. W wielu przypadkach s¹dy administracyjne z powodu braku jednego z kilkunastu za³¹czników do wniosku o p³atnoæ albo ze wzglêdu na z³o¿enie przez skar¿¹cego kopii dokumentu, a nie
orygina³u pozostawia³o skargê bez rozpatrzenia z uwagi na dyspozycje art. 30c
ust. 5 pkt 3 cyt. ustawy32. W dotychczasowych rozstrzygniêciach s¹dów administracyjnych wiêkszoæ spraw w³anie z tej przyczyny koñczy³o siê postanowieniem o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia33. Abstrahuj¹c od
powy¿szych przeszkód, nadmieniæ nale¿y, ¿e nawet przy merytorycznym
orzekaniu w tego typu sprawach s¹dy administracyjne ze wzglêdu na ca³kowite wy³¹czenie k.p.a., jak równie¿ brak wyczerpuj¹cych regulacji prawnych
z zakresu prawa formalnego maj¹ trudnoci w dokonaniu prawid³owej kontroli informacji o negatywnej ocenie projektu.
Konkluduj¹c przedstawione rozwa¿ania, zasadne wydaje siê twierdzenie,
¿e efektem koñcowym tak ukszta³towanego systemu postêpowania w sprawach podzia³u rodków unijnych w ramach programów operacyjnych jest to, ¿e
ustawodawca zamiast osi¹gn¹æ zak³adany cel, jakim by³o szybkie rozstrzyganie
sporów powsta³ych przez WSA w ca³ej Polsce, de facto doprowadzi³ do ograniczenia uprawnieñ wnioskodawców do merytorycznego rozstrzygania spraw.
W pierwszej kolejnoci nale¿y zwróciæ uwagê na bardzo du¿y formalizm
w zakresie zasad zaskar¿enia rozstrzygniêæ IZ RPO w wietle przepisów
u.z.p.p.r Przypomnieæ nale¿y, ¿e w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym
zainicjowanym skarg¹, o której mowa w art. 30c ust. 1 u.z.p.p.r., wy³¹czone
jest stosowanie art. 5255 p.p.s.a. W zwi¹zku z tym na w³aciwej instytucji
zarz¹dzaj¹cej nie ci¹¿y obowi¹zek przedstawienia s¹dowi odpowiedzi na
skargê wraz z aktami sprawy (art. 54 § 2). S¹d administracyjny przy rozpoznaniu skargi dysponuje zatem tylko dokumentacj¹ z³o¿on¹ przez skar¿¹cego. W wietle powy¿szych ustaleñ wydaje siê, ¿e zasadnie ustawodawca okreli³ model, w którym na skar¿¹cym spoczywa obowi¹zek przed³o¿enia wraz
ze skarg¹ kompletnej dokumentacji w sprawie.
W ocenie autora nie ma jednak racjonalnych powodów ograniczania
skar¿¹cemu jego prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy z powodu
32 Jak podnosi NSA w wyroku z 30 wrzenia 2010 r. (sygn. II GSK 1051/10, CBOSA),
wniosek o dofinansowanie oraz informacja w przedmiocie oceny projektu powinien byæ z³o¿ony
w oryginale, za wniesione rodki odwo³awcze oraz informacje o wynikach procedury odwo³awczej mog¹ byæ z³o¿one w kopiach, z zastrze¿eniem, ¿e wniosek o dofinansowanie mo¿e byæ
wygenerowany elektronicznie i opatrzony podpisem.
33 Por. badania przeprowadzone w woj. wielkopolskim: R. Talaga, S¹dowa kontrola zarz¹dzania rodkami unijnymi na przyk³adzie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Przegl¹d Prawa Publicznego 2010, nr 78, s. 65 i n. Por. m.in. orzeczenie: WSA w
Olsztynie z 17 lutego 2010 r., sygn. I SA/Ol 35/10, CBOSA; WSA w Poznaniu z 21 stycznia 2010
r., sygn. III SA/Po 953/09, CBOSA; WSA w Kielcach z 9 lutego 2010 r., II SA/Ke 60/10, CBOSA;
WSA w Opolu z 15 lutego 2010 r., I SA/Op 66/10, CBOSA; WSA w Warszawie z 9 lutego 2010 r.,
V SA/Wa 1961/09, CBOSA.
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nieznacznej niekompletnoci dokumentacji, która z powodzeniem mog³aby
byæ uzupe³niona w krótkim terminie na wezwanie s¹du. Zastosowanie takiej
procedury nie wp³ynê³oby na szybkoæ rozpoznania sprawy przez s¹d administracyjny. Wprowadzenie przez ustawodawcê znacznie bardziej rygorystycznych skutków prawnych w przypadku wniesienia przez skar¿¹cego skargi
niezawieraj¹cej kompletnej dokumentacji od skargi zawieraj¹cej braki formalne jest bezzasadne i mo¿e budziæ uzasadnione w¹tpliwoci co do zgodnoci Konstytucj¹. Pomimo wyra¿onego w orzecznictwie s¹dów administracyjnych pogl¹du, zgodnie z którym kwestii braku dokumentacji, o jakiej mowa
w art. 30c ust. 2 u.z.p.p.r., nie mo¿na uto¿samiaæ z brakami formalnymi
skargi, podlegaj¹cymi uzupe³nieniu na wezwanie s¹du  nale¿y postulowaæ,
aby zagadnienia zwi¹zane z kompletnoci¹ dokumentacji w przysz³ych regulacjach prawnych zakwalifikowaæ do szeroko rozumianych warunków formalnych postêpowania, których spe³nienie otwiera drogê do merytorycznego rozpoznania sprawy. W tym kontekcie z aprobat¹ nale¿y przyj¹æ najnowsze
orzecznictwo s¹dów administracyjnych, w którym podnosi siê, ¿e nawet przy
bardzo sformalizowanej procedurze znaczenie jej poszczególnych postanowieñ musi byæ ustalane wszechstronnie i racjonalnie, a nie mechanicznie.
Podsumowuj¹c, efektem istniej¹cego modelu postêpowania s¹dowoadministracyjnego jest niejednolitoæ orzecznictwa s¹dowego, rozumianego jako
sytuacja, w której s¹dy administracyjne orzekaj¹ce w konkretnych sprawach
wydaj¹ ró¿ne rozstrzygniêcia albo nawet takie same, ale oparte na ro¿nej
wyk³adni tych samych przepisów. Wszystkie wskazane elementy wp³ywaj¹
na niskie standardy postêpowania przed s¹dami administracyjnymi. Je¿eli
zatem przyjmie siê, ¿e wprowadzenie w 2008 r. przepisów o s¹dowoadministracyjnej kontroli postêpowania o udzielenie dofinansowania by³o wynikiem
racjonalnej, a nie jedynie pozornej dzia³alnoci ustawodawcy, to nale¿y równie¿ przyj¹æ, ¿e jego intencj¹ by³o przyznanie wnioskodawcy realnego, a nie
fikcyjnego prawa do skutecznej ochrony s¹dowej.

Summary
Rights of applicants to submit a complaint to the Regional
Administrative Court on the information about the negative
assessment of the project in the light of the Act on principles
of development policy
Key words: individual rights of entities applying, system of appeals procedure, Code of Administrative Procedure, administrative courts.

The article is to identify individual rights of entities applying for the EU
funding in challenging the decisions of the Managing Institutions, de facto
eliminating applicants from the competition procedure, and to indicate the
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practical implications of the currently adopted system of appeals procedure.
The choice of this topic is dictated by the fact that in 2007-2013 Structural
Funds and the Cohesion Fund are awarded to applicants mainly in the
competition mode. The Act of 6 December 2006 on principles of development
policy, governs the procedure on the distribution of EU funds as well as
administrative and legal proceedings, caused by complaints permissible in
the situations provided for in this Act, in many respects different from the
Code of Administrative Procedure and the Act of 30 August 2002  Law on
proceedings before administrative courts. The interpretation and application
of different rules is experiencing difficulties, exacerbated by the use of specific terminology, arising from the adopted legislation technique and involving
the introduction of the system of appropriate use of regulations both within
this Act and in relation to the provisions of the Law on proceedings before
administrative courts. By indicating the benefits and risks of the current
system of appeal proceedings, the author presents the conclusions de lege
ferenda aimed at the legislator.
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Pe³nomocnik Rz¹du RP na Okrêg Mazurski
 budowa aparatu pañstwowego
Budowa aparatu pañstwa jest zazwyczaj procesem skomplikowanym
i d³ugotrwa³ym, wymagaj¹cym nie tylko dzia³añ legislacyjnych, ale równie¿
zapewnienia tworzonej administracji materialnego i spo³ecznego zaplecza.
Sytuacja, w jakiej znalaz³a siê Polska i jej nowe w³adze po II wojnie wiatowej, charakteryzowa³a siê za deficytem ka¿dego z tych czynników. Tym
wiêkszy respekt budziæ mog¹ sprawne dzia³ania odradzaj¹cych siê struktur
pañstwa. W³adze, prócz odtworzenia aparatu administracyjnego na terenach
wyzwalanych spod okupacji, musia³y rozpocz¹æ proces jego budowy od zera
 chocia¿by w podstawowej formie  na maj¹cych dopiero zostaæ przy³¹czonymi do Polski ziemiach zachodnich i pó³nocnych. Przejêcie zarz¹du nad zniszczonymi pod wzglêdem gospodarczym obszarami, których tkanka spo³eczna
praktycznie przesta³a istnieæ, zaludnianych w sposób gwa³towny przez rzesze
repatriantów stanowi³o olbrzymie wyzwanie. Powodzenie tej operacji, której
kluczowym organem by³ Pe³nomocnik Okrêgowy, bêd¹cy najwy¿szym przedstawicielem pañstwa na inkorporowanych terenach, czyni analizê zastosowanych w niej metod i rozwi¹zañ tym bardziej interesuj¹c¹. W niniejszym
artykule na przyk³adzie Okrêgu Mazurskiego postaram siê przedstawiæ model funkcjonowania tego organu.
Dzia³ania wojenne na terenie Prus Wschodnich rozpoczê³y siê w po³owie
stycznia 1945 r. ofensyw¹ II i III Frontu Bia³oruskiego i trwa³y do maja 1945 r.
Na zajmowanych terenach w³adzê sprawowa³y radzieckie Wojskowe Komendantury Wojenne. Ich dzia³alnoæ usankcjonowana by³a umow¹ z 26 lipca
1944 r. zawart¹ miêdzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a rz¹dem Zwi¹zku Radzieckiego1. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ czêæ Prus Wschodnich mia³a zostaæ przy³¹czona do pañstwa polskiego, nieodzowne sta³o siê
ustalenie modelu ich administracji oraz  co w warunkach tocz¹cej siê jesz1 E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 19451947. Kszta³towanie siê stosunków politycznych, Olsztyn 1968, s. 40.
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cze wojny mog³o okazaæ siê najtrudniejsze  wprowadzenie tych rozwi¹zañ
w ¿ycie. Nim w³adze centralne podjê³y starania w tym kierunku, wojewoda
bia³ostocki Jerzy Sztachelski rozpocz¹³ ju¿ zagospodarowywanie wyzwalanych ziem oraz przygotowywanie ich administracji. Jego gorliwoæ t³umaczyæ
mo¿e bliskoæ geograficzna tych terenów oraz plan przy³¹czenia omiu powiatów by³ych Prus Wschodnich do zarz¹dzanego przez niego województwa2.
Da³ temu wyraz m.in. w memoriale z 5 marca 1945 r. skierowanym do
Prezesa Rady Ministrów Tymczasowego Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej.
Podnosi³ w nim, i¿ stanowi³oby to swego rodzaju rekompensatê terytorialn¹
za wschodni¹ czeæ woj. bia³ostockiego, która znalaz³a siê poza granicami
pañstwa polskiego. Istotne by³y równie¿ powi¹zania gospodarcze regionów
oraz sieæ dróg i linii kolejowych je ³¹cz¹ca: Nie mniej istotne s¹ argumenty
natury gospodarczej. [...] Linia kolejowa Bia³ystokKrólewiec jest naturaln¹
magistral¹ kolejow¹ tego obszaru. Bia³ystok stanowi obecnie centralny punkt
przerzutowy mas repatryjacyjnych poza liniê Curzona. Wykorzystuj¹c olbrzymie mo¿liwoci kolonizacyjne w nowo przy³¹czonych powiatach Prus
Wschodnich, Bia³ystok bêdzie móg³ wykonaæ zadanie planowego rozmieszczenia ludnoci polskiej spoza linii Curzona na terenach Prus Wschodnich3.
Zainteresowanie wojewody bia³ostockiego terenami Prus Wschodnich, poza
sfer¹ planów i deklaracji, zyska³o tak¿e doæ szybko swój instytucjonalny
wymiar. Od 3 lutego 1945 r. w Bia³ymstoku funkcjonowa³o Biuro Pe³nomocnika Rz¹du na Prusy Wschodnie, przekszta³cone 5 kwietnia tego¿ roku
w Delegaturê Pe³nomocnika Rz¹du na Prusy Wschodnie4, powo³ane nie
przez w³adze centralne, lecz wojewodê bia³ostockiego w ramach jego urzêdu5.
Dokona³o ono m.in. podzia³u maj¹cego przypaæ Polsce fragmentu Prus
Wschodnich na trzy obwody:
1) zachodni, w sk³ad którego wchodzi³y: Braniewo, Elbl¹g, Kwidzyñ,
Malbork, Mor¹g, Pas³êk, Susz, Sztum;
2) centralny: Bartoszyce, Darkiejny, Lidzbark, Nidzica, Olsztyn, Ostróda,
Pruska I³awa, Reszel, Szczytno, wiêta Siekierka;
3) wschodni: E³k, Gierdawy, Gi¿ycko, Go³dap, Kêtrzyn, Mr¹gowo, Olecko,
Pisz, Wêgorzewo6.
2 Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (WAPO), Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du
(UPR), sygn. 28, Memoria³ Wojewody Bia³ostockiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca
1945 r., s. 64.
3 Ibidem.
4 E. Wojnowski, op. cit., s. 60; A. Wakar, Kszta³towanie siê W³adzy Ludowej na Warmii
i Mazurach 19451947, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Olsztyn 1966, s. 2; WAPO, UPR
sygn. 29, Sprawozdanie z dzia³alnoci Delegatury Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski
w Bia³ymstoku z dnia 22 czerwca 1945 r., s. 11.
5 R. Degan, Kancelarie wojewódzkich urzêdów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 19451950, Warszawa 2005, s. 19.
6 F. Soko³owski, Z badañ nad administracj¹ Okrêgu Mazurskiego 19451946, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1974, nr 3.
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Obwody cieszy³y siê doæ zró¿nicowanym zainteresowaniem ze strony
w³adz w Bia³ymstoku. wiadczyæ mo¿e o tym nie tyle kolejnoæ powo³ywania
odpowiedzialnych za nie inspektorów, co d³ugi okres czasu dziel¹cy nominacjê na to stanowisko w granicz¹cej z województwem bia³ostockim jednostce
oraz dwóch pozosta³ych. Jako pierwszy  ju¿ 5 lutego 1945 r.  swojego
zwierzchnika zyska³ obwód III (wschodni). Funkcjê t¹ obj¹³ porucznik
A. Potolec. Analogiczne stanowiska w pozosta³ych dwóch jednostkach obsadzone zosta³y znacznie póniej: 28 marca w obwodzie I (zachodnim) oraz na
pocz¹tku kwietnia w obwodzie II (centralnym). Ostatniej nominacji dokona³
ju¿ pe³nomocnik rz¹du RP na Okrêg Mazurski p³k dr Jakub Prawin7. Uwaga
wojewody bia³ostockiego skoncentrowana by³a przede wszystkim na wschodniej czêci Prus Wschodnich, bowiem  co zosta³o ju¿ wy¿ej wspomniane
 planowa³ on w³¹czenie tych obszarów do swojego województwa.
Biuro Pe³nomocnika Rz¹du na Prusy Wschodnie, na którego czele stan¹³
Henryk Olejniczak8, mia³o stworzyæ zrêby polskiej administracji na tym obszarze, prowadziæ akcjê osiedleñcz¹ oraz u³atwiaæ odbudowê jego gospodarki.
Wskazuje na to m.in. fragment sprawozdania Delegatury Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski w Bia³ymstoku: Delegatura za zadanie mia³a
wykonywanie zleceñ i zarz¹dzeñ Wojewody Bia³ostockiego  Patrona Okrêgu
Mazurskiego  po linii organizacji w³adz administracji pañstwowej, rejestracji na wyjazd, wysy³anie transportów z pracownikami do obsady starostw,
montowanie ekip na zapotrzebowanie starostw, sk³adaj¹cych siê z fachowców, wysy³anie rolników i robotników w ogóle zg³aszaj¹cych siê na wyjazd
z terenu woj. bia³ostockiego i z poza linii Curzona. [...] Koordynowanie pracy
przy organizacji akcji przesiedleñczej z poszczególnymi instytucjami pañstwowymi na terenie województwa, ogólne kierownictwo akcji zaludniania b.
Prus, a w szczególnoci III inspektoratu9. W cytowanym wy¿ej dokumencie
wojewoda bia³ostocki okrelany jest jako Patron na Okrêg Mazurski. Stanowisko to z ca³¹ pewnoci¹ wykracza³o poza ramy systemu organów administracyjnych i nale¿y raczej przyj¹æ, i¿ by³a to próba okrelenia funkcji, jak¹
J. Sztachelski pe³ni³ na pocz¹tku 1945 r. wobec b. Prus Wschodnich. Do roli
takiej predestynowa³ go m.in. fakt du¿ej dysproporcji w rozwoju woj. bia³o7
8

Ibidem.
Pod pismem Wojewody Bia³ostockiego do Premiera Tymczasowego Rz¹du RP z dnia
19 marca 1945 r. swoje podpisy z³o¿yli J. Sztachelski i H. Olejniczak. Pierwszy z nich u¿ywa³
tytu³u po. wojewody, natomiast drugi pe³nomocnika rz¹du na Prusy Wschodnie, chocia¿ uchwa³a uchwa³y Rady Ministrów z 14 marca 1945 r. powo³ywa³a na stanowisko pe³nomocnika rz¹du
na Okrêg IV (Prusy Wschodnie) J. Sztachelskiego. Cztery dni póniej w pimie do Premiera
Tymczasowego Rz¹du RP z dnia 23 marca 1945 r. J. Sztachelski u¿ywa ju¿ tytu³u pe³nomocnika
tymczasowego rz¹du RP na Prusy Wschodnie. Nale¿y zatem przyj¹æ, i¿ przypisanie H. Olejniczakowi tej funkcji to pomy³ka  WAPO, UPR, sygn. 28, s. 30 i 38.
9 WAPO, UPR, sygn. 29, Sprawozdanie z dzia³alnoci Delegatury Pe³nomocnika Rz¹du RP
na Okrêg Mazurski w Bia³ymstoku, s. 11.
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stockiego i b. Prus Wschodnich. Chodzi tu nie tylko o kwestiê rozwoju aparatu pañstwa, lecz równie¿ o tak elementarne czynniki, jak gêstoæ zaludnienia
i stan gospodarki. Zniszczenia wojenne miast siêga³y 4050%, a zabudowañ
wiejskich 2530%10. Na ca³kowicie wyludnionym obszarze Warmii i Mazur
mia³a skoncentrowaæ siê w opinii wojewody bia³ostockiego akcja osiedleñcza
repatriantów przebywaj¹cych na terenie administrowanego przez niego województwa11.
Pierwsz¹ oficjaln¹ decyzj¹ w³adz centralnych dotycz¹c¹ kwestii zarz¹du
tzw. Ziem Odzyskanych by³a uchwa³a Rady Ministrów z 14 marca 1945 r.
dotycz¹ca podzia³u administracyjnego tych terenów na cztery okrêgi: l¹sk
Opolski, l¹sk Dolny, Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie. Akt ten regulowa³ równie¿ kwestie zarz¹du wymienionych obszarów, tworz¹c dla nich instytucje pe³nomocników rz¹du12 . Na administrowanych terenach przys³ugiwa³ im bardzo szeroki zakres w³adzy cywilnej, obejmuj¹cy w pocz¹tkowym
okresie dzia³alnoci równie¿ nadzór nad organizacj¹ w³adz niezespolonych13,
a ich zarz¹dzenia by³y obowi¹zuj¹ce dla wszystkich urzêdów cywilnych.
Uchwa³a ustala³a równie¿, ¿e pierwszymi zastêpcami pe³nomocników okrêgowych bêd¹ delegaci Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego.
Stanowisko pe³nomocnika rz¹du w Okrêgu Warmii i Mazur obj¹³ ówczesny wojewoda bia³ostocki J. Sztachelski14, wystêpuj¹cy wczeniej wobec ziem
Okrêgu Mazurskiego w roli patrona. Ostatnia z wymienionych funkcji nie
mia³a jednak charakteru formalnego, lecz czysto faktyczny, co mo¿e wydawaæ
siê zrozumia³e, bior¹c pod uwagê ciê¿kie warunki dzia³ania ówczesnej administracji  tocz¹ce siê ca³y czas dzia³ania wojenne  oraz odbudowê zrêbów
polskiej administracji na wyzwalanych terenach. W literaturze podnosi siê,
i¿ podstaw¹ dzia³añ wojewody bia³ostockiego jako patrona mog³y byæ ustne
upowa¿nienia i zalecenia w³adz centralnych15. Równolegle z koñcem lutego
1945r. funkcjonowaæ zaczêli pe³nomocnicy rz¹du RP przy dowództwach frontów radzieckich. Funkcjê tê przy dowództwie operuj¹cego na terenie Prus
10
11

E. Wojnowski, op. cit., s. 53.
WAPO, UPR, sygn. 28, Pismo Wojewody Bia³ostockiego do Premiera Tymczasowego
Rz¹du RP z dnia 19 marca 1945 r., s. 2930: Je¿eli za chodzi o rozwi¹zanie kwestii repatryjacji, to tak¿e b. Prusy Wschodnie powinny staæ siê terenem , na którym musi siê skoncentrowaæ
ca³a akcja osiedleñcza, akcja kolonizacyjna.
12 Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Ziem Odzyskanych (MZO), sygn. 105,
Wyci¹g z akt protoko³ów nr 19 posiedzenia RM w dniu 14 marca 1945 r., s. 1. Akt ten przewidywa³, i¿ na czele okrêgu sta³ okrêgowy pe³nomocnik rz¹du, natomiast na czele obwodu (jednostki
równorzêdnej z powiatem) obwodowy pe³nomocnik rz¹du.
13 E. Kierejczyk, Województwo olsztyñskie w latach 19451949, Olsztyn 1980, s. 53.
14 AAN, Ministerstwo Administracji Publicznej (MAP), sygn. 2441, Wyci¹g z posiedzenia
Rady Ministrów z 14 III 1945 r., s. 10; AAN, MZO, sygn. 51, Wyci¹g z posiedzenia Rady
Ministrów z 14 III 1945 r., s. 6; WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie z dzia³alnoci w³adz
administracji ogólnej w Okrêgu Mazurskim, s. 183 i n.
15 E. Kierejczyk, op. cit., s. 38; E. Wojnowski, op. cit., s. 60.
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Wschodnich III Frontu Bia³oruskiego obj¹³ w marcu 1945 r. p³k dr Jakub
Prawin16. W dniach 1422 marca przeprowadzi³ on inspekcjê tego obszaru,
a poczynione ustalenia i obserwacje przedstawi³ w raporcie premierowi Rz¹du Tymczasowego17. Wkrótce obj¹³ on tak¿e stanowisko pe³nomocnika rz¹du
na Okrêg Mazurski, które powierzono mu uchwa³¹ Prezydium KRN z dnia
30 marca 1945 r.18 Grupa operacyjna maj¹ca za zadanie zorganizowaæ aparat administracyjny na wzmiankowanym obszarze skompletowana zosta³a
w Warszawie, a do Olsztyna dosta³a siê w dwóch rzutach  28 marca pod
kierownictwem Jerzego Burskiego, drugiego zastêpcy pe³nomocnika rz¹du,
30 marca pod kierownictwem samego dr. J. Prawina19. W zwi¹zku z objêciem
w³adzy w Okrêgu Mazurskim i zainstalowaniem siê w Olsztynie przedstawicieli w³adz centralnych dotychczas dzia³aj¹ce w Bia³ymstoku Biuro Pe³nomocnika Rz¹du RP na Prusy Wschodnie zosta³o przekszta³cone 5 kwietnia
1945 r. w Delegaturê Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski podporz¹dkowan¹ J. Prawinowi (g³ównym zadaniem delegatury by³a rekrutacja
kadr do pracy na obszarze b. Prus Wschodnich)20. Czynnoci delegatury
zakoñczono 20 czerwca 1945 r. na skutek zarz¹dzenia Pe³nomocnika Rz¹du
na Okrêg Mazurski z dnia 14 czerwca 1945 r.21 Jedn¹ z przyczyn tej decyzji
by³a mieræ kieruj¹cego delegatur¹ Henryka Olejniczaka, który zgin¹³
7 czerwca w wyniku zamachu22.
Tworzenie struktur administracyjnych na Ziemiach Odzyskanych odpowiada³o ich hierarchicznemu pionowemu podporz¹dkowaniu. Jako pierwszy
zorganizowany zosta³ urz¹d Okrêgowego Pe³nomocnika Rz¹du. Nastêpnie
pe³nomocnik okrêgowy powo³ywa³ pe³nomocników obwodowych, którzy wraz
z przydzielonymi sobie grupami administracyjnymi starali siê zainicjowaæ
dzia³alnoæ urzêdów obwodowych, co nierzadko stanowi³o powa¿ne wyzwanie
logistyczne23. Urzêdy te przejê³y równie¿ czasowo funkcje organów samorz¹du terytorialnego, które nie funkcjonowa³y wówczas na administrowanym
16

WAPO, UPR, sygn. 65, Raport p³k. Prawina z 23 marca 1945 r. dla Prezesa Rady
Ministrów E. Osóbki-Morawskiego, s. 1617 ; E. Kierejczyk, op. cit., s. 16.
17 WAPO, UPR, sygn. 65, Raport p³k. Prawina z 23 marca 1945..., s. 1617.
18 E. Wojnowski, op. cit., s. 61. Zmiana ta podyktowana by³a m.in. objêciem przez
J. Sztachelskiego stanowiska ministra aprowizacji i handlu; AAN, MAP, sygn. 2441, Wyci¹g
z protokó³u nr 23 Posiedzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r., s. 20.
19 A. Wakar, op. cit., s. 3. W Warszawie istnia³a Delegatura Pe³nomocnika Rz¹du (zlikwidowana w po³owie maja 1945 r.).
20 E. Kierejczyk, op. cit., s. 40.
21 WAPO, UPR, sygn. 29, Sprawozdanie z dzia³alnoci Delegatury Pe³nomocnika Rz¹du
RP na Okrêg Mazurski w Bia³ymstoku z dnia 22 czerwca 1945 r., s. 11.
22 A. Wakar, op. cit., s. 4.
23 W sprawozdaniu dla Ministerstwa Administracji Publicznej za okres od 23 maja do
10 czerwca Pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg Mazurski stwierdzi³: zosta³y ju¿ zorganizowane
i obsadzone prawie wszystkie powiaty z wyj¹tkiem wiêtej Siekierki, Pruskiej I³awy oraz
Darkiejn . Zob. Okrêg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów, oprac.
T. Bary³a, poz. 24, s. 76.
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przez nich obszarze24. By³o to spowodowane specyficzn¹ sytuacj¹ spo³ecznogospodarcz¹ na Ziemiach Odzyskanych. Ich struktura uleg³a bowiem ca³kowitej dezintegracji na skutek dzia³añ wojennych, a liczba osób narodowoci
polskiej by³a bardzo ma³a. Nierzadko cz³onkowie przerzucanych ekip administracyjnych byli jedynymi Polakami w obejmowanych przez nich miastach25.
Nap³yw osadników oraz tworzenie polskich organizacji politycznych to proces
rozci¹gniêty w czasie i zwi¹zany z licznymi wyzwaniami logistycznymi. Jako
¿e infrastruktura wielu miast uleg³a bardzo powa¿nym zniszczeniom, warunki ¿ycia by³y tam trudne, co podnosili czêsto pe³nomocnicy obwodowi. Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³y problemy z zasiedlaniem obejmowanych terenów. Wp³yw na tê sytuacjê mia³ równie¿ z³y stan bezpieczeñstwa26.
Utworzenie uchwa³¹ z 14 marca 1945 r. Okrêgu Mazurskiego i powierzenie jego administracji pe³nomocnikowi rz¹du nie spowodowa³o automatycznego przejêcia w³adzy na tym terenie przez organy pañstwa polskiego. Sprawowa³a j¹ bowiem ca³y czas wojskowa administracja radziecka. Czas
wspó³istnienia obu struktur wykorzystany zosta³ przez stronê polsk¹ na niezbêdne dzia³ania organizacyjne, wspomaganie osadnictwa oraz stworzenie
aparatu administracji w terenie27. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e du¿e problemy logistyczne sprawia³o ju¿ samo stworzenie urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du
RP na Okrêg Mazurski mieszcz¹cego siê w Olsztynie, a sytuacja na prowincji
pod wzglêdem aprowizacyjnym oraz bezpieczeñstwa by³a znacznie gorsza28.
Okres przejciowy w dzia³alnoci polskiej administracji na Warmii i Mazurach zakoñczy³o symboliczne przekazanie przez organy wojskowe w dniu
24 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Miesiêczne Pe³nomocnika Rz¹du dla MAP za
miesi¹c czerwiec z dnia 16 VII 1945 r., s. 8: Rady Narodowe na terenie Okrêgu Mazurskiego
nie funkcjonuj¹, jako ich namiastka dzia³a Wojewódzki Komitet Osiedleñczy w Olsztynie [...]
odpowiednio w niektórych powiatach Powiatowe Komitety Osiedleñcze; zob. tak¿e Pismo okólne ministra Ziem Odzyskanych z 15 IV 1946 r. w sprawie wykonywania uprawnieñ rad narodowych przez pe³nomocników rz¹du (Dz. Urz. MZO 1946, nr 7, poz. 119) za: E. Kierejczyk, op. cit.,
s. 54; podobnie H. Rybicki, Powstanie i dzia³alnoæ w³adzy ludowej na zachodnich i pó³nocnych
obszarach Polski 19451949, Poznañ 1976, s. 124 (autor odnosi siê przede wszystkim do dzia³alnoci takiej, jak zarz¹d maj¹tkiem samorz¹dowym).
25 A. Magierska, Ziemie zachodnie i pó³nocne w 1945 r., Warszawa 1978, s. 97.
26 AAN, MAP, sygn. 2457, Sprawozdanie Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski dla
Ministerstwa Administracji Publicznej na dzieñ 13 maja 1945 r., s. 1; Sprawozdanie inspektorów Biura Kontroli Pañstwa przy prezydium KRN z delegacji do Okrêgu Mazurskiego celem
zebrania danych dla Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 24 grudnia 1945r., [w:] Okrêg Mazurski
w raportach..., poz. 43, s. 197.
27 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski za
okres od 13 do 23 maja 1945 r. dla Ministerstwa Administracji Publicznej, s. 1.
28 Odnosi³o siê do tego sprawozdanie pe³nomocnika rz¹du J. Prawina, w którym stwierdzona on: Brak transportu nie pozwala na utrzymanie ³¹cznoci w terenie i administrowanie
okrêgiem, oraz na zaprowiantowanie nie tylko, polskiej ludnoci miejscowej i nap³ywowej, ale
nawet pracowników administracji pañstwowej , AAN, MAP, sygn. 2457, Sprawozdanie Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski dla Ministerstwa Administracji Publicznej na dzieñ 13 maja
1945 r., [w:] Okrêg Mazurski w raportach..., poz. 18, s. 59.
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23 maja 1945 r. pe³ni w³adzy cywilnej pe³nomocnikowi rz¹du29. W uroczystociach, które odby³y siê w sali teatru w Olsztynie, udzia³ wziêli przedstawiciele III Frontu Bia³oruskiego i miejscowych w³adz wojskowych oraz pe³nomocnik rz¹du na Okrêg Mazurski J. Prawin30. Stara³ siê on przyspieszaæ
proces faktycznego przejmowania odpowiedzialnoci za region, zalecaj¹c podleg³ym sobie starostom objêcie w³adzy w dziesiêciodniowym terminie31.
Uchwa³a Rady Ministrów z dnia 14 marca 1945 r. (dotycz¹ca podzia³u
ziem zachodnich i pó³nocnych) by³a aktem fundamentalnym dla kwestii organizacji zarz¹du Ziem Odzyskanych. Wprowadzi³a ona tak¿e do systemu ich
administracji urzêdy pe³nomocników rz¹du, które tworzono na szczeblu okrêgu i obwodu  mo¿na je zatem porównaæ do urzêdów wojewódzkich i starostw powiatowych dzia³aj¹cych równolegle na ziemiach znajduj¹cych siê
wczeniej w granicach II RP. Zakres ich kompetencji by³ jednak nieporównanie szerszy32. Fakt ten nie mo¿e jednak dziwiæ, bowiem mia³y one za zadanie
stworzenie podstaw w³adzy pañstwowej na terenach nie tylko obcych, lecz
równie¿ wyludnionych, pozbawionych podstawowej tkanki spo³ecznej. By³y
one równie¿ obszarem dopiero co zakoñczonych intensywnych dzia³añ wojennych. Wyposa¿enie w³adzy administracyjnej w nadzwyczajne kompetencje
wydaje siê byæ zatem krokiem w pe³ni zrozumia³ym i zasadnym.
Koncepcja pe³nomocników rz¹du jako organów administracji pañstwa
mia³a swój pocz¹tek w manifecie PKWN, który stanowi³, ¿e Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego sprawuje w³adzê poprzez wojewódzkie, powiatowe,
miejskie i gminne rady narodowe i przez upe³nomocnionych przedstawicieli.
Nie by³a to zatem instytucja przeznaczona specjalnie dla zarz¹du Ziem Odzyskanych. Jej powstanie wymusi³a koniecznoæ dzia³ania organów pañstwa
w bardzo specyficznych warunkach  odbudowy jego struktur szczup³ymi
si³ami oraz braku wykwalifikowanych kadr. W chwili uchwalania manifestu
skala polskich nabytków terytorialnych na zachodzie nie by³a za jeszcze
znana. Pe³nomocnicy dzia³ali m.in. jako przedstawiciele w³adz polskich przy
sztabach frontów, organizowali aparat administracyjny w poszczególnych województwach. Z tej formy dzia³ania korzysta³y równie¿ poszczególne resorty.
Instytucja pe³nomocnika zosta³a zatem zaadaptowana na potrzeby organizacji aparatu pañstwa, jak równie¿ (w pocz¹tkowym okresie jej funkcjonowania) infrastruktury spo³ecznej i gospodarczej. Rozwi¹zanie to okaza³o siê
29 WAPO, UPR, sygn. 64, Instrukcja Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski dla
Starostów i Prezydentów miast wydzielonych, s. 9597.
30 A. Wakar, op. cit., s. 4.
31 WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski za
okres od 13 do 23 maja 1945..., s. 1.
32 M. Jaworski, Na piastowskim szlaku  dzia³alnoæ Ministerstwa Ziem Odzyskanych
w latach 19451948, Warszawa 1973, s. 93: Byli oni organizatorami szefami w³adz zespolonych
na obszarze swoich okrêgów. W pocz¹tkowym okresie tytu³ pe³nomocników rz¹du dawa³
zwierzchnictwo nad wszystkimi instytucjami okrêgu, ³¹cznie z kolej¹ poczt¹ i milicj¹.
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odpowiedni¹ form¹ w³adzy na tym obszarze ze wzglêdu na sygnalizowan¹ ju¿
wczeniej koniecznoæ dzia³ania w ciê¿kich warunkach oraz bardzo szeroki zakres obowi¹zków i kompetencji. Uchwa³a Rady Ministrów z 14 marca 1945 r.33
powo³uj¹ca urzêdy pe³nomocników nie precyzowa³a szczegó³owo ich uprawnieñ i zakresu dzia³ania. Jest to w pewnym stopniu zrozumia³e, bowiem
mieli oni dostosowywaæ siê do dynamicznie zmieniaj¹cej siê sytuacji, a ich
dzia³ania mia³y w zale¿noci od potrzeb dotyczyæ wielu sfer ¿ycia spo³ecznego, w tym kontaktów z radzieckimi komendantami obejmowanych miast34.
Dowodzi tego m.in. instrukcja Rz¹du Tymczasowego dla pe³nomocników
okrêgowych z marca 1945 r., która w doæ lakoniczny sposób wymienia podstawowe kierunki ich dzia³añ.
Zgodnie z wskazanym wy¿ej dokumentem, pe³nomocnik okrêgowy jest
organizatorem i szefem w³adz zespolonych na obszarze swojego okrêgu. Zadaniem jego jest przygotowanie terenu na przyjêcie osadnictwa polskiego.
Dla wype³nienia tego zadania zaleca siê pe³nomocnikom okrêgowym zorganizowanie cis³ej wspó³pracy z pe³nomocnikami Rz¹du Tymczasowego przy
sztabach frontów drog¹ a) osobistego kontaktowania siê w terenie, b) wzajemnego desygnowania oficerów ³¹cznikowych, wzglêdnie ³¹czników. Pe³nomocnicy okrêgowi s¹ zobowi¹zani: 1. Do sk³adania miesiêcznych sprawozdañ
(najpóniej do dnia 15 nastêpnego miesi¹ca) z ca³okszta³tu swej dzia³alnoci
oraz dzia³alnoci podleg³ych im urzêdów. 2. Do przedk³adania miesiêcznych
preliminarzy bud¿etowych. 3. Do przedstawiania kandydatów na stanowiska
pe³nomocników obwodowych pe³nomocnikowi generalnemu do zatwierdzenia.
4. Do niezw³ocznego przesy³ania duplikatów wszelkich zarz¹dzeñ i obwieszczeñ pe³nomocnikowi generalnemu. Niezale¿nie od obowi¹zków wyznaczonych w pkt 1 niniejszej instrukcji, poleca siê pe³nomocnikowi okrêgowemu
nades³aæ pe³nomocnikowi generalnemu w terminie mo¿liwie najkrótszym od
dnia objêcia urzêdowania sumarycznego sprawozdania, które winno obejmowaæ: [...] e) Sprawozdanie szefa Bezpieczeñstwa Publicznego. Zaleca siê przy
tym pe³nomocnikom okrêgowym zorganizowanie punktów kwaterunkowoaprowizacyjnych dla potrzeb przysz³ego osadnictwa. [...] Równie¿ obowi¹zkiem pe³nomocników jest zabezpieczenie wszelkich akt, registratur, archiwów i muzeów poniemieckich [...]35.
Pe³nomocnikom rz¹du przys³ugiwa³a na administrowanych przez nich
obszarach pe³nia w³adzy cywilnej. Chocia¿ ich kompetencje nie zosta³y do33 AAN, MZO, sygn. 105, Wyci¹g z akt protoko³ów nr 19 posiedzenia RM w dniu 14 marca
1945 r., s. 1.
34 E. Kierejczyk (op. cit., s. 54) stwierdza, i¿ pe³nomocnicy rz¹du zape³niali luki w sieci
organów funkcjonuj¹cych w normalnych warunkach, które nie zd¹¿y³y siê jeszcze ukonstytuowaæ, przekazuj¹c im sukcesywnie uprawnienia niezbêdne do realizacji zadañ statutowych.
35 H. Szczegó³a, ród³a do pocz¹tków w³adzy ludowej na ziemi lubuskiej 19451947, Poznañ  Zielona Góra 1971, s. 6; T. Bary³a, Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów rok
1945, Olsztyn 1994, s. 25.
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k³adnie okrelone, mo¿na przyj¹æ, ¿e do zakresu ich dzia³ania nale¿a³y
wszystkie sprawy nie zastrze¿one wyranie dla innych organów. Do tej kategorii od samego pocz¹tku nale¿a³o s¹downictwo i wojskowoæ36. W miarê
stabilizowania siê sytuacji w kraju liczba ograniczeñ we w³adzy pe³nomocników ros³a. Z jednej strony rozwija³y siê struktury administracji centralnej
pañstwa, mog¹ce przejmowaæ czêæ odpowiedzialnoci od pe³nomocników,
z drugiej za sytuacja na Ziemiach Odzyskanych nie wymaga³a ju¿ tak silnej
koncentracji w³adzy.
Wiosn¹ 1945 r. zakres odpowiedzialnoci pe³nomocników rz¹du by³ jednak bardzo szeroki37. Poza kierowaniem administracj¹ zespolon¹ obejmowa³
równie¿ nadzór nad organizacj¹ w³adz niezespolonych, takich jak bezpieczeñstwo publiczne, milicja, s¹downictwo, poczta, telegraf, skarbowoæ i szkolnictwo38. wiadczy o tym pismo Kierownika Grup Operacyjnych Ministerstwa
Przemys³u z 30 marca 1945 r.: Teren Prus Wschodnich jest podleg³y administracyjnie Pe³nomocnikowi Rz¹du na Prusy Wschodnie, w chwili obecnej
wojewodzie bia³ostockiemu kpt. Sztachelskiemu, który jest jedynym kierownikiem wszystkich spraw zwi¹zanych z administracj¹ przemys³ow¹ itp. na
terenie Prus Wschodnich39.
Jedn¹ z przyczyn koncentracji w³adzy w rêkach pe³nomocników  prócz
ich ogólnie zakrelonych kompetencji  by³y czêsto warunki zastane przez
nich w miejscu urzêdowania, a tak¿e osobiste predyspozycje i ambicje. Niejednokrotnie byli oni  wraz z kierowanymi przez siebie ekipami administracyjnymi  pierwszymi i przez d³ugi czas jedynymi urzêdnikami reprezentuj¹cymi w³adze polskie na obejmowanych terenach. Sytuacja taka sk³ania³a do
koncentracji w³adzy w okrêgu. Sprzyja³ temu fakt, ¿e ich kompetencje obej36
37

E. Kierejczyk, op. cit., s. 53; F. Soko³owski, op. cit.
Pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg Mazurski stara³ siê podporz¹dkowaæ organa MO podleg³emu sobie aparatowi administracyjnemu. Wynika to m.in. z jego sprawozdania miesiêcznego
za czerwiec 1945 r. z 16 VII 1945 r. Zob. AAN, MAP, sygn. 2172, s. 28: B³êdny pogl¹d na
zakres obowi¹zków wynikaj¹cy z mylnej interpretacji art. 4 Dekretu, który podaje, ¿e MO
podlega kierownictwu MBP, powoduje ci¹g³e nieporozumienia miêdzy starost¹ a MO, które
przez to nie ma zamiaru wykonywaæ poleceñ starosty wynikaj¹cych z charakteru rzeczowego
(w zakresie dzia³ania i wykonania obowi¹zków podleg³ych resortowi Min. Admin. Publ.). Rozkaz
g³ównego komendanta MO do kom woj. MO w tej sprawie zmieni³by ca³kowicie mocno niezdrowy z punktu widzenia administracyjnego stan. Cytowany fragment odnosi siê do postanowieñ
Dekretu PKWN z 7 padziernika 1944 r. o Milicji Obywatelskiej. Pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg
Mazurski wyda³ tak¿e okólnik nr 136 Zakres uprawnieñ starosty w stosunku do organów MO,
Mazurski Dziennik Pe³nomocnika Rz¹du nr 3, poz. 46.
38 AAN, MAP, sygn. 45, Referat o pracach Ministerstwa Administracji Publicznej z 9 VIII
1945 r., s. 15: Do ustanowienia admin. na ziemiach wyzwolonych wys³ano w teren liczne grupy
operacyjne obejmuj¹ce 2000 ludzi z szerokimi pe³nomocnictwami, obejmuj¹cymi tak¿e nadzór
nad organizacj¹ w³adz niezespolonych jak bezpieczeñstwo publiczne, milicja, s¹downictwo, poczta, telegraf, skarbowoæ i szkolnictwo. Zob. tak¿e M. Jaworski, op. cit., s. 93.
39 WAPO, UPR, sygn. 28, Pismo Kierownika grup operacyjnych Ministerstwa Przemys³u
do Kierownika grupy morskiej oraz Pe³nomocnika Ministerstwa Przemys³u z dnia 30 marca
1945 r., s. 61.

112

Tomasz Tadeusz Majer

mowa³y m.in. nadzór nad organizacj¹ w³adz niezespolonych, w tym Milicj¹
Obywatelsk¹40. Wystêpowali oni zatem od pocz¹tku z uprzywilejowanej pozycji w stosunku do przedstawicieli poszczególnych resortów w okrêgu. Nie
bez wp³ywu na poczynania pe³nomocników rz¹du by³  pozostaj¹cy niew¹tpliwie w zwi¹zku trudn¹ sytuacj¹, w jakiej dzia³ali  swobodny stosunek do
wymogów formalnych. Tocz¹ca siê ca³y czas wojna oraz dzia³ania w strefie
przyfrontowej wymusza³y szybkie i skuteczne dzia³anie kosztem jego strony
formalnej41. Przyk³adem takiego postêpowania jest objêcie przez wojewodê
bia³ostockiego nie mieszcz¹cej siê w ¿adnej obowi¹zuj¹cej wówczas pragmatyce s³u¿bowej funkcji Patrona Prus Wschodnich przed jego nominacj¹ na
pe³nomocnika rz¹du na te tereny. W zarz¹dzeniu z 6 marca 1945 r. w sprawie organizacji ¿ycia publicznego w wyzwolonej czêci b. Prus Wschodnich
 wyprzedzaj¹cego uchwa³ê rz¹du z 14 marca  powierzy³ on pe³nomocnikowi
rz¹du niemal nieograniczon¹ w³adzê, w dos³owny sposób artyku³uj¹c potrzebê skoncentrowania ca³ej w³adzy w rêku pe³nomocnika rz¹du oraz zachowania karnoci opartej na systemie wojskowym42. Akt ten przewidywa³
m.in. ¿e wszyscy pracuj¹cy na terenie b. Prus Wschodnich odpowiadaj¹ s³u¿bowo i osobowo przed pe³nomocnikiem rz¹du, a wydane przez niego zarz¹dzenia s¹ dla wszystkich wi¹¿¹ce. Wzmiankowany wy¿ej dokument móg³
mieæ du¿y wp³yw na postrzeganie statusu pe³nomocnika w okresie póniejszym  ju¿ podczas obowi¹zywania uchwa³y Rady Ministrów z 14 marca.
Wobec lapidarnoci tej regulacji kompetencje pe³nomocnika i zakres jego
w³adzy tak merytoryczny, jak geograficzny (okrelenie granic okrêgu) doprecyzowywa³ statut organizacyjny jego urzêdu. Jego pierwszy projekt sk³ada³
siê z czterech czêci (I. Przepisy ogólne, II. Kompetencje Pe³nomocnika Rz¹du RP, III. W³adze administracyjne Okrêgu Mazurskiego, IV. Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du Okrêgu Mazurskiego), a poszczególne jego postanowienia
ujête zosta³y w paragrafach. Zgodnie z zawartymi w nim regulacjami, urz¹d
sk³ada³ siê z 11 wydzia³ów, a Okrêg Mazurski obejmowa³ ziemie tzw. Prus
Wschodnich, pocz¹wszy od dawnej granicy Wolnego Miasta Gdañska wzd³u¿
Ba³tyku  do linii ustalonej miêdzy Rz¹dem RP a rz¹dem ZSRR  wzd³u¿ tej
linii do jej punktu styku z granic¹ Pañstwa Polskiego z roku 1939. Od
po³udnia i zachodu wzd³u¿ granicy Pañstwa Polskiego do granicy dawnego
Wolnego Miasta Gdañska43. Zgodnie z treci¹ § 2, Okrêg Mazurski mia³ byæ
administrowany przez Pe³nomocnika Rz¹du RP powo³anego przez Radê Mi40
41
42
43

M. Jaworski, op. cit., s. 93.
E. Kierejczyk (op. cit., s. 55) okrela to zjawisko mianem improwizacji w³adzy.
E. Wojnowski, op. cit., dodatek ród³owy poz. nr 3.
WAPO, UPR, sygn. 64, Statut Organizacyjny Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg
Mazurski, s. 14. Statut nie ma daty, dlatego te¿ trudno okreliæ datê pocz¹tkow¹ jego obowi¹zywania. W literaturze przewa¿a pogl¹d, ¿e statut pochodzi z kwietnia 1945 r.  zob. np.
E. Kierejczyk, op. cit., s. 58.
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nistrów. Jego kompetencje okrelone zosta³y za w § 5, który stanowi³: Do
kompetencji pe³nomocnika Rz¹du RP nale¿y wydawanie wszelkich rozporz¹dzeñ urzeczywistniaj¹cych pe³nie w³adzy Rzeczpospolitej Polskiej w administrowanym Okrêgu Mazurskim, nie wy³¹czaj¹c ustalania dorocznego bud¿etu
okrêgu, zatwierdzania zamkniêæ rachunkowych, zaci¹gania po¿yczek, zbywania, zamiany i obci¹¿ania nieruchomego publicznego maj¹tku okrêgu, nak³adania podatków i op³at publicznych, zabezpieczania mienia opuszczonego
i poniemieckiego44. Statut okrela³ równie¿ organizacjê w³adz okrêgu. Do
naczelnych organów administracji prócz samego pe³nomocnika zalicza³ on
równie¿ Radê Okrêgu, która stanowi³a cia³o opiniodawcze i doradcze (§ 8).
Sk³ada³a siê ona z pe³nomocnika rz¹du, jego dwóch zastêpców oraz cz³onów
powo³anych przez niego sporód delegowanych do jego dyspozycji przez Ministrów Rz¹du RP kierowników poszczególnych dzia³ów administracji rz¹dowej. Móg³ on równie¿ zaprosiæ do Rady przedstawicieli miejscowej spo³ecznoci, by wys³uchaæ ich opinii (§ 9).
Przedstawiony projekt statutu funkcjonowa³ jednak bardzo krótko, poniewa¿ ju¿ 1 lipca 1945 r. w pierwszym numerze Mazurskiego Dziennika
Pe³nomocnika Rz¹du RP og³oszony zosta³ nowy statut organizacyjny urzêdu
 by³ on jednak od pocz¹tku okrelany jako tymczasowy. Opublikowany dokument ró¿ni³ siê od poprzedniego zarówno pod wzglêdem treci, jak i konstrukcji. Jego postanowienia wyartyku³owane zosta³y w 36 paragrafach podzielonych na dwa dzia³y: Postanowienia Ogólne oraz Podzia³ Urzêdu
Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski. Tak sformu³owany statut uzupe³nia³y: Szczegó³owy Podzia³ Czynnoci poszczególnych jednostek wchodz¹cych w sk³ad urzêdu, Przepisy Kancelaryjne45 (zawarte w 15 paragrafach),
statut organizacyjny starostw powiatowych oraz regulamin pracy organów I
i II instancji w Okrêgu Mazurskim).
Z dniem og³oszenia statutu zmianie uleg³a zarówno struktura samego
urzêdu, w sk³ad którego wchodzi³y odt¹d 22 wydzia³y (Organizacyjny, Bud¿etowo-Gospodarczy, Personalny, Inspekcji i Starostw, Administracyjny, Spo³eczno-Polityczny, Osiedleñczy, Samorz¹dowy, Wojskowy, Zdrowia, Pracy
i Opieki Spo³ecznej, Kultury i Sztuki, Aprowizacji i Handlu, Komunikacyjny,
Odbudowy, Przemys³owy, Rybacki, Pomiarów, Informacyjno Propagandowy,
Weterynaryjny, Leny oraz Wojewódzki Inspektorat Po¿arniczy), jak i system
organów w³adzy okrêgu. W dokumencie brak by³o bowiem wzmianki o Radzie Okrêgu. Wydaje siê, ¿e na jej likwidacjê wp³yw mia³o ukonstytuowanie
siê 1 czerwca 1945 r. Wojewódzkiego Komitetu Osiedleñczego w Olsztynie,
którego przewodnicz¹cym by³ pe³nomocnik rz¹du46. Cia³o to  bêd¹ce na44
45
46

WAPO, UPR, sygn. 64, Statut Organizacyjny...
Mia³y one charakter za³¹czników do statutu, choæ nie by³y w ten sposób zatytu³owane.
E. Kierejczyk, op. cit., s. 91.
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miastk¹ rad narodowych  mog³o przej¹æ funkcje doradcze Rady Okrêgu47.
Statut nie porusza³ równie¿ kwestii granic obszaru administrowanego przez
pe³nomocnika  najprawdopodobniej z racji przewidywanych zmian. Ju¿
7 lipca, tj. tydzieñ po og³oszeniu statutu, uchwa³¹ Rady Ministrów do województwa gdañskiego w³¹czono powiaty: elbl¹ski, malborski, sztumski i kwidzyñski, do województwa bia³ostockiego za e³cki, olecki i go³dapski48. Jak
podnosi M. Jaworski, Pe³nomocnik Rz¹du RP na Okrêg Mazurski, organizuj¹c administracjê polsk¹ i osadnictwo na tym terenie od marca do sierpnia
1945 r. [...], nie zna³ dok³adnej linii granicznej swego okrêgu49. Jeszcze
w padzierniku 1945 r. w pimie do Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Administracji Publicznej Pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg Mazurski
wskazywa³, ¿e obecne rozgraniczenie terenów administrowanych przez w³adze polskie z jednej, a w³adze radzieckie z drugiej strony, nie posiada dok³adnej linii demarkacyjnej. Dokonane ono zosta³o na podstawie protoko³ów
zdawczo-odbiorczych pomiêdzy poszczególnymi komendantami wojsk radzieckich i odnonymi starostami powiatowymi Okrêgu Mazurskiego bez dok³adnego wyszczególnienia punktów granicznych [...]. Jednoczenie prosi³em
o ustalenie granicy polsko-radzieckiej na odcinku Okrêgu Mazurskiego
i przys³anie komisji delimitacyjnej dla ustalenia tej¿e granicy. [...] W konkluzji powy¿szych argumentów przedk³adam wniosek spowodowania poprawek
w dotychczasowym biegu linii granicznej w tym kierunku, by miasta,
a równoczenie wêz³y kolejowe: Darkiejny, Gierdawy, Frydland, Zinten
i wiêta Siekierka znalaz³y siê po stronie polskiej50.
Dla okrelenia pozycji i roli pe³nomocnika rz¹du kluczowe by³y postanowienia dwóch pierwszych paragrafów nowego statutu. Zgodnie z treci¹
pierwszego, Pe³nomocnik Rz¹du RP na Okrêg Mazurski za³atwia sprawy
nale¿¹ce do jego zakresu dzia³ania b¹d osobicie, b¹d przy pomocy Urzêdu
Pe³nomocnika RP na Okrêg Mazurski, w³adz administracji ogólnej oraz innych podleg³ych mu na obszarze mazurskim w³adz urzêdów i organów.
Imperium, którym dysponowa³ pe³nomocnik, wykracza³o zatem poza ramy
administracji ogólnej. Kolejna jednostka redakcyjna okrela Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du jako jego organ wykonawczy zarówno w odniesieniu do
47

WAPO, UPR, sygn. 33, Sprawozdanie Miesiêczne Pe³nomocnika Rz¹du dla MAP za
miesi¹c czerwiec z dnia 16 VII 1945 r., s. 8: Rady Narodowe na terenie Okrêgu Mazurskiego
nie funkcjonuj¹, jako ich namiastka dzia³a Wojewódzki Komitet Osiedleñczy w Olsztynie [...]
odpowiednio w niektórych powiatach Powiatowe Komitety Osiedleñcze. Komitet osiedleñczy
jako substytut samorz¹du móg³ pe³niæ rolê cia³a doradczego, jakim by³a Rada Okrêgu
48 Ibidem, s. 43, a tak¿e AAN, MAP, sygn. 2424, Pismo Pe³nomocnika Generalnego RP dla
Ziem Odzyskanych nr 698/Pg/45 do Wojewody Bia³ostockiego z lipca 1945 r. z poleceniem
objêcia administracj¹ powiatów E³k, Go³dap, Margrabowo, s. 89.
49 M. Jaworski, op. cit., s. 97.
50 AAN, MAP, sygn. 2391, Pismo Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski L.dz. 6734/org/45r.
do Ministerstwa Administracji Publicznej Departament Organizacyjny z padziernika 1945 r.,
s. 3537.
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spraw wynikaj¹cych z funkcji reprezentanta rz¹du, jak i szefa administracji
ogólnej. Statut stwierdza³ równie¿, ¿e aparat wykonawczy pe³nomocnika
i poszczególni jego funkcjonariusze zawsze wystêpuj¹ w imieniu pe³nomocnika (§ 3)51.
Prócz koniecznoci nadania tworz¹cym siê strukturom administracji ram
formalnych, kwesti¹ wymagaj¹c¹ szybkiego rozstrzygniêcia  z racji rosn¹cej
z up³ywem czasu liczby polskich osadników przybywaj¹cych do Okrêgu Mazurskiego  by³o okrelenie obowi¹zuj¹cego na tym terenie porz¹dku prawnego. Pe³nomocnik rz¹du wyprzedzi³ w tym wypadku dzia³ania w³adz centralnych i ju¿ 9 sierpnia 1945 r. wyda³ rozporz¹dzenie uchylaj¹ce na
administrowanym przez siebie terenie niemieckie prawo karne i wprowadzaj¹ce przepisy polskie52. Rozporz¹dzenie dzia³a³o przy tym z moc¹ wsteczn¹
od 23 maja  dnia symbolicznego objêcia pe³ni w³adzy cywilnej w regionie
przez polsk¹ administracjê. Nie by³ to jedyny przyk³ad dzia³añ o charakterze
quasi-prawodawczym ze strony pe³nomocnika rz¹du. 30 sierpnia 1945 r.
w odpowiedzi na pismo Kierownika S¹du Grodzkiego w Olsztynie rozci¹gniêto moc obowi¹zuj¹c¹ ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o maj¹tkach opuszczonych
i porzuconych53 na Okrêg Mazurski54, co zosta³o og³oszone w nr 2 Mazurskiego Dziennika Pe³nomocnika Rz¹du.
Wydaj¹c rozporz¹dzenie deroguj¹ce na podleg³ym sobie obszarze niemieckie ustawodawstwo karne i zastêpuj¹ce je polskim, pe³nomocnik rz¹du
powo³a³ siê na pe³nomocnictwa udzielone mu przez Radê Ministrów w dniu
14 marca 1945 r. (tj. postanowienia uchwa³y Rady Ministrów z 14 marca).
Mimo i¿ dzia³anie to uznaæ nale¿y za niezmiernie istotnie z punktu widzenia
51 Podkrelenie tego faktu by³o konieczne, bowiem z racji niskich kwalifikacji kadr czêsto
mylone by³y zadania organu i jego aparatu wykonawczego. WAPO, UPR, sygn. 64, Pismo
Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski z dnia 6 IX 1945 r. do wszystkich ob. Naczelników
Wydzia³ów Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du oraz Starostw Powiatowych i Prezydenta m. Olsztyna,
s. 219: Zdarzaj¹ siê wypadki, i¿ podleg³e mi Urzêdy, a nawet poszczególni urzêdnicy odnosz¹
siê w ró¿nych sprawach s³u¿bowych i wzajemnych skarg wprost do Ministerstwa Administracji
Pañstwowej lub te¿ innych urzêdów ministerialnych z pominiêciem w³asnoci instancyjnej [...].
52 WAPO, UPR, sygn. 21, Rozporz¹dzenie Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski
z dnia 9 VIII 1945 r. uchylaj¹ce niemieckie przepisy karne, s. 9: Na podstawie pe³nomocnictw
udzielonych mi przez Radê Ministrów z dniu 14 III 1945 r. zarz¹dzam co nastêpuje: § 1 W imieniu Rzeczypospolitej uchylam wszelkie niemieckie ustawy karne obowi¹zuj¹ce na terenie Okrêgu Mazurskiego z wyj¹tkiem przepisów zastrze¿onych wyranie w poszczególnych ustawach
dekretach i rozporz¹dzeniach w³adz polskich. § 2 Na terenie Okrêgu Mazurskiego wprowadzam
nastêpuj¹ce przepisy prawne z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 23 V 1945 r. 1. Kodeks Karny, 2. Prawo
o wykroczeniach, 3. Przepisy wprowadzaj¹ce w brzmieniu ustalonym rozporz¹dzeniem Prezydenta RP z dnia 14 VIII 1932 r. (Dz.U. RP z 1932 r., nr 60, poz. 571, 572, 573), 4. Kodeks
postêpowania karnego w brzmieniu ustalonym przez KZ URP nr 8/1939, poz. 44, 5. Prawo
karne  skarbowe, 6. Wszystkie dekrety Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i Tymczasowego Rz¹du Jednoci Narodowej zawieraj¹ce przepisy karne.
53 Dz.U. R.P. z 1945 r., nr17, poz. 97.
54 WAPO, UPR, sygn. 21, Pismo Naczelnika Wydzia³u Organizacyjnego Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski z dnia 30 VIII 1945 r. do Kierownika S¹du Grodzkiego
w Olsztynie, s. 14.
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potrzeby zapewnienia bezpieczeñstwa w okrêgu55, du¿e w¹tpliwoci budzi
fakt, i¿ porz¹dek prawny kszta³towa³ organ administracji56. Legalnoæ wydanego przez J. Prawina rozporz¹dzenia nie zosta³a jednak nigdy zbadana ani
podwa¿ona. Okres jego obowi¹zywania ograniczy³ siê zreszt¹ tylko do kilku
miesiêcy i wydaje siê, ¿e mia³ spe³niaæ równie¿ cele propagandowe, by podkreliæ zwi¹zek okrêgu z pañstwem polskim. W równym stopniu móg³ byæ on
rekcj¹ na faktyczne stosowanie ustawodawstwa polskiego  przede wszystkim przez organa bezpieczeñstwa. Kwalifikacje, w tym równie¿ wiadomoæ
prawna ich funkcjonariuszy pozostawia³y wiele do ¿yczenia, tote¿ wprowadzenie polskiego ustawodawstwa karnego nios³o ze sob¹ najmniej komplikacji.
Sprawê obowi¹zuj¹cego na Ziemiach Odzyskanych porz¹dku prawnego
wyjani³ w sposób kompletny dopiero dekret z dnia 13 listopada 1945 r.,
rozci¹gaj¹cy na te tereny ustawodawstwo obowi¹zuj¹ce na obszarze S¹du
Okrêgowego w Poznaniu, a w zakresie prawa pracy  ustawodawstwo obowi¹zuj¹ce na obszarze górnol¹skiej czêci województwa l¹skiego57.
Dowodem pewnej chaotycznoci w kszta³towaniu struktur polskiej administracji cywilnej na Ziemiach Odzyskanych  prócz doæ ogólnie zarysowanych kompetencji jej podstawowych organów58  by³a kwestia ustalenia zasad ich podleg³oci organom centralnym pañstwa. Urz¹d Pe³nomocnika
Generalnego dla Ziem Odzyskanych zosta³ utworzony dopiero uchwa³¹ Rady
Ministrów z 11 kwietnia 1945 r., a wiêc prawie miesi¹c po powo³aniu podleg³ych mu okrêgowych pe³nomocników rz¹du. Do tego momentu kwestia ich
hierarchicznego podporz¹dkowania nie by³a w pe³ni wyjaniona. W okresie
tego swoistego interregnum na Ziemiach Odzyskanych kluczowe decyzje podejmowane by³y przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. To w³anie
uchwa³¹ tego gremium J. Prawin z dniem 30 marca powo³any zosta³ na
stanowisko pe³nomocnika rz¹du na Okrêg Mazurski. Istotn¹ rolê pe³ni³o
równie¿ Biuro Ziem Zachodnich, dzia³aj¹ce od 2 lutego 1945 r. przy Prezydium Rady Ministrów. Brak ustalonego formalnie systemu podleg³oci s³u¿bowej w okresie formowania siê administracji prowokowa³ jednak do odwo³ywania siê do najwy¿szych organów pañstwa. Pe³nomocnicy okrêgowi czêsto
55 Stosowanie przez organa pañstwa polskiego ustawodawstwa hitlerowskiego uznaæ nale¿y za niemo¿liwe zarówno z przyczyñ praktycznych (nieznajomoæ prawa i brak jego róde³), jak
i ideologicznych. By³o to wszak ustawodawstwo uznane za zbrodnicze.
56 Dzia³anie Pe³nomocnika Rz¹du wskazuje na jego d¹¿enie do maksymalnego rozszerzenia granic swoich kompetencji na terenie okrêgu.
57 Dekret o zarz¹dzie Ziem Odzyskanych z 13 listopada 1945 r. (Dz.U. z 1945 r., nr 51,
poz. 295).
58 AAN, MAP, sygn. 2424, Uzasadnienie do projektu uchwa³y Rady Ministrów z lipca 1945 r.
o organizacji zarz¹du Ziem Odzyskanych, s. 109: Uchwa³¹ RM z dnia 14 marca 1945 r. postanowiono podzieliæ Ziemie Odzyskane na cztery okrêgi administracyjne i powo³aæ na poszczególne okrêgi Pe³nomocników Okrêgowych. Uchwa³¹ RM z dnia 11 kwietnia 1945 r. wyznaczono
Ministra Administracji Publicznej Pe³nomocnikiem Generalnym dla Ziem Odzyskanych. Dotychczas jednak nie zosta³y okrelone kompetencje tych pe³nomocników.
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kontaktowali siê bezporednio z premierem lub poszczególnymi ministrami59. Z up³ywem czasu, w miarê stabilizowania siê sytuacji i wypracowywania odpowiednich procedur, przestrzegana by³a ju¿ w³aciwa dla poszczególnych spraw droga s³u¿bowa. Istotne sta³o siê równie¿ powo³anie na szczeblu
centralnym komórek w³aciwych dla problematyki Ziem Odzyskanych (poza
Pe³nomocnikiem Generalnym). Ministerstwo Administracji Pañstwowej w celu
usprawnienia prac w dziedzinie organizowania na tym terenie tymczasowej
administracji i gospodarki lokalnej utworzy³o w Departamencie Samorz¹dowym (III) Wydzia³ Ziem Odzyskanych (5)60.
Do po³owy grudnia 1945 r. stanowisko pe³nomocnika rz¹du w Okrêgu
Mazurskim sprawowa³ J. Prawin, a po jego odejciu obj¹³ je dr Zygmunt Robel.
By³ on zwolennikiem szybkiego nadania okrêgowi statusu województwa, dlatego te¿ mimo i¿ formalnie sprawowa³ urz¹d pe³nomocnika rz¹du, u¿ywa³ tytu³u
wojewody61. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e próbowa³ on wymusiæ w ten sposób
na w³adzach centralnych szybkie utworzenie województwa w miejsce Okrêgu
Mazurskiego lub wyprzedziæ ich dzia³ania w tym zakresie62. Dekret z 13
listopada 1945 r. o zarz¹dzie Ziem Odzyskanych przewidywa³ wszak, ¿e Rada
Ministrów na wniosek Ministra Ziem Odzyskanych dokona w drodze rozporz¹dzeñ tymczasowego podzia³u Ziem Odzyskanych na województwa i powiaty (art. 5 dekretu) oraz mianuje ich wojewodów (art. 6). Mieli oni obj¹æ
zwierzchnie kierownictwo nad wszystkimi dzia³ami zarz¹du pañstwowego
(art. 7). Okres swoistej uzurpacji stanowiska wojewody przez dr. Z. Robla
trwa³ do a¿ wiosny 1946 r. Zakoñczy³o go wydanie przez Radê Ministrów
w dniu 29 maja rozporz¹dzenia w sprawie tymczasowego podzia³u administracyjnego Ziem Odzyskanych63, tworz¹cego województwo olsztyñskie (w miejsce
Okrêgu Mazurskiego) z siedzib¹ w³adz wojewódzkich w Olsztynie. Zgodnie
z pismem okólnym z dnia 7 czerwca 1946 r. skierowanym przez Departament
Administracji Publicznej MAP do wszystkich wojewodów na obszarze ziem
zachodnich: Z dniem og³oszenia rozporz¹dzenia dotychczasowa nazwa Okrêg
Administracyjny zmieni siê na województwo, pe³nomocnik okrêgowy Rz¹du
RP na Wojewoda za nazwa Urz¹d Pe³nomocnika na Urz¹d Wojewódzki64.
59 WAPO, UPR, sygn. 28, Pismo Pe³nomocnika Rz¹du na Prusy Wschodnie do Premiera
Tymczasowego Rz¹du RP z 23 marca 1945 r., s. 38; R. Degan, op. cit., s. 27.
60 AAN, MAP, sygn. 2424, Pismo MAP do Okrêgowych Pe³nomocników Rz¹du z czerwca
1945 r. ws. kwestionariuszy o stanie administracji i gospodarki lokalnej na Ziemiach Odzyskanych, s. 95.
61 WAPO, UPR, sygn. 30, Pismo Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 7 I 1946 r., s. 5 i 6. Z. Robel u¿ywa w nim w stosunku do siebie
tytu³u wojewody. Podobnie F. Soko³owski, op.cit.
62 Jak pokaza³a powojenna historia, metoda faktów dokonanych, nawet jeli wychodzi³a
poza ramy obowi¹zuj¹cych przepisów, przynosi³a czêsto rezultaty. Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ dzia³ania Wojewody Bia³ostockiego, który obj¹³ stanowisko Patrona Okrêgu Mazurskiego.
63 Dz.U. z 1946 r., nr 28, poz. 177.
64 AAN, MAP, sygn. 497, s. 123125.
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Rozporz¹dzenie z dnia 28 maja 1946 r. stanowiæ mo¿e swoist¹ cezurê
okresu formowania siê administracji polskiej na terenie b. Prus Wschodnich.
Województwo olsztyñskie, w które przekszta³cony zosta³ Okrêg Mazurski
 mimo i¿ zgodnie z art. 2 dekretu z 13 listopada 1945 r. nadal podlega³o
Ministerstwu Ziem Odzyskanych  zbli¿y³o siê do ogólnopolskiego modelu
administracji65. Wczeniejsza forma zarz¹du tego obszaru, choæ bazowa³a na
rozwi¹zaniach prowizorycznych i tworzonych niemal ad hoc, oceniona musi
byæ jednak co najmniej jako efektywna i skuteczna, tak zreszt¹ jak sam
proces jej wprowadzenia. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e opracowywany pod
du¿¹ presj¹ czasu model administracji Ziem Odzyskanych w du¿ej mierze
podtrzymany zosta³ w dekrecie o zarz¹dzie Ziem Odzyskanych, co wiadczyæ
mo¿e tylko o dojrza³oci podjêtych wiosn¹ tego¿ roku decyzji dotycz¹cych
sposobu organizacji dzia³aj¹cych tam polskich w³adz.
Choæ pierwsze rozstrzygniêcia dotycz¹ce warunków dzia³ania pe³nomocników okrêgowych na Ziemiach Odzyskanych by³y nadzwyczaj lakoniczne, to
fakt ten okaza³ siê ich zalet¹, a nie wad¹. Brak jednoznacznego i precyzyjnego okrelenia granic kompetencji pe³nomocników sprawi³, ¿e cieszyli siê oni
du¿¹ swobod¹ dzia³ania. Swoj¹ aktywnoæ mogli wzglêdnie ³atwo dostosowaæ
do dynamicznie zmieniaj¹cych siê warunków na objêtych terenach. Najistotniejsza by³a wszak mo¿liwoæ koncentracji w³adzy w rêku pe³nomocnika 
czego dowodzi przyk³ad Okrêgu Mazurskiego. O ile pozycja wojewody na
obszarach tzw. ziem dawnych, tj. znajduj¹cych siê wczeniej w granicach II
RP, uleg³a os³abieniu w stosunku do stanu sprzed wojny, to pe³nomocnicy
okrêgowi korzystaæ mogli niemal z dyktatorskich uprawnieñ (ich granice
wyznacza³y w praktyce stosunki z dowódcami wojsk radzieckich stacjonuj¹cych na terenach Ziem Odzyskanych). Jako pierwsi reprezentanci w³adz polskich i organizatorzy praktycznie ca³ej administracji mieli oni silny wp³yw
na dzia³anie wszystkich jej pionów, tak¿e tych realizuj¹cych zadania w zakresie utrzymania porz¹dku publicznego. Fakt, i¿ w³adze centralne zrezygnowa³y z narzucania pe³nomocnikom ró¿nego rodzaju ograniczeñ, chocia¿by
w postaci koniecznoci wspó³pracy z jak¹ form¹ rad narodowych lub wyranego zagwarantowania organom bezpieczeñstwa autonomii wobec struktur
cywilnych, dowodzi³ ich du¿ej determinacji w sprawie szybkiego zagospodarowania maj¹cych przypaæ Polsce terenów. Skutecznoæ przeprowadzenia
ca³ej operacji mia³a wszak bardzo du¿e znaczenie propagandowe dla przej65 Zmiana dotyczy³a nie tylko sfery semantycznej, przekszta³ceniu uleg³a tak¿e  stosownie do zaleceñ Ministerstwa Ziem Odzyskanych  organizacja urzêdu wojewódzkiego. Zosta³ on
podzielony na 16 wydzia³ów, a na znaczeniu zyskali wicewojewodowie, którzy przejêli czêæ
spraw zastrze¿onych do tej pory dla wojewody. WAPO, UPR, sygn. 30, Za³¹cznik (Projekt
Statutu Organizacyjnego Urzêdu Wojewódzkiego) do Pisma Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg
Mazurski skierowanego do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 7 I 1946 r., s. 7; tak¿e E. Kierejczyk, op. cit., s. 7476.
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muj¹cych ster w³adzy w pañstwie si³ politycznych. W³aciwe dla nich pryncypia ideologiczne, faworyzuj¹ce kolegialny typ przywództwa, zejæ musia³y
zatem na plan dalszy, ustêpuj¹c miejsca rozwi¹zaniom wynikaj¹cym z czysto
pragmatycznych kalkulacji, tj. preferuj¹cym siln¹ w³adzê i skuteczne jej
sprawowanie.

Summary
Plenipotentiary of the Government of District of Masuria
 organization of the administration
Key words: East Prussia, District of Masuria, Plenipotentiary of the Government.

After the acquisition of Polands control over the western lands, there
was no possibility of relying on the German system of government. It became
necessary therefore to create from scratch there, the new Polish government
structures. The construction of the state apparatus is usually a complicated
and long process, requiring not only legislative, but also material and social
base. The deficit of all these elements made the organization of the Polish
administration in the Recovered Territories a serious challenge, both from
the logistical and the formal point of view. Resolution of the Council of
Ministers from 14 March 1945 about dividing the western lands was the first
step at this area. In accordance with the resolution, the Western Territories
were divided into four districts: I  Opole Silesia, II  Lower Silesia, III
 Western Pomerania, IV  East Prussia, to which the district plenipotentiaries of the Polish government were nominally assigned to. The formation of
administrative structures in the East Prussia is the main theme of this
article.
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Opodatkowanie tymczasowych
obiektów budowlanych
Uwagi ogólne
Zakres przedmiotowy podatku od nieruchomoci okrelony zosta³ w art.
2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych1. Z treci tego przepisu wynika,
¿e opodatkowaniu tym podatkiem podlegaj¹: grunty, budynki lub ich czêci
oraz budowle lub ich czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Ustawodawca w tym przepisie nie wymienia wprost jako przedmiotów
opodatkowania obiektów budowlanych, które maj¹ charakter tymczasowy.
Chodzi tutaj o takie obiekty jak: namioty, pow³oki pneumatyczne, barakowozy, pawilony sprzeda¿y ulicznej. Czy podlegaj¹ one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci?
Jest to istotny problem na etapie realizacji tego podatku. Opodatkowanie
b¹d nie tego typu obiektów budowlanych wywiera tak¿e skutki prawne na
gruncie przepisów reguluj¹cych op³atê targow¹. Je¿eli w³aciciel tymczasowego obiektu budowlanego wyka¿e, ¿e znajduj¹cy siê w jego posiadaniu
obiekt stanowi budowlê zwi¹zan¹ z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
to bêdzie zwolniony z op³aty targowej, której wysokoæ w licznych przypadkach przekracza wielokrotnie wysokoæ podatku od nieruchomoci. Zgodnie
bowiem z art. 16 u.p.o.l., zwalnia siê od op³aty targowej osoby bêd¹ce podatnikami podatku od nieruchomoci w zwi¹zku z przedmiotami opodatkowania
po³o¿onymi na targowisku. Targowiskami za s¹ wszelkie miejsca, w których
prowadzony jest handel. Szerokie pojêcie targowiska oznacza, ¿e w zasadzie
ka¿de miejsce mo¿e byæ za takowe uznane. Tym samym posadowienie tego
typu obiektu w zasadzie w ka¿dym miejscu i dokonywanie w nim sprzeda¿y
powoduje, ¿e po³o¿ony jest on na targowisku. Je¿eli zatem od takiego obiektu uiszczany bêdzie podatek od nieruchomoci, to podmiot dokonuj¹cy sprzeda¿y nie ma obowi¹zku uiszczania wskazanej op³aty.
1 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn.: Dz.U.
z 2010 r., nr 95, poz. 613 z pón. zm.)  dalej u.p.o.l.

122

Bogumi³ Pahl

Maj¹c na uwadze liczne problemy zwi¹zane z opodatkowaniem tymczasowych obiektów budowlanych, czego najlepszym dowodem jest rozbie¿ne
orzecznictwo s¹dów administracyjnych w tym zakresie, zasadne jest podjêcie
tej tematyki w niniejszym artykule.

Czy tymczasowy obiekt budowlany jest budynkiem
lub budowl¹?
Na wstêpie podkreliæ nale¿y, ¿e ustawodawca w u.p.o.l. nie pos³uguje siê
pojêciem tymczasowego obiektu budowlanego. Niemniej jednak termin ten
zdefiniowany jest w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane2 jako obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od
jego trwa³oci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany niepo³¹czony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow³oki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Z przytoczonej budowlanej definicji wynika, ¿e tymczasowy obiekt budowlany wznoszony jest w celu czasowego u¿ytkowana, mo¿e byæ (i czêsto
jest) przeznaczony do przenoszenia w inne miejsce lub do rozbiórki, nie jest
tak¿e z regu³y po³¹czony trwale z gruntem. Wskazane w³aciwoci tymczasowego obiektu budowlanego pozwalaj¹ jednoznacznie stwierdziæ, ¿e jest on
bez w¹tpienia obiektem budowlanym. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj¹ za dwie kategorie obiektów budowlanych  budynki
i budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Czy zatem
tymczasowy obiekt budowlany mieci siê w którym z tych pojêæ?
W u.p.o.l. zdefiniowanie jest pojêcie budynek i budowla. Zgodnie
z art. 1a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, budynkiem jest obiekt budowlany
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale zwi¹zany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach. Aby wiêc uznaæ dany obiekt budowlany za budynek, wszystkie te cechy musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie. Brak choæby jednej
z nich powoduje, ¿e niemo¿liwe jest zakwalifikowanie danego obiektu jako
budynku3. Natomiast budowl¹ na potrzeby opodatkowania podatkiem od
nieruchomoci jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebêd¹cy budynkiem lub obiektem ma³ej architektury, a tak¿e urz¹dzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwi¹zane
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U z 2010 r., nr 243,
poz. 1623 z pón. zm.).
3 L. Etel, M. Pop³awski, R. Dowgier, Gminny poradnik podatkowy, Warszawa 2005, t. II,
s. 205.
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z obiektem budowlanym, które zapewnia mo¿liwoæ u¿ytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Z przytoczonych definicji budynku i budowli wynika, ¿e tymczasowy
obiekt budowlany nie mo¿e byæ uznany za budynek, gdy¿ posiada zupe³nie
odmienne cechy. Budynek jako obiekt trwa³e zwi¹zanym z gruntem wznoszony jest na czas nieokrelony. Brak mo¿liwoci traktowania tymczasowego
obiektu budowlanego jako budynku w rozumieniu u.p.o.l. nie skutkuje jednak tym, ¿e nie podlega on opodatkowaniu. Prawnopodatkowy charakter
tego typu obiektów powinien byæ rozpatrywany w kontekcie klasyfikowania
ich jako budowli. Je¿eli spe³ni on ustawowe kryteria budowli i bêdzie zwi¹zany z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, to powinien podlegaæ opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. W tym celu konieczne jest siêgniêcie
do normatywnej definicji budowli uregulowanej w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
W jej konstrukcji ustawodawca zawar³ odes³anie do przepisów prawa budowlanego, a dok³adniej tylko do pojêæ: obiekt budowlany niebêd¹cy budynkiem
lub obiektem ma³ej architektury oraz urz¹dzenie budowlane.
Dokonuj¹c zatem prawnopodatkowej kwalifikacji potencjalnego przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomoci, niezbêdne jest oparcie siê
w pierwszym rzêdzie na przepisach u.p.o.l., a jedynie pomocniczo  w zakresie
ustawowego odes³ania  na prawie budowlanym4. W zwi¹zku z tym prawo
budowlane jest podstaw¹ do kwalifikowania danego obiektu jako obiektu
budowlanego, natomiast o tym, czy stanowi on dla potrzeb opodatkowania
budynek, czy te¿ budowlê, rozstrzyga wy³¹cznie u.p.o.l.
Ustalaj¹c zatem podatkowe znaczenie budowli, nale¿y opieraæ siê na
wskazanych pojêciach funkcjonuj¹cych w prawie budowlanym. Zauwa¿yæ
przy tym trzeba, ¿e tymczasowe obiekty budowlane z ca³¹ pewnoci¹ nie
mog¹ byæ uznane za obiekty ma³ej architektury. Przyj¹æ bowiem nale¿y, ¿e
skoro ustawodawca w przepisach prawa budowlanego definiuje obydwa pojêcia, to nie mo¿na ich w ¿aden sposób uto¿samiæ. Maj¹ one zupe³nie inne
znaczenie. Za obiekty ma³ej architektury uwa¿a siê niewielkie obiekty,
a w szczególnoci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury;
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) u¿ytkowe, s³u¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak:
piaskownice, hutawki, drabinki, mietniki.
Je¿eli zatem tymczasowy obiekt budowlany nie jest obiektem ma³ej architektury ani budynkiem, to czy jest on obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, do którego odsy³a ustawodawca w art. 1a
ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.?
4 Por. L. Etel. S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i op³aty lokalne. Podatek rolny. Podatek
leny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 36 i nast.
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W prawie budowlanym pojêcie obiektu budowlanego reguluje art. 3 pkt 1.
Zgodnie z tym przepisem, ilekroæ jest mowa w ustawie o obiekcie budowlanym, nale¿y przez to rozumieæ: budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami
technicznymi; budowlê stanowi¹c¹ ca³oæ techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami oraz obiekt ma³ej architektury.
W kontekcie powy¿szego stwierdziæ mo¿na, ¿e tymczasowe obiekty budowlane bez w¹tpienia s¹ obiektami budowlanymi w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, co zreszt¹ wynika z samej definicji tego pojêcia uregulowanej w przepisach. Innymi s³owy, ka¿dy tymczasowy obiekt budowlany jest
obiektem budowlanym, ale nie ka¿dy obiekt budowlany jest tymczasowy. Nie
wp³ywa to jednak w ¿aden sposób na kwestie ich prawnopodatkowej klasyfikacji. Skoro s¹ one obiektami budowlanymi i nie mieszcz¹ siê w zakresie
pojêæ: obiekt ma³ej architektury i budynek, to nale¿y je uznaæ za budowle.
Przyjêcie odmiennego pogl¹du skutkowa³oby tym, ¿e za budowle nie mo¿na
by³oby uznaæ nie tylko pawilonów handlowych, ale równie¿ takich obiektów,
jak: tzw. gara¿e blaszaki, domki letniskowe niezwi¹zane trwale z gruntem,
domki dzia³kowe, wiaty itp. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e gdyby ustawodawca
chcia³ wy³¹czyæ z podatkowego pojêcia budowli tymczasowe obiekty budowlane, to wprowadzi³by wyrany zapis w u.p.o.l., podobnie jak to uczyni³
w przypadku obiektów ma³ej architektury. W obecnym stanie prawnym brak
jest takiego zapisu, co skutkuje tym, ¿e tymczasowe obiekty budowlane s¹
obiektami budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a tym samym budowl¹, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.
Prezentowane stanowisko nie jest w pe³ni akceptowane w orzecznictwie
s¹dowoadministracyjnym. W orzeczeniu WSA w Rzeszowie z 6 grudnia 2005 r.
sk³ad orzekaj¹cy wyrazi³ pogl¹d, ¿e stragan kontenerowy typu szczêka nie
jest obiektem budowlanym podlegaj¹cym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Skoro art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., definiuj¹c pojêcie budowli,
odsy³a do przepisów prawa budowlanego, to nie jest uprawnione rozszerzanie
tego odes³ania na inne definicje prawa budowlanego, w tym równie¿ na
definicjê tymczasowego obiektu budowlanego, jakim jest stragan kontenerowy5. Tak¿e w orzeczeniu WSA w £odzi z 12 stycznia 2010 r. przyjêto stanowisko, ¿e budowl¹ w rozumieniu ustawy o podatkach i op³atach lokalnych nie
jest tymczasowy obiekt budowlany. W uzasadnieniu sk³ad orzekaj¹cy podkreli³, ¿e ustawodawca podatkowy, okrelaj¹c w art. 2 ust. 1 u.p.o.l. przedmiot
opodatkowania podatkiem od nieruchomoci, traktowa³ zawarte tam wyliczenie jako zamkniête, a odsy³aj¹c do regulacji prawa budowlanego w zakresie
pojêcia budowla, nakazywa³ skorzystanie z zawartych w nim regulacji
w sposób cis³y, ograniczony, bez mo¿liwoci dokonywania jakiejkolwiek wyk³adni rozszerzaj¹cej na inne instytucje tam zawarte, s³u¿¹ce bez w¹tpienia
5

Sygn. I SA/Po 216/05, LEX nr 518039.
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innym celom ni¿ ustawa podatkowa. Z tego punktu widzenia, w ocenie s¹du,
nie ma podstaw do uznawania za budowlê w rozumieniu ustawy podatkowej
tak¿e tymczasowego obiektu budowlanego. Przyjêcie, ¿e do ogólnego zbioru
budowli opisanego w tym artykule wchodzi tak¿e tymczasowy obiekt budowlany, przez zawarty w jego treci kwalifikator budowlany, jest rozumowaniem nieuprawnionym, albowiem gdyby ustawodawca podatkowy chcia³,
¿eby tak by³o, to wyranie by o tym postanowi³ w ustawie o podatkach
i op³atach lokalnych6.
Odmienne stanowisko od zaprezentowanych powy¿ej pogl¹dów wojewódzkich s¹dów administracyjnych prezentuje NSA w wyroku z dnia
13 stycznia 2009 r.7 W orzeczeniu tym sk³ad orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e pawilon namiotowy jako tymczasowy obiekt budowlany spe³nia kryteria normatywnej definicji budowli okrelonej w art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. Podobnie
orzek³ NSA w zakresie opodatkowania tablic reklamowych niezwi¹zanych
trwale z gruntem. Zdaniem s¹du urz¹dzenia reklamowe, które nie s¹ trwale
zwi¹zane z gruntem, wyczerpuj¹ kryteria tymczasowego obiektu budowlanego, a ten z kolei jest obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego, a tym samym budowl¹ podlegaj¹c¹ opodatkowaniu podatkiem
od nieruchomoci. Tablice reklamowe z punktu widzenia przepisów prawa
budowlanego mog¹ byæ wiêc traktowane, w zale¿noci o sposobu zwi¹zania
z gruntem, jako budowle lub tymczasowe obiekty budowlane. Ka¿da z tych
kategorii prawa budowlanego wyczerpuje kryteria normatywnej definicji budowli okrelonej w przepisach ustawy podatkowej8. Niew¹tpliwie w zakresie
prawnopodatkowej klasyfikacji tymczasowych obiektów budowlanych powo³ane orzeczenia s¹du kasacyjnego zas³uguj¹ na pe³n¹ akceptacjê. Nale¿y
mieæ tylko nadziejê, ¿e ten kierunek wyk³adni przepisów ustawy podatkowej
w powi¹zaniu z przepisami prawa budowlanego zostanie dostrze¿ony przez
inne sk³ady orzekaj¹ce w podobnych sprawach.
Odnosz¹c siê do zaprezentowanych orzeczeñ, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przyjêty w nich sposób prawnopodatkowej klasyfikacji tymczasowych obiektów budowlanych jest niew³aciwy. Jak ju¿ wspomniano, budowl¹ na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomoci jest m.in. obiekt budowlany
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebêd¹cy budynkiem lub
obiektem ma³ej architektury. Skoro zatem obiekty tymczasowe s¹ obiektami
budowlanymi, a nie s¹ budynkami i obiektami ma³ej architektury, to tym
samym s¹ budowl¹ w rozumieniu u.p.o.l. I nie jest to w ¿adnym stopniu
rozszerzenie podatkowej definicji budowli. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e gdyby usta6 Sygn. I SA/£d 1011/09, LEX nr 554071. Zob. glosê krytyczn¹ do tego orzeczenia autorstwa G. Dudar w: Przegl¹d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz¹dowych 2010, nr 9.
7 Sygn. II FSK 1391/07, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
8 Wyrok NSA z 20 stycznia 2012 r., sygn. II FSK 1405/10, [online] <www.orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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wodawca podatkowy chcia³ przyj¹æ w¹skie pojêcie budowli, to nie odsy³a³by
do terminu obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
lecz bezporednio do definicji budowli zawartej w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo
budowlane. Tak jednak nie uczyni³. Przyj¹³ szerokie rozumienie budowli,
obejmuj¹c nim nie tylko obiekty budowlane, ale równie¿ urz¹dzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego zwi¹zane z obiektem budowlanym, które zapewnia mo¿liwoæ u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Moment powstania obowi¹zku podatkowego w zakresie
nowo powsta³ych tymczasowych obiektów budowlanych
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e istotn¹ cech¹ tymczasowych obiektów budowlanych
jest to, ¿e s¹ one wznoszone na czas okrelony, np. przykrycia namiotowe
wznoszone na okres kilku letnich miesiêcy w miejscowociach wypoczynkowych. Od kiedy zatem nale¿y op³acaæ podatek od tego typu obiektów budowlanych  budowli w rozumieniu u.p.o.l.?
Regu³¹ jest, i¿ obowi¹zek podatkowy w podatku od nieruchomoci powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
powsta³y okolicznoci uzasadniaj¹ce powstanie tego obowi¹zku. Wynika to
z art. 6 ust. 1 u.p.o.l. Jako przyk³ad takich okolicznoci mo¿na wskazaæ
nabycie nieruchomoci lub obiektu budowlanego, wejcie w posiadanie przedmiotu opodatkowania stanowi¹cego w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub jednostki
samorz¹du terytorialnego, ustanowienie prawa u¿ytkowania gruntu wieczystego. Od wskazanej zasady dotycz¹cej powstania obowi¹zku podatkowego
ustawodawca w art. 6 ust. 2 u.p.o.l przewidzia³ jednak wyj¹tek. Stosownie do
tego przepisu  je¿eli okolicznoci¹, od której uzale¿nia siê obowi¹zek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich czêci, obowi¹zek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym
budowa zosta³a zakoñczona albo w którym rozpoczêto u¿ytkowanie budowli
albo budynku lub ich czêci przed ich ostatecznym wykoñczeniem.
Tak wiêc, w przypadku obiektów budowlanych (budynków i budowli),
które zosta³y wybudowane w danym roku (np. 2010), obowi¹zek podatkowy
powinien powstaæ dopiero od pocz¹tku roku nastêpnego, tj. od 1 stycznia
2011 r. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e powstanie obowi¹zku podatkowego na
zasadach okrelonych w art. 6 ust. 2 u.p.o.l. powi¹zane jest z faktem istnienia obiektu budowlanego. Skoro zatem tymczasowy obiekt budowlany zosta³
wzniesiony, a nastêpnie w tym samym roku rozebrany, to obowi¹zek podatkowy w ogóle nie powstanie. Przedmiot opodatkowania z chwil¹ rozbiórki
przestaje istnieæ. Tym samym rozwa¿ania w zakresie istnienia b¹d nie obowi¹zku podatkowego s¹ w takiej sytuacji bezprzedmiotowe. Wskazuj¹c na
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istnienie budowli, ustawodawca w 6 ust. 2 u.p.o.l. w sposób dos³owny, jednoznaczny i kategoryczny stwierdza, ¿e jest to okolicznoæ, od której uzale¿niony jest obowi¹zek podatkowy. Je¿eli okolicznoæ ta ustanie, tj. budowla zostanie usuniêta przed czasem, w którym zgodnie z prawem móg³ powstaæ z jej
powodu obowi¹zek podatkowy, obowi¹zek ten nie powstanie. Podobny pogl¹d
zaprezentowany zosta³ przez sk³ad orzekaj¹cy NSA w wyroku z dnia
13 stycznia 2009 r.9 Stwierdzono w nim, ¿e nie powstaje obowi¹zek podatkowy w podatku od nieruchomoci, je¿eli budowla w postaci tymczasowego
obiektu budowlanego, stanowi¹ca okolicznoæ, od której jest uzale¿niony ten
obowi¹zek podatkowy, zostanie usuniêta, zanim zwi¹zany z ni¹ obowi¹zek
podatkowy móg³ powstaæ (art. 6 ust. 2 i 4 u.p.o.l.).

Wnioski
Analiza regulacji prawnych pod k¹tem prawnopodatkowej klasyfikacji
tymczasowych obiektów budowlanych pozwala stwierdziæ, ¿e podlegaj¹ one
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Przyjêcie takiego stanowiska
uzasadnione jest tym, ¿e ustawodawca podatkowy, definiuj¹c pojêcie budowli, pos³u¿y³ siê odes³aniem do przepisów prawa budowlanego, a dok³adniej do
terminu obiekt budowlany zdefiniowanego w tym akcie prawnym. Skoro
tymczasowy obiekt budowlany jest obiektem budowlanym i nie mieci siê
w pojêciu budynku i obiektu ma³ej architektury, zasadne jest traktowanie go
jako budowli w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.

Summary
Taxation on temporary building objects
Key words: real estate tax, temporary building objects.

The basic aim of this paper is to present the issue of real estate tax on
temporary building objects such as: tents, pneumatic layers etc. This is
a significant problem which employees of local tax bodies encounter. The
Polish legislation, in the act of 12 January 1991 on tax and local fees, does
not directly specify these types of building objects as the subjects of real
estate tax. Nevertheless, temporary building objects shall be treated as the
buildings associated with running business activity.
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Oddzia³ywanie organizacji pozarz¹dowych
na sposób zarz¹dzania jednostkami
samorz¹du terytorialnego
Wprowadzenie
Administracja publiczna jest przede wszystkim instrumentem zarz¹dzania terytorialnego, czyli sprawczego dzia³ania w³adz odpowiedniego szczebla
na okrelonym obszarze1 . W³adza lokalna powinna s³u¿yæ spo³ecznoci lokalnej, w tym organizacjom pozarz¹dowym. Warunkiem koniecznym pe³nienia
s³u¿by publicznej jest zaufanie, które mo¿na osi¹gn¹æ wy³¹cznie poprzez
uczciwe i jawne dzia³anie rz¹dz¹cych. Wszelkie czynnoci podejmowane
przez w³adzê musz¹ byæ zrozumia³e dla spo³ecznoci, w tym dla organizacji
pozarz¹dowych. Transparentnoæ tak¹ mo¿na osi¹gn¹æ poprzez sprawnie
dzia³aj¹cy system komunikacji pomiêdzy rz¹dz¹cymi a rz¹dzonymi. W taki
w³anie sposób buduje siê demokracjê w skali lokalnej2.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i wolontariacie, organizacjami pozarz¹dowymi s¹ niebedace jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, oraz niedzialajace w celu osiagniecia zysku  osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej, którym odrebna ustawa przyznaje zdolnosc prawna, w tym fundacje i stowarzyszenia3.
Niniejsza praca dotyczy udzia³u i wp³ywu organizacji pozarz¹dowych na
funkcjonowanie i zarz¹dzanie jednostkami samorz¹du terytorialnego. Badania w³asne autora, skupione na wzajemnej interakcji samorz¹dów lokalnych
z sektorem non profit, wskaza³y czynniki reguluj¹ce tê wspó³pracê.
1 E. Wojciechowski, Zarz¹dzanie w samorz¹dzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2012,
s. 4563.
2 Por. A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania w samorz¹dzie terytorialnym  skrypt, Wyd. UJ,
Kraków 2001, s. 34-54.
3 Patrz art. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i wolontariacie, (Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.).
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Organizacje pozarz¹dowe pozostaj¹ wiêc w sta³ym zwi¹zku z w³adzami
samorz¹dowymi oraz administracj¹ publiczn¹. Wyodrêbniono przy tym cztery najwa¿niejsze, wzajemnie powi¹zane obszary oddzia³ywania. Nale¿¹ do
nich nastêpuj¹ce sfery relacji organizacyjnych: partycypacja, partnerstwo,
wspó³praca z partiami politycznymi, lobbing.
Poni¿ej wyjanione czynniki  wp³ywaj¹ce na zachowanie i sposób zarz¹dzania jednostek samorz¹du terytorialnego  przybli¿aj¹ mo¿liwe zachowania siê jednostek samorz¹du terytorialnego w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym. Warto w tym miejscu równie¿ wskazaæ istotê zarz¹dzania publicznego,
wa¿nego dla przedmiotowych rozwa¿añ. Bogata, dostêpna literatura przedmiotu wskazuje wiele definicji zarz¹dzania, wród których warto dla ogólnej orientacji wskazaæ kilka. W metodologicznym ujêciu zarz¹dzanie to m.in.:
 dzia³anie, które polega na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób zgodnie z wytyczonym przez zarz¹dzaj¹cego celem4;
 uk³ad g³ównych dzia³añ, które reguluj¹ funkcjonowanie organizacji,
zgodnie ze wskazanymi celami5;
 formu³owanie celu dzia³ania, planowanie, czyli organizowanie toku
czynnoci, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych), czyli organizowanie struktur oraz kontrolowanie realizacji celów6.
Dla szerszego zrozumienia istotny zarz¹dzania mo¿na wskazaæ, i¿
P. Drucker zwróci³ uwagê, ¿e o ile pojêcie zarz¹dzanie, jako oznaczaj¹ce
umiejêtnoæ, a tak¿e wiadomoæ pewnych procesów, istnieje od dawna, to
warto pamiêtaæ, ¿e w³anie w sferze publicznej zarz¹dzanie jest bardziej
potrzebne ni¿ w organizacjach nastawionych na zysk. ¯ycie publiczne, stanowi¹c bowiem istotne pole zró¿nicowanych napiêæ politycznych, spo³ecznych
i gospodarczych, nie jest obwarowane granic¹ op³acalnoci dzia³ania, charakterystyczn¹ dla organizacji biznesowych7.
Zarz¹dzanie publiczne jest tak¿e zarz¹dzaniem wszelkimi procesami
wiadczenia us³ug publicznych, zaspokajaj¹cych potrzeby publiczne, niezale¿nie od sposobu organizacji ich zaspokajania. Wed³ug B. Ko¿uch z zarz¹dzaniem publicznym mamy do czynienia bez wzglêdu na to, czy organizacje
publiczne zaspokajaj¹ potrzeby publiczne bezporednio, wytwarzaj¹c dobra
i us³ugi, czy te¿ porednio poprzez ró¿ne rozwi¹zania instytucjonalne, np.
subsydiowanie przedsiêbiorstw prywatnych czy organizacji pozarz¹dowych,
które mog¹ byæ bezporednim wiadczeniodawc¹ us³ug publicznych8. Zarz¹4
5
6
7
8

Zob. Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1996.
J. Penc, Leksykon biznesu, Warszawa 1997, s. 2347.
J. Zieleniewski, Organizacja i zarz¹dzanie, PWN, Warszawa 1969, s. 3167.
P. Drucker, Spo³eczeñstwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 2000, s. 114120.
Syntetyczn¹ prezentacjê istoty zarz¹dzania publicznego zawieraj¹ m.in. publikacje:
B. Ko¿uch, Zarz¹dzanie publiczne. Istota i zakres pojêcia, Wspó³czesne Zarz¹dzanie 2002, nr 2
oraz Zarz¹dzanie strategiczne w organizacjach publicznych, [w:] Zarz¹dzanie w sektorze publicznym, Fundacja Wspó³czesne Zarz¹dzanie, Bia³ystok 2003, s. 31.

Oddzia³ywanie organizacji pozarz¹dowych na sposób zarz¹dzania...

131

dzanie publiczne obejmuje zatem dzia³ania decyzyjne w ramach funkcji zarz¹dzania w organizacjach publicznych oraz organizacjach wspó³uczestnicz¹cych (w tym organizacji pozarz¹dowych) w procesie wiadczenia us³ug publicznych zorientowanych na sprawne wykorzystanie zasobów (w³asnych
i otoczenia) w celu bie¿¹cego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludnoci.
Organizacje pozarz¹dowe w sposób bezporedni lub poredni wp³ywaj¹
na oddzia³ywanie i zarz¹dzanie jednostek samorz¹du terytorialnego. Poni¿sze przyk³ady takiego oddzia³ywania wska¿¹ jedynie ma pewne mo¿liwoci,
z których coraz czêciej korzystaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego (JST).

Partycypacja
Pierwsz¹ wa¿n¹ zasad¹ w zorganizowanym spo³eczeñstwie obywatelskim
stanowi partycypacja9. Pojêcie partycypacja spo³eczna oznacza udzia³ obywateli w zarz¹dzaniu sprawami spo³ecznoci, której s¹ cz³onkami. W szerokim rozumieniu partycypacja spo³eczna jest podstaw¹ spo³eczeñstwa obywatelskiego, którego cz³onkowie bior¹ udzia³ w dzia³alnoci publicznej. Udzia³
ten mo¿e przybieraæ ró¿ne formy w zale¿noci od warunków prawnych (odpowiadaj¹cych konkretnym sprawom) i kultury organizacyjnej (organów lokalnej i regionalnej w³adzy publicznej).
Dziêki partycypacji spo³ecznej i w³¹czeniu mieszkañców w ró¿nego typu
procesy decyzyjne samorz¹dy mog¹ osi¹gn¹æ sukces dziêki temu, i¿ podnosz¹
próg swojej wiarygodnoci  buduj¹ zaufanie do ludzi sprawuj¹cych w³adzê10. Usprawnia to proces komunikacji spo³ecznej pomiêdzy przedstawicielami w³adz i administracji a wspólnot¹ samorz¹dow¹. Decyzje w³adz staj¹ siê
zrozumia³e, za mieszkañcy maj¹ poczucie wp³ywania na rozwój i funkcjonowanie jednostek terytorialnych. Warto przy tym podkreliæ, ¿e zakres i rola
uczestników uspo³ecznionego procesu decyzyjnego jest jasno okrelona. Chodzi tu przede wszystkim o czytelne rozdzielanie fazy przygotowywania planów i decyzji z tym zwi¹zanych od samego aktu podejmowania decyzji.
Uczestnicy musz¹ wiedzieæ, jak bêd¹ wykorzystane wyniki ich pracy i przy
jakich warunkach mog¹ liczyæ na akceptacjê wypracowanych z ich udzia³em
planów. Dodatkowo obserwuje siê, i¿ proces partycypacji spo³ecznej jest prowadzony w ramach ogólnej koncepcji udzia³u mieszkañców w podejmowaniu
decyzji przez w³adze, a nie jako jednorazowa akcja.
9 Por. J. P. Lendzion, A. Stankiewicz-Mróz, Wprowadzenie do organizacji i zarz¹dzania,
Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
10 Por M.. M¹czyñski, M. Stec (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich
w podejmowaniu rozstrzygniêæ publicznych na poziomie lokalnym, Wolters Kluwer, Warszawa
2012, s. 4448.
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Procesy informacji, konsultacji i aktywnego uczestnictwa spo³ecznego
zmierzaj¹ do:
 lepszej podstawy dla dzia³alnoci politycznej i efektywnego wdra¿ania polityki w³adz,
 wzrostu zaufania publicznego,
 wzmacniania demokracji,
 wzmocnienia przejrzystoci dzia³ania w³adz i odpowiedzialnoci jej przedstawicieli,
 okrelenia powszechnie akceptowanych form pomocy publicznej w sytuacjach
tego wymagaj¹cych11.
Natomiast wród struktur organizacyjnych pozwalaj¹cych na w³¹czenie
siê obywateli w procesy zarz¹dcze A. Noworól  obok partii politycznych
 wymienia:
a) organizacje pozarz¹dowe i grupy obywatelskie, zorientowane na rozwi¹zywanie okrelonych celów publicznych,
b) tymczasowe struktury organizacyjne, powo³ywane przede wszystkim
w celach konsultacyjnych12.
Partycypacja ma czêsto charakter charytatywny i wyra¿a g³êbok¹ potrzebê uczestnictwa mieszkañców w ¿yciu wspólnoty13. Wystêpowanie aktywnego partnerstwa i uczestnictwa na rzecz rozwoju spo³ecznoci lokalnych
wymaga spe³nienia istotnych warunków, do których zaliczyæ mo¿na:
1) podmiotowe i przedmiotowe wzajemne traktowanie siê partnerów,
2) aktywnoæ, kreatywnoæ i innowacyjnoæ partnerów,
3) dzielenie wspólnej wizji dotycz¹cej kierunków rozwoju spo³ecznoci
lokalnych dla realizacji wyznaczonych przez nie celów.
Do klasycznych narzêdzi partycypacji spo³ecznej, okrelonych przez
J. Hausnera, zalicza siê piêæ instrumentów: wybory, referendum, konsultacje
spo³eczne, postêpowanie administracyjne, akcje bezporednie14.
Najwa¿niejszym narzêdziem partycypacji spo³ecznej s¹ konsultacje spo³eczne jako sfera oddzia³ywania organizacji pozarz¹dowych na JST. Uzasadnieniem dla mechanizmu konsultacyjnego jest nie tylko optymalizacja podejmowanych decyzji, ale przede wszystkim fakt, ¿e adresatem tych decyzji jest
wspólnota danej gminy, a wiêc ród³o w³adzy organów samorz¹dowych. We
wprowadzonych przez samorz¹dy konsultacjach bardzo czêsto uczestnicz¹
funkcjonuj¹ce na obszarze ich dzia³ania organizacje pozarz¹dowe. Konsulta11 A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania w administracji publicznej, Wyd. Uniwersytetu
Szczeciñskiego, Szczecin 2003, s. 32-43.
12 Ibidem, s. 38.
13 Patrz £. Krzy¿anowska, £. Facjejew, Partycypacja obywatelska w Polsce, Fundacja im.
Stefana Batorego 2009, Warszawa, s. 4576.
14 J. Hauser (red.), Komunikacja i partycypacja spo³eczna, MSAP AE, Kraków 2007,
s. 4264.
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cje spo³eczne mog¹ dotyczyæ wielu zagadnieñ. Mog¹ byæ zarówno pytaniem
o pomys³y rozwi¹zywania problemów, jak i sondowaniem, co organizacje pozarz¹dowe i mieszkañcy danej wspólnoty s¹dz¹ o konkretnej propozycji danego rozwi¹zania. Mog¹ przybieraæ ró¿ne formy  od spotkania w³adz danej
gminy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz zainteresowanymi mieszkañcami po specjalistyczne badania ankietowe15.
Konsultacje spo³eczne, przyjmuj¹ce czêsto postaæ tzw. tymczasowych
struktur organizacyjnych, najczêciej tak¿e stanowi¹ p³aszczyznê oddzia³ywania organizacji pozarz¹dowych. Wymienia siê przy tym:
 sesje konsultacyjne, zwi¹zane z rozwojem gospodarczym i przestrzennym;
 grupy robocze powo³ywane dla rozwi¹zywania specyficznych, z³o¿onych
kwestii, zwi¹zanych z bie¿¹cym funkcjonowaniem organizacji terytorialnej;
 otwarte panele dyskusyjne, poprzez które w³adza realizuje proces dialogu
spo³ecznego we wszystkich sprawach wspólnoty16.
W procesie zarz¹dzania zawsze istnieje potrzeba komunikowania siê
w³adzy ze spo³eczeñstwem i organizacjami pozarz¹dowymi. Dotyczy to tak¿e
sytuacji, kiedy warto wykroczyæ poza ramy kontaktów z partiami politycznymi w celu nawi¹zania bezporedniego dialogu z cz³onkami wspólnoty. Procesy komunikacji, konsultacji i aktywnego uczestnictwa spo³ecznego odgrywaj¹
w tym przypadku wa¿n¹ rolê. Komunikacja to nie tylko umiejêtnoæ odbierania informacji p³yn¹cych od rozmówcy i przekazywania treci, jakie chce siê
przekazaæ, przy zachowaniu zrozumienia obydwu stron, ale tak¿e proces
przekazywania okrelonych znaczeñ od odbiorcy do nadawcy17. W realizacji
zadañ publicznych JST aktywnie uczestnicz¹ organizacje pozarz¹dowe, które
wp³ywaj¹ na poprawê zdolnoci regulacyjnych administracji publicznej, jak
te¿ pomagaj¹ upowszechniæ wspó³pracê w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiêdzy administracj¹ publiczn¹ a partnerami spo³ecznymi18.
Partycypacja spo³eczna, zw³aszcza wsparta przez organizacje pozarz¹dowe, wp³ywa na bie¿¹ce zarz¹dzanie w JST. Nale¿y podkreliæ, ¿e partycypacja spo³eczna to wiadomy i aktywny udzia³ mieszkañców zaanga¿owanych
w dzia³alnoæ organizacji pozarz¹dowych, w rozwi¹zywaniu ich problemów
we wszystkich wa¿nych dla gminy i mieszkañców sprawach. Poprzez partycypacjê spo³eczn¹ samorz¹dy lokalne ucz¹ siê coraz wiêcej od organizacji pozarz¹dowych, co owocuje wzajemnymi, bardziej poprawnymi relacjami
i zwi¹zkami.

15
16
17

Por. £. Krzy¿anowska, £. Fadiejew, op. cit., s. 89102.
A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania w administracji..., s. 41.
Informacja pochodzi z przygotowania spo³ecznoci do dzia³añ typu LEADER  Kszta³cenie animatorów partnerów lokalnych (Brwinów 22-24.06.2005).
18 J. Kurczewski (red.), Lokalne spo³ecznoci obywatelskie, ISNS UW, Warszawa 2003,
s. 92103.

134

Pawe³ Romaniuk

Partnerstwo
Z partycypacj¹ spo³eczn¹ oraz konsultacjami wi¹¿e siê cile kolejny
instrument oddzia³ywania organizacji pozarz¹dowych na samorz¹d. Omawiaj¹c partnerstwo w zarz¹dzaniu publicznym, wyodrêbniæ trzeba partnerstwo
trójsektorowe (miêdzysektorowe), które obejmuje: sektor publiczny, sektor
prywatny i sektor pozarz¹dowy.
Przyk³adem instytucjonalizacji prawnej partnerstwa publiczno-prywatnego jest ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym19. Partnerstwo publiczno-prywatne to oparta na umowie wspó³praca podmiotu publicznego
i partnera prywatnego, s³u¿¹ca realizacji zadania publicznego, w ramach
której partner prywatny w ca³oci lub w czêci poniesie nak³ady na wykonanie przedsiêwziêcia bêd¹cego przedmiotem wspó³pracy lub zapewni ich poniesienie przez osoby (art. 1 ww. ustawy). Ustawodawca zaufa³ organizacjom
pozarz¹dowym, daj¹c im mo¿liwoæ realizacji zadañ publicznych, a tym samym wskazuj¹c je jako sprawnego partnera w realizacji zadañ o charakterze
spo³ecznym i gospodarczym. Dla potrzeb ustawy przyjêto, ¿e partnerzy obu
stron osi¹gaj¹ korzyci odpowiednie do stopnia realizowania przez nie zadañ.
Poprzez umo¿liwienie ka¿demu z sektorów robienie tego, co potrafi¹ najlepiej, us³ugi publiczne s¹ realizowane i dostarczane w najbardziej efektywny
ekonomicznie sposób. G³ównym celem partnerstwa publiczno-prywatnego,
obejmuj¹cego podmioty publiczne i organizacje pozarz¹dowe, jest zatem
kszta³towanie takich wzajemnych stosunków pomiêdzy stronami, aby wiêksze ryzyko ponosi³a ta strona, która najlepiej potrafi je kontrolowaæ20.
Niedawna nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
stworzy³a silniejsze wiêzi i relacje przy realizacji wspólnych zadañ, wskazuj¹c m.in., aby przedmiotem tego partnerstwa by³a wspólna realizacja przedsiêwziêæ, oparta na podziale zadañ i ryzyk pomiêdzy podmiotem publicznym
a partnerem publicznym21.
Ogólnie partnerstwo organizacji pozarz¹dowych z samorz¹dami lokalnymi mo¿e byæ realizowane poprzez:
1) gromadzenie, aktualizacje i upowszechnianie informacji niezbêdnych
do sprawnego funkcjonowania niezale¿nych organizacji obywatelskich przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik komputerowych i internetowych
 wspó³praca w tym zakresie z wyspecjalizowanymi organizacjami regionalnymi i ogólnopolskimi;
2) prowadzenie bezp³atnych us³ug konsultingowych zwi¹zanych z funkcjonowaniem organizacji pozarz¹dowych: poradnictwo prawne w zakresie za19 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r.,
nr 19, poz. 100 ze zm.).
20 Informacja pochodzi z dokumentu pt. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda
realizacji zadañ publicznych opracowanego przez Ministerstwa Gospodarki w roku 2005.
21 M. M¹czyñski, M. Stec (red.), op. cit., s. 155-158.
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³o¿enia i prowadzenia organizacji, poradnictwo ksiêgowe, zarz¹dzanie finansami, budowanie zespo³u, tworzenie programów dzia³ania organizacji, poszukiwanie róde³ jej finansowania oraz wspó³praca z innymi partnerami22;
3) organizowanie i prowadzenie szkoleñ dla cz³onków organizacji pozarz¹dowych, radnych i urzêdników oraz budowanie silnego zespo³u trenerskiego;
4) promowanie wspó³dzia³ania oraz budowanie systemu wspó³pracy miêdzy organizacjami pozarz¹dowymi a sektorem publicznym na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych obszarach dzia³alnoci;
5) rozwijanie i u³atwianie wspó³pracy miêdzynarodowej w obszarze dzia³alnoci organizacji pozarz¹dowych;
6) nieodp³atne udostêpnianie bazy technicznej i konferencyjnej23.
Ponadto narzêdziami partnerstwa publicznego-spo³ecznego, bêd¹cego
spoiwem organizacji pozarz¹dowych z JST w kszta³towaniu zarz¹dzania publicznego, mog¹ byæ: dyskusje dotycz¹ce bie¿¹cych i istotnych dla mieszkañców i organizacji pozarz¹dowych tematów, informacje zamieszczone w prasie
lokalnej, regularne wspólne konferencje prasowe, wspólne wydawnictwa zawieraj¹ce listê programów i us³ug wiadcz¹cych przez dan¹ gminê.
Partnerstwo równie¿ wp³ywa na bie¿¹ce zarz¹dzanie, podobnie jak partycypacja spo³eczna. Organizacje pozarz¹dowe, anga¿uj¹c siê w budowê spo³eczeñstwa obywatelskiego, w krajach przechodz¹cych do demokracji skutecznie
wspomagaj¹ dzia³alnoæ pañstwa24. Przy bliskiej wspó³pracy wa¿ne jest zachowanie autonomii partnerów. Tam, gdzie istnieje zgoda, co do zasadniczych
celów, mo¿na znaleæ pola dzia³añ, na których czynnik publiczny nie musi
wykazywaæ siê aktywnoci¹, ale które mo¿e  i wrêcz powinien  oddaæ obywatelom, zw³aszcza tym zorganizowanym w ramach fundacji czy stowarzyszeñ25.

Partie polityczne
Kolejnym obszarem oddzia³ywania organizacji pozarz¹dowych na sposób
sprawowania w³adzy jest uczestnictwo w dzia³alnoci organizowanej przez
partie polityczne. Udzia³ mieszkañców danej spo³ecznoci lokalnej w pracy
22
23
24

Por: A. Noworól, Podstawy zarz¹dzania w administracji..., s. 4042.
Por. M. M¹czyñski, M. Stec (red.), op. cit., s. 8084.
G. Czubek (red.), Partnerstwo dla polityki zagranicznej, Fundacja im. Stefana Batorego,
Warszawa 2002, s. 6.
25 Szczególnie wa¿nym obszarem partnerstwa pomiêdzy instytucjami publicznymi a sektorem pozarz¹dowym by³a integracja europejska. Niew¹tpliwie wiele trzeba zmieniæ, by w pe³ni
wykorzystaæ istniej¹cy potencja³. Zagadnienie to stanowi wa¿ny przedmiot dyskusji. Niektóre
instrumenty wspó³pracy instytucji publicznych z sektorem pozarz¹dowym maj¹ charakter uniwersalny. Mo¿na je wykorzystaæ do dzia³añ partnerskich organizacji pozarz¹dowych i JST, gdzie
te drugie coraz odwa¿niej wykorzystuj¹ dowiadczenia oraz zaanga¿owania w realizacjê dzia³añ
dokonywanych przez organizacje pozarz¹dowe.
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organizacji pozarz¹dowych czy te¿ cz³onkostwo w partiach politycznych pozwalaj¹ na osobiste zaanga¿owanie i bezporednie wp³ywanie na procesy
zarz¹dzania terytorialnego. Przynale¿noæ do organizacji politycznych stanowi istotn¹ formê partycypacji bezporedniej w zarz¹dzaniu publicznym26.
Poprzez cz³onkostwo w partiach politycznych obywatel ma mo¿liwoæ
aktywnego, bezporedniego udzia³u w kszta³towaniu lokalnej polityki oraz
zasad zarz¹dzania terytorialnego. Partie s¹ ró¿nie zorganizowane i nie zawsze rz¹dzone w sposób demokratyczny. Daj¹ jednak szansê osobistego wp³ywu obywatela na w³adzê, a tym samym mo¿liwoæ uczestniczenia w nich
przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, pod warunkiem, ¿e takie osoby
wyra¿¹ chêæ uczestnictwa w partii politycznej. Warto podkreliæ, ¿e organizacje pozarz¹dowe czêsto uwa¿a siê za apolityczne. Tym niemniej wiele organizacji wi¹¿e siê w bie¿¹cym dzia³aniu z partiami politycznymi poprzez bliskoæ
ideologiczn¹  wspóln¹ wizjê wiata, do której d¹¿¹. Taka symbiotyczna relacja
powoduje, ¿e wp³yw organizacji pozarz¹dowych na administracjê samorz¹dow¹, mimo i¿ poredni, stanowi jednak wyró¿nialny obszar problemowy.
W ramach pe³nej, rozwiniêtej demokracji lepiej funkcjonuj¹ partie polityczne zasilane dop³ywem ludzi o wy¿szej kulturze spo³ecznej, przyzwyczajonych do dzia³ania w sferze szeroko rozumianej polityki, tzn. troski o dobro
wspólne. Jednoczenie ró¿nego rodzaju organizacje znacznie skuteczniej
mog¹ kontrolowaæ partie polityczne ni¿ amorficzne, sproszkowane spo³eczeñstwo. Dominacja partii nad ¿yciem spo³ecznym jest niebezpieczna, o czym
przekonalimy siê w czasach realnego socjalizmu. Widzimy to niebezpieczeñstwo i dzisiaj na przyk³adzie dowiadczenia wielu innych krajów. Zdrowa demokracja buduje siê od do³u, a jeli przechodzenie od totalizmu do
demokracji wymaga szybkich przekszta³ceñ, to nie powinny byæ one wybiórcze, zw³aszcza nie powinny wprowadzaæ dominacji partii niedojrza³ych,
wkraczaj¹cych na pole walki o w³adzê bez powa¿nych programów i rodków
dzia³ania.
Jednak na to zagadnienie mo¿na spojrzeæ tak¿e z innej strony. Partie
polityczne oddzia³uj¹ w sposób formalny na JST poprzez udzia³ ich cz³onków
w organach samorz¹dów i te dzia³ania odbywaj¹ siê zgodnie z prawem.
Warto jednak odnotowaæ, ¿e w opisywanych relacjach wystêpuje te¿ oddzia³ywanie nieformalne (ukryte), polegaj¹ce na tym, ¿e partie polityczne bywaj¹
cile powi¹zane z wybranymi organizacjami pozarz¹dowymi. Organizacje te
 pozornie apolityczne  realizuj¹ cele powi¹zanych z nimi partii politycznych i poprzez instrumenty partycypacji czy nawet partnerstwa nieformalnie
oddzia³uj¹ na organy samorz¹dowe, ukierunkowuj¹c zarz¹dzanie JST.

26

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2011 r., nr 155, poz. 924).
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Lobbing
Kolejn¹ sfer¹ odgrywaj¹c¹ znacz¹c¹ rolê we wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych i samorz¹dów jest lobbing. Warto zauwa¿yæ, ¿e w naszej czêci
Europy s³owo lobbing nabra³o pejoratywnego znaczenia27. Zreszt¹ tak¿e
w Europie Zachodniej czeæ opinii publicznej uwa¿a dzia³ania lobbingowe za
podejrzane. Niema³y udzia³ maj¹ w tym mass media, które czêsto ³apówkê,
korupcjê czy kumoterstwo nazywaj¹ dzia³aniami lobbingowymi28. Utrwala to
wizerunek lobbingu jako aktywnoci niegodnej zaufania, a wrêcz sprzecznej
z prawem. W Polsce termin ten pojawi³ siê w publicznych debatach na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. i równie¿ nabra³ negatywnego znaczenia29 . Tymczasem obecnie w krajach rozwiniêtej demokracji
dzia³ania lobbingowe stanowi¹ uzupe³nienie parlamentarnej reprezentacji. Lobbing zaczyna byæ postrzegany ju¿ tak¿e w Polsce jako mo¿liwoæ w³¹czenia siê
do debaty publicznej za porednictwem skutecznych reprezentantów (lobbystów). Mo¿liwoæ wp³ywania przez organizacje pozarz¹dowe na stanowione prawo i podejmowane decyzje wiadczy o coraz wy¿szym poziomie demokratyzacji
pañstwa i jest jednym z symptomów istnienia spo³eczeñstwa obywatelskiego30.
G. Rippel pisa³, ¿e przez lobbing (okrelany tak¿e jako zorganizowane
interesy, zorganizowane grupy, grupy presji czy grupy nacisku) nale¿y
rozumieæ dzia³ania wykonywane w celu wp³ywania na decyzje, które jeszcze
nie zapad³y. Jest to wiêc wszelki przejaw wysi³ków zwi¹zanych z próbami
kszta³towania zachowañ innych osób, które mog¹ skupiaæ siê na d¹¿eniu do
zmiany lub utrzymania okrelonego zachowania31. Nale¿y dodaæ, ¿e dzia³ania lobbingowe  najczêciej te spónione  podejmowane s¹ tak¿e w celu
odwo³ania decyzji, które szkodz¹ organizacji, a przez to interesowi wspólnemu obywateli (bezpieczeñstwo miejsc pracy, wysokoæ wp³acanych do Skarbu
Pañstwa podatków etc.) oraz inicjowania regulacji albo decyzji, które maj¹
istotne znaczenie z punktu widzenia firmy lub danej bran¿y.
Przy okazji warto odpowiedzieæ sobie na pytanie, kto w Polsce uprawia
dzia³alnoæ lobbystyczn¹? S¹ to:
 du¿e przedsiêbiorstwa i korporacje,
 politycy i grupy interesów powi¹zane z w³adz¹ polityczn¹,
27 Zapewne jedn¹ z przyczyn, z racji których lobbing jest czêsto postrzegany w negatywnym wietle, jest jego tajemniczoæ  wynikaj¹ca z tego, ¿e dzia³ania tego typu koncentruj¹ siê
wokó³ szczytów w³adzy, niedostêpnej dla wiêkszoci ludzi.
28 Por. G. Rippel, O lobbingu czyli promocji interesów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1008, Nauki humanistyczne 8, pod red. J. Jarco, Wroc³aw 2003, s. 439.
29 U. Kurczewska, M. Moleda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 17.
30 A. Szymañska, Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej,
Oficyna Wydawnicza Unimex, Wroc³aw 2004, s. 264266.
31 G. Rippel, op. cit., s. 436.
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bran¿owe grupy interesów ekonomicznych,
zwi¹zki, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze,
zwi¹zki zawodowe,
lokalne w³adze samorz¹dowe, które podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do
zwiêkszenia udzia³u samorz¹dów w finansach pañstwa, zmiany prawa,
wspomagaj¹ rozwój lokalny, pozyskuj¹ nowych inwestorów,
 wyspecjalizowane firmy doradcze i konsultingowe  chodzi tu o firmy dzia³aj¹ce w zakresie public affairs, public relations, governmental relations
oraz niektóre kancelarie prawnicze32.
Wspó³czesny lobbing dotycz¹cy organizacji pozarz¹dowych jest zjawiskiem nabieraj¹cym coraz wiêkszego znaczenia. Nie jest to ju¿ dzia³alnoæ
kojarzona z partnerstwem i ustawodawstwem. Odnosi siê raczej do wywierania wp³ywu na decyzje poszczególnych podmiotów, instytucji publicznych,
jednostek samorz¹du terytorialnego jako w³adz lokalnych, a nawet niejednokrotnie na decyzje wymiaru sprawiedliwoci. Ponadto dzia³ania lobbingowe
maj¹ niekiedy na celu pozytywne za³atwianie ró¿norakich spraw, bez uciekania siê np. do postêpowania s¹dowego czy podejmowania wysi³ków na forum
parlamentu i samorz¹du. W pewnym sensie lobbing organizacji pozarz¹dowych przybiera postaæ dzia³añ antykryzysowych, czêsto likwiduj¹cych zagro¿enia wynikaj¹ce z mo¿liwoci zmodyfikowania prawa w taki sposób, ¿e
zaszkodzi interesom organizacji33.
Istotna z punktu widzenia organizacji pozarz¹dowych i ich relacji z administracj¹ publiczn¹ jest ustawa o dzia³alnoci lobbingowej w procesie tworzenia prawa34. Wa¿n¹ form¹ wp³ywania na proces stanowienia prawa przez
organizacje pozarz¹dowe jest wys³uchanie publiczne, które jednak mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoci. Na przyk³ad podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu rozporz¹dzenia mo¿e przeprowadziæ wys³uchanie, ale je¿eli ze
wzglêdów lokalowych lub technicznych, w szczególnoci ze wzglêdu na liczbê
chêtnych osób, zorganizowanie wys³uchaniu nie jest mo¿liwe  mo¿e je odwo³aæ. Przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych pow¹tpiewaj¹ w skutecznoæ
wys³uchania. To jest wentyl bezpieczeñstwa, ¿eby siê wygadali i ¿eby odnotowaæ. A prawdziwa praca nad ustaw¹ bêdzie siê toczy³a w komisjach
i podkomisjach. Tam s¹ zapraszani eksperci, a przedstawiciele organizacji
nie bêd¹ tam dopuszczani  uwa¿a E. Kulik-Bieliñska z Fundacji S. Batorego i Forum Darczyñców.
32 Por. M. Avner, Lobbying na rzecz sektora non-profit: rola organizacji lokalnych w kszta³towaniu polityki publicznej, [w:] M. Warowicki, Z. Woniak (red.), Aktywnoæ obywatelska
w rozwoju spo³ecznoci lokalnej. Od komunikacji do wspó³pracy, Municipium, Warszawa 2001.
33 Por. B. Rozwadowska, Public relations  teoria, praktyka, perspektywy, Studio EMKA,
Warszawa 2002, s. 236.
34 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia³alnoci lobbingowej w procesie tworzenia prawa
(Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1414 ze zm.).
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Interpretacja nowych przepisów jest kluczowa. Czy interes trzeciego sektora to interes grupowy? Gdzie koñczy siê interes grupowy, a zaczyna publiczny? Przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich obawiaj¹ siê
np., ¿e ich dzia³ania zmierzaj¹ce do zmiany zapisów dotycz¹cych kryteriów
oceny oferty w ustawie o zamówieniach publicznych (chodzi o to, aby
uwzglêdniaæ nie tylko cenê oferty) bêd¹ traktowane jak interes korporacyjny.
Chocia¿  jak przekonuj¹  celem tych zmian nie jest poprawa sytuacji
architektów, ale naszego otoczenia, dba³oæ o zrównowa¿ony rozwój i ³ad
przestrzenny. A to le¿y przecie¿ w interesie publicznym35.
Warto zauwa¿yæ, ¿e organizacje pozarz¹dowe stanowi¹ bardzo wa¿ne
cia³o opiniodawcze dla niektórych inicjatyw samorz¹dowych. Ponadto obserwuje siê zwiêkszenie wiedzy na temat instytucji obywatelskich u przedstawicieli administracji lokalnej. Lobbing ze strony organizacji pozarz¹dowych
w zderzeniu z rzeczywistoci¹ dostêpu i kontaktów z samorz¹dami lokalnymi
to wa¿ne narzêdzie wp³ywu organizacji sektora pozarz¹dowego na JST. Mo¿liwe jest to przede wszystkim dziêki metodom skutecznej promocji i lobbingowi przez aktywnych przedstawicieli lokalnych organizacji pozarz¹dowych.

Podsumowanie
Nale¿y podkreliæ, ¿e konsekwencj¹ wspó³dzia³ania samorz¹du terytorialnego z organizacjami spo³ecznymi jest efekt synergiczny, skutkuj¹cy pozytywnie dla obu stron i poprawiaj¹cy mo¿liwoci wspó³pracy, pobudzenie do
dzia³ania czy wspóln¹ realizacjê zadañ. Przytoczone powy¿ej obszary oddzia³ywania wskazuj¹ na wielorakie mo¿liwoci wp³ywu organizacji pozarz¹dowych na okrelone zachowanie siê JST. Okrelone interakcje ³¹cz¹ce organizacje pozarz¹dowe i JST utrwalaj¹ wiê spo³eczn¹, buduj¹ okrelon¹ kulturê
organizacyjn¹ i spo³eczn¹. Wszyscy uczestnicy tego procesu kooperacji i wymiany oddzia³uj¹ na siebie, a w szczególnoci pod wp³ywem organizacji pozarz¹dowych zmienia siê sposób zarz¹dzania w JST. Nieustannie trzeba dbaæ
o pozytywne relacje pomiêdzy tymi podmiotami, które coraz czêciej staj¹ siê
partnerami, gdzie organizacje pozarz¹dowe realizuj¹ w imieniu i na rzecz
samorz¹dów zadania publiczne.
Polskie organizacje pozarz¹dowe funkcjonuj¹ w obecnym porz¹dku
prawnym bardzo blisko samorz¹dów terytorialnych. Poprzez ich udzia³
35 Tekst powsta³ na podstawie informacji i materia³ów zebranych podczas seminarium
Lobbing i dzia³alnoæ orzecznicza organizacji pozarz¹dowych w wietle nowych regulacji prawnych, zorganizowanego 10 stycznia 2006 r. przez Instytut Spraw Publicznych i Fundacjê im.
Stefana Batorego. Zapis przebiegu seminarium dostêpny [online] <www.batory.org.pl/korupcja/
aktual.htm>. Tam te¿ opinia prawna autorstwa M. Zubika na temat ustawy o dzia³alnoci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa i jej wp³ywu na sytuacjê organizacji pozarz¹dowych.
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w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju czy wspólnej dyskusji nad dokumentami z zakresu polityki przestrzennej tworzy siê obraz harmonijnych podmiotów, które wypracowuj¹ wspólne stanowiska i postawy. Organizacje pozarz¹dowe dziêki swojej obecnoci w ¿yciu publicznym dostarczaj¹ nieustannej
wiedzy i dowiadczeñ w rozwi¹zywaniu codziennych problemów. Sektor pozarz¹dowy nie zawsze posiada wystarczaj¹c¹ iloæ rodków finansowych na
realizacjê statutowych celów, st¹d zosta³ niejako zmuszony do wiêkszej
aktywnoci w ich pozyskiwaniu. Dlatego te¿ stworzony przez organizacje
pozarz¹dowe model zarz¹dzania jest wykorzystywany w funkcjonowaniu samorz¹dów.
Wspó³czesny proces zarz¹dzania publicznego polega w du¿ym stopniu na
ci¹g³ym lub cyklicznym wykonywaniu zadañ kierowniczych. Zadania te obejmuj¹ cztery strategiczne funkcje zarz¹dzania, tj. planowanie, organizowanie,
przewodzenie (kierowanie ludmi) oraz kontrolowanie. Jednym z wa¿niejszych elementów zarz¹dzania w funkcjonowaniu organizacji pozarz¹dowych
wydaje siê byæ planowanie, w którym nastêpuje formu³owanie celów organizacji, okrelanie sposobów ich osi¹gania przy pomocy niezbêdnych, ale dostêpnych zasobów. Szczególne znaczenie i okrelon¹ specyfikê posiada planowanie strategiczne, równie istotne w organizacjach publicznych, jak
organizacjach z sektora non-profit36.
Samorz¹dy terytorialne, wspó³pracuj¹c z organizacjami pozarz¹dowymi,
wykorzystuj¹ w swoim systemie zarz¹dzania dobre praktyki, którymi kieruje
siê sektor non-profit. Obserwuje siê tendencjê, ¿e JST potrafi¹ lepiej, bardziej realniej zaplanowaæ wydatki i oszacowaæ dochody (choæ nie zawsze siê
do udaje), a tak¿e lepiej organizuj¹ sposób funkcjonowania swoich jednostek,
wykorzystuj¹c do tego procesu nowy system kontroli zarz¹dczej37. Kierownicy jednostek samorz¹du terytorialnego potrafi¹ lepiej zarz¹dzaæ i wykorzystywaæ zasoby ludzkie, m.in. wprowadzaj¹c okresowe oceny pracowników38.
System kontroli jest realizowany w samorz¹dach terytorialnych poprzez wykorzystywanie mechanizmów kontroli zarz¹dczych czy stosownych wewnêtrznych procedur.
36 Patrz J. M. Bryson, Strategic planing for public and nonprofit organizations, Jossey-Vass Publishers, San Francisco 1996, s. 2538.
37 Dnia 27 sierpnia 2009 r. Sejm uchwali³ now¹ ustawê o finansach publicznych, która
wprowadzi³a do swojego systemu finansów publicznych kontrolê zarz¹dcz¹. Ponadto Minister
Finansów przygotowa³ standardy kontroli zarz¹dczej dla sektora finansów publicznych, og³oszone Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Ka¿dy kierownik jednostki sektora finansów publicznych, w tym wójt, burmistrz oraz prezydent miasta, musia³ zdawaæ
sobie sprawê, ¿e wprowadzenie procedur kontroli zarz¹dczej w miejsce obecnie funkcjonuj¹cej
kontroli finansowej spowoduje koniecznoæ przemodelowania i przebudowania istniej¹cego systemu kontroli zarz¹dczej
38 Patrz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Oddzia³ywanie organizacji pozarz¹dowych na sposób zarz¹dzania...

141

Nie zawsze powy¿szy system zarz¹dzania udaje siê osi¹gn¹æ samorz¹dom terytorialnym w ich codziennym funkcjonowaniu. Jednak autor zauwa¿y³, ¿e dobre praktyki dzia³alnoci sektora organizacji pozarz¹dowych coraz
czêciej bywaj¹ wykorzystywane w funkcjonowaniu samorz¹dów terytorialnych, a te w sposób zasadniczy wp³ywaj¹ na zmianê otoczenia, w którym
przysz³o nam realizowaæ swoje cele.

Summary
The impact of NGOs in the management of local government units
Key words: management, local government, public administration, non profit organization

Every day observed in the process of the impact of NGOs in the management of local governments. A necessary condition to perform the public
service is a trust that can only be achieved through a fair and transparent
operation of government. Polish non-governmental organizations, therefore,
remain in constant interaction with local authorities and public administration. One can distinguish five main areas of influence. These include participation, partnership, cooperation with political parties, lobbying and extralegal enforcement. The consequence of local government cooperation with
civil society is a synergistic effect, resulting in a positive for both sides and
improving: the possibility of cooperation, stimulate action, and common tasks. Specific interactions of combining non-governmental organizations and
local governments perpetuate a permanent social ties, build down the organizational culture and social policies. All participants in the process learn
from each other, how to deal with difficult situations, showing ways to solve
problems and difficulties in the future.
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Prawo do wniesienia odwo³ania przez podmioty
na prawach strony w postêpowaniu podatkowym
Ustawodawca w art. 78 Konstytucji1 przyzna³ stronie postêpowania prawo do zakwestionowania rozstrzygniêæ organu pierwszej instancji poprzez
skorzystanie ze rodka zaskar¿enia. Powy¿sze uprawnienie zosta³o równie¿
potwierdzone w art. 220 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa2, zgodnie z którym: od decyzji organu podatkowego wydanej
w pierwszej instancji s³u¿y stronie odwo³anie. W wietle Ordynacji podatkowej nie jest to jedyny podmiot, który zosta³ upowa¿niony do uruchomienia
postêpowania odwo³awczego. Ustawodawca przyzna³ bowiem legitymacjê do
wniesienia odwo³ania równie¿ podmiotom na prawach strony, tj. prokuratorowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz organizacji spo³ecznej.
Jakkolwiek w ustawie nie zamieszczono legalnej definicji podmiotów na
prawach strony, to nale¿y przyj¹æ, i¿ jest to taka kategoria podmiotów, które
nie wystêpuj¹ zamiast strony, lecz obok i niezale¿nie od niej3. W przeciwieñstwie jednak do strony postêpowania, podmioty te nie maj¹ w³asnego interesu
prawnego, a wiêc nie wystêpuj¹ we w³asnej, indywidualnej sprawie podatkowej. Jednak¿e  jak podnosi siê w literaturze przedmiotu  mog¹ one
w pe³ni skorzystaæ z takich samych uprawnieñ, jakie przepisy ustawy przyznaj¹ stronie4. Oznacza to, i¿ podmioty na prawach strony korzystaj¹ z przys³uguj¹cych stronie praw procesowych5, w tym z prawa do wniesienia odwo³ania.
1
2
3

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).
Z. Zgierski, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, C.H.Beck,
Warszawa 2006, s. 641.
4 A. Wróbel. [w:] M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego, Komentarz. Bibliografia postêpowania administracyjnego za lata 19272005, Zakamycze 2005,
s. 1048.
5 Por. J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja
podatkowa. Komentarz, Wyd. Unimex, Wroc³aw 2007, s. 618; J. Jendroka, Uczestnicy na
prawach strony w ogólnym postêpowaniu administracyjnym, AUWr nr 857, Prawo CXLIII,
Wroc³aw 1985, s. 107.
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Przyznanie uprawnienia do wniesienia odwo³ania podmiotom na prawach strony uzasadnia podjêcie badañ nad kryteriami ich udzia³u w postêpowaniu odwo³awczym. Warto przy tym odnotowaæ, i¿ wielokrotnie na temat
udzia³u podmiotów w postêpowaniu odwo³awczym wypowiada³o siê orzecznictwo s¹dowe oraz przedstawiciele doktryny. Nie oznacza to jednak, i¿ we
wszystkich aspektach zwi¹zanych z pozycj¹ prawn¹ podmiotów na prawach
strony zapanowa³a jednolitoæ pogl¹dów. Szczególnie sporn¹ kwesti¹ jest odpowied na pytanie, czy podmioty te mog¹ skutecznie uruchomiæ postêpowanie odwo³awcze w sytuacji, gdy nie bra³y udzia³u w postêpowaniu przed
organem pierwszej instancji. Dziêki odpowiedzi na to pytanie, mo¿na bêdzie
stwierdziæ, czy ustawodawca przes¹dzi³ o wê¿szym lub szerszym ujêciu podmiotów legitymowanych do wniesienia odwo³ania.
W pierwszej kolejnoci nale¿y zauwa¿yæ, i¿ pierwotnie ustawodawca nie
wprowadzi³ w Ordynacji podatkowej ¿adnej regulacji stanowi¹cej podstawê
do udzia³u podmiotów na prawach strony w postêpowaniu podatkowym. Dopiero dokonana w 2005 r. nowelizacja ustawy wprowadzi³a w art. 133a prawo
organizacji spo³ecznej do wystêpowania w sprawie dotycz¹cej innej osoby
w charakterze podmiotu na prawach strony6. W odniesieniu do prokuratora
oraz zrównanego z nim w prawach Rzecznika Praw Obywatelskich maj¹
nadal  zgodnie z art. 3 § 1 pkt 2 k.p.a.7  zastosowanie przepisy dzia³u IV
dotycz¹ce udzia³u prokuratora. Z analizy przepisów powy¿szego dzia³u wynika, i¿ prokuratorowi przys³uguj¹ m.in. nastêpuj¹ce uprawnienia w postêpowaniu podatkowym:
 wynikaj¹ce z art. 182 k.p.a. prawo zwrócenia siê do w³aciwego organu
administracji publicznej o wszczêcie postêpowania,
 przyznane w art. 183 § 1 k.p.a. prawo udzia³u w ka¿dym stadium
postêpowania.
Analizê legitymacji odwo³awczej prokuratora nale¿y rozpocz¹æ od sytuacji, w której podmiot ten bra³ udzia³ w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji. Wówczas prokuratorowi, który bierze udzia³ w postêpowaniu
w przypadkach okrelonych w art. 182184 k.p.a., s³u¿¹ prawa strony (art. 188).
Przyznanie prokuratorowi praw strony powoduje zatem, i¿ na organie podatkowym ci¹¿¹ w stosunku do tego podmiotu takie same obowi¹zki, jakie
realizuje w stosunku do strony postêpowania. W konsekwencji  je¿eli prokurator bra³ udzia³ w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, to bêd¹
mu dorêczane decyzje, od których mo¿e wnieæ odwo³anie w terminie 14 dni
od dnia ich dorêczenia.
6 Art. 133a dodany przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
 Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r., nr 143,
poz. 1199 ze zm.).
7 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).
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W wietle przepisów dzia³u IV k.p.a. wyodrêbniæ mo¿na przyczyny,
z powodu których prokurator ma prawo wnieæ odwo³anie od decyzji organu
pierwszej instancji. Otó¿ podmiot ten z³o¿y odwo³anie i bêdzie uczestniczy³
w postêpowaniu odwo³awczym w celu zapewnienia, aby postêpowanie i rozstrzygniêcie sprawy by³o zgodne z prawem8. Takie wyró¿nienie roli prokuratora jako stra¿nika praworz¹dnoci w postêpowaniu odwo³awczym ma swoje
oczywiste ród³o w przepisach ustrojowych prokuratury. W szczególnoci,
zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze9, zadaniem
prokuratury jest strze¿enie praworz¹dnoci oraz czuwanie nad ciganiem
przestêpstw. Z kolei z przepisu art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy wynika, ¿e
zadanie to prokuratura wykonuje przez podejmowanie rodków przewidzianych prawem, zmierzaj¹cych do prawid³owego i jednolitego stosowania prawa
m.in. w postêpowaniu administracyjnym. Je¿eli zatem prokurator stwierdzi, i¿
organ pierwszej instancji naruszy³ przepisy postêpowania podatkowego lub te¿
przepisy materialnego prawa podatkowego, to ma prawo wnieæ odwo³anie,
d¹¿¹c tym samym do usuniêcia z obrotu prawnego niezgodnej z prawem
decyzji.
Analiza przepisów art. 182 i 183 k.p.a. prowadzi równie¿ do wniosku, i¿
z³o¿enie odwo³ania przez prokuratora oraz jego udzia³ w postêpowaniu odwo³awczym zale¿y wy³¹cznie od uznania prokuratora. Podmiot ten sam decyduje o tym, czy w ramach swoich kompetencji bêdzie uczestniczy³ w postêpowaniu odwo³awczym. Natomiast z³o¿enie odwo³ania przez prokuratora, który
uczestniczy³ w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, wywo³uje
skutek w postaci wszczêcia postêpowania odwo³awczego. Oznacza to, i¿
z dniem dorêczenia odwo³ania organ odwo³awczy jest zobowi¹zany ponownie
rozpoznaæ i rozstrzygn¹æ sprawê podatkow¹. Jednoczenie organ odwo³awczy
nie mo¿e domniemywaæ z³o¿enia przez prokuratora odwo³ania, jak te¿ jego
udzia³u w postêpowaniu przed organem drugiej instancji. Udzia³ ten musi
byæ potwierdzony b¹d przez z³o¿one przez niego odwo³anie, b¹d owiadczenie o przyst¹pieniu do ju¿ tocz¹cego siê postêpowania odwo³awczego.
O udziale prokuratora w postêpowaniu odwo³awczym nie przes¹dzaj¹
w szczególnoci takie okolicznoci, jak sam fakt zawiadomienia o zakoñczeniu postêpowania przed organem pierwszej instancji, czy te¿ przes³anie mu
do wiadomoci nieostatecznej decyzji podatkowej10.
Legitymacjê do wniesienia odwo³ania w postêpowaniu podatkowym ustawodawca przyzna³ tak¿e Rzecznikowi Praw Obywatelskich. W zakresie postêpowania podatkowego Rzecznik ma takie same uprawnienia, jakie przys³uguj¹ prokuratorowi. Stosownie bowiem do postanowieñ art. 14 pkt 6
8
9
10

Por. art. 182, art. 183 k.p.a.
Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 270, poz. 1599 ze zm.
Por. wyrok NSA z 4 kwietnia 2005 r., sygn. II GSK 3/05, ONSAiWSA 2005, nr 5,
poz. 112.
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ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich11 przys³uguje mu prawo zwrócenia siê o wszczêcie postêpowania administracyjnego, jak
równie¿ uczestniczenia w tym postêpowaniu na prawach przys³uguj¹cych
prokuratorowi. W zwi¹zku z tym Rzecznikowi bior¹cemu udzia³ w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji s³u¿¹ prawa procesowe strony,
a w szczególnoci prawo do wykorzystania rodków procesowych przys³uguj¹cych stronie, w tym te¿ wniesienie odwo³ania od decyzji podatkowej. Ponadto, podobnie jak w przypadku prokuratora, z chwil¹ wniesienia odwo³ania czy te¿ owiadczenia Rzecznika o przyst¹pieniu do tocz¹cego siê
postêpowania odwo³awczego organ odwo³awczy jest zobowi¹zany wszcz¹æ postêpowanie b¹d te¿ dopuciæ Rzecznika do ju¿ tocz¹cego siê postêpowania.
Jednak¿e to¿samoæ rodków prawnych tych podmiotów dotyczy jedynie
technicznoprocesowego aspektu ich dzia³ania12. W przeciwieñstwie bowiem
do prokuratora, który podejmuje czynnoci w celu wykonania urzêdowego
obowi¹zku strze¿enia praworz¹dnoci w konkretnej sprawie podatkowej,
udzia³ Rzecznika w postêpowaniu odwo³awczym jest uzasadniony w sprawach, które dotycz¹ wolnoci i praw cz³owieka i obywatela okrelonych
w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji RP). Rzecznik bada, czy wskutek dzia³ania lub zaniechania organów,
organizacji i instytucji obowi¹zanych do przestrzegania i realizacji tych praw
i wolnoci, nie nast¹pi³o naruszenie prawa. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich wyznacza mu pozycjê organu stoj¹cego na stra¿y praw i wolnoci
obywatelskich okrelonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych13, czyli tak¿e w ratyfikowanych umowach miêdzynarodowych, ustawach
zwyk³ych, rozporz¹dzeniach, aktach prawa miejscowego. Je¿eli wiêc dojdzie do
wniosku, i¿ organ pierwszej instancji naruszy³ okrelone w nich prawa i wolnoci obywatelskie, to bêdzie móg³ z³o¿yæ odwo³anie od decyzji takiego organu.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ granice udzia³u Rzecznika w postêpowaniu
odwo³awczym okrelone s¹ nie tylko przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cymi oraz celem powo³ania tego urzêdu, tj. ochron¹ uprawnieñ obywateli
w stosunkach z organami pañstwa, gminy, powiatu i województwa oraz
z organizacjami i instytucjami zobowi¹zanymi do przestrzegania i realizacji
tych uprawnieñ14. Istotnym wyznacznikiem dzia³alnoci Rzecznika w postêpowaniu podatkowym jest wynikaj¹ca z art. 11 pkt 2 ustawy o Rzeczniku
11 Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 14, poz. 147 ze zm. Natomiast na podstawie ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. nr 6, poz. 69 ze zm.) uprawnienia
procesowe strony przys³uguj¹ równie¿ Rzecznikowi Praw Dziecka.
12 Zob. M. Szubiakowski, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postêpowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, C.H.Beck, Warszawa 2007, s. 66.
13 Por. art. 1 ust. 2 i 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, a tak¿e B. Naleziñski,
[w:] P. Sarnecki (red.), Prawo Konstytucyjne RP, C.H.Beck, Warszawa 2005, s. 460.
14 Por. szerzej W. Taras, Rzecznik Praw Obywatelskich o postêpowaniu administracyjnym,
Pañstwo i Prawo 1991, nr 1, s. 44.
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Praw Obywatelskich zasada subsydiarnoci. Polega ona na tym, i¿ zainteresowany podmiot powinien w pierwszej kolejnoci sam wykorzystaæ te uprawnienia procesowe, jakie zosta³y mu dane przez ustawodawcê (np. czynny
udzia³ w postêpowaniu, odwo³anie czy skarga do s¹du administracyjnego),
a dopiero póniej rozwa¿yæ celowoæ wniesienia sprawy do Rzecznika. Podmiot ten nie ma wiêc obowi¹zku wyrêczania obywateli w sk³adaniu rodków
zaskar¿enia i pe³nienia tym samym roli ich generalnego pe³nomocnika procesowego ani te¿ udzielania szczegó³owych porad prawnych co do sposobu
wytoczenia i prowadzenia sprawy15, gdy¿ ¿aden przepis prawa nie nak³ada
na niego takich obowi¹zków. Rzecznik w pe³ni samodzielnie decyduje o z³o¿eniu odwo³ania lub przyst¹pieniu do tocz¹cego siê postêpowania odwo³awczego, uwzglêdniaj¹c przy tym stopieñ naruszenia praw obywatelskich przez
organ pierwszej instancji. Dlatego ustawa wród mo¿liwych sposobów za³atwienia spraw skierowanych do Rzecznika wymienia w art. 11 pkt 2 wskazanie wnioskodawcy przys³uguj¹cych mu rodków dzia³ania, co równie dobrze
mo¿e oznaczaæ wskazanie stronie postêpowania odwo³ania.
Kolejnym podmiotem na prawach strony, któremu przys³uguje legitymacja odwo³awcza, jest organizacja spo³eczna16. W przeciwieñstwie jednak do
pozosta³ych podmiotów na prawach strony, którzy moc¹ w³asnego postanowienia wstêpuj¹ do tocz¹cego siê postêpowania przed organem pierwszej
instancji, organizacja spo³eczna dopiero na podstawie postanowienia organu
nabywa status podmiotu na prawach strony, a co za tym idzie  prawa
procesowe strony postêpowania17. Organizacji spo³ecznej bêdzie zatem przys³ugiwa³o prawo wniesienia odwo³ania jedynie wówczas, gdy spe³ni okrelone
przes³anki umo¿liwiaj¹ce jej spowodowanie wszczêcia postêpowania lub dopuszczenia jej do udzia³u w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji.
Na podstawie przepisów art. 133a Ordynacji podatkowej organizacja uzyska³a uprawnienie do spowodowania wszczêcia postêpowania oraz mo¿liwoæ
wziêcia udzia³u w postêpowaniu podatkowym w sprawie dotycz¹cej innej
osoby za jej zgod¹  je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes publiczny. Oznacza to, i¿ podstawowym
warunkiem przyznania organizacji spo³ecznej legitymacji do podejmowania
czynnoci procesowych bêdzie uzyskanie zgody strony (stron) postêpowania.
Zgoda ta  jak wynika z treci omawianego przepisu  nie mo¿e byæ dorozumiana, lecz musi byæ wyra¿ona wprost. Jej brak w sposób skuteczny uniemo¿liwi realizacjê podnoszonych przez organizacjê spo³eczn¹ ¿¹dañ, niezale¿nie od spe³nienia pozosta³ych przes³anek. Ponadto wyra¿enie zgody przez
15
16

Ibidem, s. 4647.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Ordynacja podatkowa nie zawiera legalnej definicji organizacji spo³ecznej. Jednak¿e za art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ pod pojêciem organizacji spo³ecznej
rozumie siê organizacje zawodowe, samorz¹dowe, spó³dzielcze i inne organizacje spo³eczne.
17 Stosownie do art. 133a § 3 Ordynacji podatkowej organizacja spo³eczna uczestniczy
w postêpowaniu na prawach strony.
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stronê postêpowania jest tym bardziej zasadne, i¿ w postêpowaniu podatkowym mog¹ byæ rozpatrywane sprawy, w których informacje indywidualne
bêd¹ objête tajemnic¹ skarbow¹ (art. 293 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej)18.
Kolejnym niezbêdnym elementem uwzglêdnianym przez organ bêdzie to,
czy organizacja posiada statut, w którym zawarte s¹ postanowienia okrelaj¹ce cele dzia³ania danej organizacji lub równowa¿ny jemu akt programowy
zawieraj¹cy cele danej organizacji. Istotn¹ znaczenie ma tak¿e ustalenie, czy
organizacja posiada statutowe lub ustawowe organy umocowane do podejmowania dzia³añ w jej imieniu19. W orzecznictwie wskazuje siê, i¿ okrelenie
»cel statutowy« oznacza, ¿e sprawa dotyczy zasadniczych kierunków dzia³alnoci danej organizacji, zapisanych w statucie lub w innym, spe³niaj¹cym
podobn¹ do statutu funkcjê, akcie reguluj¹cym wewnêtrzny ustrój danej organizacji spo³ecznej. Ponadto: organ prowadz¹cy postêpowanie jest zobowi¹zany do oceny, czy ¿¹danie zosta³o z³o¿one w imieniu organizacji spo³ecznej przez nale¿ycie umocowany organ tej organizacji. Przedmiotowe
umocowanie winno byæ wykazane poprzez do³¹czenie odpisu uchwa³y podjêtej przez jednostkê, dla której rejestr lub ewidencja nie s¹ prowadzone.
Organizacja spo³eczna niespe³niaj¹ca wskazanych warunków nie mo¿e skutecznie zg³osiæ swego udzia³u w sprawie20.
Aby jednak organizacja spo³eczna mog³a skorzystaæ z przys³uguj¹cych jej
uprawnieñ, nie wystarczy uzasadnienie ¿¹dañ celami statutowymi organizacji. Za zg³oszeniem wniosku podmiotu przemawiaæ musi tak¿e interes publiczny. Jednak¿e pojêcie interesu publicznego nie zosta³o ustawowo zdefiniowane. W zwi¹zku z tym organ orzekaj¹cy po analizie danego przypadku
bêdzie ocenia³, czy w sprawie zaistnia³y takie okolicznoci, które odnosz¹ siê
nie tylko do racji indywidualnych, lecz tak¿e publicznych (godnych ochrony)
w wszczêciu lub dopuszczeniu do udzia³u organizacji spo³ecznej w postêpowaniu podatkowym. W jednym z wyroków NSA wskaza³: nie mo¿na natomiast
wi¹zaæ tego interesu (spo³ecznego) jedynie z przepisem prawa materialnego
i wnioskowaæ o jego istnieniu z faktu, czy postêpowanie strony jest zgodne,
czy nie z interesem spo³ecznym. Przy takim podejciu, w przypadku przewidywanych negatywnych dla strony rozstrzygniêæ, nie by³oby nigdy mo¿liwe
wyst¹pienie w sprawie organizacji, które reprezentowa³yby interes strony.
Tymczasem interes spo³eczny mo¿e polegaæ równie¿ na czuwaniu nad ochron¹ praw pewnej grupy ludnoci, w tym pracodawców21.
Dopiero ³¹czne spe³nienie powy¿szych przes³anek przez organizacjê spo³eczn¹ przes¹dza o wydaniu przez organ pierwszej instancji postanowienia
o wszczêciu postêpowania z urzêdu lub o dopuszczeniu organizacji do udzia³u
18 Zob. J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa..., s. 613.
19 Ibidem, s. 612.
20 Wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2005 r., sygn. akt IV SA 2218/03, LEX nr 186645.
21 Wyrok NSA z 4 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 2464/00, LEX nr 81984.

Prawo do wniesienia odwo³ania przez podmioty na prawach strony...

149

w postêpowaniu przed tym organem. Wówczas organizacji spo³ecznej, podobnie jak innym podmiotom na prawach strony, przys³ugiwaæ bêdzie uprawnienie do wniesienia odwo³ania od decyzji organu pierwszej instancji.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, stwierdziæ nale¿y, i¿ podmiotom na prawach strony przys³uguje niekwestionowane prawo wniesienia odwo³ania, je¿eli uczestniczy³y one w postêpowaniu przed organem pierwszej
instancji. Natomiast zarówno w okresie obowi¹zywania kodeksu postêpowania administracyjnego w sprawach podatkowych, jak i w chwili obecnej
w literaturze przedmiotu prezentowane s¹ zró¿nicowane pogl¹dy na temat
przys³ugiwania podmiotom na prawach strony legitymacji odwo³awczej
w sytuacji, gdy nie uczestniczy³y one w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji. Wystêpuj¹ce opinie mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze grupy
w zale¿noci od tego, czy odpowied na powy¿sze pytanie bêdzie pozytywna,
czy te¿ negatywna.
Stanowisko zwolenników przyznania legitymacji odwo³awczej podmiotom
na prawach stron, bez wzglêdu na to, czy bra³y one udzia³ w pierwszej
instancji, znajduje uzasadnienie w tym, ¿e: udzia³ w ka¿dym stadium oznacza, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód dla w³¹czenia siê prokuratora (Rzecznika)
do postêpowania odwo³awczego lub nadzwyczajnego, a tak¿e dla wniesienia
przez niego rodka prawnego w odpowiednim terminie22. Podobne zdanie
wyra¿aj¹ autorzy komentarza do art. 183 § 1 k.p.a.: prokurator mo¿e w³¹czyæ siê w ka¿dym stadium do postêpowania, a wiêc w postêpowaniu przed
I instancj¹ do momentu wydania decyzji, a nastêpnie w postêpowaniu odwo³awczym lub w nadzwyczajnych tokach postêpowania (wznowienie i uniewa¿nienie decyzji) do czasu wydania decyzji w danej instancji. Prokuratorowi
przys³uguj¹ wszystkie rodki zwyczajne (odwo³anie, za¿alenie) i to bez wzglêdu na to, czy bra³ udzia³ w postêpowaniu23. Zwolennicy powy¿szego pogl¹du
zaznaczaj¹, i¿ braæ udzia³ w postêpowaniu, uczestniczyæ w postêpowaniu
oznacza w³¹czenie siê do tocz¹cego siê postêpowania ju¿ po dorêczeniu decyzji organu pierwszej instancji24. Przy akceptacji takiej oceny brak jest jakichkolwiek przeszkód, aby prokurator w³¹czy³ siê do postêpowania poprzez
wniesienie odwo³ania i tym samym uruchomi³ postêpowanie odwo³awcze.
Przedstawiciele powy¿szego stanowiska uznaj¹ zatem, i¿ zakres znaczeniowy
sformu³owania udzia³ w postêpowaniu jest szeroki i obejmuje zarówno postêpowanie w trybie zwyk³ym, jak i nadzwyczajnym, pocz¹wszy od daty wszczêcia postêpowania do daty wydania decyzji ostatecznej. Kwintesencj¹ tego
22 J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postêpowanie podatkowe, Wyd.
TNOiK, Toruñ 1998, s. 255.
23 J. Jendroka, [w:] J. Borkowski, J. Jendroka, R. Orzechowski, A. Zieliñski, Kodeks
postêpowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1985, s. 264265.
24 Zob. M. Daszkiewicz, Uwagi na tle udzia³u prokuratora w postêpowaniu przed organem
II instancji, Administracja 2008, nr 4, s. 160 i nast.
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pogl¹du wydaje siê byæ wywód, i¿: od momentu przyst¹pienia do postêpowania prokuratorowi s³u¿¹ stosownie do art. 188 wszystkie prawa procesowe
strony. Prokurator mo¿e uczestniczyæ w ca³ym postêpowaniu administracyjnym, tzn. od jego wszczêcia a¿ do zakoñczenia decyzj¹ ostateczn¹, albo te¿
mo¿e braæ udzia³ tylko w pewnej czêci tego postêpowania25. Z³o¿enie zatem
odwo³ania od decyzji organu pierwszej instancji w sytuacji, gdy uprzednio
prokurator nie bra³ udzia³u w postêpowaniu, bêdzie stanowi³o formê jego
przyst¹pienia do tocz¹cego siê postêpowania administracyjnego, a poniewa¿
udzia³ prokuratora w postêpowaniu jest uzale¿niony tylko od woli tego podmiotu, to organ odwo³awczy nie mo¿e odmówiæ dopuszczenia prokuratora do
udzia³u w przeprowadzonym przez siebie postêpowaniu26.
Równie¿ w orzecznictwie s¹dowym odnaleæ mo¿na podobne pogl¹dy.
Przyk³adowo, NSA w wyroku z dnia 29 wrzenia 2005 r. przyj¹³, i¿: prokurator, który nie bra³ udzia³u w postêpowaniu, mo¿e na podstawie art. 183 § 1
i art. 188 w zwi¹zku z art. 129 § 2 Kodeksu postêpowania administracyjnego
wnieæ odwo³anie od decyzji nieostatecznej organu pierwszej instancji27.
W ocenie S¹du za prawnym dopuszczeniem prokuratora do udzia³u w postêpowaniu odwo³awczym przemawiaj¹ przede wszystkim wzglêdy celowociowe. Skoro bowiem podstawow¹ rol¹ prokuratora, wynikaj¹c¹ zarówno z ustawy o prokuraturze, jak i regulacji kodeksowej, jest zapewnienie legalnoci
postêpowania i jego rozstrzygniêcia, to pozbawione racjonalnoci by³oby oczekiwanie prokuratora na w³¹czenie siê do postêpowania do momentu, gdy
decyzja stanie siê ostateczna. Jeli wiêc zwyk³y rodek prawny w postaci
odwo³ania  zapewniaj¹cy w dodatku szersz¹, bo instancyjn¹ kontrolê  pozwoli³by wczeniej usun¹æ naruszenie prawa, to z³o¿enie odwo³ania przez prokuratora, zamiast oczekiwania na mo¿liwoæ wniesienia sprzeciwu, nale¿y
uznaæ za dopuszczalne. Za przyznaniem prokuratorowi prawa do wniesienia
odwo³ania przemawia równie¿ wyra¿ona w art. 12 k.p.a. zasada szybkoci
i prostoty postêpowania, nakazuj¹ca pos³ugiwanie siê mo¿liwie najprostszymi rodkami prowadz¹cymi do za³atwienia sprawy28.
Drugie stanowisko zak³ada, i¿ jedynie udzia³ prokuratora oraz Rzecznika
Praw Obywatelskich w postêpowaniu pierwszoinstancyjnym daje im prawo
25 R. Kêdziora, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa
2005, s. 451.
26 Zob. W. Czerwiñski, Glosa do wyroku WSA z dnia 21 marca 2005 r., II SA/Ka 1659/03,
Prokuratura i Prawo 2007, nr 10, s. 161 i nast., a tak¿e W. Czerwiñski, Udzia³ prokuratora
w postêpowaniu administracyjnym i s¹dowoadministracyjnym, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Trzciñski (red.), S¹downictwo administracyjne gwarantem wolnoci i praw obywatelskich 19802005,
Wyd. Naczelny S¹d Administracyjny, Warszawa 2005, s. 124125.
27 Wyrok NSA z 29 wrzenia 2005 r., sygn. akt II OSK 34/05, ONSAiWSA 2006, nr 3, poz. 79.
Podobny pogl¹d zosta³ równie¿ wyra¿ony w wyroku NSA z 6 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK
324/08, LEX nr 521975.
28 Uzasadnienie wyroku NSA z 29 wrzenia 2005 r., sygn. akt II OSK 34/05, ONSAiWSA
2006 nr 3, poz. 79.
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do uruchomienia postêpowania odwo³awczego29. Przemawia za tym przede
wszystkim przyjêty model postêpowania odwo³awczego, okrelony nie tylko w
przepisie odnosz¹cym siê do zasady dwuinstancyjnoci wyra¿onej w art. 127
Ordynacji podatkowej, lecz tak¿e skonkretyzowany w przepisach art. 220239
dotycz¹cych postêpowania odwo³awczego. Brzmienie m.in. art. 220 § 1 Ordynacji podatkowej nie pozostawia w¹tpliwoci co do tego, i¿ postêpowanie
odwo³awcze zosta³o oparte wy³¹cznie na zasadzie skargowoci.
Ustawodawca, wprowadzaj¹c odwo³anie do postêpowania podatkowego,
uzale¿ni³ uruchomienie postêpowania odwo³awczego tylko od woli uprawnionego podmiotu. Mo¿e on z³o¿yæ odwo³anie wedle w³asnej oceny potrzeby
ochrony interesów prawnych i faktycznych. Oznacza to, i¿ wy³¹cznie podmiot
wnosz¹cy odwo³anie ma prawo uznaæ, czy jest zadowolony z decyzji organu
pierwszej instancji, czy te¿ czuje siê pokrzywdzony rozstrzygniêciem podjêtym przez ten organ. Od jego uznania zale¿y zatem, czy decyzja jest zasadna
oraz zgodna z jego ¿¹daniem. Prawodawca nie wprowadzi³ w tym wzglêdzie
¿adnych ograniczeñ, co umo¿liwia uprawnionemu podmiotowi, wniesienie
odwo³ania równie¿ od decyzji dla niego pozytywnej30.
W postêpowaniu odwo³awczym bezwzglêdnie zatem zosta³a wy³¹czona
zasada oficjalnoci. Innymi s³owy, postêpowanie to nigdy nie mo¿e zostaæ
wszczête z urzêdu. Je¿eli podmioty na prawach strony nie uczestniczy³y
w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, to nie mog¹ legitymacji
odwo³awczej wywodziæ z wynikaj¹cego z art. 182 k.p.a. prawa do ¿¹dania
wszczêcia postêpowania. W przeciwieñstwie bowiem do strony postêpowania
podmioty te nie reprezentuj¹ materialnego interesu prawnego, lecz wystêpuj¹ w danym postêpowaniu ze wzglêdu na ochronê zasady praworz¹dnoci czy
te¿ praw i wolnoci obywatelskich. Postêpowania uruchamiane na wniosek
podmiotów na prawach strony s¹ zatem traktowane jako wszczête z urzêdu,
gdy¿ nie pochodz¹ od strony postêpowania. W konsekwencji wszczêcie postêpowania odwo³awczego w wyniku z³o¿enia odwo³ania przez prokuratora lub
Rzecznika bez wczeniejszego uczestniczenia ich w postêpowaniu doprowadzi³oby do wszczêcia postêpowania z urzêdu, co jest rozwi¹zaniem niemo¿liwym do przyjêcia na gruncie Ordynacji podatkowej31.
29 Do zwolenników przedstawionego pogl¹du nale¿y przede wszystkim zaliczyæ: B. Adamiak, J. Borkowskiego, A. Wróbla, A. Kabata, zob.: B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski,
R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa..., s. 876; J. Borkowski, Glosa do wyroku NSA
z dnia 29 wrzenia 2005 r., sygn. akt II OSK 34/05, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2006, nr 6, s. 149 i nast.; A. Wróbel, [w:] M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks
postêpowania administracyjnego..., s. 1040; B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks
postêpowania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 485487; A. Kabat,
[w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 795.
30 Zob. J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Zachodnie Centrum Organizacji, £ód
 Zielona Góra, 1998, s. 111.
31 Podobne stanowisko na gruncie postêpowania administracyjnego przyj¹³ J. Borkowski,
Glosa do wyroku NSA z dnia 29 wrzenia 2005 r., sygn. akt II OSK 34/05, Zeszyty Naukowe
S¹downictwa Administracyjnego 2006, nr 6(9), s. 149.
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Analiza przepisów dotycz¹cych uprawnieñ procesowych podmiotów na
prawach strony prowadzi równie¿ do wniosku, i¿ podmioty te nie mog¹
wywodziæ swego prawa do zaskar¿enia decyzji pierwszej instancji z przys³uguj¹cego im uprawnienia do udzia³u w postêpowaniu administracyjnym. Jak
siê s³usznie przyjmuje: prawo procesowe udzia³u w postêpowaniu administracyjnym to prawo udzia³u w ci¹gu czynnoci procesowych podejmowanych
przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty postêpowania
w celu rozpoznania i rozstrzygniêcia sprawy w formie decyzji administracyjnej, jak i ci¹g czynnoci procesowych podjêtych w celu weryfikacji decyzji
administracyjnej32. W tym kontekcie upowa¿nienie do zg³oszenia udzia³u
w ka¿dym stadium postêpowania oznacza, ¿e prokurator mo¿e zg³osiæ udzia³
w tocz¹cym siê postêpowaniu pierwszoinstancyjnym czy tocz¹cym siê postêpowaniu odwo³awczym. Istotne, aby odnosi³o siê ono do postêpowania
w sensie dzia³añ tocz¹cych siê pomiêdzy jego wszczêciem a dorêczeniem lub
og³oszeniem decyzji33. Zatem z przepisu art. 183 § 1 k.p.a. mo¿na wywieæ
jedynie wniosek o prawie prokuratora do udzia³u w ju¿ tocz¹cym siê postêpowaniu w ramach okrelonej instancji. Nie mo¿na natomiast uznaæ, i¿ przys³uguj¹ mu uprawnienia do wniesienia odwo³ania. Z chwil¹ bowiem gdy decyzja
zosta³a dorêczona stronie, postêpowanie zosta³o zakoñczone i prokurator nie ma
siê do czego w³¹czyæ, chyba ¿e strona postêpowania sama wnios³a odwo³anie,
uruchamiaj¹c w ten sposób postêpowanie przed organem drugiej instancji.
Stanowisko, i¿ prokuratorowi przys³uguj¹ wszystkie rodki zaskar¿enia
zwyczajne i to niezale¿nie od tego, czy bra³ on udzia³ w postêpowaniu przed
organem pierwszej instancji, nie znajduje zatem podstaw w przyjêtych rozwi¹zaniach prawnych. Wynikaj¹ce z konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnoci prawo do obrony s³u¿yæ ma przede wszystkim ochronie interesu prawnego
strony postêpowania, a nie jako rodek ochrony obiektywnego porz¹dku
prawnego34. Ponadto ograniczenie legitymacji prokuratora do wniesienia odwo³ania nie pozbawia go prawa do uruchomienia innych rodków przewidzianych przez ustawodawcê. W celu bowiem usuniêcia z obrotu prawnego decyzji naruszaj¹cych prawo prokurator mo¿e z³o¿yæ sprzeciw, uruchamiaj¹c
w ten sposób tryby nadzwyczajne, czy te¿ skargê do s¹du administracyjnego35.
Opiniê, i¿ tylko wczeniejsze uczestnictwo w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji daje prawo do wniesienia odwo³ania, nale¿y równie¿
odnieæ do podmiotu na prawach strony, jakim jest organizacja spo³eczna.
32 B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 2005, II GSK 125/05, OSP 2007,
nr 1, s. 54.
33 Por. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego..., s. 486.
34 Por. B. Adamiak, [w:], B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, t. 9, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 209.
35 Por. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego..., s. 487.
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Tylko zatem organizacja, która zosta³a dopuszczona do udzia³u w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji, mo¿e skutecznie z³o¿yæ odwo³anie od
decyzji wydanej w tym postêpowaniu36. Zwraca³ na to uwagê równie¿ NSA,
który w wyroku z 4 czerwca 1998 r. podniós³, i¿: organizacja spo³eczna, je¿eli
zostanie dopuszczona na w³asne ¿¹danie do udzia³u w postêpowaniu
w pierwszej instancji, ma prawo do wniesienia odwo³ania od decyzji.
W przeciwnym razie brak jest legitymacji do z³o¿enia odwo³ania. Postêpowanie odwo³awcze jest oparte na zasadzie skargowoci i prawo wniesienia odwo³ania zgodnie z art. 127 § 1 k.p.a. s³u¿y stronie37. Powy¿szy pogl¹d jest
aktualny na gruncie postêpowania podatkowego, z jednoczesnym zastrze¿eniem, i¿ legitymacja odwo³awcza organizacji spo³ecznej istnieje tylko wtedy,
gdy zosta³y spe³nione warunki okrelone w art. 133a Ordynacji podatkowej,
tj. gdy organizacja spo³eczna wystêpuje w sprawie dotycz¹cej innej osoby za
jej zgod¹ oraz je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji
i przemawia za tym interes publiczny.
Podkrelenia wymaga zw³aszcza zgoda strony postêpowania na wszczêcie postêpowania lub dopuszczenie organizacji spo³ecznej do ju¿ tocz¹cego siê
postêpowania przed organem pierwszej instancji. Instytucja dopuszczenia
organizacji spo³ecznej do udzia³u w postêpowaniu podatkowym nie funkcjonuje bowiem samodzielnie, niezale¿nie od woli samej strony postêpowania
podatkowego. Uprawnienie organizacji spo³ecznej do skorzystania z prawa
do odwo³ania jest niemo¿liwe do zrealizowania, je¿eli strona odmówi³a jej
zgody na wszczêcie lub dopuszczenie do tocz¹cego siê postêpowania pierwszoinstancyjnego, mimo spe³nienia przez organizacjê spo³eczn¹ pozosta³ych
przes³anek.
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, sformu³owaæ mo¿na kilka
wniosków natury ogólnej. Przede wszystkim nale¿y stwierdziæ, ¿e uprawnienie do wniesienia odwo³ania przez stronê postêpowania wynika z potrzeby
ochrony jej w³asnego interesu prawnego, maj¹cego swoje ród³o w przepisach
materialnego prawa podatkowego. Zupe³nie inne kryteria zadecydowa³y natomiast o tym, i¿ równie¿ podmioty na prawach strony mog¹ wnieæ odwo³anie. Legitymacja odwo³awcza prokuratora uzasadniona jest potrzeb¹ ochrony
obiektywnego porz¹dku prawnego. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich
w odwo³aniu od decyzji zarzuci organowi pierwszej instancji naruszenie wol36 Por. A. Wróbel, [w:] M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania..., s. 312. Równie¿
B. Adamiak uznaje, i¿ organizacja spo³eczna nie mo¿e wywodziæ legitymacji odwo³awczej
z prawa do ¿¹dania wszczêcia postêpowania, a to z tego wzglêdu, ¿e organ odwo³awczy musia³by wówczas wszcz¹æ postêpowanie odwo³awcze z urzêdu. Granice prawa odwo³ania organizacji
spo³ecznej wyznacza zatem dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu przed organem pierwszej
instancji, tj. przyznanie praw procesowych strony, w tym te¿ prawa do wniesienia odwo³ania.
B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 2005 r., II GSK 125/05, OSP 2007, nr 1,
s. 5455.
37 IV SA 1180/96, LEX nr 45162.
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noci i praw cz³owieka i obywatela okrelonych w Konstytucji czy te¿
w innych aktach normatywnych. Na jeszcze innych przes³ankach oparta jest
legitymacja odwo³awcza organizacji spo³ecznej w postêpowaniu podatkowym.
Jest ona uprawniona do wniesienia odwo³ania w sprawach dotycz¹cych interesów innych osób za ich zgod¹, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes publiczny.
Oparcie legitymacji odwo³awczej na ró¿nych kryteriach wywo³uje okrelone konsekwencje prawne. Po pierwsze, wskazuje, i¿ nie tylko interes
prawny strony postêpowania zas³uguje w ocenie ustawodawcy na ochronê
prawn¹. Po drugie, pozwala przyj¹æ, i¿ przys³uguj¹ce prawo do uruchomienia
postêpowania odwo³awczego przez uprawnione podmioty nie jest jednakowe.
Przeprowadzona analiza rozwi¹zañ prawnych w zakresie legitymacji odwo³awczej podmiotów na prawach strony prowadzi do uznania, i¿ tylko ich
wczeniejszy udzia³ w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji
umo¿liwia wszczêcie postêpowania odwo³awczego. Zawê¿enie w tym przypadku katalogu podmiotów uczestnicz¹cych w postêpowaniu odwo³awczym
wynika z przyjêtego przez prawodawcê modelu postêpowania odwo³awczego.
W wietle rozwi¹zañ prawnych zawartych w Ordynacji podatkowej ustawodawca wy³¹czy³ prawn¹ mo¿liwoæ uruchomienia postêpowania odwo³awczego z urzêdu. Organ odwo³awczy nie mo¿e zatem wszcz¹æ postêpowania
w wyniku z³o¿enia odwo³ania przez podmioty na prawach strony, które nie
bra³y udzia³u w postêpowaniu przed organem pierwszej instancji.

Summary
The right of the entities to file a review in the tax proceedings
Key words: entity, the tax proceedings, to file a review, capacity, to authorize.

This article presents considerations concerning the capacities of a public
prosecutor, the Commissioner for Citizens Rights (Ombudsman) and a social
organisation in the Tax Code. The author discusses the issue whether the
mentioned entities are authorized to file an appeal in the tax proceedings.
The author raises that two different opinions are expressed by judicial decisions and the professional literature. The first assumes in general that the
entities are authorized to lodge an appeal regardless of their part in the first
instance. The second position, gives the entities the right to file an appeal to
the higher-ranking tax authority on condition that they have participated in
the earlier proceedings. In the conclusion, the author shares the opinion that
the model of the appeal proceedings inclines to favor the second position.
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O zasadzie pog³êbiania zaufania obywateli
do w³adzy publicznej
Organy pañstwa s¹ obowi¹zane prowadziæ postêpowanie w taki sposób,
by pog³êbiaæ zaufanie do nich obywateli. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e zasada ta realizowana jest wówczas, gdy organy prowadz¹ce postêpowanie administracyjne przestrzegaj¹ regu³ prawnych wynikaj¹cych z przepisów prawa,
a przede wszystkim gdy praktyka ich dzia³ania jest przewidywalna i pewna
oraz opiera siê na jasnych i przejrzystych zasadach. Zasada ta pojmowana
jest jako atrybut nowoczesnego administrowania, a na jej istotê sk³ada siê
wiele elementów. Celem pracy jest przedstawienie istoty zasady zaufania
uczestników postêpowania do w³adzy publicznej w wietle znowelizowanego
art. 8 k.p.a. W pierwszej kolejnoci podjêto próbê wyjanienia pojêcia zaufanie, nastêpnie omówiono zasadê zaufania na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów postêpowania administracyjnego i jej realizacjê w takich instytucjach,
jak: uzasadnienie decyzji administracyjnej, w postêpowaniu dowodowym oraz
w prawie do odwo³ania. Na koniec skonkretyzowano katalog postulatów p³yn¹cych z zasady zaufania oraz zaprezentowano wnioski koñcowe.
E. Ochendowski wskazuje, i¿ zasada zaufania ma bardzo szeroki zakres
oraz du¿¹ donios³oæ polityczn¹. W znacznym stopniu stanowi tak¿e postulat
pod adresem aparatu administracji publicznej. Zw³aszcza w zakresie bezporednich kontaktów z obywatelami dzia³ania podejmowane przez administracjê publiczn¹ winny byæ prawid³owe, zgodne z prawem, obiektywne, a tak¿e
prezentowaæ wysoki poziom etyczny, poniewa¿ tylko takie dzia³ania mog¹
wzbudziæ zaufanie do organów pañstwa. Z kolei dzia³alnoæ wadliwa, arogancka, nieetyczna, lekcewa¿¹ca obywateli i ich sprawy nie tylko nie pog³êbia
zaufania obywateli, ale przynosi niew¹tpliwe szkody polityczne. Postêpowanie
administracyjne nie toczy siê przecie¿ w pró¿ni spo³ecznej, jego przebieg
i wynik s¹ komentowane oraz oceniane nie tylko przez same strony, lecz tak¿e
przez ich krewnych i znajomych, a wiêc rodowisko w którym ¿yj¹ strony1.
1 E. Ochendowski, Postêpowanie administracyjne. Ogólne, egzekucyjne i s¹dowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruñ 2012, s. 7374.
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Zasada pog³êbiania zaufania obywateli do organów pañstwa jest wiêc
jedn¹ z tych zasad, które stanowi¹ wy³¹cznie przes³ankê do oceny dzia³añ
organów administracji i nie s¹ odzwierciedlone w dalszych przepisach k.p.a.
W doktrynie zasada ta uznawana jest za klamrê, która spina ca³oæ ogólnych
zasad postêpowania administracyjnego, jest ona bowiem najszersza i mo¿na
w niej pomieciæ bogaty katalog zasad ogólnych2. W polskim postêpowaniu
administracyjnym zasadê tê wyra¿a art. 8 k.p.a., wskazuj¹cy, i¿ organy
administracji publicznej prowadz¹ postêpowanie w sposób budz¹cy zaufanie
jego uczestników do w³adzy publicznej. Nowe brzmienie3 tego artyku³u zosta³o wprowadzone ustaw¹ z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks
postêpowania administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi4. W wersji sprzed nowelizacji art. 8 k.p.a. stanowi³, ¿e organy administracji powinny prowadziæ postêpowanie w taki sposób, aby pog³êbiaæ zaufanie obywateli do organów pañstwa oraz wiadomoæ
i kulturê prawna obywateli5.
Nowe brzmienie przepisu ma konsekwencje prawne dla umocnienia gwarancji prawnych jednostki wobec w³adzy publicznej. Umocnienie to wynika
z wprowadzenia normy nakazuj¹cej prowadzenie postêpowania administracyjnego w sposób budz¹cy zaufanie jego uczestników do w³adzy publicznej
(w poprzednio obowi¹zuj¹cej regulacji  do organów pañstwa). Zmiana powy¿sza ma istotne znaczenie prawne. Jak wskazuje B. Adamiak, to znaczenie prawne nale¿y rozwa¿aæ w dwóch aspektach.
W aspekcie szerszym  przez przyjêcie przez ustawodawcê obowi¹zku
takich regulacji prawnych, które tworz¹ gwarancje prawne dzia³ania organów administracji publicznej w postêpowaniu administracyjnym budz¹cego
zaufanie do w³adzy publicznej. Nowe rozwi¹zania w prawie procesowym musz¹ odpowiadaæ standardom demokratycznego pañstwa prawnego, pañstwa,
które gwarantuje prawo do procesu opartego na poszanowaniu praw i wolnoci
jednostki, procesu rzetelnego i sprawnego. Otwieraæ ma to drogê do wyk³adni
przepisów prawa zawieraj¹cych regulacjê procesow¹ opart¹ na zasadzie ogólnej pog³êbiania zaufania do organów w³adzy publicznej. Odchodzenie w regu2 P. Krzykowski, A. Brzuzy, Zasady ogólne Kodeksu postêpowania administracyjnego
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, Wyd. UWM, Olsztyn 2009, s. 67.
3 Fragment uzasadnienia zmiany przedstawionego przez projektodawców, Druk Sejmowy
2987: Celem proponowanej nowelizacji art. 8 k.p.a. jest dostosowanie tego przepisu do demokratycznego systemu w³adzy pañstwowej RP. Postêpowanie administracyjne w danej sprawie
nie mo¿e s³u¿yæ i faktycznie nie s³u¿y³o celom wychowawczo-edukacyjnym (pog³êbianiu wiadomoci i kultury prawnej obywateli). Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e postêpowanie to powinno
byæ prowadzone w taki sposób, a¿eby budzi³o zaufanie jego uczestników do w³adzy publicznej,
która ma wobec nich z jednej strony charakter s³u¿ebny, z drugiej za strony musi braæ pod
uwagê interes ogólnospo³eczny w sytuacji konfliktu tego interesu z interesem jednostki.
4 Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 18 (nowelizacja wesz³a w ¿ycie 11 kwietnia 2011 r.).
5 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
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lacji szczególnej od regulacji, która oparta jest na zasadzie zaufania do w³adzy publicznej, musi powodowaæ konsekwencje prawne co do jej stosowania,
w tym oceny zgodnoci z przepisami prawa dzia³ania w³adzy publicznej.
Aspekt drugi zasady nale¿y rozwa¿aæ po pierwsze  w zakresie prowadzenia postêpowania administracyjnego zgodnie z przepisami prawa materialnego i procesowego, po drugie  w zakresie poza regulacj¹ prawn¹,
wynikaj¹cym z kultury administrowania6.
Zasada ta pocz¹tkowo zosta³a wprowadzona do kodeksu postêpowania
administracyjnego z przyczyn ideologicznych  jako wyraz tendencji uspo³ecznienia administracji. Póniej jednak, po powo³aniu Naczelnego S¹du Administracyjnego (NSA), s¹d ten zacz¹³ wykorzystywaæ omawian¹ zasadê do
uchylania decyzji, które by³y wydane w wyniku postêpowania, w którym
organ nie narusza³ ¿adnego z pozosta³ych przepisów k.p.a., a jednak zdaniem s¹du by³o to postêpowanie naganne. Na postawie analizy orzecznictwa
NSA ujawnia siê sposób stosowania omawianej zasady jako podstawy do
kszta³towania pewnych pozaustawowych standardów uczciwego postêpowania administracyjnego7.
Istotê omawianej zasady trafnie uj¹³ WSA w Warszawie: Jedn¹ z kluczowych zasad postêpowania administracyjnego jest wyra¿ona w art. 8 k.p.a.
zasada pog³êbiania zaufania obywateli do organów pañstwa. Zasada ta wyznacza standardy funkcjonowania organów administracji publicznej, które
powinny dzia³aæ w taki sposób, aby podstawy ich dzia³ania by³y zrozumia³e
dla obywateli, a skutki niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych czy niew³aciwe prowadzenie postêpowania nie mo¿e dzia³aæ na niekorzyæ obywateli8.
Termin zaufanie jest pojêciem niezwykle interesuj¹cym, analizowanym
w ramach wielu dyscyplin, takich jak filozofia, socjologa, psychologia, prawo. Zaufanie jest niezbêdnym czynnikiem demokratycznej polityki i rozwoju
gospodarczego. Stanowi te¿ podstawê bezpieczeñstwa w ¿yciu codziennym.
Jest to uczucie, emocja, które mo¿na badaæ pod k¹tem wielu kryteriów.
Autorzy ksi¹¿ki Zarz¹dzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych wyszczególniaj¹ proste zasady, których znajomoæ staje siê niezbêdna przy budowaniu zaufania9:
 samozaufanie jest krytycznym czynnikiem kreuj¹cym zaufanie,
 zaufanie buduje siê bardzo d³ugo, a mo¿e byæ zniszczone w jednym
momencie,
6 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2011, s. 6465.
7 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postêpowanie administracyjne  ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed s¹dami administracyjnymi, wyd. 13, Warszawa
2010, s. 3031.
8 Wyrok WSA w Warszawie z 15 grudnia 2009 r., sygn. II/SA/Wa 800/09.
9 Por. W. Grudzewski, I. Hejduk, A. Sankowska, M. Wañtuchowicz, Zarz¹dzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Warszawa 2007.
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 nie mo¿na zbudowaæ zaufania bez respektowania wartoci,
 zaufanie wymaga zaanga¿owania,
 zaufanie otwiera mo¿liwoci, które w innych przypadkach nie s¹ mo¿liwe,
 nale¿y unikaæ substytutów zaufania,
 nale¿y unikaæ gry w³adzy,
 nale¿y dbaæ o zgodnoæ, unikaæ strategii oszustwa (zafa³szowania,
ukrycia, dwuznacznoci) w procesach komunikacji,
 trzeba traktowaæ ludzi uczciwie i równo  sprawiedliwie.
Wspó³czesny wiat, ci¹g³e zmiany, hiperkonkurencja, stres, dzia³anie ponad granicami czasu i przestrzeni stawiaj¹ przed pañstwami, politykami
oraz uczestnikami rynku ogromne wymagania, którym sprostaæ mo¿na dziêki wzajemnemu zaufaniu. Znaczenie decyzji prowadz¹cych do tworzenia kultury zaufania jest nie do przecenienia. Dobro ca³ego spo³eczeñstwa, rozwój
spo³eczno-gospodarczy oraz sukces organizacji na ca³ym wiecie s¹ zdeterminowane poziomem zaufania10. J. £êtowski jest zdania, i¿ nie tylko indywidualny byt ludzki, ale przede wszystkim zorganizowany porz¹dek spo³eczny,
wzajemne wspó³¿ycie ludzi miêdzy sob¹, w³¹czaj¹c w to formalne i nieformalne zbiorowoci, s¹ zapewne w ogóle nie do pomylenia bez uwzglêdnienia
oddzia³ywania kategorii zaufania jako elementu o charakterze psychologicznym i socjologicznym. Przenosi siê to zatem równie¿ na porz¹dki prawne,
o ile zak³adamy ich racjonalny charakter. [...] Tendencj¹ obecnych czasów
jest d¹¿enie do umocnienia regu³y wzajemnego zaufania tak¿e w prawie
odnosz¹cym siê bezporednio do politycznego systemu rz¹dzenia, a wiêc
w prawie konstytucyjnym i administracyjnym11.
Na wstêpie warto wiêc zastanowiæ siê, czym w ogóle jest zaufanie. Spontanicznie powiedzieæ mo¿na, ¿e zaufanie jest emocj¹, uczuciem, wiar¹
w okrelone dzia³ania i ich efekty. Okazywane jest ludziom i instytucjom.
Mo¿e byæ wzajemne. Mo¿na je tak¿e rozumieæ jako przekonanie na temat
zachowania siê innej osoby w danej sytuacji w przysz³oci. W zale¿noci od
tego, jakie kryteria wemiemy pod uwagê, powstanie inna definicja.
Z filozoficznego punktu widzenia to, czy jedna osoba darzy drug¹ zaufaniem, zale¿y najczêciej od tego, czy w danych warunkach uwa¿a j¹ za
wiarygodn¹, a to z kolei zale¿y od wiedzy o sk³onnoci danej osoby do zachowañ, których siê oczekuje. Niektórzy uwa¿aj¹, i¿ zaufanie jest kwesti¹
racjonalnej oceny i racjonalnego wyboru dokonywanych przez osobê obdarzaj¹c¹ i obdarzon¹ zaufaniem. Byæ mo¿e oczywisty zwi¹zek z prawdomównoci¹
sprawia, ¿e niektórzy teoretycy przydaj¹ zaufaniu charakter normatywny
 stwierdzaj¹, ¿e obdarzanie zaufaniem rodzi po drugiej stronie obowi¹zek
10
11

Ibidem.
J. £êtowski, Zasada zaufania w stosunkach miêdzy obywatelem i administracj¹, [w:]
J. £êtowski, W. Sokolewicz (red.), Pañstwo, prawo, obywatel. Zbiór studiów dla uczczenia
60-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowej prof. A. £opatki, Ossolineum 1989, s. 556.
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spolegliwoci. Wed³ug Johna Lockea zaufanie jest istotnym elementem konstruuj¹cym w³adzê rz¹du. Pewni teoretycy odchodz¹ od wizji czysto racjonalnego wyboru i powiadaj¹, ¿e tylko normatywne zobowi¹zanie siê pewnych
instytucji i organizacji do wiarygodnoci pozwala wyjaniæ funkcje, jakie
pe³ni¹ wobec swych klientów12.
Brytyjski socjolog A. Giddens w pracy pod tytu³em The Consequences of
Modernity (1990) definiuje zaufanie jako przewiadczenie o niezawodnoci
osoby lub systemu. Jego zdaniem niektóre w³aciwoci zaufania okazuj¹ siê
wa¿ne niezale¿nie od typu analizowanego spo³eczeñstwa. Mimo i¿ cz³owieka
z natury cechuje niepewnoæ i poczucie zagro¿enia, to na co dzieñ wiêkszoæ
obywateli mo¿e unikn¹æ g³êboko zakorzenionego niepokoju poprzez zbudowanie w nich w trakcie wychowania podstawowego zaufania do innych oraz do
uznawanych za oczywiste sposobów ¿ycia13.
Polski socjolog P. Sztompka zauwa¿y³, i¿ zaufanie jest spraw¹ aktualn¹
w sytuacjach mniej skrajnych, gdy obywatele maj¹ pewien, mniejszy lub
wiêkszy, margines swobody w swoich dzia³aniach, a w³adcy pewien stopieñ
niepewnoci co do tego, jak obywatele siê zachowaj¹. I odwrotnie  kiedy
obywatele nie maj¹ pewnoci, czy w³adcy bêd¹ dzia³aæ zgodnie z ich oczekiwaniami, w ich interesie, a w³adcy maj¹ w tym zakresie pewn¹ swobodê
decyzji. Ale to, czy w takich sytuacjach wytworzy siê zaufanie, czy nieufnoæ,
zale¿y od tego, jakie racje sk³aniaj¹ce w jednym lub drugim kierunku zostan¹
przez obywateli wziête pod uwagê14. Wydaje siê, ¿e zaufanie staje siê nieod³¹cznym elementem demokratycznego, sprawiedliwego pañstwa, uwzglêdniaj¹cego idee sprawiedliwoci spo³ecznej.
Zasada ochrony zaufania, pojmowana jako atrybut nowoczesnego administrowania, w polskim prawie zosta³a spopularyzowana m.in. w pracach
J. £êtowskiego. Autor ten wskazuje, ¿e warunkiem kszta³towania zaufania
w stosunkach miêdzy w³adz¹ publiczn¹ a obywatelem jest tworzenie atmosfery wspó³dzia³ania. Budowa zaufania nastêpuje wtedy, gdy akt normatywny, decyzja administracyjna lub inne dzia³anie organów zarz¹du pañstwowego nie s¹ przyjmowane jako zgo³a nieprzewidywalne zrz¹dzenie losu [...], lecz
pojawiaj¹ siê jako logiczny i naturalny rezultat procesów rz¹dzenia w sensownie administrowanym pañstwie15. Istniej¹ dwie zasadnicze sfery, w których mo¿liwe jest bezporednie dzia³anie ochrony zaufania: (1) sfera stabilizacji stosunków stanowionych przez oficjaln¹ wypowied organu administracji,
czyli poprzez ostateczn¹ decyzjê administracyjn¹, (2) sfera wyrównywania
12

s. 1011.

T. Honderich, Encyklopedia filozofii, przek³. J. £oziñski, t. 2, Zysk i S-ka, Poznañ 1999,

13 G. Marshall (red.), M. Tabin (red. nauk. wyd. polskiego), S³ownik socjologii i nauk
spo³ecznych, WN PWN, Warszawa 2004, s. 440.
14 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament spo³eczeñstwa, Znak, Kraków 2007, s. 338.
15 J. £êtowski, Zasada zaufania..., s. 557 i 562.
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strat wywo³anych w maj¹tku obywatela przez odwo³anie lub zmianê wypowiedzi.
Zasadê ogóln¹ pog³êbiania zaufania obywateli do organów pañstwa ustanawia cytowany ju¿ wczeniej art. 8 k.p.a. Zasada ta jest jedn¹ z najwa¿niejszych zasad ogólnych postêpowania administracyjnego. Literatura i orzecznictwo wypracowa³y w oparciu o ni¹ szereg dyrektyw, zgodnie z którymi
powinno przebiegaæ postêpowanie.
Nowe brzmienie zasady wprowadzi³o dwa rozszerzenie podmiotowe:
1) w zakresie podmiotów prowadz¹cych postêpowanie w miejsce dotychczas obowi¹zuj¹cego pojêcia organów pañstwa wprowadzi³o pojêcie w³adzy
publicznej;
2) pojêcie obywatel zast¹pi³o pojêciem uczestnicy postêpowania.
Zmiana pierwsza uzasadniona jest z³o¿onym systemem podmiotów wyposa¿onych w kompetencje ogóln¹ do prowadzenia postêpowania, która nie jest
ograniczona wy³¹cznie do organów administracji publicznej w systemie
ustrojowym administracji rz¹dowej i administracji samorz¹dowej, lecz tak¿e
obejmuje inne jednostki organizacyjne. Zmiana ta wynika przede wszystkim
z konstytucyjnej zasady co do sprawowania w³adzy publicznej, która nie jest
przypisana wy³¹cznie organom pañstwowym. Jednostka ma mieæ zatem zaufanie nie tylko do organów pañstwa, ale te¿ do innych jednostek organizacyjnych
powo³anych do sprawowania w³adzy publicznej (np. organów samorz¹du terytorialnego, organów samorz¹du zawodowego, jednostek prywatnych powo³anych do prowadzenia postêpowania administracyjnego)16.
Druga zmiana jest istotna z uwagi na fakt, ¿e w doktrynie postêpowania
administracyjnego w ujêciu podmiotowym przyjmuje siê klasyfikacjê: podmiotów postêpowania oraz grupê drug¹  uczestników postêpowania. Wprowadzaj¹c do nowego brzmienia przepisu pojêcie uczestników postêpowania,
ustawodawca pojêciem tym obejmuje w pe³nym ujêciu aspekt podmiotowy
postêpowania administracyjnego, a wiêc podmioty i uczestników postêpowania17.
Patrz¹c na omawian¹ zasadê z aksjologicznego punktu widzenia, wskazaæ nale¿y, i¿ ma ona zagwarantowaæ bezpieczeñstwo prawne jednostki,
umo¿liwiaj¹ce przewidywalnoæ dzia³añ organów, a tak¿e prognozowanie
dzia³añ w³asnych. Przewidywanie i dokonywanie wyborów na podstawie
pewnej wiedzy na temat obowi¹zuj¹cego prawa i zasad stosowania tego prawa przez administracjê umo¿liwia jednostce organizacjê jej ¿yciowych spraw
i przyjmowanie odpowiedzialnoci za w³asne decyzje18.
16 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego
(2011), s. 67.
17 Szerzej: ibidem, s. 6768.
18 P. Krzykowski, A. Brzuzy, op. cit., s. 67.
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Przyjmuje siê, ¿e zasada pog³êbiania zaufania do w³adzy publicznej realizuje siê wówczas, gdy organy prowadz¹ce postêpowanie administracyjne
przestrzegaj¹ regu³ prawnych wynikaj¹cych z przepisów prawa, a przede
wszystkim, gdy praktyka tych organów jest przewidywalna i pewna, opiera
siê na jasnych i przejrzystych zasadach19.
W europejskiej nauce prawa oraz judykaturze zarysowa³y siê spore rozbie¿noci co do nazwy tej zasady. Wed³ug tradycji common law okrela siê j¹
terminem legitimate expectation, co mo¿na uj¹æ jako uzasadnione oczekiwanie czy te¿ przewidywalnoæ prawa. Jego francuskim odpowiednikiem bêdzie zwrot confiance legitime. W prawie niemieckim operuje siê pojêciem
Vertrauensschutz, które zosta³o upowszechnione przez E. von Hippela, przy
czym zasadê tê okrela siê te¿ zbli¿onym terminem Treu und Glauben.
W krajach, w których uwidoczni³ siê wp³yw prawa romañskiego, przyj¹³ siê
natomiast termin bona fides (dobra wiara)20.
Ogólne zasady postêpowania administracyjnego, w tym oczywicie zasada pog³êbiania zaufania, wyznaczaj¹ uniwersalne standardy dzia³ania, w³aciwe dla konstrukcji demokratycznego, praworz¹dnego pañstwa. Maj¹ one
postaæ norm ujêtych w przepisach prawa obowi¹zuj¹cego i mog¹ mieæ charakter klauzul generalnych. Oznacza to, ¿e poszczególne ich elementy rekonstruujemy na tle konkretnego stanu faktycznego przy rozstrzyganiu kwestii
prawnej budz¹cej w¹tpliwoci. Zasady ogólne k.p.a. cechuje ró¿ny stopieñ
abstrakcji i z³o¿onoci21.
R. Kêdziora skonkretyzowa³ dyrektywy odnosz¹ce siê do sposobu dzia³ania organów administracji publicznej22, pozwalaj¹ce zrozumieæ, jakiego rodzaju dzia³ania winny podejmowaæ organy administracji, by przyczyniæ siê
do procesu pog³êbiania zaufania obywateli. Bêd¹ to przede wszystkim:
 Regu³a interpretowania i rozstrzygania w¹tpliwoci w sprawie na korzyæ
obywatela, je¿eli nie stoi temu na przeszkodzie wa¿ny interes spo³eczny.
 Obowi¹zek wyjanienia rzeczywistej woli strony wystêpuj¹cej z podaniem
do organu administracji publicznej, jeli charakter i treæ pisma wniesionego przez stronê budz¹ w¹tpliwoci.
 Obowi¹zek precyzyjnego wskazania przez organ administracji publicznej
motywów wydanego rozstrzygniêcia.
 Zasada ochrony obywatela, który podejmuje swoje dzia³ania w dobrej wierze oraz w zaufaniu, i¿ czynnoci organów pañstwa, które siê do niego
odnosz¹, s¹ zgodne z prawem.
19
20

S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon obywatela, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 646.
Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postêpowania administracyjnego, Wyd. Prawnicze
PWN, Warszawa 2000, s. 66.
21 Ibidem, s. 203.
22 Por. R. Kêdziora, Ogólne postêpowanie administracyjne, Wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa
2010, s. 103.
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 Zakaz obci¹¿ania obywatela skutkami prawnymi nieznajomoci prawa lub
niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych przez organ administracji lub podleg³ych mu pracowników.
 Obowi¹zek ustosunkowania siê przez organ drugiej instancji do zarzutów
zawartych w odwo³aniu w postaci twierdzeñ uwa¿anych przez stronê za
istotne dla sposobu za³atwienia sprawy.
 Obowi¹zek wyjanienia rzeczywistej woli strony wystêpuj¹cej z podaniem
do organu administracji publicznej, jeli charakter i treæ pisma wniesionego przez stronê budz¹ w¹tpliwoci.
 Obowi¹zek precyzyjnego wskazania przez organ administracji publicznej
motywów wydanego rozstrzygniêcia.
Katalog ten uzupe³niæ nale¿a³oby zasad¹ spójnoci dzia³añ publicznych,
czyli niezmiennoci¹ rozstrzygniêæ podejmowanych w tej samej sprawie,
w tym niezmiennoci¹ polityki administracyjnej, respektowaniem udzielonych informacji oraz zasad¹ estoppel (wspó³czesn¹ wersj¹ rzymskiej zasady
allegans contraria non audiendus est  kto swym zachowaniem sk³oni³ innego do dzia³ania prawnego, nie mo¿e sprzeciwiaæ siê jego konsekwencjom)
oraz w rzeczy samej zasad¹ poszanowania praw fundamentalnych, czyli podstawowych23.
Sformu³owane tezy znajduj¹ odzwierciedlenie w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, które to niestety wielokrotnie wykazuj¹ naruszenie zasady
z art. 8 k.p.a. Do regu³y interpretowania i rozstrzygania w¹tpliwoci
w sprawie na korzyæ obywatela nawi¹zuje NSA, wskazuj¹c, i¿ uprawnieñ
organu administracji [...] nie mo¿na interpretowaæ w ten sposób, ¿e w razie
w¹tpliwoci nale¿y sprawê rozstrzygn¹æ na niekorzyæ obywatela. Przeciwnie, wszelkie w¹tpliwoci nale¿y rozstrzygaæ na korzyæ obywatela, jeli nie
stoi temu na przeszkodzie wa¿ny interes spo³eczny, gdy¿ tylko takie postêpowanie mo¿e pog³êbiæ zaufanie obywateli do organów pañstwa24.
W innym z orzeczeñ NSA stoi na stanowisku, i¿ uchybienia organu
administracji pañstwowej nie mog¹ powodowaæ ujemnych nastêpstw dla obywatela, który dzia³a w dobrej wierze i w zaufaniu do treci otrzymanej decyzji
administracyjnej. Odstêpstwa od tej elementarnej zasady, znajduj¹cej wyraz
w art. 8 i art. 9 k.p.a., mog¹ mieæ miejsce wyj¹tkowo i jedynie w sytuacjach
wyranie przez prawo przewidzianych (np. art. 139 i art. 174 k.p.a.)25.
NSA orzek³, i¿ dopuszcza siê obrazy art. 8 oraz art. 9 k.p.a. organ administracji, który skutki nieznajomoci prawa przez podleg³ych mu pracowników lub niedope³nienia przez nich obowi¹zków s³u¿bowych przerzuca na
23 G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, t. I: Komentarz do art. 1103, Wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, s. 91.
24 Wyrok NSA z 23 wrzenia 1982 r., sygn. II SA 1031/82, ONSA 1982, nr 2, poz. 91.
25 Wyrok NSA z 9 listopada 1987 r., sygn. III SA 702/87, ONSA 1987, nr 2, poz. 79.
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obywateli. Tego rodzaju postêpowanie organów administracji pañstwowej
S¹d uzna³ za podstawowe naruszenie zasady informowania podatników
o obowi¹zkach podatkowych, a tak¿e za naruszenie podstawowych gwarancji
procesowych zawartych w przepisach k.p.a., które mo¿na najogólniej okreliæ
jako ustawowe zobligowanie organów administracji pañstwowej do czuwania
nad tym, aby strony nie ponios³y szkody z powodu nieznajomoci prawa,
b³êdnego pouczenia lub nienale¿ytego wyjanienia sprawy przez organy administracji pañstwowej albo wydania przez nie b³êdnej decyzji. Bowiem naruszenia, o których mowa, stanowi¹ obrazê art. 8 i 9 k.p.a. i oznaczaj¹
niedopuszczalne, sprzeczne z zasadami praworz¹dnoci dzia³ania [...] oraz
przerzucanie na obywateli ujemnych skutków nieznajomoci przepisów prawa przez organy administracji lub niedope³nienia obowi¹zków s³u¿bowych
przez ich pracowników26.
Podczas analizy treci zawartych w zasadzie pog³êbiania zaufania, wskazuje siê na stanowi¹c¹ istotê tej zasady dynamikê. Za³o¿one przez ustawodawcê pog³êbianie zaufania stanowi pewien proces, który w zasadzie nigdy
nie zakoñczy siê osi¹gniêciem celu. Ocena konkretnego postêpowania mo¿e
doprowadziæ do konkluzji o prawid³owej realizacji w jego trakcie przedmiotowej zasady, ale stan finalny w postaci niezmiennie i definitywnie pog³êbionego zaufania wszystkich obywateli do wszystkich organów pañstwa nigdy
nie zostanie osi¹gniêty. Zaufanie stanowi niejako warunek wstêpny, podstawê do ukszta³towania demokratycznego pañstwa prawnego27. Funkcjonowanie administracji opiera siê wiêc na powierzonym jej przez suwerena upowa¿nieniu do dzia³añ w³adczych. Upowa¿nienie to bazuje na zaufaniu, ¿e
administracja swoje zadania bêdzie wykonywaæ w sposób odpowiadaj¹cy
wartociom i zasadom ujêtym w Konstytucji i doprecyzowanym w aktach
prawnych ni¿szego rzêdu.
Uzasadnienie jest integraln¹ czêci¹ decyzji administracyjnej, w której
organ formu³uje jej motywy. Uzasadnienie bêd¹ce wyrazem mechanizmu podejmowania decyzji, zespo³u czynnoci zmierzaj¹cych do jej wydania oraz
motywów, którymi kierowa³ siê organ, umo¿liwia ka¿dorazow¹ kontrolê jej
zasadnoci, s³usznoci i w tym zakresie sprzyja zasadzie praworz¹dnoci.
Funkcj¹ uzasadnienia jest wyjanienie rozstrzygniêcia stanowi¹cego dyspozytywn¹ czêæ decyzji. Oparte na przepisach prawa, konkretne i niebudz¹ce
w¹tpliwoci co do zasadnoci uzasadnienie decyzji administracyjnej mo¿e byæ
jednym z czynników wp³ywaj¹cych na pog³êbianie zaufania obywateli do
organów pañstwa.
26
27

Wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1478/81, ONSA 1981, nr 2, poz. 72.
K. Celiñska-Grzegorczyk, Zasada pog³êbiania zaufania obywateli do organów pañstwa
w orzecznictwie s¹dów administracyjnych, [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postêpowania
administracyjnego na 50-lecie KPA, Wyd. WSPA, Lublin 2010, s. 6566.
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Wyró¿niamy uzasadnienie faktyczne i prawne28. Uzasadnienie faktyczne
bêdzie to ustalenie i wyjanienie okolicznoci faktycznych sprawy i materia³u
dowodowego w sprawie, a tak¿e zajêcie stanowiska wobec ca³ego materia³u
procesowego, wiêc faktów i dowodów29. Innymi s³owy, uzasadnienie faktyczne powinno zawieraæ wskazanie faktów, które organ uzna³ za udowodnione,
dowodów, na których siê opar³, oraz przyczyn, z powodu których innym
dowodom odmówi³ mocy dowodowej i wiarygodnoci. Natomiast uzasadnienie
prawne powinno zawieraæ wyjanienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Nale¿y wiêc podaæ i przytoczyæ treæ przepisów
bêd¹cych podstaw¹ prawn¹ rozstrzygniêcia, jak równie¿ dokonaæ wyk³adni
tych przepisów w kontekcie tego w³anie konkretnego wypadku. Organ administracji publicznej rozstrzygaj¹cy dan¹ sprawê powinien wyjaniæ, dlaczego zastosowa³ dany przepis na tle konkretnego stanu faktycznego i materia³u
dowodowego, a w przypadku gdyby zachodzi³a mo¿liwoæ ró¿nej interpretacji
tego przepisu, to organ winien wyjaniæ, dlaczego przyj¹³ dan¹ wyk³adniê
przepisu, a nie inn¹30. Takie stanowisko organu na pewno bêdzie wzbudza³o
ufnoæ, poniewa¿ zainteresowany dowie siê, w jaki sposób i na jakich zasadach jest rozpoznawana jego sprawa przed organem administracji.
Celem uzasadnienia decyzji jest wiêc przekonanie strony o prawid³owoci rozstrzygniêcia. Organ orzekaj¹cy powinien d¹¿yæ do starannego wyjanienia sprawy oraz przekonywaj¹cego uzasadnienia swojego rozstrzygniêcia. Ma to znaczenie nie tylko dla stron postêpowania, lecz równie¿ dla
organów orzekaj¹cych oraz tych badaj¹cych prawid³owoæ decyzji, zw³aszcza
dla s¹du administracyjnego. Powinnoæ ta wynika równie¿ z zasad ogólnych
k.p.a., takich jak np. zasada ogólnego przekonywania (art. 11) czy zasada
informowania (art. 9). Uzasadnienie decyzji, które pozwala przecie¿ na skontrolowanie podstaw i motywów rozstrzygniêcia przez organ odwo³awczy i przez
organ dzia³aj¹cy w trybie nadzoru oraz w koñcu przez s¹d administracyjny,
s³u¿y zabezpieczeniu i realizacji zasady pog³êbiania zaufania obywateli do
organów pañstwa31. Nawi¹zuje do tego równie¿ NSA w swoim orzecznictwie:
Jednym z istotnych czynników wp³ywaj¹cych na umocnienie praworz¹dnoci w administracji jest obowi¹zek organów administracyjnych nale¿ytego
i wyczerpuj¹cego informowania stron o okolicznociach faktycznych i prawnych, którymi kierowa³y siê te organy w toku za³atwiania spraw. Motywy te
powinny znaleæ swój wyraz tak¿e w uzasadnieniu faktycznym i prawnym
28
29

Por. wyrok NSA z 20 stycznia 2006 r., sygn. I FSK 527/05.
A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postêpowanie administracyjne  ogólne...,
s. 153154.
30 Ibidem, s. 154156.
31 Por.: J. Zimmermann, Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warszawa 1981, s. 2023 oraz P. Przybysz, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 4,
LexisNexis, Warszawa 2007, s. 244249.
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decyzji, bowiem strony maj¹ prawo znaæ argumenty i przes³anki podejmowanych decyzji. Bez zachowania tego elementu decyzji strony nie maj¹ mo¿liwoci obrony swoich s³usznych interesów oraz prowadzenia polemiki z organem  zarówno w odwo³aniu, jak te¿ w skardze do S¹du. Niezale¿nie od
powy¿szego, uzasadnienie stanowi jeden z warunków sine qua non skutecznej kontroli decyzji administracyjnych przez NSA. Prawid³owe uzasadnienie
decyzji ma nie tylko znaczenie prawne, ale i wychowawcze, bowiem pog³êbia
zaufanie uczestników postêpowania do organów administracyjnych32.
W przekonaniu S¹du Najwy¿szego zadaniem s¹dów nie jest wy³¹cznie
merytoryczne rozstrzyganie konkretnych, indywidualnych spraw. Dla uczestników postêpowania musi byæ jasne i widoczne, ¿e w rezultacie postêpowania
s¹dowego zapad³o najs³uszniejsze pod ka¿dym wzglêdem rozstrzygniêcie.
Konstrukcja ta bêdzie wyranie nawi¹zywaæ do ugruntowanej w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka tezy, zgodnie z któr¹ nie
wystarczy tylko wymierzaæ sprawiedliwoci, ale trzeba jeszcze wykazaæ, ¿e to
siê czyni33.
Tylko w przypadku, gdy organ zawsze bêdzie w stanie wykazaæ podstawê prawn¹, na której siê opar³ i bêdzie w stanie logicznie uzasadniæ istotê
podjêtej decyzji, mo¿na mówiæ o dzia³aniach organu pog³êbiaj¹cych zaufanie
obywateli do administracji. W literaturze z kolei wskazuje siê, i¿ uzasadnienie decyzji administracyjnym jest konkretnym przyk³adem zastosowania zasady z art. 8 k.p.a. Motywy decyzji, zredagowane w sposób prawid³owy,
powinny byæ w taki sposób ujête, by strona mog³a zrozumieæ i w miarê
mo¿liwoci zaakceptowaæ zasadnoæ przes³anek faktycznych i prawnych, którymi kierowa³ siê organ, wydaj¹c decyzjê. Uzasadnienie decyzji winno wiêc
byæ sporz¹dzone przede wszystkim dla strony34. Tymczasem do czêstych
b³êdów naruszaj¹cych zasadê zaufania obywateli do organów Pañstwa Rzecznik Praw Obywatelskich zalicza wadliwe pos³ugiwanie siê uzasadnieniem
decyzji administracyjnej. Decyzje takie przytaczaj¹ przepis zawieraj¹cy
w swej treci powinnoæ okrelonego zachowania, nie precyzuj¹ jednak, na
czym ono ma polegaæ. Organy administracji nie ujawniaj¹ w³asnego motywowania decyzji, pomijaj¹ motywacjê faktyczn¹, a nawet dowolnie interpretuj¹
pojêcia nieostre35. J. Zimmermann jako cechy dobrego uzasadnienia wymienia: jego logiczny zwi¹zek i zgodnoæ z rozstrzygniêciem, dok³adnoæ i cis³oæ
dowodów, jak równie¿ ich zwiêz³oæ i prostota oraz kompletnoæ motywów36.
32
33
34

Wyrok NSA OZ w Lublinie z 15 grudnia 1995 r., sygn. SA/Lu 2479/94, Lex Polonica.
Z. Kmieciak, op. cit., s. 7677.
Por. szerzej: R. Taradejna, Kodeks postêpowania administracyjnego. Tekst ujednolicony
z komentarzem i wybranym orzecznictwem. Praktyczny poradnik, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ
2011, s. 69.
35 RPO/7180/88/VIII, RPO/12530/88/VIII.
36 J. Zimmermann, op. cit., s. 132133.
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Analiza orzecznictwa wskazuje, i¿ wyrazem realizacji zasady zaufania
jest wyczerpuj¹ce i staranne uzasadnienie rozstrzygniêcia podjêtego przez
organ w³adzy publicznej, administracyjny lub s¹dowy. W razie kwestionowania
przez stronê zgodnoci z prawem dzia³añ organu administracji do zarzutu tego
nale¿y szczegó³owo odnieæ siê w motywach za³atwiaj¹cej sprawê decyzji. Tylko taki sposób postêpowania s³u¿y budowie zaufania obywateli do organów
pañstwa, co czyni zadoæ omawianej dyrektywnie p³yn¹cej z art. 8 k.p.a.37
Realizacja omawianej zasady w postêpowaniu dowodowym nastêpuje
w sytuacji, kiedy strona uczestnicz¹ca w postêpowaniu wyjaniaj¹cym mo¿e
stwierdziæ, ¿e organ, ustalaj¹c zakres postêpowania dowodowego, dopuszcza
z urzêdu dowody, które przemawiaj¹ za pozytywnym za³atwieniem sprawy.
Organ administracji publicznej powinien ponadto przy wyborze nastêpstw
prawnych ustalonego stanu faktycznego uwzglêdniæ s³uszny interes w sprawie, nie przyznaj¹c prymatu interesowi spo³ecznemu. Taki kierunek wyk³adni zasady z art. 8 k.p.a. przyjêty zosta³ w orzecznictwie s¹dowym38. NSA
orzek³, i¿ przy za³o¿eniu, ¿e wszyscy obywatele s¹ równi wobec prawa,
zasadom art. 8 k.p.a. nie odpowiada takie prowadzenie postêpowania w sprawie, w której wystêpuj¹ sprzeczne interesy stron, gdy organ prowadz¹cy postêpowanie bez wszechstronnego wyjanienia okolicznoci sprawy uwzglêdnia tylko jeden z wchodz¹cych w grê interesów, nie ustosunkowuj¹c siê do
zg³oszonych twierdzeñ i wniosków stron reprezentuj¹cych inne interesy39.
Warunkiem prawid³owego za³atwienia sprawy administracyjnej przez
organ administracji publicznej jest oparcie rozstrzygniêcia na prawid³owo
ustalonych, tzn. obiektywnie istniej¹cych oraz w³aciwie ocenionych okolicznociach faktycznych. Osi¹gniêciu powy¿szego celu postêpowania administracyjnego podporz¹dkowana jest normatywna konstrukcja postêpowania
dowodowego, oparta na zasadach gwarantuj¹cych prawid³owe ustalenie podstawy faktycznej orzeczenia organu w sprawie indywidualnej.
Czynnoci dowodowe organu administracji publicznej ukierunkowane s¹
na osi¹gniêcie celu, jakim jest ustalenie prawdy obiektywnej. Art. 7 k.p.a.
nak³ada na organ administracji publicznej prowadz¹cy postêpowanie administracyjne obowi¹zek podejmowania wszelkich kroków niezbêdnych do dok³adnego wyjanienia stanu faktycznego danej sprawy. Sformu³owana w tym
przepisie zasada ogólna prawdy obiektywnej (prawdy materialnej) konkretyzowana jest przez przepisy k.p.a. reguluj¹ce postêpowanie dowodowe za pomoc¹ szeregu zasad szczegó³owych, wród których wymieniæ nale¿y: zasadê
37 ONSA z 1984 r., nr 2, poz. 97 oraz OSPiKA 1986, nr 3, poz. 48 z glosami J. Borkowskiego i A. Jaroszyñskiego.
38 B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, Wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 79.
39 Wyrok NSA z 10 sierpnia 1983 r., sygn. I SA 367/83, ONSA 1983, nr 2, poz. 64. Por.
tak¿e wyrok NSA z 8 stycznia 2001 r., sygn. II SA 2625/00.
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oficjalnoci postêpowania dowodowego, zasadê otwartego katalogu rodków
dowodowych, zasadê równej mocy dowodowej rodków dowodowych czy te¿
zasadê swobodnej oceny dowodów. Nale¿y te¿ podkreliæ, i¿ ze wzglêdu na
donios³oæ zasady prawdy obiektywnej oraz jej charakter wszelkie instytucje
prawa dowodowego zawarte w k.p.a., w szczególnoci normy prawne reguluj¹ce poszczególne rodki dowodowe czy te¿ formy postêpowania wyjaniaj¹cego, musz¹ byæ interpretowane z uwzglêdnieniem dyrektyw wynikaj¹cych
z tej¿e zasady. Ponadto przebieg postêpowania dowodowego jest determinowany przez treæ pozosta³ych zasad ogólnych postêpowania administracyjnego,
unormowanych w art. 616 k.p.a., a wiêc równie¿ przez zasadê zaufania
obywateli do organów pañstwa40. Powy¿sze tezy zdaje siê te¿ odzwierciedlaæ
orzecznictwo NSA: przepisy k.p.a. nak³adaj¹ na organy administracji publicznej obowi¹zek m.in. podejmowania wszelkich kroków do dok³adnego wyjanienia stanu faktycznego sprawy, zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpuj¹cy
ca³ego materia³u dowodowego, umo¿liwienia stronom wypowiedzenia siê co do
zebranych dowodów i materia³ów przed wydaniem decyzji oraz do wskazania
w uzasadnieniu faktycznym decyzji okolicznoci, które organ uzna³ za udowodnione, dowodów, na których siê opar³ oraz przyczyn, z powodu których
innym dowodom odmówi³ wiarygodnoci i mocy dowodowej [...]. Prawid³owo
przeprowadzone postêpowanie dowodowe pozwala dopiero na ocenê, czy
w sprawie zosta³y w³aciwie zastosowane odpowiednie przepisy prawa materialnego41.
Zarówno w postêpowaniu administracyjnym, jak i w innych rodzajach
postêpowania sformu³owano szereg zasad i postulatów zapewniaj¹cych z jednej strony dotarcie do prawdy materialnej, z drugiej za zabezpieczenie
przed przewlekaniem sprawy. Jak wskaza³ WSA w Olsztynie: w sytuacji
przed³u¿aj¹cego siê postêpowania wyjaniaj¹cego w sprawie, organ zobligowany jest informowaæ strony na bie¿¹co o postêpach tocz¹cego siê postêpowania. Natomiast w przypadku ewidentnego naruszenia ustawowych terminów, przewidzianych do za³atwienia sprawy administracyjnej [...] organ
powinien wskazaæ inny termin zakoñczenia takiej sprawy. Je¿eli niezbêdne
jest zebranie kolejnych dowodów, to wówczas tak¿e zasadnym jest poinformowanie o tym strony. Nie mo¿e byæ bowiem tak, ¿e strona, na której wniosek
postêpowanie zosta³o wszczête, nie ma informacji co do jego dalszego toku
czy te¿ przewidywalnego terminu za³atwienia jej sprawy. Nonszalanckie naruszanie terminów ustawowych do zakoñczenia sprawy bez wskazania stronie przyczyn takiego naruszenia, mo¿e powodowaæ utratê zaufania obywateli
do organów administracji publicznej42.
40
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R. Kêdziora, op. cit., s. 225.
Wyrok NSA z 11 marca 1981 r., sygn. SA 272/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 19.
Wyrok WSA w Olsztynie z 8 stycznia 2009 r., sygn. II SAB/Ol 34/08.

168

Marta Sawczuk

Wskazaæ jeszcze nale¿y na jeden istotny aspekt. Otó¿ zgodnie z art. 75
k.p.a. jako dowód nale¿y dopuciæ wszystko, co mo¿e przyczyniæ siê do wyjanienia sprawy, a jednoczenie nie jest sprzeczne z prawem. Unormowanie
to wskazuje na zasadê równej mocy rodków dowodowych. Dowodem w postêpowaniu administracyjnym bêd¹ wszelkie niesprzeczne z prawem ród³a
prawdziwych informacji. Kodeks postêpowania administracyjnego wprawdzie
nie okrela, na czym sprzecznoæ polega, chodzi tu jednak o sprzecznoæ
w sensie materialnym, np. pos³u¿enie siê jako rodkiem dowodowym informacj¹, której treæ objêta jest prawnym zakazem rozpowszechniania. Do
grupy procesowych rodków dowodowych sprzecznych z prawem nale¿y zaliczyæ np. zeznania wiadków czy opinie bieg³ych, w stosunku do których
zastosowano presjê psychiczn¹ czy inne dzia³ania ograniczaj¹ce ich swobodê
wypowiedzi, takie jak groba bezprawna czy szanta¿. Dowodem sprzecznym
z prawem bêdzie te¿ fa³szywy dokument urzêdowy, tzn. dokument podrobiony lub przerobiony43. Zagadnienie to jest istotne z punktu widzenia omawianej zasady. Trudno bêdzie mówiæ o pog³êbianiu zaufania obywatela, kiedy
przy rozpoznaniu jego sprawy organ uwzglêdni dowody sprzeczne z prawem,
nieprawdziwe czy podrobione. Obywatel utraci wówczas wiarê nie tylko
w prawid³ow¹ dzia³alnoæ administracji, lecz tak¿e w praworz¹dn¹ idee pañstwa. Dlatego te¿ tak wa¿ne jest skrupulatne zbadanie dowodów w postêpowaniu wyjaniaj¹cym, na podstawie których powstaje rozstrzygniêcie w danej sprawie.
B. Adamiak jest zdania, ¿e ju¿ sam fakt dopuszczania przez organ dowodów przemawiaj¹cych za pozytywnym za³atwieniem sprawy stanowi realizacjê zasady pog³êbiania zaufania do organów pañstwa: realizacja tej zasady
nastêpuje, je¿eli strona uczestnicz¹c w postêpowaniu wyjaniaj¹cym mo¿e
stwierdziæ, ¿e organ ustalaj¹c zakres postêpowania dowodowego, dopuszcza
dowody, które przemawiaj¹ za pozytywnym za³atwieniem sprawy. Przy wyborze nastêpstw prawnych ustalonego stanu faktycznego uwzglêdnia s³uszny
interes w sprawie, nie przyznaj¹c prymatu interesowi publicznemu (aspekt
materialny)44.
Prawo do odwo³ania bêdzie kolejn¹ instytucj¹, za pomoc¹ której organy
maj¹ mo¿liwoæ wdro¿enia postulatów ujêtych w zasadzie pog³êbiania zaufania obywateli do w³adzy. Wskazuje to niestety na to, i¿ pewien poziom nieufnoci obejmuje nawet sam proces egzekwowania prawa. Organy administracji publicznej, a nawet s¹dy administracyjne nie s¹ wolne od podejrzeñ
o stronniczoæ, niedbalstwo i uchybienia. St¹d bierze siê potrzeba apelacji,
a niekiedy sprawa musi przejæ przez kilka instancji odwo³awczych, zanim
43
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G. £aszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, op. cit., s. 665666.
B. Adamiak, [w:] B. Adamiak (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wroc³aw 2008, s. 524.
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rozstrzygniêcie stanie siê wi¹¿¹ce i prawomocne45. Prawo do odwo³ania wywodziæ bêdziemy z konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnoci.
Wed³ug art. 78 Konstytucji RP46, ka¿da ze stron ma prawo do zaskar¿enia orzeczeñ i decyzji wydanych w pierwszej instancji z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych ustaw¹. Zasada ta znajduje realizacjê w zasadzie ogólnej dwuinstancyjnoci  przyjêtej w art. 15 k.p.a. i doprecyzowanej
w art. 127. Zgodnie z t¹ zasad¹, ka¿da sprawa indywidualna rozpoznawana
i rozstrzygana decyzj¹ organu pierwszej instancji w wyniku wniesienia odwo³ania podlega ponownemu rozpoznaniu i rozstrzygniêciu przez organ drugiej instancji. Od ka¿dej decyzji niestatecznej s³u¿y prawo odwo³ania, a wyj¹tki od tej zasady mog¹ byæ okrelone jedynie ustawowo. Dotyczy to
zarówno decyzji wydanej w postêpowaniu zwyk³ym, którego przedmiotem
jest rozpoznanie i rozstrzygniêcie sprawy decyzj¹ administracyjn¹, jak i postêpowania nadzwyczajnego, którego przedmiotem jest weryfikacja decyzji
administracyjnej wydanej w postêpowaniu zwyk³ym. Postêpowanie w sprawie wznowienia, sprawie stwierdzenia niewa¿noci, sprawie uchylenia
(zmiany) decyzji prawid³owej b¹d dotkniêtej wad¹ niekwalifikowan¹ oparte
jest na zasadzie dwuinstancyjnoci. Od decyzji wydanych w pierwszej instancji na zasadach ogólnych s³u¿y odwo³anie47. NSA stoi na stanowisku, i¿ do
uznania, ¿e zasada dwuinstancyjnoci postêpowania zosta³a zrealizowana,
nie wystarcza stwierdzenie, ¿e w sprawie zapad³y dwa rozstrzygniêcia dwóch
organów ró¿nych stopni. Konieczne jest te¿, by rozstrzygniêcia te zosta³y
poprzedzone przeprowadzeniem przez ka¿dy z organów, który wyda³ decyzjê,
postêpowania umo¿liwiaj¹cego osi¹gniêcie celów, dla których postêpowanie
to jest prowadzone48. Skutki naruszenia zasady dwuinstancyjnoci postêpowania s¹ wysoce donios³e: wydanie decyzji z pogwa³ceniem zasady dwuinstancyjnoci, obowi¹zuj¹cej w postêpowaniu administracyjnym (art. 15 k.p.a.),
godzi w podstawowe prawa i gwarancje procesowe obywatela i musi byæ
ocenione jako ra¿¹ce naruszenie prawa49. Bêdzie to wiêc kwalifikowana
wada decyzji administracyjnej, wymagaj¹ca stwierdzenia jej niewa¿noci na
podstawie art. 156 k.p.a.
Korelatem prawa odwo³ania jest obowi¹zek ponownego rozpatrzenie
sprawy indywidualnej przez w³aciwy organ drugiej instancji i ustosunkowania siê do merytorycznego rozpatrzenia sprawy i skontrolowania postêpowania oraz decyzji organu pierwszej instancji z punktu widzenia legalnoci
i celowoci. Kontrola organu odwo³awczego jest wiêc kontrol¹ pe³n¹, polega45
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P. Sztompka, op. cit., s. 348.
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(2008), s. 582.
48 Wyrok NSA z 12 listopada 1992 r., sygn. V SA 721/92, ONSA 1992, nr 34, poz. 95.
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j¹c¹ na ponownym merytorycznym rozstrzygniêciu sprawy. Zobowi¹zanie organu do takiego dzia³ania przepisami prawa zapobiec ma jego samowolnemu,
prawnie nieuzasadnionemu dzia³aniu50. Organ jest równie¿ zobowi¹zany zapewniæ wszystkim stronom udzia³ w postêpowaniu odwo³awczym. Jeli natomiast w jakikolwiek sposób nie umo¿liwi tego uczestnikom postêpowania,
mog¹ oni odnieæ siê do tego, opieraj¹c siê w³anie na przes³ankach p³yn¹cych z zasady zaufania: w ocenie skar¿¹cego nie zapewniono mu czynnego
udzia³u w postêpowaniu odwo³awczym, zapewniaj¹c ten udzia³ innym stronom postêpowania, czym naruszono art. 8 i 10 k.p.a. Kolegium Odwo³awcze
wyznaczaj¹c 14-dniowy termin na wypowiedzenie siê wy³¹cznie pozosta³ym
stronom naruszy³o zasadê zaufania do organu, zasadê czynnego udzia³u,
a przede wszystkim zasadê równoci wobec prawa51.
Tak wiêc realizacja przez stronê prawa odwo³ania nie bêdzie podlega³a
ani ograniczeniom formalnym, ani materialnym, kodeks nie uzale¿nia bowiem jej od udzia³u strony w postêpowaniu. Prawo wniesienia odwo³ania
ma nie tylko strona, która bra³a udzia³ w postêpowaniu zakoñczonym decyzj¹, ale równie¿ osoba, która wprawdzie nie bra³a w nim udzia³u, ale jest
stron¹ w rozumieniu przepisów art. 28 k.p.a. Brak ograniczeñ materialnych
wskazuje, ¿e uruchomienie postêpowania odwo³awczego nie jest uzale¿nione
od obiektywnego stwierdzenia naruszenia zaskar¿on¹ decyzj¹ interesu prawnego strony. Ocena, czy i w jakim zakresie rozstrzygniêcie realizuje interes
prawny strony, nale¿y wy³¹cznie do niej52.
Samo prawo do ponownego rozpoznania sprawy mo¿e stanowiæ czynnik
wzbudzaj¹cy czy te¿ pog³êbiaj¹cy zaufanie obywatela do organów pañstwa,
poniewa¿ zapewnia obywatelowi ponowne zbadanie jego sprawy, a tak¿e
wiadczyæ mo¿e b³êdach pope³nianych przez organ, które wymagaj¹ weryfikacji.
Reasumuj¹c zasada zaufania zak³ada maksymaln¹ humanitaryzacjê stosunku jednostka  w³adza publiczna, która to ma stanowiæ przeciwieñstwo
biurokracji i d¹¿yæ do wypracowania wzajemnego zaufania obywatela do
w³adzy i w³adzy do obywatela53. Jak trafnie wskazano w literaturze przedmiotu, w³adza nie wzbudzi w obywatelu zaufania do siebie bez wykazania
ufnoci do obywatela54. Nale¿y tak¿e zaznaczyæ, i¿ wspó³czesne orzecznictwo
podkrela konstytucyjny charakter zasady zaufania: z zasady wyra¿onej
w art. 8 k.p.a. wynika bowiem wymóg praworz¹dnego i sprawiedliwego pro50
51
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wadzenia postêpowania i rozstrzygniêcia sprawy, co jest zasadnicz¹ treci¹
zasady praworz¹dnoci. Zasada zaufania wyra¿ona w ww. przepisie ma kontekst konstytucyjny. Organy administracji publicznej s¹ zobowi¹zane, w ramach wyk³adni zgodnej z Konstytucj¹ RP, uwzglêdniaæ, ¿e zasada zaufania,
równie¿ w aspekcie procesowym, jest zasadniczym elementem zasady demokratycznego pañstwa prawa55.
Nakaz wzbudzania zaufania nie odnosi siê tylko do organu prowadz¹cego postêpowanie, ale te¿ do innych organów w³adzy pañstwowej (w³adzy
s¹downiczej, ustawodawczej), a jej celem jest stworzenie takiej sytuacji,
w której pozycje obywatela i w³adzy nie kszta³tuj¹ siê na zasadzie antagonistycznej polaryzacji, lecz przeciwnie  w³adza ma prawny obowi¹zek d¹¿yæ
do stworzenia takiej atmosfery postêpowania, w której obywatel ma zaufanie
i jest przekonany, ¿e stoj¹c przed urzêdem  reprezentacj¹ w³adzy  bêdzie
potraktowany w sposób sprawny, kompetentny, zgodny z prawem oraz maksymalnie uwzglêdniaj¹cy jego interesy56. Pamiêtaæ nale¿y, i¿ administracja
pe³ni wobec obywatela rolê s³u¿ebn¹. Wobec powy¿szego obowi¹zkiem organów jest m.in. udzielanie fachowej i rzetelnej pomocy, szczególnie tam, gdzie
brak takiej pomocy mo¿e skutkowaæ pozbawieniem mo¿liwoci dochodzenia
przez strony swoich uprawnieñ. Brak takiej pomocy jest wysoce naganny
i mo¿e prowadziæ do naruszenia konstytucyjnie chronionej godnoci cz³owieka, na której stra¿y stoi tak¿e administracja publiczna57.
Wnioski koñcowe zbie¿ne bêd¹ z podgl¹dami R. Taradejny, który w nastêpuj¹cy sposób podsumowa³ postulaty p³yn¹ce z zasady zawartej w art. 8 k.p.a.:
1) obs³u¿ osobê, która przysz³a do Ciebie ze swoj¹ spraw¹, dok³adnie
tak jak chcia³by byæ obs³u¿ony, bêd¹c na jej miejscu. I pamiêtaj, ¿e nastêpnego dnia to ty bêdziesz mieæ sprawê w urzêdzie;
2) obywatele nieprzekonani maj¹ prawo i bêd¹ sk³adaæ odwo³ania od
niekorzystnych dla nich decyzji i skargi na te decyzje  do s¹dów i gdzie tylko
siê da. Rozgoryczeni dadz¹ temu wyraz w wyborach oraz na ulicy  w zgromadzeniach, których przebieg mo¿e byæ czasem bardzo gwa³towny58.
Na zakoñczenie wskazaæ nale¿y, i¿ sama zasada ochrony zaufania nie
mo¿e byæ traktowana jako magiczna formu³a, za pomoc¹ której d¹¿yæ siê
bêdzie do masowego korygowania rozstrzygniêæ ustawodawczych. Takie niebezpieczeñstwo istnieje jednak zawsze i nale¿y zapobiegaæ sytuacjom, przy
których dochodziæ mo¿e do masowego, nieuzasadnionego odwo³ywania siê
przez obywateli do zasady zaufania. Dlatego te¿ jak wskazuje J. £êtowski:
w praktyce stosowania prawa zasadê zaufania nale¿y traktowaæ jako jeden
55
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z mo¿liwych wentylów bezpieczeñstwa, s³u¿¹cy tylko w indywidualnych przypadkach i w³aciwie tylko w postêpowaniu s¹dowym. Politycznie rzecz bior¹c
powinna byæ rozumiana szerzej: jako determinanta kierunku ustawodawstwa,
jako zasadnicza regu³a dzia³ania wszelkich organów pañstwa59. Wówczas odegraæ mo¿e, jak wskazuje autor, niezmiernie wa¿n¹, kszta³tuj¹c¹ rolê.

Summary
The principle of improving citizens trust towards public authority
Key words: general principle of administrative proceedings, principle of trust, public administration body/agency.

The principle of improving the trust of proceedings participants towards
public authority (the principle of clause 8 of the Administrative Procedure
Act dated 3.12.2010, Journal of Laws No. 6 of 2011, item 18, which came into
force 11.04.2011) is one of the most vital principles of general administrative
proceedings underpinning all other general principles. Judicial decisions and
juridical doctrine developed, on its basis, a number of directives which govern administrative proceedings. Arising from this principle are, for instance, the obligation of predictability of public administration actions, settling
doubts in favour of the citizen, and undertaking public administration actions within the boundaries of the law.
This article is about the essence of the trust principle of the proceedings
participants towards public authority in the light of the amended article 8 of
the Public Administration Act. Firstly, the article explains the notion of
trust in general, this is followed by a discussion on the principle based on
the provisions of administrative proceedings and its application in, for instance, the justification of an administrative decision, evidentiary proceedings, and the right to appeal. Finally, it specifies a list of legal requirements stemming from the principle of trust and presents the conclusions.
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Ocena oddzia³ywania na rodowisko
a ochrona wód przed zanieczyszczeniem
Wstêp
Woda jest nieocenionym i niezastêpowalnym zasobem rodowisko, poniewa¿ jest niezbêdna do ¿ycia, warunkuje funkcjonowanie wszystkich systemów
naturalnych (lasy) i przekszta³conych antropogeniczne (np. gleby u¿ytkowane
rolniczo), a tak¿e jest niezbêdnym surowcem we wszystkich procesach technologicznych. Brak wody odpowiedniej jakoci mo¿e powodowaæ spadek produkcji rolnej, przemys³owej i hamowaæ rozwój gospodarczy. Warunkiem rozwoju
gospodarczego s¹ wiêc zasoby dyspozycyjne wody czystej. Niestety rozwój
cywilizacyjny i gospodarczy wiata przyczyni³ siê do znacznego zmniejszenia
zasobów wodnych oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych1. Dlatego tak istotn¹ kwesti¹ jest ochrona wód powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem.
Jednym ze znacz¹cych róde³ zanieczyszczenia wód jest dzia³alnoæ inwestycyjna, a szczególnie przedsiêwziêcia2 o du¿ej skali, które w znacz¹cy
sposób zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji wp³ywaj¹ na zasoby
rodowiska, w tym tak¿e wody. W zwi¹zku z powy¿szym przed rozpoczêciem
realizacji takich przedsiêwziêæ nale¿y okreliæ ich wp³yw na zasoby rodowiska, takie jak woda, powietrze, gleba, lasy, przyroda o¿ywiona i nieo¿ywiona,
a tak¿e krajobraz. Do tego celu s³u¿¹ oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia
bêd¹ce jednym z podstawowych narzêdzi ochrony rodowiska w procesach
1 Zobacz wiêcej: E. Zêbek, Rola zasobów wód czystych w rozwoju gospodarczym, Ochrona
rodowiska 2002, nr 1, s. 3845.
2 Przedsiêwziêcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w rodowisko, polegaj¹ca
na przekszta³ceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym równie¿ na wydobywaniu
kopalin. Przedsiêwziêcia powi¹zane technologicznie kwalifikuje siê jako jedno przedsiêwziêcie, tak¿e je¿eli s¹ one realizowane przez ró¿ne podmioty. Zob. art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. nr 199,
poz. 1227)  dalej jako u.o.o..
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rozwoju gospodarczego. Przyk³adem inwestycji w znacznym stopniu wp³ywaj¹cej na zasoby rodowiska, w tym wody powierzchniowe jest oczyszczalnia
cieków.
Celem niniejszego artyku³u jest usystematyzowanie wiedzy i analiza aktów prawnych w zakresie ocen oddzia³ywania na rodowisko na przyk³adzie
oczyszczalni cieków oraz wskazanie roli oceny oddzia³ywania takiego przedsiêwziêcia na zasoby wodne. Analiza podstawowych aktów prawnych obowi¹zuj¹cych w Polsce w odniesieniu do regulacji unijnych oraz dostêpnej na ten
temat literatury wraz przyk³adow¹ ocen¹ oddzia³ywania oczyszczalni cieków
na rodowisko to metody badawcze wykorzystane w niniejszym artykule.

Podstawowe regulacje prawne w zakresie ocen
oddzia³ywania na rodowisko
Oceny oddzia³ywania na rodowisko (OO) zosta³y wprowadzone w pañstwach silnie rozwiniêtych, w tym w Stanach Zjednoczonych, na pocz¹tku lat
70. XX w. pocz¹tkowo dla przedsiêwziêæ, a nastêpnie dla planów i programów. Krajowe uregulowania prawne w zakresie OO s¹ skutkiem implementacji dyrektyw Wspólnot Europejskich3, tj. dyrektywy Rady 85/337/EWG
z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na rodowisko naturalne4 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wp³ywu niektórych planów i programów na rodowisko5,
a tak¿e dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny6, jak równie¿ Konwencji
o ocenach oddzia³ywania na rodowisko w kontekcie transgranicznym, sporz¹dzonej w Espoo 25 lutego 1991 r., a ratyfikowanej przez Polskê 24 wrzenia 1999 r.7
W prawodawstwie polskim regulacje prawne w zakresie ocen oddzia³ywania na rodowisko s¹ zawarte w ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko.
Wed³ug art. 71 tej¿e ustawy wyró¿niamy dwa rodzaje przedsiêwziêæ wymagaj¹cych uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. Do nich
nale¿¹:
1) przedsiêwziêcia mog¹ce zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
(grupa I);
3 J. Ciechanowicz-McLean (red.), Leksykon ochrony rodowiska, C.H. Beck, Warszawa
2009, s. 149-150.
4 Dz. Urz. UE L 175/1985.
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2) przedsiêwziêcia mog¹ce potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (grupa II).
Dla przedsiêwziêæ I grupy przeprowadzenie OO ma charakter obligatoryjny, a dla przedsiêwziêæ II grupy fakultatywny. Lista przedsiêwziêæ I i II
grupy zosta³a okrelona w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko8.

Procedura oceny oddzia³ywania na rodowisko
Procedura OO ma na celu dostarczenie podejmuj¹cemu decyzjê organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w rodowisko zosta³a zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyci wynikaj¹ce z jej
realizacji rekompensuj¹ straty w rodowisku. W OO dokonywana jest identyfikacja, prognoza, interpretacja i przekazanie w³aciwym organom oraz
spo³eczeñstwu informacji o przewidywanym wp³ywie planowanego przedsiêwziêcia na rodowisko, w tym tak¿e zdrowie ludzi9. Postêpowanie w sprawie
OO obejmuje weryfikacjê raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na rodowisko, uzyskanie wymaganych ustaw¹ opinii i uzgodnieñ oraz zapewnienie
mo¿liwoci udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu (art. 3 pkt 8 u.o.o..).
W wietle art. 51 ust. 2 u.o.o.. prognoza powinna uwzglêdniaæ nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) stan rodowiska na obszarze, gdzie ustalenia dokumentu najsilniej
wp³yn¹ na rodowisko;
2) najwa¿niejsze problemy dotycz¹ce ochrony rodowiska zwi¹zane z tematyk¹ ocenianego dokumentu, szczególnie wystêpuj¹ce na obszarach chronionych;
3) znacz¹ce skutki dla rodowiska spowodowane realizacj¹ ustaleñ dokumentu;
4) sposoby przeciwdzia³ania negatywnym skutkom wp³ywu ustaleñ dokumentu na rodowisko;
5) proponowane metody, które bêd¹ stosowane do monitorowania wp³ywu na rodowisko ustaleñ dokumentu;
6) mo¿liwoci trnsgranicznego wp³ywu na rodowisko realizacji ustaleñ
dokumentu10.
5
6
7
8
9
10

Dz.U. UE. L.197/30.
Dz.U. L 206 z dnia 22.07.1992 r.
Dz.U. nr 96, poz. 1110.
Dz.U. nr 213, poz. 1397.
J. Ciechanowicz-McLean (red.), op. cit., s. 149.
Zobacz wiêcej: M. Pcha³ek, Procedura strategicznych ocen planów i programów a oceny
oddzia³ywania na rodowisko przedsiêwziêæ, [w:] B. Rakoczy, M. Pcha³ek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony rodowiska, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 4862.
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Istotnym elementem OO jest ocena ryzyka rodowiskowego, czyli ocena
oddzia³ywania na zdrowie i ¿ycie ludzi, oraz ryzyka ekologicznego, w tym
wp³ywu na jakoæ wód powierzchniowych11. Oddzia³ywanie rozumie siê jako
zdarzenie lub dzia³anie zmieniaj¹ce rodowisko i wywo³uj¹ce okrelony skutek bezporedni. W ró¿nych warunkach to samo oddzia³ywanie mo¿e wywo³ywaæ ró¿ne skutki. Skutki te mog¹ poci¹gaæ za sob¹ ca³y szereg kolejnych
skutków i zdarzeñ, co mo¿na okreliæ jako wp³yw, który nastêpnie wywo³uje
skutki porednie. Skutki mog¹ mieæ charakter trwa³y lub czasowy, mog¹ byæ
pozytywne i negatywne, mieæ ró¿ny zasiêg (lokalny, globalny itd.), mog¹ mieæ
charakter skumulowany i synergiczny12.
W ramach oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko okrela
siê, analizuje i ocenia: 1) bezporedni i poredni wp³yw danego przedsiêwziêcia na rodowisko oraz zdrowie i warunki ¿ycia ludzi, dobra materialne,
zabytki oraz wzajemne oddzia³ywania miêdzy elementami, dostêpnoæ do
z³ó¿ kopalin; 2) mo¿liwoci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko; 3) wymagany zakres
monitoringu (art. 62 ust. 1 i 2 u.o.o..). Informacje zawarte w raporcie OO
powinny obejmowaæ m.in.:
 opis przewidywanych rodzajów i iloci zanieczyszczeñ, wynikaj¹cych z funkcjonowania planowanego przedsiêwziêcia;
 uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcê wariantu, ze wskazaniem jego oddzia³ywania na rodowisko, a w szczególnoci na ludzi, roliny, zwierzêta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodê i powietrze;
 opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcê;
 opis przewidywanych znacz¹cych oddzia³ywañ planowanego przedsiêwziêcia na rodowisko, obejmuj¹cy bezporednie, porednie, wtórne, skumulowane, krótko-, rednio- i d³ugoterminowe, sta³e i chwilowe oddzia³ywania
na rodowisko, wynikaj¹ce z istnienia przedsiêwziêcia, wykorzystywania
zasobów rodowiska i emisji;
 opis przewidywanych dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensacjê przyrodnicz¹ negatywnych oddzia³ywañ na rodowisko,
a w szczególnoci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralnoæ tego obszaru13.
Wynika to z koniecznoci poprawnej implementacji przepisów prawnych
UE, w szczególnoci dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1991 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (art. 96103 u.o.o..).
11 A. Ciechelska, Oceny oddzia³ywania jako narzêdzie realizacji zrównowa¿onego rozwoju,
Wyd. Ekonomia i rodowisko, Bia³ystok 2009, s. 47.
12 Ibidem, s. 51.
13 Zobacz wiêcej: M. Bar, J. Jendroka, W. Lenart, Ocena oddzia³ywania na rodowisko
w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporz¹dzanie raportów w procesie inwestycyjnym,
Warszawa 2009, s. 127180.

Ocena oddzia³ywania na rodowisko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem

177

Ponadto wa¿nym elementem raportu jest opis nastêpuj¹cych wariantów
przedsiêwziêcia: a) proponowany przez wnioskodawcê; b) alternatywny oraz
c) ekologiczny (proekologiczny), czyli najbardziej korzystny dla rodowiska14. Z kolei minimalizacja oddzia³ywañ przedsiêwziêcia na rodowisko
sprowadza siê przede wszystkim do zmiany lokalizacji inwestycji; stosowania
odpowiednich standardów technologicznych, zabezpieczeñ i systemów ostrzegawczych; stosowania czystszej technologii produkcji i obiegów zamkniêtych; wiêkszej efektywnoci energetycznej i surowcowej oraz redukcji iloci
wytwarzanych odpadów15.
W procedurze OO na mocy art. 77 ust. 1 u.o.o.. istnieje obowi¹zek
dokonania odpowiednich uzgodnieñ, a w niektórych przypadkach zasiêgniêcia opinii w³aciwego inspektora sanitarnego m.in. w zakresie higieny rodowiska, a zw³aszcza wody do spo¿ycia, czystoci powietrza atmosferycznego,
gleby wód i innych elementów rodowiska w zakresie ustalonym w odrêbnych przepisach16. Procedura oceny oddzia³ywania na rodowisko wymaga
równie¿ udzia³u spo³eczeñstwa. Udzia³ spo³eczeñstwa zapewnia demokratyzacjê procesu decyzyjnego, lepsze realizowanie celów zrównowa¿onego rozwoju oraz uwzglêdnienie interesu wszystkich interesariuszy17.

Oceny oddzia³ywania na rodowiska dla przedsiêwziêæ
w zakresie gospodarki ciekowej na przyk³adzie
oczyszczalni cieków
W wietle art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne18 celem
ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakoci wód oraz biologicznych
stosunków w rodowisku wodnym i na terenach podmok³ych. Cele te dotycz¹
tak¿e wód powierzchniowych. Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obejmuje:
1. Ograniczanie emisji do wód ze róde³ zanieczyszczeñ punktowych
przy zastosowaniu dopuszczalnych wartoci emisji ustalanych na podstawie
przepisów ustawy lub najlepszych dostêpnych technik w rozumieniu art. 3
pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska.
2. Ograniczanie emisji do wód ze róde³ zanieczyszczeñ obszarowych,
przez okrelanie jej warunków, z uwzglêdnieniem najlepszych dostêpnych
praktyk w zakresie ochrony rodowiska, o których mowa w szczególnoci
14
15
16

Ibidem, s. 188.
A. Ciechelska, op. cit., s. 93.
G. Dobrowolski, Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruñ 2011, s. s. 214.
17 A. Ciechelska, op. cit., s. 4849.
18 Dz.U. z 2012 r., poz. 145.
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w przepisach ustawy, a tak¿e w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo
ochrony rodowiska.
Jednym z bardzo wa¿nych instrumentów prawnych ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem jest pozwolenie wodnoprawne, które
pe³ni funkcje reglamentacyjn¹ i ochronn¹19. W wietle art. 122 ust. 1 pkt 3
prawa wodnego jest ono wymagane na wykonanie urz¹dzeñ wodnych. Istotny jest fakt, i¿ urz¹dzenia s³u¿¹ce do oczyszczania cieków (oczyszczalnie)
nie mieszcz¹ siê w zawartej w art. 9 ust. 1 pkt 19 prawa wodnego definicji
urz¹dzenia wodnego. Natomiast urz¹dzeniami takimi s¹ wyloty urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, s³u¿¹ce do wprowadzania cieków do wód lub urz¹dzeñ
wodnych oraz wyloty urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wprowadzania wody do wód lub
urz¹dzeñ wodnych (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit f).
Przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz¹dzeñ
wodnych inwestor jest zobowi¹zany do uzyskania decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 u.o.o..). Przedsiêwziêcia cile zwi¹zane
z gospodark¹ wodno-ciekow¹ to instalacje nale¿¹ce do przedsiêwziêæ I grupy, czyli wymagaj¹cych sporz¹dzenia raportu oceny oddzia³ywania. Zgodnie
z § 2.1. pkt 40 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.20,
do przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
zalicza siê instalacje do oczyszczania cieków przewidziane do obs³ugi nie
mniej ni¿ 100 000 równowa¿nych mieszkañców w rozumieniu art. 43 prawa
wodnego.
Przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania raportu oddzia³ywania oczyszczalni cieków na rodowisko, podobnie jak w przypadku innych inwestycji,
nale¿y sporz¹dziæ listê sprawdzaj¹c¹ (checklist), w której zostan¹ zebrane
podstawowe informacje o planowanym przedsiêwziêciu i stanie rodowiska.
Poza podstawowymi informacjami o przedsiêwziêciu i jego lokalizacji nale¿y
tutaj dostarczyæ informacji istotnych z punktu widzenia ochrony rodowiska,
m.in. o rodzaju i iloci cieków, obszarze, z jakiego bêd¹ oczyszczane oraz
sposobie ich dostarczenia do oczyszczalni (kanalizacja, transport samochodowy); informacje o najbli¿szym otoczeniu, czy w s¹siedztwie instalacji w odleg³oci nie mniejszej ni¿ 50-krotnoæ najwy¿szego miejsca wprowadzania gazów i py³ów do powietrza znajduje siê szpital, szko³a, przedszkole, zabudowa,
mieszkaniowa, obiekt prawem chroniony czy obszar Natura 2000. Ponadto
nale¿y dostarczyæ informacje o ródle zaopatrzenia w wodê, energiê ciepln¹
i elektryczn¹, o planowanej gospodarce osadami ciekowymi, opis technologiczny procesu oczyszczania cieków, o stopniu redukcji zanieczyszczeñ oraz
19 Zob. wiêcej: U. Szymañska, E. Zêbek, Prawo i ochrona rodowiska  prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony rodowiska naturalnego, wyd. 2 popr., Wyd.
UWM, Olsztyn 2010, s. 69.
20 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397).

Ocena oddzia³ywania na rodowisko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem

179

³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych do odbiornika, którym zazwyczaj
jest rzeka21.
Okrelenie iloci i sk³adu cieków odprowadzanych z planowanej oczyszczalni cieków jest kluczowym elementem raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko takiego przedsiêwziêcia. Pozwolenie wodnoprawne poza wykonaniem
urz¹dzeñ wodnych jest wymagane na odprowadzanie cieków do wód (art. 37
pkt 2 oraz 122 ust. 1 pkt 3 prawa wodnego). Okrelaj¹c iloci i sk³ad odprowadzanych cieków, nale¿y uwzglêdniæ wymagania dotycz¹ce odprowadzania
cieków i ich wp³yw na rodowisko okrelone w rozporz¹dzeniach z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska wodnego22 oraz z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia23.
Konieczne jest ustalenie, czy w rejonie planowanego przedsiêwziêcia nie ma
obszaru Natura 2000. Wa¿nym elementem jest tak¿e scharakteryzowanie
odbiornika cieków, polegaj¹ce na podaniu podstawowych informacji: nazwy,
wielkoci przep³ywów i informacji o stanie czystoci wód24.
Istotnym elementem OO oczyszczalni cieków jest przedstawienie wariantów realizacji przedsiêwziêcia. Jednym z nich jest wariant 0, tzn. wariant nierealizacji przedsiêwziêcia, w którym nale¿y wykazaæ, jakie z elementów rodowiska nie ulegn¹ zmianie, które ulegn¹ pogorszeniu, a które
ewentualnej poprawie. W przypadku wyboru takiego wariantu przedsiêwziêcia
z zakresu gospodarki ciekowej nie ulegn¹ zmianie stosunki wodne, nie zwiêkszy siê emisja ha³asu, wibracji oraz zanieczyszczeñ powietrza. Jednak¿e
w przypadku rezygnacji z budowy (rozbudowy lub modernizacji) oczyszczalni
cieków pogorszeniu ulegnie jakoæ wód powierzchniowych, gdy¿ zwiêkszaj¹ca
siê iloæ cieków nie bêdzie mog³a byæ oczyszczana we w³aciwy sposób. Ponadto w przypadku rezygnacji z budowy systemu kanalizacji na skutek przedostawania siê cieków ze zbiorników przydomowych lub z nieszczelnego starego
systemu kanalizacyjnego zanieczyszczaniu ulegaæ bêdzie ziemia i wody podziemne. Nale¿y tutaj zaznaczyæ, i¿ budowa urz¹dzeñ gospodarki ciekowej
wynika przewa¿nie z koniecznoci spe³nienia wymagañ prawnych. Niespe³nienie tych wymagañ oznacza z kolei koniecznoæ uiszczania przez odprowadzaj¹cego cieki, kar za naruszanie warunków pozwolenia wodnoprawnego lub podwy¿szonych op³at za odprowadzanie cieków bez takiego pozwolenia25.
21 T. Nowakowski, Zakres i metodyka sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki ciekowej, Wyd. Seidel Przywecki, Warszawa 2008, s. 39.
22 Dz.U., nr 137, poz. 984.
23 Dz.U. nr 204, poz. 1728.
24 T. Nowakowski, op. cit., s. 52.
25 Ibidem, s. 55.
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Oddzia³ywanie na wody powierzchniowe w zakresie ilociowym i jakociowym jest podstawowym oddzia³ywaniem oczyszczalni cieków. Oddzia³ywaniem pozytywnym bêdzie fakt, i¿ na skutek realizacji przedsiêwziêcia
nast¹pi poprawa jakoci rodowiska jako ca³oci lub jednego z jego elementów. Typowym przyk³adem takiego oddzia³ywania bêdzie zmniejszenie ³adunku odprowadzanych cieków, czego konsekwencj¹ bêdzie naturalny lub
sztuczny powrót gatunków zwierz¹t lub rolin do ekosystemu. Poza oddzia³ywaniem pozytywnym na zasoby wodne oczyszczalnia cieków mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ zw³aszcza w trakcie realizacji przedsiêwziêcia poprzez odprowadzanie wód z wykopów budowlanych. W zwi¹zku z tym w ocenie
niezbêdne jest wykazanie, ¿e odprowadzane cieki zarówno w fazie realizacji,
jak i eksploatacji przedsiêwziêcia nie spowoduj¹ przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ26. Ponadto w OO nale¿y uwzglêdniæ oddzia³ywania na inne komponenty rodowiska, takie jak powietrze, klimat akustyczny, gospodarka odpadami, przyroda o¿ywiona i nieo¿ywiona oraz krajobraz.
Oddzia³ywanie na powietrze bêdzie negatywne w przypadku nowo budowanej oczyszczalni, co jest spowodowane pojawieniem siê nowego ród³a emisji.
Natomiast pozytywne w przypadku budowy lub modernizacji instalacji do
unieszkodliwiania osadów ciekowych. Niezbêdne bêdzie jednak podanie
wp³ywu emisji na stan zanieczyszczenia powietrza i wykazanie, ¿e nie zostan¹ przekroczone dopuszczalne stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza okrelone
w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu27.
Oddzia³ywanie oczyszczalni cieków na przyrodê o¿ywion¹ i nieo¿ywion¹
prawie zawsze bêdzie negatywne. Jest to bardzo istotne w przypadku przedsiêwziêæ zlokalizowanych w pobli¿u obszarów Natura 2000. W tym przypadku zabronione jest podejmowanie dzia³añ mog¹cych w znacz¹cy sposób pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków rolin i zwierz¹t.
W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y wykazaæ, i¿ przedsiêwziêcie to nie wp³ynie
ujemnie na gatunki rolin i zwierz¹t oraz ich siedliska na tym obszarze.
Oczyszczalnia cieków powinna spe³niæ okrelone wymagania, a mianowicie:
1) stosowaæ substancje o ma³ym potencjale zagro¿eñ;
2) efektywne wytwarzaæ oraz wykorzystywaæ energiê, np. poprzez budowê ród³a energii na terenie oczyszczalni, energia ta bêdzie wytwarzana
w sposób zapewniaj¹cy ochronê zasobów rodowiska i przy zastosowaniu
alternatywnych róde³ energii (np. biomasy);
3) zapewniæ racjonalne zu¿ycie wody i innych surowców oraz materia³ów
i paliw poprzez stosowanie technologii bezodpadowych i ma³oodpadowych
26
27

Ibidem, s. 5859.
Dz.U. nr 47, poz. 281.
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oraz mo¿liwoæ odzysku powstaj¹cych odpadów, co zapewnia niskie zu¿ycie
wody, surowców, paliw i materia³ów oraz ogranicza iloæ powstaj¹cych odpadów oraz umo¿liwia ich odzysk28.
W przypadku oczyszczalni cieków powinien byæ wybrany wariant
uwzglêdniaj¹cy odpowiedni stopieñ redukcji zanieczyszczeñ w odprowadzanych ciekach, a tak¿e iloci wytwarzanego osadu ciekowego. Pod uwagê
nale¿y wzi¹æ wodoch³onnoæ, energoch³onnoæ, iloci i rodzaje wytwarzanych
odpadów i mo¿liwoci ich unieszkodliwiania, emisjê ha³asu, a tak¿e emisjê
zanieczyszczeñ do powietrza, zw³aszcza substancji z³owonnych29. Najczêciej
wybierany jest wariant oczyszczalni cieków, w której najwa¿niejszy proces
biologicznego oczyszczania cieków bêdzie prowadzony metod¹ osadu czynnego. Na tym etapie przy udziale mikroorganizmów zawartych w k³aczkach
osadu czynnego nastêpuje redukcja substancji biogennych, szczególnie fosforu i azotu30, odpowiedzialnych za proces eutrofizacji wód31. Bardzo istotn¹
kwesti¹ jest równie¿ gospodarka osadami ciekowymi, które wed³ug prawa
polskiego s¹ zakwalifikowane do odpadów32. Osady ciekowe po odpowiednim przygotowaniu mog¹ byæ wykorzystywane np. do nawo¿enia w rolnictwie, jednak¿e pod warunkiem spe³nienia odpowiednich norm zawartych
w rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych33. Osady ciekowe w pierwszej kolejnoci powinny
byæ poddane pe³nej stabilizacji tlenowej, a nastêpnie odwodnione. Odwodniony
osad po kompostowaniu i wapnowaniu (higienizacji) mo¿e byæ przeznaczony do
wykorzystania w rolnictwie. Najczêciej jednak jest wywo¿ony na sk³adowisko
odpadów lub przekazywany do odzysku34.
W ocenie oddzia³ywania oczyszczalni na rodowisko nale¿y tak¿e
uwzglêdniæ dzia³ania minimalizuj¹ce negatywny wp³yw tego przedsiêwziêcia
na rodowisko. Nale¿y tutaj wskazaæ przewidziane rodki zapobiegawcze:
 ha³as wywo³any eksploatacj¹ urz¹dzeñ poprzez stosowanie pasów ochronnych rolinnoci wysokiej;
 rozprzestrzenianie siê nieprzyjemnych zapachów z poletek odciekowych,
stacji zlewczej oraz zbiorników napowietrzaj¹cych poprzez rowy cyrkulacyjne, osadniki wtórne, biofiltry;
28
29
30
31

T. Nowakowski, op. cit., s. 7475.
Ibidem, s. 81.
Zobacz wiêcej: U. Szymañska, E. Zêbek, op. cit., s. 61.
Eutrofizacja to wzbogacanie wody biogenami, w szczególnoci zwi¹zkami azotu lub
fosforu, powoduj¹cymi przyspieszony wzrost glonów oraz wy¿szych form ¿ycia rolinnego,
w wyniku którego nastêpuj¹ niepo¿¹dane zak³ócenia biologicznych stosunków w rodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakoci tych wód (art. 9 pkt 4 prawa wodnego)
32 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 185,
poz. 1243 ze zm.).
33 Dz.U. nr 137, poz. 924.
34 Zob. wiêcej: M. Szwejkowska, E. Zêbek, Zagadnienia prawne i techniczne w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ciekowymi, Prawo i rodowisko 2005, nr 4(44), s. 107122.
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 emisja metanu poprzez stosowanie nowoczesnych instalacji przechwytywania metanu i jego energetycznego wykorzystania;
 przedostawanie siê zanieczyszczeñ do wód gruntowych z poletek osadowych poprzez okresowe kontrole stanu technicznego urz¹dzeñ;
 nadmiar odwodnionego kompostu nienadaj¹cego siê do rolniczego wykorzystania z uwagi na podwy¿szon¹ zawartoæ metali ciê¿kich poprzez wywóz i sk³adowanie na sk³adowisku odpadów lub utylizacjê w instalacjach;
 zagro¿enie ska¿enia wód odbiornika w przypadku awarii urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych poprzez okresowe kontrole i konserwacjê urz¹dzeñ oczyszczalni.
Ponadto w ramach kompensacji przyrodniczej w celu ograniczenia uci¹¿liwoci zwi¹zanych z u¿ytkowaniem ocenianego obiektu dodatkowo przewidziane s¹ systematycznie nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, tworz¹cej
naturalny bufor spe³niaj¹cy funkcjê izolacyjnoochronn¹ na granicy dzia³ki,
zgodnie z koncepcj¹ zagospodarowania terenu35.

Podsumowanie
Oceny oddzia³ywania przedsiêwziêæ na rodowisko s¹ bardzo wa¿nym
instrumentem reglamentacyjno-ochronnym zasobów rodowiska, w tym zasobów wodnych niezbêdnych w ¿yciu codziennym ludzi i rozwoju gospodarczym. Tym wiêksza jest rola OO, poniewa¿ prowadz¹ do okrelenia rodowiskowych uwarunkowañ przedsiêwziêcia ju¿ na etapie planowania, co ma
niezmiernie wa¿ne znaczenie w ochronie zasobów wodnych jeszcze przed
uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego m.in. na odprowadzanie cieków czy
budowê urz¹dzeñ wodnych. Przyk³adem przedsiêwziêcia oddzia³uj¹cego na
wody powierzchniowe, dla których wymagane jest sporz¹dzenie OO, s¹
oczyszczalnie cieków, które poprzez redukcjê iloci zanieczyszczeñ w ciekach (szczególnie fosforu i azotu) przyczyniaj¹ siê do poprawy jakoci wód
powierzchniowych oraz odnowy ¿ycia biologicznego.
Niestety w wielu przypadkach dokumenty planowania w ochronie rodowiska, w tym tak¿e plany ochrony rodowiska oraz strategiczne oceny oddzia³ywañ na rodowisko, które wyznaczaj¹ ramy dla póniejszej realizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, s¹ sporz¹dzane nierzetelnie i z niepe³nym przestrzeganiem przepisów prawa  szczególnie
w zakresie udzia³u spo³eczeñstwa36. W przypadku raportu OO obowi¹zek
35 Przyk³adowy raport oddzia³ywania na rodowisko oczyszczalni cieków (dla gminy Kowala w miejscowoci Parzenice) zob. [online] <www.sul.com.pl>.
36 Zob. wiêcej: M. Szwejkowska, Przestêpstwo nadu¿ycia w³adzy w kontekcie zasady planowoci w ochronie rodowiska, [w:] W. P³ywaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne
aspekty ochrony rodowiska, Katedra Kryminologii i Polityki kryminalnej WPiA UWM w Olsztynie, s. 129142.
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konsultowania z RDO i organami inspekcji sanitarnej tylko w niewielkim
stopniu s³u¿y jako rodek zapewnienia odpowiedniej jakoci tych ocen.
W znacznej mierze spowodowane jest to sposobem uregulowania ustawowego
celu i zakresu tych konsultacji, zgodnie z którym organy te maj¹ siê wypowiedzieæ w sprawie realizacji przedsiêwziêcia i warunków tej realizacji. Brakuje natomiast wyranego wskazania na kwestie samej weryfikacji raportu.
Udzia³ spo³eczeñstwa w niewielkim stopniu s³u¿y kontroli odpowiedniej
jakoci ocen. Z kolei s¹dy administracyjne czêsto unikaj¹ rozstrzygania kwestii dotycz¹cych poprawnoci formalnej i merytorycznej raportów OO, mimo
i¿ jest to podnoszone w skargach na decyzje37. Dlatego wydaje siê byæ uzasadnionym postulat, aby oceny oddzia³ywania przedsiêwziêæ by³y wykonywane rzetelnie i ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu planowanego przedsiêwziêcia na wody powierzchniowe. Aspekt ten jest bardzo wa¿ny nie tylko
dla zwyk³ego obywatela, ale tak¿e dla inwestora, poniewa¿ nale¿y pamiêtaæ, i¿ bez zasobów wodnych odpowiedniej jakoci mo¿e zostaæ zahamowany
proces inwestycyjny danego przedsiêwziêcia.

Summary
Environmental impact assessment
and water protection before pollution
Key words: environmental impact assessment, water protection, sewage treatment.

In this article was analyzed the general legal regulations of environmental impact assessment. These assessments of enterprises are fundamental
are regulative and protective instruments in resources of environment, included surface and underground waters. They lead to determination of environmental conditioning of enterprises already on stage planning. The sewage
treatments are an example of development project, which exacting EIA and
positive influence the surface waters because contribute in reduction of pollutions and improvement of water quality and renovation of their biological
life. The correctly and square prepared environmental impact assessment
with special regard the influence of planned enterprise the superficial and
underground waters are very important with regards to the investment
process of the enterprise without water resources of suitable quality can be
stopped.

37 M. Bar, J. Jêdroka, Ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko a oceny oddzia³ywania na obszar Natura 2000, [w:] B. Rakoczy, M. Pcha³ek (red.), op. cit., s. 1536.
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Standardy prowadzenia mediacji i postêpowania
mediatora uchwalone przez Spo³eczn¹ Radê ADR
przy Ministrze Sprawiedliwoci
Celem artyku³u jest przedstawienie i ocena standardów prowadzenia
mediacji i postêpowania mediatora uchwalonych przez Spo³eczn¹ Radê ds.
Alternatywnych Metod Rozwi¹zywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze
Sprawiedliwoci1 (dalej jako Rada ADR). Analizowane standardy  jak wskazano w preambule tego aktu  stanowi¹ tzw. soft law, czyli maj¹ charakter
wytycznych i wskazówek dla mediatorów, nie s¹ ród³em prawa i nie mog¹
byæ podstaw¹ do wysuwania roszczeñ prawnych. Ich g³ówne funkcje s¹ nastêpuj¹ce:
 s³u¿¹ jako pomoc w prowadzeniu praktyki mediacyjnej;
 zapewniaj¹ wiêksze bezpieczeñstwo stronom mediacji oraz samym mediatorom;
 zwiêkszaj¹ zaufanie spo³eczne do mediacji jako rodka rozwi¹zywania
konfliktów;
 pomagaj¹ kandydatom na mediatorów przy podejmowaniu decyzji
o podjêciu siê tej funkcji2.
Na wstêpie nale¿y podkreliæ, i¿ zgodnie z istot¹ mediacji  ufundowan¹
w szczególnoci na zasadzie dobrowolnoci, w³asnoci/autonomii konfliktu
oraz posiadania przez strony w³adzy decyzyjnej w sporze  mo¿liwe jest
1 Spo³eczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwi¹zywania Konfliktów i Sporów (Civic
Council for Alternative Dispute Resolution at the Ministry of Justice) jest zespo³em doradczym
Ministra Sprawiedliwoci do spraw szeroko rozumianej problematyki Alternatywnych Metod
Rozwi¹zywania Konfliktów i Sporów (ang. Alternative Dispute Resolution  ADR). Rada ds.
ADR zosta³a powo³ana na podstawie zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci nr 55/08/DNWO
z dnia 1 sierpnia 2005 r. Analizowane standardy uchwalono 26 czerwca 2006 r. Szerzej na
temat Rady ADR zob. [online] <http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/o-radzie/>.
2 Zob. Preambu³a standardów prowadzenia mediacji i postêpowania mediatora, uchwalonych przez Radê ADR: [online] <http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje/>.
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tworzenie dla potrzeb ka¿dego konkretnego dyskursu mediacyjnego3 odmiennego, specyficznego regulaminu postêpowania mediacyjnego (w tym katalogu
preferowanych zachowañ mediatora, a tak¿e stron i innych uczestników mediacji), maj¹c zw³aszcza na uwadze funkcje ochronn¹, gwarancyjn¹ oraz organizacyjn¹ tych regu³4. W literaturze przedmiotu oraz praktyce mediacyjnej
pojawia siê wiele koncepcji (bardziej lub mniej szczegó³owych) katalogów
g³ównych regu³ dyskursu mediacyjnego, okrelanych najczêciej mianem: kodeksów postêpowania (etyki) mediatorów, regulaminów postêpowania mediacyjnego, standardów postêpowania mediacyjnego czy po prostu zasad/regu³
mediacji5. Ich charakter i stopieñ szczegó³owoci uzale¿nione s¹ przede
wszystkim od preferencji mediacyjnych (internalizowanego paradygmatu
mediacyjnego) ich twórcy oraz zak³adanego zakresu ich zastosowania (nie
bez znaczenia jest to, czy regu³y maj¹ mieæ charakter uniwersalny, czy te¿
dotyczyæ wprost okrelonego rodzaju mediacji, np. mediacji rodzinnej, gospodarczej, pracowniczej czy s¹siedzkiej; mediacji ad hoc czy mediacji instytucjonalnej, mediacji s¹dowej czy mediacji pozas¹dowej). Z pewnoci¹ na ich
ostateczn¹ treæ wp³ywaj¹ dodatkowo takie czynniki jak: poziom stanu wiadomoci, wiedzy, dowiadczenia mediacyjnego, a tak¿e praktyczne uwarunkowania (potrzeby) twórców konkretnego katalogu regu³ mediacji.
Zaproponowane przez Radê ADR standardy prowadzenia mediacji i postêpowania mediatora poprzedza preambu³a, w której zamieszczono definicjê
mediacji, rozumiej¹c j¹ jako: dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo
przygotowana, niezale¿na i bezstronna osoba, za zgod¹ stron, pomaga im
poradziæ sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom okreliæ kwestie sporne, zmniejszyæ bariery komunikacyjne, opracowaæ propozycje rozwi¹zañ i  jeli taka jest wola stron  zawrzeæ wzajemnie satysfakcjonuj¹ce
porozumienie. Przedstawione pojmowanie mediacji, nieograniczaj¹ce jej ce3 Dyskurs mediacyjny jest przez autora postrzegany jako racjonalny, sekwencyjny proces
(komunikacyjno-poznawczo-relacyjno-decyzyjny) prowadzony pomiêdzy stronami sporu (lub ich
reprezentantami) przy udziale neutralnej (bezstronnej) osoby trzeciej w postaci mediatora
 skoncentrowany na rozwi¹zaniu tego¿ sporu poprzez zawarcie porozumienia oraz realizacji
pozosta³ych wieloaspektowych celów mediacji, oparty na regu³ach mediacyjnej etyki mowy oraz
idealnej sytuacji mowy. Szerzej na temat rozumienia istoty mediacji, jej wieloaspektowych
celów oraz zasad, etapów i cech dyskursu mediacyjnego zob. A. Zienkiewicz, Studium mediacji.
Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007, s. 3146, 96156.
4 Szerzej na temat wyró¿nianych przez autora funkcji za³o¿onych (celów) mediacji zob.
ibidem, s. 268271.
5 Tytu³em przyk³adu por. np.: Europejski Kodeks Postêpowania dla Mediatorów uchwalony pod auspicjami Komisji Europejskiej; Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony
przez Radê ADR; Kodeks Etyki Mediatora Polskiego Centrum Mediacji, Warszawa; Model
Standards of Practice for Mediators of the ABA, SPIDR and AAA; Rules of procedure for
voluntary mediation  The Danish Institute of Arbitration (Copenhagen Arbitration); WIPO
Mediation Rules  Genewa; Rules of the Mediation Institute of The Stokholm Chamber of
Commerce czy Katalog Fundamentalnych Regu³ Dyskursu Mediacyjnego zaproponowany
przez autora  ibidem, s. 139150.
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lów jedynie do osi¹gniêcia przez strony porozumienia, zas³uguje na aprobatê.
Instytucja ta ma bowiem do zaoferowania realizacjê wieloaspektowych celów:
nadrzêdnych (dalszych) w wymiarze personalnym, interpersonalnym spo³ecznych oraz podrzêdnych (bli¿szych) w wymiarze komunikacyjnym, psychologicznym, negocjacyjno-informacyjnym. Poza doprowadzeniem do poprawy komunikacji stron i zawarcia przez nie porozumienia w mediacji mo¿na
osi¹gn¹æ tak istotne i konkretne cele, jak np. zlikwidowanie przyczyn konfliktu, odbudowanie pomiêdzy stronami sporu pozytywnych relacji i podstaw
wspó³pracy oraz spowodowanie procesów samopoznania, samodoskonalenia
i tzw. wewnêtrznego wzrostu moralnego (the transformative paradigm of
meditation)6.
Rada ADR w preambule aktu podkrela jednoczenie, i¿ powodzenie
mediacji jako skutecznej metody rozwi¹zywania konfliktów zale¿y w du¿ym
stopniu od profesjonalizmu mediatorów i wysokiego poziomu ich etyki zawodowej, z czym nale¿y siê w pe³ni zgodziæ.
Autorzy analizowanego katalogu regu³ zaproponowali dziesiêæ nastêpuj¹cych standardów adresowanych przede wszystkim do osoby mediatora:
Standard I  Mediator dba o dobrowolnoæ uczestniczenia w mediacji
i zawierania porozumienia.
Standard II  Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu.
Standard III  Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji.
Standard IV  Mediator dba o poufnoæ mediacji.
Standard V  Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu
mediacji.
Standard VI  Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych.
Standard VII  Mediator wspó³pracuje z innymi specjalistami dla dobra
postêpowania mediacyjnego.
Standard VIII  Przerwanie lub zakoñczenie postêpowania mediacyjnego.
Standard IX  Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.
Standard X  Mediator rzetelnie informuje o swoich us³ugach7.
6

Szerzej na temat wieloaspektowych celów mediacji zob. A. Zienkiewicz, op. cit., s. 96122;
L. Riskin, Understanding mediators orientations, strategies and techniques: A grid for the
perplexed, Harvard Negotiation Law Review 1996, nr 1, s. 18-24, 42-44; R. Russel, Conflict
analysis in relation to mediator strategy and type, [online] <www.mediate.com/articles/>;
J. Folberg, D. Golann, L. Kloppenberg, T. Stipanowich, Resolving disputes. Theory, practice,
and law, New York 2005, s. 196199.
7 Podobne regulacje zawiera: The Model Standards of Conduct for Mediators z 1994 r.,
uchwalony przez the American Arbitration Association, the American Bar Association Section of
Dispute Resolution oraz the Society of Professionals in Dispute Resolution oraz jego zrewidowana wersja z 2005 r., uchwalona przez the American Arbitration Association, the American Bar
Association Section of Dispute Resolution oraz the Association for Conflict Resolution zob.
[online] <www.abanet.org/dispute/news/ModelStandardsofConductforMediatorsfinal05.pdf>.
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Standard I podkrela fundamentaln¹ zasadê dobrowolnoci mediacji8,
która dotyczy nieprzymuszonego wejcia stron w dyskurs mediacyjny, uczestniczenia w nim oraz mo¿liwoci wycofania siê z niego na ka¿dym etapie (o ile
strony nie postanowi³y obligatoryjnego udzia³u w okrelonej liczbie sesji mediacyjnych)9. Ponadto emanacj¹ zasady dobrowolnoci jest w pe³ni autonomiczna w³adza decyzyjna stron co wyboru/zmiany osoby mediatora oraz zawarcia porozumienia w zaakceptowanej przez strony treci. Uzupe³niaj¹c
przewidziane w I standardzie treci, nale¿y podkreliæ, i¿ w ramach mediacji
strony sporu zachowuj¹ dodatkowo autonomiê m.in. co do wyboru/akceptacji
regu³ postêpowania mediacyjnego, alokacji czasoprzestrzennej dyskursu, formy i sposobów komunikowania siê, stosowania mediacji poredniej/bezporedniej, prowadzenia okrelonych etapów mediacji, obecnoci i roli osób
trzecich (np. prawników, ekspertów) czy wykorzystania okrelonych strategii
i technik przez mediatora w ich sporze. Dobrowolnoæ uczestniczenia w mediacji dotyczy równie¿ osoby mediatora, który mo¿e nie wyraziæ zgody na
poprowadzenie mediacji10.
Standard II stanowi, i¿ mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu.
W sytuacji jakiekolwiek zainteresowania porednika przedmiotem sporu powinien on zatem odmówiæ wejcia albo kontynuowania dzia³alnoci w roli
mediatora, wy³¹czaj¹c siê ze sprawy. Co wiêcej, mediator nie narzuca stronom rozwi¹zañ  to strony zachowuj¹ w³adzê co do ostatecznego kszta³tu
8 Zasadê dobrowolnoci mediacji gwarantuj¹ równie¿ przepisy prawa, np. art. 183 ze zn. 1
k.p.c., art. 23a k.p.k., art. 3a ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o postêpowaniu w sprawach
nieletnich (Dz.U. z 2002 r., nr 11, poz. 109, z póñ. zm.). Nie narusza jej to, i¿ podmiotem
inicjuj¹cym postêpowanie mediacyjne mo¿e byæ, poza stronami, jedna z nich albo s¹d (por.
art. 183 ze zn. 1 § 2 k.p.c.).
9 Regu³a dobrowolnoci mo¿e wyj¹tkowo doznawaæ ograniczeñ w sytuacji obligatoryjnego
wymogu skorzystania z mediacji, wynikaj¹cego wprost z przepisów prawa albo postanowienia
s¹du, wydanego w ramach prowadzonego postêpowania s¹dowego, na które nie przys³uguje
stronom sprzeciw (mandatory mediation). Dotyczy to zw³aszcza sytuacji prowadzenia dyskursu
mediacyjnego w ramach s¹downictwa pañstwowego (court  annexed mediation). S. Bullock,
L. Gallagher wyró¿niaj¹ dodatkowo semi-mandatory mediation, której istot¹ jest uprawnienie
stron do wycofania siê z postêpowania mediacyjnego (opcja wyjcia  opt out), pomimo i¿ s¹d
skierowa³ strony do mediacji  S. Bullock, L. Gallagher, Surveying the state of the mediative art:
A guide to institutionalizing mediation in Louisiana, Louisiana Law Review 19961997, nr 57,
s. 947. Szerzej na temat voluntary/mandatory mediation zob. np. H. Streeter-Schaefer, A look
at court mandated civil mediaton, Drake Law Review 20002001, nr 49, s. 367389;
S. Bullock L. Gallagher, op.cit., s. 947950; J. Alfini, J. Barkai, R. Bush, M. Hermann,
J. Hyman, K. Kovach, C. Liebman, S. Press, L. Riskin, What happens when mediation is
institutionalized?: to the parties, practitioners, and host institutions, Ohio State Journal on
Dispute Resolution 19931994, nr 9, s. 307332.
10 Mediator zazwyczaj mo¿e, a czasami jest zobligowany odmówiæ prowadzenia mediacji
(np. w sytuacji konfliktu interesów czy braku mo¿liwoci zachowania bezstronnoci lub neutralnoci w sporze). Warto równie¿ zwróciæ uwagê na to, i¿ tzw. mediator sta³y (w odró¿nieniu od
mediatora ad hoc) mo¿e odmówiæ prowadzenia mediacji tylko z wa¿nych powodów (art. 183 ze
zn. 2 § 4 k.p.c.).
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treciowego zawieranej ugody11. Mediator funkcjonuj¹cy w ramach tzw. strategii ewaluatywnej uprawniony jest jednak do udzielania pomocy stronom
w generowaniu optymalnych opcji rozwi¹zania sporu, proponowaniu w³asnych ich wariantów, a nawet argumentowaniu za jednym z nich. Zasadniczo
jednak w tzw. klasycznej (facylitatywnej) mediacji jest on jedynie rzecznikiem rzetelnej procedury (sprzyjaj¹cej osi¹gniêciu dobrowolnego porozumienia), opartej na zasadach mediacyjnej etyki mowy (zrozumia³oæ, prawdziwoæ,
s³usznoæ) i mediacyjnej sytuacji mowy (tzw. sprawiedliwoæ proceduralna
 równoæ/symetrycznoæ uprawnieñ i obowi¹zków stron, wolnoæ argumentowania, zasada si³y lepszego argumentu)12.
Standard III statuuje zasadê, i¿ mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji13. Szczegó³owe rozwiniêcie tej fundamentalnej dyrektywy
stanowi¹ kolejne regu³y, a mianowicie: Mediator nie przychyla siê do racji
¿adnej ze stron, prowadzi mediacjê w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga miêdzy stronami nie wp³ywa³a na przebieg mediacji ani na jej ostateczny rezultat. Jeli porednik nie jest w stanie prowadziæ mediacji w bezstronny sposób, jest zobowi¹zany do wycofania siê z postêpowania mediacyjnego.
Mediator wystrzega siê stronniczoci lub okazywania uprzedzeñ i oceniania
stron ze wzglêdu na ich pochodzenie, wykszta³cenie, wiek, p³eæ lub zachowanie podczas mediacji. W zwi¹zku z prowadzon¹ mediacj¹ mediator nie nawi¹zuje takich relacji, które mog¹ budziæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci, a w szczególnoci nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron ¿adnych
11 Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ zawierane porozumienie powinno byæ nie tylko wzajemnie
akceptowalne, ale tak¿e korzystne dla obydwu stron. St¹d te¿ mediator niejednokrotnie musi
rozstrzygn¹æ dylemat etyczny: czy i jak bez naruszenia zasady bezstronnoci i neutralnoci
powinien interweniowaæ w sytuacji, kiedy jedna ze stron mog³aby doznaæ ra¿¹cego/dotkliwego
pokrzywdzenia ze wzglêdu na ustalon¹ i aprobowan¹ przez obie strony treæ porozumienia
(negacja regu³y chc¹cemu nie dzieje siê krzywda).
12 Szerzej na temat istoty mediacji facyliatywnej, ewaluatywnej oraz trzeciej z g³ównych
orientacji mediacyjnych  transformative mediation zob. np. L. Riskin, op. cit., s. 7 i n.;
S. Imperati, Mediator practice models: the intersection of ethics and stylistic practices in mediation, Willamette Law Review 1997, nr 33, s. 707714; R. Moberly, Mediator gag rules: Is it
ethical for mediators to evaluative or advise?, South Texax Law Review 1997, nr 38, s. 670678;
M. Levin, The propriety of evaluative mediation: Concerns about the nature and quality of
evaluative opinion, Ohio State Journal on Dispute Resolution 2001, nr 16, s. 267 i n.;
J. Stulberg, Facilitative versus evaluative mediatior orientations: Piercing the grid lock, Florida State University Law Review 1997, nr 24, s. 985 i n.; E. Waldmann, The evaluative-facilitative debate in mediation:applying the lens of therapeutic jurisprudence, Marquette Law
Review nr 82, s. 155170; R. Baruch Bush, J. Folger, The promise of mediation: Responding to
conflict through empowerment and recognition, San Francisco 1994; R. Baruch Bush, Efficiency
and protection, or empowerment and recognition?: The mediators role, and ethical standards in
mediation, Florida Law Review nr 41, s. 253 i n.; P. Franz, Habits of highly effective transformative mediation program, Ohio State Journal on Dispute Resolution 19971998, nr 13,
s. 10391070; J. Seul, How transformative is transformative mediation? A constructive-developmental assessment, Ohio State Journal on Dispute Resolution 19992000, nr 15, s. 135172.
13 Zasadê bezstronnoci mediatora wyra¿aj¹ równie¿ przepisy prawa  zob. np. art. 183 ze
zn. 3 k.p.c.
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prezentów lub innych korzyci, z wy³¹czeniem wynagrodzenia mediatora.
Porednik nie podejmuje siê mediacji lub wy³¹cza siê z jej kontynuowania,
je¿eli uzna, ¿e istnieje konflikt interesów o charakterze profesjonalnym lub
osobistym ze stronami lub ich pe³nomocnikami. Mediator ujawnia stronom
wszelkie z nimi zwi¹zki o charakterze zawodowym lub prywatnym i uwzglêdnia ich stanowisko w tym zakresie.
W tym miejscu nale¿y podkreliæ, i¿ zachowanie przez mediatora pe³nej
bezstronnoci w sporze nie zawsze jest zadaniem ³atwym, z pewnoci¹ jest to
postulat, do którego maksymalnej realizacji zawsze godzi siê d¹¿yæ. System
normatywnych gwarancji zachowania niezale¿noci mediatora w sporze jest
w Polsce rozwiniêty na ró¿nych poziomach:
 od wi¹¿¹cych gwarancji ustawowych (zob. np. obowi¹zek zachowania
bezstronnoci mediatora przy prowadzeniu mediacji wyra¿ony w art. 183 ze
zn. 3 k.p.c. czy zakaz ³¹czenia funkcji mediatora z zawodem czynnego sêdziego w sprawach cywilnych oraz adwokata, radcy prawnego w sprawach karnych i nieletnich14);
 poprzez wi¹¿¹ce z woli stron regulaminy mediacji formu³owane i przyjmowane przez orodki mediacyjne lub ad hoc przez strony na etapie premediacyjnym;
 po akty normatywne o charakterze niewi¹¿¹cym, jednak¿e stosowane
z uwagi na autorytet podmiotów je tworz¹cych (np. Europejski Kodeks Postêpowania dla Mediatorów uchwalony w lipcu 2004 r. pod auspicjami Komisji
Europejskiej czy Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony w maju
2008 r. przez Radê ADR).
Wreszcie pewn¹ poredni¹ gwarancj¹ dla ewentualnej stronniczoci mediatora s¹ fundamentalne zasady: dobrowolnoci, swobodnej woli stron co do
zawarcia i treci ugody oraz postulat jej wzajemnej korzystnoci i akceptowalnoci dla stron.
Standard IV stanowi, i¿ mediator dba o poufnoæ mediacji. Rozwiniêciem
tej zasady s¹ nastêpuj¹ce regu³y: Zarówno mediacja, jak i jej przebieg, rezultaty s¹ objête tajemnic¹. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które
uzyskuje podczas prowadzenia mediacji (z wyj¹tkiem przestêpstw wymienionych w art. 240 k.k.). Porednik lub orodek mediacyjny przechowuje dokumentacjê z mediacji w sposób respektuj¹cy zasadê poufnoci. Dokumentacja
mo¿e obejmowaæ pisemn¹ zgodê stron na udzia³ w mediacji, zarejestrowanie
sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od stron (wraz z zapisem
o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
14 Zob. art. 183 ze zn. 2 § 2 k.p.c., art. 23a § 3 k.p.k. oraz § 6 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego
w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001, nr 56, poz. 591). Przy czym istnieje brak ustawowej instytucji wy³¹czenia mediatora, któr¹ rekompensuje zazwyczaj mo¿liwoæ wyjcia stron z mediacji
na ka¿dym etapie postêpowania lub zmiany osoby mediatora.
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postêpowania mediacyjnego), deklaracjê przestrzegania zasady poufnoci
przez osoby trzecie obecne na sesjach mediacyjnych, kopiê porozumienia
mediacyjnego i kopiê protoko³u z postêpowania mediacyjnego przekazywanego do s¹du, jeli s¹d skierowa³ sprawê do mediacji. Inne sposoby gromadzenia dokumentacji z mediacji wymagaj¹ wyranej zgody stron. Uzupe³niaj¹co
nale¿y podkreliæ, i¿ wszelkie informacje przekazane mediatorowi jako poufne przez jedn¹ ze stron mog¹ byæ ujawnione drugiej stronie tylko za pozwoleniem strony przekazuj¹cej. W ocenie autora jakiekolwiek informacje i dokumenty ujawnione w toku dyskursu mediacyjnego s¹ objête tajemnic¹ i mog¹
byæ odtajnione tylko i wy³¹cznie:
 za wspóln¹ zgod¹ stron;
 je¿eli taki obowi¹zek nak³adaj¹ przepisy prawa w randze co najmniej
ustawowej lub jest to uzasadnione ze wzglêdu na ochronê ¿ycia lub zdrowia
ludzkiego albo wyj¹tkowo wa¿ny interes spo³eczny lub strony;
 mo¿na je ustaliæ lub poznaæ tak¿e poza dyskursem mediacyjnym;
 w zakresie wymaganym do realizacji lub wyegzekwowania postanowieñ porozumienia osi¹gniêtego bezporednio w wyniku mediacji.
Ponadto mediator nie powinien byæ powo³ywany na wiadka w postêpowaniu s¹dowym, arbitra¿owym lub jakimkolwiek innym na okolicznoæ faktów, dowodów i twierdzeñ ujawnionych w postêpowaniu mediacyjnym, chyba
¿e jest to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê ¿ycia lub zdrowia ludzkiego,
wyj¹tkowo wa¿ny interes spo³eczny lub strony albo obie strony zwolni¹ go
z obowi¹zku zachowania poufnoci (tajemnicy) mediacji15.
Standard V wprowadza zasadê, i¿ mediator rzetelnie informuje strony
o istocie i przebiegu mediacji. Rozwiniêcie tej dyrektywy stanowi¹ nastêpuj¹ce
regu³y: Przed rozpoczêciem postêpowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i mo¿liwe rezultaty mediacji, a w szczególnoci:
 informuje strony, ¿e jest bezstronny i neutralny;
 informuje strony, ¿e ewentualne porozumienie zawarte w wyniku mediacji bêdzie sprawdzone przez s¹d pod k¹tem zgodnoci z prawem i zasada15 Istotnie zasadê poufnoci mediacji wspieraj¹ równie¿ przepisy prawa, np. art. 183 ze
zn. 4 k.p.c. stanowi: § 1. Postêpowanie mediacyjne nie jest jawne. § 2. Mediator jest obowi¹zany zachowaæ w tajemnicy fakty, o których dowiedzia³ siê w zwi¹zku z prowadzeniem mediacji,
chyba ¿e strony zwolni¹ go z tego obowi¹zku. § 3. Bezskuteczne jest powo³ywanie siê w toku
postêpowania przed s¹dem lub s¹dem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustêpstw lub inne owiadczenia sk³adane w postêpowaniu mediacyjnym; art. 259 ze zn. 1
k.p.c. stwierdza: Mediator nie mo¿e byæ wiadkiem co do faktów, o których dowiedzia³ siê
w zwi¹zku z prowadzeniem mediacji, chyba ¿e strony zwolni¹ go z obowi¹zku zachowania
tajemnicy mediacji. Nie bez znaczenia s¹ równie¿ prawne ograniczenia treci protoko³u albo
sprawozdania z mediacji  zob. art. 183 ze zn. 12 k.p.c.; § 13 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach karnych
(Dz.U. nr 108, poz. 1020); § 17 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2001 r.
w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. 2001, nr 56, poz. 591).

192

Adam Zienkiewicz

mi wspó³¿ycia spo³ecznego (w przypadku nadania klauzuli wykonalnoci lub
zatwierdzenia przez s¹d);
 informuje strony o mo¿liwoci spotkañ na osobnoci, a w szczególnoci
wyjania zasady przestrzegania poufnoci podczas tych spotkañ;
 informuje strony o ewentualnej obecnoci innych osób podczas postêpowania mediacyjnego i uzyskuje na to zgodê stron;
 opisuje swoje obowi¹zki, a w szczególnoci przestrzeganie zasady poufnoci;
 uprzedza strony, w jakich okolicznociach mediator mo¿e przerwaæ lub
zakoñczyæ postêpowanie mediacyjne, oraz ¿e strony mog¹ przerwaæ lub zakoñczyæ mediacjê w dowolnym momencie.
Porednik odbiera od stron zgodê na udzia³ w postêpowaniu mediacyjnym. Mediator informuje strony, ¿e w trakcie postêpowania mediacyjnego
mog¹ korzystaæ z wiedzy i porady specjalistów. Porednik wyranie odró¿nia
swoj¹ rolê jako mediatora od innych ról zawodowych, które pe³ni i upewnia
siê, ¿e strony s¹ wiadome tej ró¿nicy16. W ocenie autora mediator na etapie
premediacyjnym ma obowi¹zek nale¿ytego poinformowania i wyjanienia
stronom sporu podstawowych kwestii dotycz¹cych ponadto: zalet mediacji,
mo¿liwych strategii i technik mediacyjnych, wariantów alokacji dyskursu
mediacyjnego (czas, miejsce, otoczenie), mo¿liwego zakresu i form ujawniania informacji mediatorowi oraz drugiej stronie (w tym niezbêdnych do przeanalizowania dokumentów i innych dowodów), wynagrodzenia i odpowiedzialnoci mediatora oraz mo¿liwoci prowadzenia aktywnoci postmediacyjnych
i powrotu do dyskursu mediacyjnego17.
Standard VI wskazuje, i¿ mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych. Porednik stale pog³êbia i doskonali swoje umiejêtnoci,
a tak¿e dba o wysoki poziom etyki zawodowej. Bez ¿adnego ryzyka b³êdu
mo¿na przyj¹æ, i¿ efektywnoæ mediacji (szczególnie w sprawach o znacznym
stopniu trudnoci, np. z uwagi na zawi³oæ sprawy, wieloaspektowoæ przyczyn sporu, wysok¹ wartoæ przedmiotu sporu, znaczn¹ uci¹¿liwoæ emocjonaln¹, strategiczne znaczenie rozstrzygniêcia z punktu widzenia interesu
spo³ecznoci lokalnej czy pañstwa) uzale¿niona jest co najmniej w takim
samym stopniu od osobowoci/talentu mediatora, jak i od jego:
1) umiejêtnoci optymalnego zorganizowania warsztatu mediacyjnego
i prowadzenia postêpowania mediacyjnego;
2) profesjonalnej wiedzy i umiejêtnoci, w szczególnoci z zakresu: teorii
i praktyki opanowywania sporów, prawa, ekonomii, socjologii, psychologii,
pedagogiki, etyki, a tak¿e zasad komunikacji interpersonalnej oraz retoryki;
3) dowiadczenia ¿yciowego (w tym zawodowego).
16
17

Ibidem.
Przedstawienie informacji na temat mo¿liwoci prowadzenia aktywnoci postmediacyjnych powinno byæ dokonane tak, aby nie os³abiæ wiary stron w sens i efektywnoæ rozpoczynanego dyskursu mediacyjnego.
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W ocenie autora polskie spo³eczeñstwo bêdzie mia³o realn¹ szansê na
szerokie i efektywne korzystanie z dobrodziejstw instytucji mediacji dopiero wtedy, gdy na forum opanowywania sporów w Polsce pojawi siê znacz¹ca
grupa profesjonalnie przygotowanych, etycznie zmotywowanych i wiadcz¹cych us³ugi wysokiej jakoci  zawodowych (certyfikowanych) mediatorów18.
Standard VII stwierdza, i¿ mediator wspó³pracuje z innymi specjalistami
dla dobra postêpowania mediacyjnego. Rozwiniêciem tej dyrektywy s¹ nastêpuj¹ce regu³y: Mediator mo¿e zaproponowaæ stronom skorzystanie z pomocy
odpowiedniego specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z us³ug specjalisty pozostaje w rêkach stron. W trakcie mediacji porednik nie wchodzi w rolê innego
specjalisty, nawet pomimo posiadania wiedzy z danej dziedziny. Mediator,
wspó³pracuj¹c ze specjalistami, nie narusza zasady poufnoci.
Zaproponowany przez Radê ADR standard nale¿y oceniæ pozytywnie,
niejednokrotnie bowiem w trakcie dyskursu mediacyjnego mo¿e dochodziæ do
potrzeby skorzystania z pomocy specjalisty  eksperta w dziedzinie przedmiotu sporu, prawnika, t³umacza. Zw³aszcza mediatorzy niebêd¹cy prawnikami, realizuj¹c tzw. rolê stra¿nika jakoci porozumienia, polegaj¹c¹ na zadbaniu o jego zrozumia³oæ, niesprzecznoæ, adekwatnoæ, wzajemn¹
korzystnoæ i akceptowalnoæ, realnoæ, skutecznoæ oraz (co szczególnie
istotne w kontekcie zatwierdzenia ugody) zgodnoæ z prawem i zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego  powinni mieæ szansê skorzystania z pomocy profesjonalisty prawnika19. St¹d te¿ uzupe³niaj¹co w standardzie VIII (lit. B)
znajduje siê m.in. regu³a, i¿ mediacja mo¿e siê zakoñczyæ zawarciem porozumienia obejmuj¹cego ca³oæ sporu lub zawarciem porozumienia obejmuj¹cego
czêæ negocjowanych problemów. Zadaniem porednika jest upewnienie siê,
czy strony wiedz¹, jak wprowadziæ porozumienie w ¿ycie. W przypadku czêciowego porozumienia mediator mo¿e zaproponowaæ przedyskutowanie do18 W zwi¹zku z powy¿szym niezbêdne jest opracowanie odpowiednich programów i prowadzenie profesjonalnych us³ug edukacyjnych dla kandydatów na mediatorów/mediatorów, które
powinny byæ podejmowane (realizowane) w odpowiednim zakresie przez wydzia³y prawa i samorz¹dy prawnicze (w ramach studiów i aplikacji prawniczych czy kierunkowych studiów podyplomowych) oraz nale¿ycie przygotowane orodki mediacyjne lub arbitra¿owe (w ramach szkoleñ/
treningów). Jednoczenie szczególnie istotne jest to, aby osoby edukuj¹ce kandydatów na mediatorów/mediatorów posiada³y wysokie kompetencje dydaktyczne oraz w zakresie teorii i praktyki alternatywnych form opanowywania sporów (a zw³aszcza mediacji), potwierdzone ich kierunkowym wykszta³ceniem, praktyk¹ zawodow¹ lub prac¹ naukow¹. Nale¿y równie¿ podj¹æ
szerok¹ dyskusjê i konsultacje spo³eczne celem rozwa¿enia zasadnoci powo³ania aplikacji mediacyjnej, któr¹ mog³yby prowadziæ odpowiednio przygotowane (certyfikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwoci) orodki mediacyjne lub arbitra¿owe, wydzia³y prawa lub samorz¹dy
prawnicze (radców prawnych, adwokatów, notariuszy), a tak¿e rozwa¿enia zasadnoci stworzenia odrêbnego samorz¹du mediatorów jako zawodu zaufania publicznego.
19 Zob. art. 183 ze zn. 14 § 3 k.p.c.: S¹d odmawia nadania klauzuli wykonalnoci albo
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w ca³oci lub czêci, je¿eli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierza do obejcia prawa, a tak¿e gdy
jest niezrozumia³a lub zawiera sprzecznoci.
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stêpnych procedur umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zanie pozosta³ych kwestii przy pomocy innych specjalistów.
Nie mo¿na zapominaæ, i¿ zasada odpowiedniej wspó³pracy dotyczy równie¿ wewnêtrznego rodowiska mediatorów, gdy¿ w niektórych postêpowaniach mediacyjnych mediatorzy wystêpuj¹ w ramach tzw. co-mediators team.
Zdaniem autora, mediatorzy uczestnicz¹cy w dyskursie mediacyjnym wraz
z innym mediatorem b¹d w szerszej grupie mediacyjnej zobowi¹zani s¹ do
daj¹cej przyk³ad stronom kooperacji (braku negatywnej rywalizacji miêdzy
mediatorami) oraz optymalnego rozdzia³u funkcji i wzajemnego wsparcia.
Wewnêtrznych uzgodnieñ (w tym dotycz¹cych rozwi¹zywania ró¿niæ zdañ lub
wzajemnej krytyki) mediatorzy powinni dokonywaæ, je¿eli jest to mo¿liwe
poza stronami sporu. W sytuacji niemo¿liwoci unikniêcia kontaktu ze stronami mediatorzy, prowadz¹c wewnêtrzne uzgodnienia, dokonuj¹ tego tak,
aby nie podwa¿aæ posiadanego autorytetu i zaufania oraz nie os³abiaæ wiary
i woli stron do dalszego prowadzenia dyskursu mediacyjnego.
Standard VIII zawiera g³ównie regu³y dotycz¹ce przerwania lub zakoñczenia postêpowania mediacyjnego. Zdaniem Rady ADR mediator przerywa
lub koñczy (obligatoryjnie) postêpowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy uzna, ¿e co najmniej jedna strona postêpowania nie jest
zdolna do uczestniczenia w mediacji, lub z innego wa¿nego powodu, w szczególnoci:
 gdy strona z powodu swego stanu fizycznego lub psychicznego nie
mo¿e efektywnie uczestniczyæ w mediacji, np. jest pod wp³ywem alkoholu lub
rodków odurzaj¹cych;
 gdy strony chc¹ zawrzeæ porozumienie, którego skutków nie s¹ wiadome;
 gdy strony u¿ywaj¹ mediacji dla osi¹gniêcia nieuczciwych korzyci;
 gdy porednik nabiera przekonania, ¿e traci bezstronnoæ.
Natomiast fakultatywnie mediacja mo¿e zostaæ przerwana zarówno
przez strony, jak i przez mediatora. Mediator informuje strony o ich prawie
do wycofania siê z mediacji w dowolnym momencie z jakichkolwiek powodów.
Przerwanie lub zakoñczenie mediacji przez mediatora nastêpuje w szczególnoci, gdy:
 porednik jest przekonany, ¿e osi¹gniêcie porozumienia nie jest mo¿liwe;
 uczestnicy mediacji osi¹gn¹ w ocenie mediatora impas nie do pokonania; mediator nie powinien przed³u¿aæ nieproduktywnej dyskusji, gdy¿ narazi³oby to strony na niepotrzebne koszty emocjonalne i finansowe;
 strony nie mog¹ uczestniczyæ w mediacji, nie s¹ zdolne do mediacji lub
nie chc¹ w autentyczny, zaanga¿owany sposób uczestniczyæ w procesie mediacji. Jeli inicjatywa przerwania mediacji wychodzi od mediatora, powinien
on poinformowaæ strony o mo¿liwoci profesjonalnej pomocy w³aciwej dla
danego przypadku.
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Standard IX wprowadza zasadê, i¿ mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji. Rada ADR s³usznie wskazuje, i¿
miejsce prowadzenia mediacji powinno byæ neutralne i gwarantowaæ stronom
i mediatorowi poczucie bezpieczeñstwa. Jednoczenie formu³uje wytyczne co
do wnêtrza miejsca przeznaczonego na sesje mediacyjne. Powinno ono posiadaæ co najmniej dwa pomieszczenia gwarantuj¹ce zachowanie prywatnoci
stronom i poufnoci postêpowania mediacyjnego, a tak¿e zapewniaæ mo¿liwoæ korzystania z podstawowych wygód. Propozycje Rady nale¿y oceniæ
pozytywnie, pamiêtaj¹c jednak, i¿ zasady dobrowolnoci i elastycznoci/niesformalizowania mediacji pozwalaj¹ (je¿eli taka bêdzie wola stron, a tak¿e
przyczyni siê to do zrealizowania celów mediacji) na przeprowadzenie postêpowania mediacyjnego równie¿ w odbiegaj¹cym od architektonicznych wytycznych miejscu gwarantuj¹cym neutralnoæ i poczucie bezpieczeñstwa
(w tym nawet wyj¹tkowo w plenerze).
Standard X przyjmuje zasadê, i¿ mediator rzetelnie informuje o swoich
us³ugach. Rozwiniêciem tej dyrektywy s¹ nastêpuj¹ce regu³y: Mediator promuje swoje us³ugi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny. Porednik mo¿e
informowaæ o instytucji mediacji, o korzyciach z niej p³yn¹cych oraz jej
kosztach. Taka informacja powinna byæ rzetelna i wyczerpuj¹ca. Mediator
jest odpowiedzialny za przestrzeganie tej zasady przez wszystkich reklamuj¹cych jego us³ugi i dzia³aj¹cych w jego imieniu. Porednik nie obiecuje ani
nie gwarantuje osi¹gniêcia okrelonych wyników postêpowania mediacyjnego. Mediator rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynale¿noci
do stowarzyszeñ, zwi¹zków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich pe³nionych. Porednik mo¿e powo³ywaæ siê na posiadane stopnie naukowe, certyfikaty i inne formy potwierdzonych kwalifikacji. Mediator powinien rozwa¿yæ mo¿liwoæ ubezpieczenia siê od odpowiedzialnoci cywilnej.
Uzupe³niaj¹co w ocenie autora warto wskazaæ, i¿ mediator powinien
w miarê posiadanych mo¿liwoci popularyzowaæ, edukowaæ i budowaæ zaufanie otoczenia spo³ecznego do polubownego rozwi¹zywania sporów na drodze
dyskursu mediacyjnego. Mediator do popularyzacji (edukacji) oraz reklamy
us³ug mediacyjnych mo¿e wykorzystywaæ dowolne formy, które nie uchybiaj¹ godnoci profesji mediatorów oraz nie os³abiaj¹ autorytetu instytucji
mediacji. Reklama porównawcza lub naruszaj¹ca dobra osobiste jest niedopuszczalna.
Dope³nieniem uchwalonych przez Radê ADR standardów jest Kodeks
Etyczny Mediatorów Polskich20 (stanowi¹cy równie¿ tzw. soft law), który
20 Zob. Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Radê ADR w maju 2008 r.:
[online] <http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje/>.
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 jak podkrelono w preambule  jest cile powi¹zany z analizowanymi
standardami prowadzenia mediacji i postêpowania mediatora. Akt ten jest
naturalnym rozwiniêciem i uzupe³nieniem standardów o wymiar etyczny
pracy mediatora. ród³em mocy Kodeksu s¹ wartoci etyczne le¿¹ce u podstaw tego zawodu. Mediatorzy bowiem pomagaj¹ stronom rozwi¹zaæ konflikt,
nie stosuj¹c ¿adnej formy przymusu ani manipulacji. W swej pracy kieruj¹
siê uczciwoci¹, prawoci¹, bezstronnoci¹ i dba³oci¹ o rzetelny, zgodny
z regu³ami sztuki przebieg mediacji.
W Kodeksie zawarto nastêpuj¹ce zasady:
I. Mediator powinien prowadziæ postêpowanie mediacyjne w oparciu
o zasadê samodzielnoci i autonomii stron konfliktu.
II. Mediator powinien w swym postêpowaniu kierowaæ siê przede wszystkim dobrem i interesami stron.
III. Mediator powinien dbaæ o zapewnienie dobrowolnoci udzia³u stron
w postêpowaniu mediacyjnym.
IV. Mediator powinien tak postêpowaæ, aby wszystkie strony sporu zna³y
i rozumia³y istotê procesu mediacji, rolê mediatora i warunki ewentualnego
porozumienia.
V. Mediator nie powinien podejmowaæ siê pomocy w rozwi¹zaniu konfliktu, gdy nie ma pe³nego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwol¹
mu prowadziæ postêpowanie rzetelnie.
VI. Mediator nie powinien prowadziæ postêpowania mediacyjnego, jeli
nie jest w stanie zachowaæ bezstronnoci lub usun¹æ w¹tpliwoci co do swojej
bezstronnoci.
VII. Mediator powinien zachowywaæ poufnoæ postêpowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczêciem, w trakcie, jak i po jego zakoñczeniu.
VIII. Mediator powinien unikaæ konfliktu interesów ze stronami i bezzw³ocznie rozwiewaæ wszelkie w¹tpliwoci co do tej kwestii.
IX. Mediator nie powinien przyjmowaæ ¿adnych korzyci od stron z wyj¹tkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien te¿ czerpaæ korzyci
z kierowania stron do innych specjalistów.
X. Mediator w swojej dzia³alnoci informacyjnej i marketingowej nie
powinien wprowadzaæ w b³¹d stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, dowiadczenia, zakresu us³ug i op³at.
XI. Mediator powinien dostarczaæ stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów zwi¹zanych
z postêpowaniem, w którym uczestnicz¹.
XII. Mediator powinien pog³êbiaæ swoje kompetencje zawodowe w celu
jak najlepszego s³u¿enia uczestnikom mediacji.
Podsumowuj¹c analizê zaproponowanych przez Rady ADR standardów
oraz zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Mediatorów Polskich, nale¿y
wspomnieæ jeszcze o obowi¹zuj¹cej w dyskursie mediacyjnym zasadzie wza-
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jemnego szacunku (w tym nietoksycznoci jêzyka dyskursu21) oraz dobrej
wiary (good faith)22. W zasadzie szacunku mieszcz¹ siê zarówno dyrektywy
dotycz¹ce przebiegu procesu komunikowania siê stron w mediacji (takie jak:
poszanowanie godnoci ka¿dej ze stron, cierpliwe wys³uchiwanie kontrargumentów lub wersji wydarzeñ drugiej strony), jak i zagadnienia zwi¹zane
z zasad¹ autonomii konfliktu. Nie tylko bowiem  co jest doæ oczywiste
 strony powinny, przynajmniej w sensie formalnym, szanowaæ siê nawzajem, ale tak¿e mediator winien wykazaæ siê szacunkiem dla ich oczekiwañ,
postaw i podejmowanych przez nie cz¹stkowych i finalnych decyzji. Dobra
wiara natomiast dotyczy w mediacji zarówno stron, jak i mediatora. W przypadku stron oznacza ona przede wszystkim gotowoæ stron do wys³uchania
argumentów przeciwnika, ustêpstw i zawarcia ugody. Jednym ze sk³adników
istoty mediacji, opieraj¹cej siê na konstrukcji negocjacji, jest wzglêdna równorzêdnoæ stron, a tak¿e bezstronna i neutralna postawa mediatora. Natura
mediacji i porozumienia mediacyjnego powinna wykluczaæ zatem  nie tylko
ze wzglêdów etycznych, ale te¿ pragmatycznych wszelkie próby manipulacji
drug¹ stron¹ czy mediatorem i obrócenia mediacji w rodek do osi¹gniêcia celu
innego ni¿ dobrowolne porozumienia, nios¹ce ka¿dej ze stron satysfakcjê psychologiczn¹ (np. przed³u¿enie postêpowania s¹dowego, wykazanie z³ej woli
drugiej strony, uzyskanie dodatkowych informacji o drugiej stronie sporu).
Na zakoñczenie nale¿y bardzo wyranie podkreliæ, i¿ okrelone uprawnienia i obowi¹zki w postêpowaniu mediacyjnym spoczywaj¹ równie¿ na
21 Mediator w trakcie dyskursu mediacyjnego dokonuje odpowiednich reinterpretacji
i przeformu³owañ zgodnie z postulatem put the conflict into a new context by reframing through
language. Przeformu³owywanie (reframing) jest jedn¹ z bardzo cennych technik (umiejêtnoci),
któr¹ powinien stosowaæ mediator. Najczêciej przeformu³owywanie ujmowane jest jako zdolnoæ mediatora zwi¹zana bezporednio z procesem komunikacji jêzykowej, któr¹ powinien on
posi¹æ, ³¹cznie z takimi nieodzownymi umiejêtnociami, jak: ponowne przedstawianie (restatement), aktywne s³uchanie (active listening), reasumowanie (summarization), poszerzanie
(expansion), porz¹dkowanie (ordering), grupowanie (grouping), strukturyzowanie (structuring),
odseparowywanie i wydzielanie (separating, fractionating), uogólnianie (genaralization), sonduj¹ce zadawanie pytañ (probing questions), wyjaniaj¹ce (klaruj¹ce) zadawanie pytañ (questions
of clarification)  szerzej na temat wymienionych dodatkowych umiejêtnoci zob. Ch. Moore,
The mediation process. Practical strategies for resolving conflict, 3 ed., San Francisco 2003,
s. 228229; Zienkiewicz, Reframing  uniwersalna technika mediacyjna, Edukacja Prawnicza
2008, nr 4 (97), s. 3940.
22 Przyst¹pienie i prowadzenie dyskursu mediacyjnego przez strony w dobrej wierze jest
czynnikiem istotnym dla ca³ego przebiegu i rezultatu mediacji. Uczestnictwo stron w dyskursie
mediacyjnym w dobrej wierze jest warunkiem sine qua non uczciwoci i wysokiej efektywnoci
tego¿ dyskursu. Szerzej na temat good faith w procesie mediacji zob.: K. Kovach, Mediation,
mediation. Principles and practice, 3 ed., Saint Paul 2004, s. 97114; K. Kovach, Good faith in
mediation  requested, recommended, or required? A new ethic, State Texas Law Review 1997,
nr 38, s. 575 i n.; J. Lande, Using dispute system design methods to promote good  faith
participation in court-connected mediation programs, UCLA Law Review 2002, nr 50, s. 69
i n.; R. Carter, Oh, ye of little (good) faith: Questions, concerns and commentary on efforts to
regulate participant conduct in mediations, Journal of Dispute Resolution for University of
Missouri 2002, s. 367 i n.
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stronach i innych jej uczestnikach. Strony, co oczywiste, zobowi¹zane s¹ do
przyst¹pienia i uczestniczenia w dyskursie mediacyjnym w dobrej wierze
(good faith). Podobnie jak mediator powinny d¹¿yæ do pe³nego zrealizowania
celów dyskursu mediacyjnego. Zobowi¹zane s¹ do przestrzegania przyjêtych
regu³ dyskursu mediacyjnego (zw³aszcza zasad etyki mowy) oraz postanowieñ premediacyjnego agreement to mediate lub zawartej przed powstaniem
sporu umowy o mediacjê. Jednoczenie strony zobowi¹zane s¹ do aktywnego
uczestniczenia w dyskursie mediacyjnym, a w szczególnoci do:
 opowiedzenia own story (w³asnej wersji wydarzeñ, ogl¹du sytuacji);
 wys³uchania drugiej strony i mediatora;
 odpowiedniego ustalenia i ujawnienia swoich interesów i potrzeb (autorefleksji/introspekcji, prezentacji stanowiska);
 odpowiedniego udostêpniania innych niezbêdnych informacji;
 nawi¹zania niekonfliktowej i niezak³óconej komunikacji celem zbudowania pozytywnych relacji stron, wzajemnego zrozumienia oraz podstaw do
wspólnego poszukiwania dogodnych dla obu stron opcji (alternatyw) rozwi¹zania sporu (postawa kooperacyjna, prospektywna, dialogiczna  osobowe
nastawienie stron, otwartoæ na argumenty, wspólnotowoæ);
 poszukiwania i kreowania opcji (alternatyw) rozwi¹zania sporu;
 kooperacyjnych negocjacji;
 pod¹¿ania za instrukcjami mediatora (przy odpowiednim poszanowaniu autonomii stron).
Je¿eli w trakcie dyskursu mediacyjnego pojawi siê istotna potrzeba
ujawnienia dodatkowych informacji (dokumentów i innych dowodów), strony
podejmuj¹ dobrowoln¹ decyzjê co do zakresu i formy ich ujawniania osobie
mediatora lub drugiej stronie sporu  uwzglêdniaj¹c stanowisko mediatora
w tej materii oraz kieruj¹c siê potrzeb¹ realizacji zak³adanych celów dyskursu mediacyjnego. Strony mog¹ byæ reprezentowane w sporze przez pe³nomocnika (w tym prawnika) po wczeniejszym uzgodnieniu jego roli i statusu
w dyskursie23. Je¿eli jest to uzasadnione potrzebami sprawy, strony mog¹
samodzielnie lub na wniosek mediatora dopuciæ do dyskursu mediacyjnego
innych uczestników (ekspertów, wiadków) po wczeniejszym uzgodnieniu
ich roli i statusu w dyskursie. Dopuszczeni do udzia³u w mediacji reprezentanci i inni uczestnicy s¹ obowi¹zani sumiennie i rzetelnie wype³niaæ powierzon¹ im rolê z poszanowaniem regu³ dyskursu mediacyjnego.
23 Za A. Rau, E. Sherman, S. Peppet mo¿na wskazaæ cztery g³ówne stopnie (poziomy)
partycypacji (udzia³u) reprezentanta strony w dyskursie mediacyjnym, bêd¹cego zw³aszcza
prawnikiem: 1) reprezentant (prawnik) niewspó³uczestnicz¹cy; 2) reprezentant (prawnik) cichy
doradca; 3) reprezentant (prawnik) wspó³uczestnik; 4) reprezentant (prawnik) jako dominuj¹cy
lub wy³¹czny uczestnik (brak osobistego udzia³u reprezentowanej strony)  szerzej zob. A. Rau,
E. Sherman, S. Peppet, Processes of dispute resolution. The role of lawyers, 3 ed., New York
2002, s. 438440.
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Konkluduj¹c rozwa¿ania, godzi siê skonstatowaæ, i¿ pomimo braku obowi¹zku stosowania uchwalonych przez Radê ADR standardów prowadzenie
mediacji i postêpowania mediatora oraz postanowieñ Kodeksu Etycznego
Mediatorów Polskich, ich obecnoæ w rzeczywistoci spo³eczno-prawnej,
a zw³aszcza szerokie wykorzystywanie w praktyce mediacyjnej nale¿y uznaæ
za jak najbardziej po¿¹dane, tak aby postawiony cel, którym jest promowanie najwy¿szych standardów etycznych wród polskich mediatorów, budowanie wiarygodnoci zawodu mediatora wród stron mediacji i szerokiej opinii
publicznej, a tak¿e s³u¿enie pomoc¹ mediatorom w rozstrzyganiu dylematów
praktyki zawodowej by³ w pe³ni realizowany.
Ponadto za zasadne nale¿y uznaæ prowadzenie wieloaspektowych badañ
(zw³aszcza empirycznych) stopnia realizacji za³o¿onych celów standardów
w praktyce mediacyjnej, a tak¿e sk³adanie propozycji ich modyfikacji/uzupe³nienia dla ich optymalizacji, w szczególnoci jeli mia³oby dojæ do ustanowienia w Polsce nowego zawodu zaufania publicznego  zawodu mediatora.
Postulowane badania powinny mieæ równie¿ charakter komparatystyczny
(porównywanie treci i funkcjonowania standardów z innymi reprezentatywnymi regulaminami mediacji i kodeksami etyki mediatora szeroko stosowanymi w Polsce i na wiecie). Pomocne mog³oby okazaæ siê stworzenie sta³ego
forum s³u¿¹cego do wymiany dowiadczeñ pomiêdzy mediatorami (zw³aszcza
preferuj¹cymi odmienne strategie i techniki mediacyjne) w zakresie problemów z aplikowaniem standardów Rady ADR w praktyce mediacyjnej oraz
pojawiaj¹cych siê dylematów etycznych w pracy mediatora (oczywicie przy
zagwarantowaniu pe³nej ochrony poufnoci konkretnych postêpowañ mediacyjnych).

Summary
The standards of mediation conduct and mediator proceeding,
adopted by the Civic Council for Alternative Dispute Resolution
at the Ministry of Justice
Key words: mediation, mediator, principles of mediation, ethics of mediator, the rights
and obligations of the mediation parties.

The article presents and evaluates the standards of mediation conduct
and mediator proceeding, adopted by the Civic Council for Alternative Dispute Resolution at the Ministry of Justice. Their functions are:
 assistance in conducting a mediation practice;
 to provide better protection to the parties of mediation and the mediators;
 to increase public confidence in mediation as a form of conflict resolution;
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 assistance to candidates for mediators of the decision to take up this
function.
The analysis concerns in particular mediation principles like: voluntary,
impartiality, neutrality, confidentiality, inform the parties, respect, good faith
and professionalism of the mediator.
The author expands the discussion of the Code of Ethics for Polish
Mediators and own comments on the principles of mediation and mediator
ethics and the rights and obligations of the mediation parties. The standards
of mediation conduct and mediator proceeding and the provisions of Code of
Ethics for Polish Mediators should be viewed positively and recommend
their widespread use in practice.
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Glosy
Glosa do wyroku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 padziernika
2010 r., sygn. I SA/Wa 1456/101 [dot. legitymacji
procesowej d³u¿nika alimentacyjnego w sprawach
przyznawania wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego]
W glosowanym wyroku Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie
oddali³ skargê d³u¿nika alimentacyjnego na decyzjê Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w przedmiocie odmowy wznowienia postêpowania
w sprawie przyznania wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. W uzasadnieniu tego wyroku S¹d przychyli³ siê do stanowiska organu, ¿e d³u¿nikowi
alimentacyjnemu nie przys³uguje przymiot strony w postêpowaniu o przyznanie wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego i nie mo¿e ¿¹daæ wznowienia
takiego postêpowania. Poda³ przy tym, ¿e nie mo¿na wskazaæ ¿adnego przepisu
ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów2, który przyznawa³by d³u¿nikowi alimentacyjnemu interes prawny w tej
sprawie. Zdaniem S¹du, stron¹ w postêpowaniu o przyznanie wiadczenia
z funduszu alimentacyjnego jest jedynie osoba uprawniona do alimentów ustalonych wyrokiem s¹du powszechnego lub ugod¹ zawart¹ przed takim s¹dem.
Natomiast po stronie zobowi¹zanego do alimentów nie powstaj¹ nowe obowi¹zki, a wobec tego decyzja o przyznaniu wiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wp³ywa na sytuacjê prawn¹ zobowi¹zanego do alimentów. Doda³,
¿e ród³em obowi¹zku p³acenia alimentów jest wyrok s¹du powszechnego orzekaj¹cy o tym obowi¹zku. wiadczenie z funduszu alimentacyjnego ma charakter subsydiarny i wyp³acane jest w zastêpstwie zobowi¹zanego do alimentów.
W tych okolicznociach S¹d uzna³, ¿e po stronie d³u¿nika alimentacyjnego nie istnieje interes prawny lub obowi¹zek w rozumieniu art. 28 k.p.a.3 , co
skutkuje tym, i¿ nie jest on stron¹ postêpowania i nie mo¿e skutecznie ¿¹daæ
wznowienia postêpowania w sprawie zakoñczonej decyzj¹ o przyznaniu osobie uprawnionej wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Poda³ przy tym, ¿e
o legitymacji d³u¿nika alimentacyjnego do bycia stron¹ w postêpowaniu
1
2
3

Orzeczenie dostêpne [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 ze zm.  dalej jako u.p.a.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.
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o przyznaniu wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego nie mog¹ stanowiæ przepisy zawarte w art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 2 u.p.a., które dotycz¹ obowi¹zku
zwrotu do organu przez d³u¿nika alimentacyjnego nale¿noci w wysokoci
wiadczeñ wyp³aconych uprawnionemu z funduszu alimentacyjnego i przys³uguj¹cych d³u¿nikowi uprawnieñ do wyst¹pienia z wnioskiem o umorzenie
tych nale¿noci, odroczenie terminu ich p³atnoci albo roz³o¿enie ich na raty.
W ocenie S¹du przepisy te nie odnosz¹ siê do przyznawania wiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego i mog¹ jedynie stanowiæ o interesie faktycznym
d³u¿nika alimentacyjnego w domaganiu siê wzruszenia decyzji przyznaj¹cej
osobie uprawnionej wiadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Stanowiska zajêtego przez Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie nie sposób podzieliæ.
Zauwa¿yæ przede wszystkim nale¿y, ¿e rozbie¿noci w zakresie mo¿liwoci przyznania d³u¿nikowi alimentacyjnemu legitymacji procesowej strony
w postêpowaniu w sprawach przyznawania wiadczeñ osobie uprawnionej
pojawi³y siê ju¿ na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej4. Glosowany wyrok jest w istocie kontynuacj¹ dominuj¹cego
w orzecznictwie s¹dowym pogl¹du, ukszta³towanego jeszcze pod rz¹dami
tamtej ustawy, ¿e d³u¿nikowi alimentacyjnemu nie przys³uguje legitymacja
procesowa strony w postêpowaniu o przyznanie zaliczki alimentacyjnej5. Poniewa¿ w badanym zakresie regulacje zawarte w ustawie o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej s¹ zbli¿one do
aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów u.p.a., w niniejszej glosie bêdê odwo³ywa³a siê do pogl¹dów zawartych w orzeczeniach wydanych przed wejciem
w ¿ycie przepisów u.p.a, które z podanej wy¿ej przyczyny zachowuj¹ sw¹
aktualnoæ na gruncie obowi¹zuj¹cej ustawy.
Przechodz¹c do oceny glosowanego wyroku, wskazaæ przede wszystkim
nale¿y, ¿e o tym, czy dany podmiot jest stron¹ w danym postêpowaniu,
decyduj¹ przede wszystkim przepisy prawa materialnego. Niemniej jednak
definicja strony zawarta jest w przepisach o charakterze procesowym. Postêpowanie w sprawie przyznawania wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego
zosta³o za uregulowane w ustawie z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Stosowne regulacje w tym przedmiocie
zosta³y zawarte przede wszystkim w rozdziale IV tej ustawy zatytu³owanym
Zasady i tryb postêpowania w sprawach przyznawania i wyp³acania wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Rozdzia³ ten nie zawiera jednak kompleksowej regulacji procesowej, o czym wiadczy chocia¿by zawarte w art. 25 u.p.a.
4
5

Dz.U. nr 86, poz. 732 ze zm.
Zob. przyk³adowo wyrok WSA we Wroc³awiu z 28 sierpnia 2007 r., IV SA/Wr 217/07;
wyrok WSA we Wroc³awiu z 11 czerwca 2008 r., IV SA/Wr 300/07 oraz wyrok WSA w Szczecinie
z 5 sierpnia 2010 r., II SA/Sz 343/10  dostêpne [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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odes³anie do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. Na mocy tego odes³ania do postêpowania w sprawach przyznawania wiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego bêdzie mia³ zastosowanie m.in. art. 28 k.p.a., zawieraj¹cy
definicjê legaln¹ strony postêpowania. Zgodnie z tym przepisem, stron¹ jest
ka¿dy, czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy postêpowanie albo
kto ¿¹da czynnoci organu ze wzglêdu na swój interes prawny lub obowi¹zek.
Wyk³adnia doktrynalna dwóch pojêæ o charakterze materialnoprawnym
zawartych w art. 28 k.p.a., tj. interes prawny i obowi¹zek, wykazuje
znaczne rozbie¿noci. Zestawienie tych pojêæ w jednym przepisie wskazywaæ
mog³oby, co s³usznie zauwa¿y³ M. Zdyb, ¿e interes prawny odnosiæ mo¿na
jedynie do uprawnienia i ¿e w zwi¹zku z tym pojêcia te mo¿na by³oby u¿ywaæ zamiennie. Ustawodawca nie jest jednak konsekwentny i w wielu przepisach k.p.a. (np. art. 7, 13 § 1, 14 § 2) u¿ywa pojêcia »interes« w znaczeniu
doæ szerokim, wskazuj¹cym, ¿e w jego zakresie mieciæ siê mog¹ tak¿e
obowi¹zki albo przynajmniej niektóre obowi¹zki. Rozdzielenie uprawnieñ
i obowi¹zków w przypadku konkretnej sprawy jest czasem niemo¿liwe, tworz¹ one bowiem pewn¹ ca³oæ, która wyra¿a sytuacjê prawn¹ jednostki wobec
administracji6. Zdaniem autora, obowi¹zki i uprawnienia jednostki nale¿y
wiêc rozpatrywaæ w perspektywie ca³okszta³tu sytuacji prawnej w konkretnej sprawie zwi¹zanej z w³adczym dzia³aniem organu administracji publicznej. Podobne stanowisko prezentuje E. Iserzon: pojêcie interesu prawnego
obejmuje tak uprawnienia, jak i obowi¹zki oparte na prawie i wobec tego
s³owo »obowi¹zek« jest zbêdne w przepisie okrelaj¹cym pojêcie strony7.
W sferze prawa publicznego analiza istoty interesu prawnego lub obowi¹zku jednostki wymaga takiego podejcia, które nie zawê¿a³oby zwi¹zanej
z nim sytuacji prawnej jednostki do jakiego jednego jej aspektu. Czêsto
bowiem zdarza siê, ¿e pewne uprawnienia rodz¹ si³¹ rzeczy okrelone obowi¹zki tak¿e po stronie uprawnionego. Niespójnoæ i brak precyzji wielu
uregulowañ prawnych, a tak¿e wzajemne przenikanie czy zazêbianie elementów ró¿nych instytucji prawnych powoduje, ¿e obowi¹zki i uprawnienia
mog¹ byæ elementami sk³adowymi tej samej sytuacji prawnej jednostki8.
St¹d te¿ uwa¿am, ¿e szeroka interpretacja pojêcia interes prawny strony
jest jak najbardziej po¿¹dana na gruncie k.p.a. Obejmuje ona bowiem zarówno uprawnienia (mo¿noci), jak i obowi¹zki (powinnoci) strony9.
6 M. Zdyb, Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1991, s. 49.
7 Por. E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starociak, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, Warszawa 1970, s. 88.
8 Na trudnoci w ustaleniu prawnej kwalifikacji ¿¹dañ zwraca uwagê Z. Kmieciak, Postêpowanie administracyjne w wietle standardów europejskich, Warszawa 1997, s. 127.
9 Por. uchwa³a NSA z 11 padziernika 1999 r., OPS 11/99, ONSA 2000, nr 1, poz. 6; wyrok
NSA z 22 lipca 1998 r., IV SA 13/98, LEX nr 43218; wyrok WSA z 15 grudnia 2004 r., II SA/Ka
488/03, Zeszyty Naukowe S¹downictwa Administracyjnego 2005, nr 1, s. 92.
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Uzale¿nienie uzyskania przez podmiot legitymacji procesowej strony od
istnienia interesu prawnego lub obowi¹zku nak³ada na organ administracji
publicznej obowi¹zek dokonania autorytarnej konkretyzacji normy prawa
materialnego. Zastosowanie kryterium materialnego nie oznacza jednak, ¿e
od razu nale¿y ustaliæ istnienie indywidualnego, skonkretyzowanego interesu prawnego jako podstawy statusu strony, trzeba natomiast mieæ wiedzê
o obowi¹zywaniu normy prawa materialnego, z któr¹ mo¿na interes prawny
lub obowi¹zek jednostki powi¹zaæ jako ich podstaw¹, tak samo jak w³aciwoæ organu administracyjnego w danej sprawie i jego umocowanie do orzekania w formie decyzji administracyjnej. Nie chodzi bowiem o prawo nabyte
ani o prawny obowi¹zek, lecz o to, ¿e mo¿na wywodziæ w kategoriach abstrakcyjnych interes prawny lub obowi¹zek z aktualnie obowi¹zuj¹cego przedmiotowego porz¹dku prawnego10.
Przenosz¹c powy¿sze spostrze¿enia na grunt glosowanego wyroku,
stwierdziæ przede wszystkim nale¿y, ¿e brak w przepisach u.p.a. wyranego
unormowania wskazuj¹cego na legitymacjê procesow¹ d³u¿nika alimentacyjnego jako strony w postêpowaniu w sprawach przyznawania wiadczeñ
z funduszu alimentacyjnego nie wyklucza istnienia po stronie tego podmiotu
interesu prawnego lub obowi¹zku w tym postêpowaniu. Nie niweczy tego
faktu tak¿e okolicznoæ, ¿e zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.a., ustalenie prawa do
wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp³ata nastêpuje odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej11 lub jej przedstawiciela ustawowego.
Przepis ten okrela bowiem przede wszystkim sposób wszczêcia postêpowania w tej sprawie i wskazuje na istnienie u osoby uprawnionej tzw. czynnej
legitymacji procesowej strony. Przyjêcie pogl¹du, ¿e przepis wskazuj¹cy sposób
wszczêcia postêpowania jednoczenie przes¹dza o tym, komu przys³uguje legitymacja strony w postêpowaniu, oznacza³oby, i¿ w razie wszczêcia postêpowania na ¿¹danie strony ¿adna inna osoba nie mog³aby uzyskaæ statusu strony
w tym postêpowaniu, chocia¿by dotyczy³o jej interesu prawnego lub obowi¹zku, co jest sprzeczne z treci¹ art. 28 k.p.a. i by³oby równoznaczne z bezzasadnym ograniczeniem praw tej osoby do rozpatrzenia jej sprawy w trybie postêpowania administracyjnego. W wietle art. 28 k.p.a. nie powinno bowiem
budziæ w¹tpliwoci, ¿e stron¹ postêpowania jest zarówno ten podmiot, który
powo³uj¹c siê na swój interes prawny lub obowi¹zek ¿¹da czynnoci organu
(ujêcie czynne), jak i ten, którego dotyczy postêpowanie (ujêcie bierne)12. I to
10 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, t. 9: System prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego,
A. Wróbla, Warszawa 2010, s. 120.
11 Zgodnie z art. 2 pkt 11 u.p.a., pod pojêciem osoby uprawnionej nale¿y rozumieæ osobê
uprawnion¹ do alimentów od rodzica na podstawie tytu³u wykonawczego pochodz¹cego lub
zatwierdzonego przez s¹d, je¿eli egzekucja okaza³a siê bezskuteczna.
12 Pod. A. Wróbel, [w:] M. Jakowska, A. Wróbel, Kodeks postêpowania administracyjnego.
Komentarz, Kraków 2005, s. 254255.
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w³anie z uwzglêdnieniem biernej legitymacji procesowej strony winien byæ
oceniany udzia³ d³u¿nika alimentacyjnego w postêpowaniu w sprawie przyznawania wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Pamiêtaæ tak¿e nale¿y, ¿e
niezale¿nie od sposobu wszczêcia postêpowania, stosownie do art. 61 § 4 k.p.a.,
organ administracji publicznej zobowi¹zany jest do ustalenia i powiadomienia pozosta³ych stron postêpowania o wszczêciu postêpowania na ¿¹danie
jednej ze stron. Wskazana powinnoæ organu jest istotn¹ gwarancj¹ realizacji
zasady czynnego udzia³u strony w postêpowaniu.
Przechodz¹c do oceny legitymacji procesowej d³u¿nika alimentacyjnego
w sprawach przyznawania wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego, zauwa¿yæ
nale¿y, ¿e w wietle art. 9 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 11 u.p.a. jednym z warunków
nabywania prawa do wiadczeñ z funduszu alimentacyjnego przez osobê
uprawnion¹ jest bezskutecznoæ egzekucji13. Nie mo¿na wiêc odmówiæ d³u¿nikowi alimentacyjnemu prawa do udzia³u w tym postêpowaniu choæby
z tego powodu, a¿eby daæ mu mo¿liwoæ ewentualnego kwestionowania bezskutecznoci egzekucji. Oczywiste jest, ¿e osoba zobowi¹zana do alimentacji
ma tak¹ mo¿liwoæ w postêpowaniu egzekucyjnym, jednak¿e nie ma podstawy prawnej, aby uniemo¿liwiæ jej ewentualne wykazywanie braku bezskutecznoci w egzekucji dopiero na etapie postêpowania administracyjnego
w sprawie o przyznanie wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. Udzia³
d³u¿nika w tym postêpowaniu bêdzie gwarantowa³ mu zatem mo¿liwoæ
obrony swoich praw. Ponadto postêpowanie to niew¹tpliwie wp³ywa na sferê
obowi¹zków d³u¿nika alimentacyjnego. Przepis art. 27 ust. 1 u.p.a. statuuje
bowiem po stronie d³u¿nika alimentacyjnego obowi¹zek zwrotu organowi
w³aciwemu wierzyciela nale¿noci w wysokoci wiadczeñ wyp³aconych
z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, ³¹cznie z ustawowymi odsetkami. Wtórny charakter tego zobowi¹zania nie zmienia faktu, i¿ przyznanie wiadczenia z funduszu alimentacyjnego powoduje powstanie po stronie
d³u¿nika alimentacyjnego obowi¹zku w ramach nowego stosunku prawnego14. Obowi¹zek ten nosi wszelkie znamiona, jakie doktryna i orzecznictwo
wyodrêbni³y dla znaczenia obowi¹zku, o którym mowa w art. 28 k.p.a. Wystarczy tu poprzestaæ na wskazaniu, i¿ stwierdzenie jego istnienia, podobnie
jak interesu prawnego, sprowadza siê do ustalenia zwi¹zku miêdzy norm¹
13 Zgodnie z art. 2 pkt 2 u.p.a., pod pojêciem bezskutecznej egzekucji nale¿y rozumieæ
egzekucjê, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesiêcy nie wyegzekwowano pe³nej
nale¿noci z tytu³u zaleg³ych i bie¿¹cych zobowi¹zañ alimentacyjnych; za bezskuteczn¹ egzekucjê uwa¿a siê równie¿ niemo¿noæ wszczêcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko
d³u¿nikowi alimentacyjnemu przebywaj¹cemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególnoci z powodu: (a) braku podstawy prawnej do pojêcia czynnoci zmierzaj¹cych do
wykonania tytu³u wykonawczego w miejscu zamieszkania d³u¿nika; (b) braku mo¿liwoci wskazania przez osobê uprawnion¹ miejsca zamieszkania d³u¿nika alimentacyjnego za granic¹.
14 Wyrok WSA w Olsztynie z 17 lipca 2007 r., II SA/Ol 53/07, [online] <http://orzeczenia.nsa.gov.pl>.
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prawa materialnego a sytuacj¹ prawn¹ konkretnego podmiotu. Jako ¿e akt
stosowania tej normy mo¿e mieæ wp³yw na sytuacjê tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej15, odmówienie d³u¿nikowi alimentacyjnemu prawa do udzia³u w postêpowaniu dotycz¹cym przyznania wiadczenia
z funduszu alimentacyjnego jest nieuprawnione.
Podkreliæ przy tym nale¿y, ¿e przyznanie d³u¿nikowi alimentacyjnemu
legitymacji procesowej strony w omawianym postêpowaniu w ¿aden sposób
nie niweczy celu wprowadzenia przepisów u.p.a. Jak wynika z preambu³y
oraz uzasadnienia projektów ustaw16, które leg³y u podstaw uchwalenia
u.p.a., celem tych przepisów jest przede wszystkim wspieranie osób uprawnionych do alimentów rodkami finansowanymi z bud¿etu pañstwa. Funkcjonowanie funduszu alimentacyjnego ma s³u¿yæ realizacji praw osób uprawnionych do alimentacji w myl regulacji zawartej w Kodeksie rodzinnym
i opiekuñczym17 oraz realizacji obowi¹zków alimentacyjnych d³u¿ników osób
pobieraj¹cych wiadczenia z funduszu. Wype³nianie tych celów nie mo¿e jednak odbywaæ siê kosztem udzia³u w postêpowaniu podmiotów posiadaj¹cych
interes prawny lub obowi¹zek. Zauwa¿yæ bowiem nale¿y, ¿e na gruncie u.p.a
wypracowano wystarczaj¹ce mechanizmy chroni¹ce interes osób uprawnionych do uzyskania wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, wród których
wymieniæ nale¿y przede wszystkim przewidzian¹ w art. 20 ust. 2 u.p.a.
natychmiastow¹ wykonalnoæ decyzji w sprawie przyznania wiadczenia
i okrelone w art. 20 ust. 4 i 5 u.p.a. terminy wydawania decyzji w tych
sprawach.
Maj¹c na uwadze powy¿sze argumenty, w mojej ocenie, brak jest podstaw do stwierdzenia, ¿e d³u¿nikowi alimentacyjnemu nie przys³uguje legitymacja strony w postêpowaniu o przyznanie wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a tym samym odmowy wznowienia postêpowania w tej sprawie
z powodu zg³oszenia ¿¹dania przez podmiot nieuprawniony.
Marta Kopacz

15
16
17

Por. wyrok NSA z 14 kwietnia 2000 r., III SA 1876/99, LEX nr 47938.
Sejm RP V Kadencji, druki 176 i 1393, dostêpne [online] <www.sejm.gov.pl>.
Dz.U. nr 9, poz. 59 ze zm.
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Glosy
Glosa do wyroku Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r., sygn. I FSK 1444/09
Sporz¹dzanie i przesy³anie faktur drog¹ elektroniczn¹ a nastêpnie drukowanie ich i przechowywanie w formie papierowej, nie wymaga podpisu elektronicznego ani elektronicznej wymiany danych
(EDI) i ma identyczn¹ moc prawn¹ jak wystawianie i wysy³anie
faktur w wersji papierowej.
W dniu 20 maja 2010 r. w Izbie Finansowej Naczelnego S¹du Administracyjnego zosta³ wydany prze³omowy wyrok, zgodnie z którym sposób przes³ania faktury nie mo¿e decydowaæ o prawie do odliczenia podatku VAT.
Glosowane orzeczenie zas³uguje na szczególn¹ uwagê, gdy¿ zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem s¹dów administracyjnych i interpretacjami organów
podatkowych, tylko faktura przesy³ana w formie papierowej ma moc prawn¹,
natomiast faktura przesy³ana drog¹ elektroniczn¹ (faksem lub e-mailem) bez
stosownych zabezpieczeñ nie mo¿e byæ uznana za wprowadzon¹ do obrotu
prawnego, a w zwi¹zku z tym podatnikowi nie przys³uguje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stan faktyczny
Komentowany wyrok zapad³ w nastêpuj¹cym stanie faktycznym. Strona
skar¿¹ca (dalej: Spó³ka) z³o¿y³a wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji
przepisów prawa podatkowego, dotycz¹cej zastosowania przepisów ustawy
o podatku od towarów i us³ug1. Z wniosku wynika³o, i¿ Spó³ka prowadzi
sprzeda¿ detaliczn¹, kupuj¹c od kontrahentów krajowych i zagranicznych
towary handlowe, które s¹ sprzedawane w jej sklepach. W efekcie otrzymanych dostaw towarów Spó³ka otrzymuje faktury VAT. W przypadku zwrotów,
korekt wartoci i innych istotnych korekt Spó³ka otrzymuje faktury koryguj¹ce VAT. Ze wzglêdu na nieprawid³ow¹ pracê poczty, poredników i z innych
przyczyn faktury i faktury koryguj¹ce otrzymywane s¹ nawet po kilku mie1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. nr 54, poz. 535
ze zm.).
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si¹cach od zaistnienia zdarzenia gospodarczego, którego skutkiem jest wystawienie tych dokumentów. Pracownicy firmy mog¹ zarejestrowaæ w systemie
fakturê lub fakturê koryguj¹c¹ (korektê faktury) wy³¹cznie po otrzymaniu
orygina³u takiego dokumentu.
W zwi¹zku z powy¿szym Spó³ka skierowa³a pytanie, czy uwzglêdnienie
w rozliczeniu VAT kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i us³ug
na podstawie faktur i faktur koryguj¹cych otrzymanych drog¹ elektroniczn¹
lub faksem, niebêd¹cych fakturami w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym, jest prawid³owe. Strona skar¿¹ca podkreli³a, i¿ sposób przes³ania faktury lub faktury koryguj¹cej nie wp³ywa na prawo do odliczenia
podatku naliczonego, zatem Spó³ka ma prawo odliczyæ podatek naliczony
w miesi¹cu otrzymania faktury przes³anej w jakikolwiek sposób umo¿liwiaj¹cy wydrukowanie faktury bezporednio w Spó³ce.
Dyrektor Izby Skarbowej, dzia³aj¹cy z upowa¿nienia Ministra Finansów
do wydania interpretacji, stwierdzi³, i¿ stanowisko strony skar¿¹cej przedstawione we wniosku jest nieprawid³owe z uwagi na fakt, i¿ otrzymanie przez
stronê skar¿¹c¹ faktury poprzez systemy elektroniczne, bez stosowania przepisów reguluj¹cych tê materiê, powoduje, ¿e wystawione faktury nie s¹ uznane na gruncie ustawy o podatku od towarów i us³ug za dokumenty wprowadzonym do obrotu prawnego. Skoro za nie zosta³y wprowadzone, nie mog¹
korzystaæ z ochrony prawnej, a strona skar¿¹ca nie jest upowa¿niona do
stosowania prawa do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku
naliczonego.
Po bezskutecznym wezwaniu organu podatkowego do usuniêcia naruszenia prawa Spó³ka wnios³a skargê do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego
w Krakowie, który wyrokiem z dnia 17 marca 2009 r. uzna³, ¿e nie zas³uguje
ona na uwzglêdnienie2. S¹d pierwszej instancji stwierdzi³, i¿ obowi¹zkiem
podatnika jest stosowanie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
w tym przypadku art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug,
nakazuj¹cego wystawienie faktury dla odbiorcy towaru lub us³ugi na materia³ach pimiennych i w takiej postaci dorêczenia jej temu¿ odbiorcy. Nie jest
natomiast mo¿liwe przyjêcie dualizmu, tj. wystawianie kontrahentowi faktury i pobieranie jej przez zainteresowanego poprzez system elektroniczny,
a nastêpnie drukowanie jej przez obie strony na materia³ach pimiennych
i traktowanie jej jako dokumentu na pimie.
Spó³ka wnios³a skargê kasacyjn¹ od powy¿szego wyroku, w której zarzuci³a inter alia naruszenie przez s¹d pierwszej instancji przepisów prawa
materialnego w postaci b³êdnej wyk³adni art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i us³ug oraz b³êdne zastosowanie § 1, § 2, § 4 rozporz¹dzenia
Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesy³ania faktur w formie
2

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 marca 2009 r., sygn. I SA/Kr 97/09.
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elektronicznej3, a tak¿e art. 218, art. 226, art. 232, art. 233 i art. 273 Dyrektywy 2006/112/WE4.
Naczelny S¹d Administracyjny uwzglêdni³ skargê kasacyjn¹. S¹d zgodzi³
siê z uwag¹ strony skar¿¹cej, ¿e prawodawca krajowy expressis verbis nie
wypowiada siê w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug co do
ewentualnej koniecznoci wystawiania przez podatników VAT faktur w formie papierowej. S¹d uzna³, i¿ analiza leksykalna pozwala na konstatacjê, ¿e
wyra¿enie wystawiæ fakturê odnosi siê tylko do jej sporz¹dzenia, a nie
przekazania (wrêczenie odbiorcy, przes³anie). S¹d zauwa¿y³, ¿e rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2004 r. nie odnosi siê do faktur, które s¹
sporz¹dzane i przekazywane w formie elektronicznej, a nastêpnie drukowane
i przechowywane w formie papierowej.
Zdaniem s¹du pañstwa cz³onkowskie mog¹ dopuciæ  jako inn¹ metodê
 przesy³anie i udostêpnianie faktur w formie elektronicznej bez wykorzystania ¿adnej z dwóch wskazanych w art. 233 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE
metod, w tym bez koniecznoci pos³u¿enia siê zaawansowanym podpisem
elektronicznym. Pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ ograniczaæ mo¿liwoci sporz¹dzania i przesy³ania faktur w formie elektronicznej wy³¹cznie do sytuacji,
w których równie¿ przechowywanie tych faktur bêdzie nastêpowa³o w formie
elektronicznej (art. 234 dyrektywy).
NSA uzna³ za zasadne zawarte w skardze kasacyjnej zarzuty strony
dotycz¹ce naruszenia ww. przepisów prawa krajowego, natomiast jako niezasadne potraktowa³ zarzuty dotycz¹ce niezastosowania w sprawie przez s¹d
pierwszej instancji przepisów prawa unijnego, poniewa¿ regulacje bêd¹ce
przedmiotem dyrektywy 2006/112/WE zosta³y uwzglêdnione w przepisach
krajowych, co wynika z przeprowadzonego przez NSA wnioskowania a contrario. Mianowicie s¹d stwierdzi³, i¿ o ile w przypadku faktur wystawianych,
przekazywanych i przechowywanych w formie elektronicznej prawodawca
wprost okreli³ wymóg zaopatrzenia tych faktur w bezpieczny podpis elektroniczny lub zabezpieczenia ich poprzez system elektronicznej wymiany danych (EDI), o tyle w drugiego typu sytuacjach (sporz¹dzanie i przekazywanie
faktur w formie elektronicznej, a nastêpnie drukowanie i przechowywanie
w formie papierowej) ustawodawca nie wymaga ¿adnej z tych dwóch metod
uwierzytelniania autentycznoci pochodzenia faktur i integralnoci ich treci.
Prowspólnotowa wyk³adnia prowadzi zatem z jednej strony do wniosku, ¿e
prawodawca krajowy uregulowa³ kwestiê wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej bez koniecznoci ich przechowywania w tej samej
3 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania i przesy³ania faktur w formie elektronicznej, a tak¿e przechowywania oraz udostêpniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr 133, poz. 1119 ze zm.).
4 Dyrektywa Rady UE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartoci dodanej, 2006/112/WE (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.).
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formie, choæ nie uczyni³ tego wprost, z drugiej za strony wskazuje, ¿e skoro
w odniesieniu do faktur przechowywanych w formie elektronicznej wprowadzono wymóg ich kwalifikowanego uwierzytelnienia, to a contrario w przypadku faktur elektronicznych nieprzechowywanych w tej formie wymóg taki
nie istnieje, w przeciwnym razie by³by bowiem wprost wyra¿ony.

Analiza
Komentowany wyrok stanowi prze³om w ocenie s¹dów odnonie do mo¿liwoci przesy³ania faktur drog¹ elektroniczn¹ (faksem lub e-mailem), a w zwi¹zku z tym zmieni siê równie¿ w tej kwestii podejcie organów podatkowych,
które nie uznawa³y faktur przesy³anych w ten sposób za wprowadzone do
obrotu prawnego, co powodowa³o utratê prawa obni¿enia kwoty podatku
nale¿nego o kwotê podatku naliczonego, czyli odliczenia podatku VAT. Zgodnie z dotychczasow¹ lini¹ orzecznicz¹ s¹dów administracyjnych5 i interpretacjami organów podatkowych, przes³anie faktury faksem lub e-mailem, nawet
jeli kontrahent otrzymuje w efekcie fakturê w formie papierowej (drukuje j¹
i przechowuje w tej samej formie), stanowi przes³anie faktury w formie
elektronicznej, co wymaga zapewnienia gwarancji bezpieczeñstwa, integralnoci danych i autentycznoci faktury poprzez zastosowanie bezpiecznego
podpisu elektronicznego lub systemu elektronicznej wymiany danych (EDI).
NSA s³usznie wskaza³, i¿ ustawodawca odró¿ni³ wystawienie faktury od jej
przekazania. Z uwagi na powy¿sze istnieje mo¿liwoæ sporz¹dzania, przesy³ania i przechowywania faktur w formie elektronicznej (stosuj¹c bezpieczny
podpis elektroniczny lub system EDI), jak równie¿ sporz¹dzania i przesy³ania faktur drog¹ elektroniczn¹ i przechowywania ich w formie papierowej.
Pierwszy sposób zosta³ explicite uregulowany w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. W niniejszej sprawie zarówno s¹d pierwszej
instancji, jak i organ podatkowy pope³ni³y b³¹d, powo³uj¹c siê na wspomniane rozporz¹dzenie w sytuacji drugiego typu. Prima facie wydaje siê, ¿e w obu
przypadkach mamy do czynienia z form¹ elektroniczn¹, ale przecie¿ je¿eli
w wyniku przes³ania faktura uzyska postaæ papierow¹ i w takiej postaci
bêdzie przechowywana, wówczas bêdzie to zwyk³e przes³anie faktury w formie papierowej6. Metoda przes³ania faktury nie mo¿e decydowaæ o tym, czy
nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT. Nie ma znaczenia, czy wystawca wystawi fakturê, wydrukuje j¹, a nastêpnie wyle poczt¹, czy te¿
wystawi j¹, wydrukuje, a nastêpnie wyle faksem, czy te¿ wystawi j¹ i prze5 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 4 marca 2009 r., sygn. III SA/Wa 3440/08. W wyroku
z dnia 19 padziernika 2007 r. (sygn. III SA/Wa 1341/07) WSA w Warszawie uzna³ nawet, ¿e
celem wniosku Spó³ki by³a próba obejcia przepisów prawa.
6 Z. Makowski, G. Mularczyk, Czy Polska jest gotowa na implementacjê nowych przepisów
o fakturach?, Przegl¹d Podatkowy 2010, nr 1, s. 35.
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le mailem, a nabywca j¹ wydrukuje. Skoro [...] efekt przes³ania faktury
zwyk³¹ poczt¹, faksem lub mailem  zarówno od strony fizycznej, jak i od
strony elementów formalnych faktury  jest identyczny, to nie ma podstaw
do ró¿nicowania tych form przes³ania faktur7. Ponadto jak zauwa¿a
M. Militz, sposób przes³ania nabywcy faktury nie ma wp³ywu na bezpieczeñstwo obrotu prawnego. Tak w przypadku dostarczenia dokumentu drog¹
elektroniczn¹, jak dorêczenia poczt¹ mog¹ zaistnieæ nadu¿ycia, które nie
wynikaj¹ z faktu przes³ania faktury faksem (czy e-mailem), lecz z intencji
[...] wystawiaj¹cego fakturê8. Dokument przes³any poczt¹ lub kurierem
równie¿ mo¿na podmieniæ, podrobiæ, sfa³szowaæ w trakcie przesy³ania (dostarczania)9. Podpis elektroniczny nie zapewnia bezpieczeñstwa, gdy¿ nie
gwarantuje nabywcy, ¿e faktura zosta³a wystawiona przez w³aciwego podatnika. Podpis ten przyznawany jest tylko osobom fizycznym10, ergo podatnik,
wystawiaj¹c e-fakturê, opatrzy j¹ podpisem elektronicznym, ale nie podatnika, tylko osoby fizycznej, która najczêciej pos³uguje siê tym podpisem
w imieniu podatnika. To oznacza, ¿e odbiorca faktury mo¿e jedynie domniemywaæ, ¿e faktura zosta³a wystawiona w imieniu podatnika zgodnie z danymi zawartymi w fakturze elektronicznej11.
Komisja Europejska d¹¿y do tego, aby organy podatkowe akceptowa³y
faktury elektroniczne na takich samych warunkach, jakie obowi¹zuj¹ w odniesieniu do faktur papierowych12. Projekt dyrektywy Rady zmieniaj¹cej
dyrektywê 2006/112/WE stanowi: Mo¿liwoæ wyboru ró¿nych opcji sprawi³a, ¿e pañstwa cz³onkowskie wdro¿y³y przepisy dotycz¹ce fakturowania
elektronicznego na ró¿ne sposoby. Sytuacja ta doprowadzi³a do powstania
niezharmonizowanych przepisów dotycz¹cych fakturowania elektronicznego, przestrzeganie których sprawia przedsiêbiorstwom trudnoci, zw³aszcza
w przypadku faktur elektronicznych wystawianych w kontekcie transgranicznym. Wprowadzaj¹c zasadê równego traktowania faktur, bez wzglêdu na
to, czy wys³ano je drog¹ elektroniczn¹, czy w wersji papierowej, niniejszy
wniosek ma na celu usuniêcie przeszkód prawnych w fakturowaniu elektronicznym wynikaj¹cych z dyrektywy o podatku VAT. Usuwa siê wiêc odniesienia do tego, ¿e wa¿noæ faktury elektronicznej powinna byæ potwierdzona
zaawansowanym podpisem elektronicznym lub EDI13.
7
8

Ibidem.
M. Militz, Faktura przes³ana do odbiorcy faksem lub e-mailem a prawo do odliczenia,
Przegl¹d Podatkowy 2010, nr 7, s. 15.
9 Ibidem.
10 Zob. ustawa z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130,
poz. 1450 ze zm.).
11 M. Militz, Faktura..., s. 16.
12 Projekt z dnia 28 stycznia 2009 r. dyrektywy Rady zmieniaj¹cej dyrektywê 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoci dodanej w odniesieniu do przepisów dotycz¹cych fakturowania, 2009/0009 (CNS), s. 3.
13 Ibidem, s. 10.
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Przyjêcie acquis communautaire obliguje s¹dy krajowe do wyk³adni prawa zgodnie z prawem unijnym. Polskie ustawodawstwo regulowa³o wystawianie, przekazywanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej
z zastosowaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub systemu EDI.
W³aciwa interpretacja przepisów krajowych przez NSA pozwoli³a na zakwalifikowanie faktur wystawianych i przekazywanych drog¹ elektroniczn¹,
a przechowywanych w wersji papierowej jako niebêd¹cych fakturami w formie elektronicznej i w zwi¹zku z tym niewymagaj¹cych zaopatrzenia w bezpieczny podpis elektroniczny14. Podzielam opiniê s¹du, i¿ nie zmniejsza to
bezpieczeñstwa obrotu prawnego. Nie ma bowiem ró¿nicy miêdzy wydrukowaniem faktury przes³anej mailem a otrzymaniem jej w wersji papierowej
i w tej formie przechowywanej.
Jednoczenie s¹d wskaza³, i¿ racjonalne jest stosowanie bardziej restrykcyjnych rozwi¹zañ prawnych odnonie do faktur przechowywanych wy³¹cznie w formie elektronicznej z uwagi na zagwarantowanie ich autentycznoci
i integralnoci. To zagadnienie jest dyskusyjne, gdy¿  jak s³usznie zauwa¿aj¹ Z. Makowski i G. Mularczyk  niezale¿nie od przechowywania faktur jako
zapisu w systemie informatycznym czy w wersji papierowej wskazane przez
s¹d cele bêd¹ zagwarantowane w takim samym stopniu z uwagi na fakt, i¿
wersja papierowa wcale nie gwarantuje autentycznoci faktury, jako ¿e mo¿na j¹ podmieniæ albo podrobiæ. Analogicznie w przypadku integralnoci
 mo¿na przecie¿ wydrukowaæ fakturê ze zmienionymi danymi i pod³o¿yæ j¹
w miejsce autentycznej15. Podpis elektroniczny równie¿ nie gwarantuje autentycznoci i integralnoci faktury zapisanej w systemie informatycznym,
poniewa¿ to sam podatnik (osoba fizyczna w imieniu podatnika) podpisuje
sobie przechowywan¹ fakturê w³asnym podpisem elektronicznym16.
W sprawie przechowywania faktur prze³omowe rozstrzygniêcie nast¹pi³o
w wyroku z 3 listopada 2009 r.17 NSA stan¹³ na stanowisku, i¿ kopie faktur
nie musz¹ byæ przechowywane w takiej samej formie, w jakiej zosta³y wys³ane. Zdaniem s¹du nie ma prawnych przeciwwskazañ, aby podatnik wysy³a³
kontrahentowi fakturê w formie papierowej, natomiast kopiê przechowywa³
w elektronicznym systemie ksiêgowym, bez mo¿liwoci zmiany jej treci
z mo¿liwoci¹ wydrukowania na ¿¹danie organów podatkowych. S¹d uzna³,
¿e polski ustawodawca nie implementowa³ dok³adanie regulacji unijnych odnonie do sposobu przechowywania kopii faktur, wiêc siêgn¹³ do przepisów
dyrektywy 2006/112/WE i skonstatowa³, i¿ zgodnie z art. 246 niniejszej dyrektywy mog¹ byæ one przechowywane formie elektronicznej, nawet jeli
14 Zob. L. Bielecki, Glosa do wyroku NSA z dnia 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09,
LEX/el 2010.
15 Zob. Z. Makowski, G. Mularczyk, op. cit., s. 37.
16 Ibidem.
17 Wyrok NSA z 3 listopada 2009 r., sygn. I FSK 1169/08.
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zosta³y przes³ane w wersji papierowej. Strona skar¿¹ca (Spó³ka) podnosi³a, i¿
przechowywanie wystawionych kopii faktur w postaci papierowej obci¹¿a
Spó³kê dodatkowymi kosztami i powoduje problemy z magazynowaniem
ogromnych iloci dokumentów (ok. 15 000 miesiêcznie). S¹d zgodzi³ siê
z argumentacj¹ strony i podkreli³, ¿e za powy¿sz¹ wyk³adni¹ przemawiaj¹
tak¿e wzglêdy celowociowe, ekonomiczne i ekologiczne18.
Z. Makowski i G. Mularczyk stwierdzili, i¿ wyrok [z 3 listopada 2009 r.
 D.D.] jest jak na warunki polskie rewolucyjny i stanowi ogromny sukces
podatników w walce z fiskusem o racjonalnoæ stosowanych w Polsce rozwi¹zañ prawnych. Mamy nadziejê, ¿e wyrok ten bêdzie przys³owiow¹ jaskó³k¹
zwiastuj¹c¹ lepsze czasy dla podatników, kiedy nie bêdzie trzeba marnowaæ
czasu, pieniêdzy i papieru na wykonywanie czynnoci, które nikomu nie s¹
potrzebne19. W wyroku tym NSA powo³a³ siê na zasadê proporcjonalnoci,
zgodnie z któr¹ pañstwa cz³onkowskie mog¹ nak³adaæ na obywateli tylko
takie obowi¹zki, które s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia celów zak³adanych przez
dyrektywy. Obowi¹zek przechowywania faktur w formie papierowej, w sytuacji gdy inne metody przechowywania faktur równie¿ zapewniaj¹ realizacjê
celów art. 246 dyrektywy 112, s¹d uzna³ za nadmiernie dolegliwy i naruszaj¹cy wspomnian¹ zasadê. Zasadê proporcjonalnoci nale¿y równie¿ odnieæ
do glosowanego wyroku. Obowi¹zek przesy³ania faktur w formie papierowej
lub elektronicznej, ale wy³¹cznie przy zastosowaniu podpisu elektronicznego
lub sytemu EDI stanowi ograniczenie, które stwarza tylko niepotrzebne
koszty.
Przesy³anie faktur drog¹ elektroniczn¹ niew¹tpliwie przyspieszy obrót
gospodarczy i pozwoli firmom na zaoszczêdzenie czasu (przygotowanie faktur
do wysy³ki) i pieniêdzy (koszty przesy³ki oraz wydruku faktur). Zgodnie
z wyliczeniami firmy doradztwa strategicznego Roland Berger, zak³adaj¹c, ¿e
operator telekomunikacyjny ma 2 mln klientów, a koszt wydruku oraz wysy³ki faktury wynosi ok. 1,6 z³  w skali roku koszty mog¹ siêgn¹æ a¿ 38 mln z³.
Wed³ug raportu zleconego przez Krajow¹ Izbê Rozliczeniow¹, eksperci Rolanda Bergera obliczyli, ¿e wiêkszoæ kosztów zwi¹zanych z obs³ug¹ korespondencji w firmach to wysy³ka papierowych faktur. Przesy³anie faktur e-mailem
pozwoli³oby zredukowaæ wydatki nawet o 70%, czyli redniej wielkoci firma
mog³aby zaoszczêdziæ nawet 150 000 euro rocznie20.
Wyrok NSA pozwoli wejæ polskim firmom w erê powszechnie dostêpnej
technologii i nowoczesnych systemów przesy³ania danych  zw³aszcza poczty
elektronicznej. Redukcje kosztów umo¿liwi¹ przedsiêbiorcom inwestowanie
18 Na temat ww. wyroku zob. szerzej M. Militz, Nowatorskie pogl¹dy s¹dów administracyjnych w kwestii wystawiania i przechowywania faktur, Przegl¹d Podatkowy 2010, nr 3,
s. 1216.
19 Z. Makowski, G. Mularczyk, op. cit., s. 3738.
20 Gazeta Wyborcza z 21 maja 2010 r., s. 30.
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zaoszczêdzonych rodków finansowych, co przyczyni siê niew¹tpliwie do rozwoju gospodarczego. Rozwój ten bêdzie tym szybszy, im przepisy podatkowe
bêd¹ mniej restrykcyjne. Podatki nie powinny utrudniaæ dzia³alnoci gospodarczej. Podstawowym prawem podatnika, wynikaj¹cym z zasady neutralnoci
podatku od towarów i us³ug, jest mo¿liwoæ odliczenia podatku naliczonego21.
Neutralnoæ podatku polega na ustanowieniu takich regulacji prawnych,
w ramach których podatek naliczony (zap³acony) przy nabyciu towarów
i us³ug wykorzystywanych przez podatnika w jego dzia³alnoci opodatkowanej mo¿e zostaæ odliczony, nie stanowi¹c tym samym dla podatnika dodatkowego obci¹¿enia22. Podatek ten obci¹¿a natomiast finalnego odbiorcê, czyli
konsumenta. Przesy³anie faktur e-mailem pozwoli przedsiêbiorcom na szybsze odliczenie VAT-u, co poprawi sytuacjê finansow¹ firm.
Dawid Daniluk

21 Zob. T. Michalik, VAT: Komentarz: Rok 2008, Warszawa 2008, s. 627; W. Maruchin,
Nowe uregulowania z zakresu VAT. Dyrektywa 2006/112/WE, Warszawa 2007, s. 181. Zob.
równie¿ wyroki Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, w szczególnoci orzeczenie z 14 lutego
1985 r. w sprawie C- 268/83 D. A Rompelman i E. A. Rompelman-Van Deelen v. Minister van
Financiën; orzeczenie z 25 padiernika 2001 r. w sprawie C-78/00 Komisja WE v. Republika
W³oska; orzeczenie z 24 padziernika 1996 r. w sprawie C-317/94 Elida Gibbs Ltd v. Commisioners of Customs and Excise. Wiêcej na temat zasady neutralnoci w orzecznictwie ETS oraz
w prawie UE zob. J. Martini, £. Karpiesiuk, VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoci, Warszawa 2005, s. 10 i n.; W. Maruchin, K. Modzelewski, Nowy leksykon VAT
2009, Gdañsk 2009 s. 543 i n.
22 Wyrok NSA z 25 lutego 2005 r., sygn. FSK 1633/04; podobnie wyrok NSA z 7 czerwca
2004 r., sygn. FSK 87/04. Jak s³usznie zauwa¿a R. Gwiazdowski, Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przes³anki, praktyczne konsekwencje, Warszawa 2007, s. 60: Mo¿na mówiæ o neutralnoci (ale nie absolutnej) podatku VAT dla producentów (ale nie dla konsumentów). Jednak memoria³owa zasada rozliczania podatku VAT (po wystawieniu faktury, a nie po
otrzymaniu zap³aty) powoduje zmniejszenie p³ynnoci finansowej wielu przedsiêbiorstw, co jest
sprzeczne z zasad¹ neutralnoci; podobnie T. Sommer, Czy mo¿na usprawiedliwiæ podatki?,
Warszawa 2009, s. 115: W praktyce dzia³ania przedsiêbiorstw [podatek VAT  przyp. D.D.] nie
jest [...] obojêtny, bo po pierwsze powoduje zamro¿enie znacznej iloci gotówki, po drugie
zró¿nicowanie stawek doprowadza do sytuacji, w której czêæ rodków wp³acanych z tytu³u VATu nie jest zwracana, a po trzecie generuje okrelone obci¹¿enia ksiêgowe i administracyjne.
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Sprawozdania i recenzje
Sprawozdanie z XII Miêdzynarodowej Konferencji
Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji
Publicznej nt. Teoria nauk administracyjnych
 aktualnoæ dzie³a profesora Jerzego Stefana
Langroda
XII Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji
Administracji Publicznej, która odby³a siê w dniach 2225 wrzenia 2011 r.,
zosta³a zorganizowana tym razem w Pary¿u. Obrady odbywa³y siê w Stacji
Naukowej Polskiej Akademii Nauk (74 rue Lauriston). Organizatorzy Konferencji to: Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej w Bia³ymstoku,
Miêdzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych Sekcja Francuska w Pary¿u, Polska Akademia Nauk Stacja Polska w Pary¿u i Oddzia³ w Lublinie.
Konferencjê otworzy³ przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego dr hab.
Janusz Niczyporuk, prof. UMCS, który przywita³ przyby³ych uczestników
i goci, wród których nie mog³o zabrakn¹æ córki prof. Jerzego Stefana Langroda  prof. Michaliny Ageros. Podkreli³, i¿ konferencja jest prób¹ upamiêtnienia przez polskie rodowisko administratywistów prof. J.S. Langroda,
którego mo¿na zaliczyæ do elitarnego grona uczonych europejskich znanych
poza tym kontynentem. Chodzi zreszt¹ nie tylko o jego osi¹gniêcia naukowe
z zakresu nauk administracyjnych, ale tak¿e o te jedynie powi¹zane z naukami administracyjnymi. Sam dorobek profesora obejmuje ponad 500 pozycji,
z których zdecydowana wiêkszoæ zosta³a wydana poza Polsk¹.
I sesji plenarnej, zatytu³owanej ¯ycie i dzie³o prof. Jerzego Stefana Langroda, przewodniczy³ dr Witold Miku³owski  uczeñ prof. Langroda. Referat
wprowadzaj¹cy wyg³osi³a dr Bogus³awa Dobkowska, która w pierwszej kolejnoci odwo³a³a siê do róde³ inspiracji profesora. Wskaza³a, i¿ niew¹tpliwy
wp³yw na ukszta³towanie siê pogl¹dów naukowych Jerzego Stefana Langroda mia³ profil naukowy jego profesorów  W³adys³awa Leopolda Jaworskiego
i Kazimierza W³adys³awa Komanieckiego, których pamiêci jako swoich mistrzów i nauczycieli dedykowa³ Instytucje. Zwróci³a te¿ uwagê na fakt, i¿
symptomatyczne by³o tak¿e jego zainteresowanie francuskim prawem publicznym. O ile bowiem inni twórcy okresu miêdzywojennego odwo³ywali siê
powszechnie do wzorców austriackich i pruskich, o tyle J.S. Langrod skoncentrowa³ siê na instytucjach prawnych i pogl¹dach doktryny francuskiej.
Niew¹tpliwie to odniesienie wp³ynê³o na oryginalnoæ i nowatorstwo niektó-
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rych jego koncepcji. W dalszej czêci referatu dr B. Dobkowska przedstawi³a
kierunki zainteresowañ naukowych J.S. Langroda. W konkluzji podnios³a, i¿
mimo up³ywu wielu lat pogl¹dy profesora przetrzyma³y próbê czasu, a koncepcje, które wtedy wypracowa³ i rozwin¹³, by³y zgodne z póniejszymi tendencjami rozwojowymi, dlatego te¿ w wielu wypadkach zosta³y zastosowane
i nadal stanowi¹ cenne ród³o inspiracji.
Sporód innych referatów tej czêci konferencji warto wyró¿niæ Jak powsta³y Instytucje Prawa Administracyjnego prof. Michaliny Agros. Córka
profesora zaznaczy³a, i¿ kariery naukowej i pedagogicznej jej ojca nie przerwa³a nawet II wojna wiatowa, gdy¿ pracowa³ on nad Instytucjami prawa
administracyjnego i wykszta³ci³ pokolenie prawników w niewoli. W obozie
nie w¹tpi³, ¿e wróci na Uniwersytet Jagielloñski i rzeczywicie uczyni³ to
mimo nadwyrê¿onego zdrowia i powa¿nych zastrze¿eñ do sytuacji w owych
czasach. Opuci³ Kraków z obu przyczyn, ale zawsze powtarza³, ¿e to nie by³o
z dobrej woli, lecz z przymusu i ¿e nie pojecha³ na emigracjê, lecz na obczyznê.
Sesji II, zatytu³owanej Nowoczesne teorie administracji w wietle prekursorskich koncepcji J.S. Langroda, przewodniczy³ prof. dr hab. J. Zimmermann. Jako pierwszy wyst¹pi³ na niej prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego Jan
Je¿ewski. W referacie Dystans i perspektywa. Podejcie porównawcze jako
element metody badawczej Jerzego Stefana Langroda wyjani³, i¿ stosowanie
metody porównawczej stanowi istotn¹, a nawet dominuj¹c¹ cechê twórczoci
J.S. Langroda, szczególnie widoczn¹ w dziele Instytucje prawa administracyjnego. Mimo i¿ nauka rozwija³a siê odrêbnie w poszczególnych krajach pod
wp³ywem wielu czynników, studia historyczne J. S. Langroda dotycz¹ce podstawowych pojêæ prawa administracyjnego maj¹ ogromn¹ wartoæ poznawcz¹, gdy¿ ukazuj¹ ci¹g³oæ myli naukowej. Studia takie s¹ u nas obecnie
podejmowane zbyt rzadko i w zbyt w¹skim zakresie. Podsumowuj¹c referent
wskaza³, ¿e podejcie porównawcze pozwoli³o uzyskaæ dystans konieczny do
zbadania sfer stosowania prawa administracyjnego i prawa cywilnego.
Kolejna referentka przedstawi³a W³aciwoci techniki prawa administracyjnego wed³ug Jerzego Stefana Langroda z perspektywy wspó³czesnej nauki
prawa administracyjnego. W pierwszej czêci wyst¹pienia dr hab. Iwona
Ni¿nik-Dobosz przeanalizowa³a Langrodowskie ujêcie istoty i techniki prawa
administracyjnego. W drugiej czêci podjê³a ustalenia aktualnej nauki na
temat techniki polskiego prawa administracyjnego z uwzglêdnieniem konsekwencji, jakie wynikaj¹ z faktu cz³onkowstwa RP w Unii Europejskiej oraz
z nieustaj¹cego rozwoju stosunków spo³ecznych, tworz¹cych nowy wymiar
dzisiejszej cywilizacji i kultury prawnej. Podnios³a, i¿ niezbêdne jest zapewnienie elastycznoci treci norm prawa administracyjnego nie tyle dla zabezpieczenia twórczego dzia³ania administracji publicznej w ramach porz¹dku
prawnego, ile stworzenia prawnego ponadnarodowego i narodowego systemu
optymalnego sterowania stosunkami spo³ecznymi pañstwa, chroni¹cego cz³o-
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wieka i kooperuj¹cego z cz³owiekiem. Ustalenia J.S. Langroda stanowi¹ doskona³e oparcie do diagnozowania i rozwi¹zania problemów techniki prawa
administracyjnego.
Koncepcjê norm prawa administracyjnego Langroda zaprezentowa³ dr
hab. T. B¹kowski, odnosz¹c j¹ do wspó³czesnych problemów róde³ prawa
administracyjnego. Zauwa¿y³, i¿ Instytucje prawa administracyjnego prezentuj¹ pojêcie prawa administracyjnego przez pryzmat norm, do których oprócz
norm generalnych i abstrakcyjnych zalicza siê równie¿ te maj¹ce charakter
konkretny i indywidualny. Odstêpuje siê tym samym od tradycyjnej konstrukcji róde³ prawa. Zdaniem prelegenta, wspó³czesne problemy dotycz¹ce
róde³ prawa administracyjnego, zw³aszcza w kontekcie róde³ prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP, wiadcz¹
o aktualnoci i przydatnoci koncepcji prof. J.S. Langroda.
Niezwykle interesuj¹cy referat na temat s¹downictwa administracyjnego
wed³ug prof. Jerzego S. Langroda wyg³osi³ w tej sesji prof. D. Kijowski.
Wskaza³, i¿ wprawdzie w Polsce istnieje i funkcjonuje s¹downictwo administracyjne, to jednak warto rozwa¿yæ, czy sugestie oraz oceny wypowiadane
przed laty nie mog³yby przyczyniæ siê do podniesienia wartoci osi¹ganych
przez jednostkê, spo³eczeñstwo i pañstwo dziêki dzia³alnoci s¹dów administracyjnych.
Sesji III Prawo administracyjne  praktyka administracji w wietle teorii
prawa administracyjnego przewodniczy³ dr hab. J. Supernat, prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego. Aktualnoæ projektów J.S. Langroda dotycz¹cych kontroli administracji przedstawili dr W. Sawczyn i dr hab. A. Skoczylas. Podjêli
oni próbê odniesienia czêsto nowatorskich pomys³ów Langroda do dzisiejszych standardów postêpowania, wskazuj¹c tym samym perspektywicznoæ
idei profesora. Kolejni referenci  dr hab. H. Kisilowska i dr D. Sypniewski
 zaprezentowali referat pt. Nadzór nad stowarzyszeniami w ustawie Prawo
o stowarzyszeniach jako kontynuacja myli administracyjnoprawnej J. S. Langroda. Wskazali oni, ¿e funkcjonowanie stowarzyszeñ jest istotnym przejawem
wolnoci zrzeszania siê, a tak¿e stanowi wa¿ny element rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego. Regulacje prawne obejmuj¹ kwestie zwi¹zane z nadzorem sprawowanym nad stowarzyszeniami przez w³adzê publiczn¹. Nadzór
ten wystêpuje na etapie tworzenia i rejestracji stowarzyszeñ, a tak¿e na
etapie póniejszego ich funkcjonowania. Prelegenci porównali rozwi¹zania
prawne w tym obszarze przyjête w roku 1932 z rozwi¹zaniami uchwalonymi
w roku 1989  w kontekcie pogl¹dów prezentowanych przez prof. Langroda.
Przedstawili te¿ wnioski de lege ferenda dotycz¹ce kszta³tu nadzoru nad
stowarzyszeniami.
Z kolei dr hab. B. Rakoczy odniós³ koncepcjê prawa administracyjnego
prof. Langroda do wspó³czesnego prawa ochrony rodowiska. Zauwa¿y³, ¿e
J.S. Langrod zwraca³ uwagê na podzia³ prawa na prawo publiczne i prawo
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prywatne, przy czym prawo ochrony rodowiska mo¿e byæ dzisiaj kwalifikowane jako element prawa publicznego z uwagi na koniecznoæ ochrony interesu publicznego, jakim jest ochrona rodowiska. Podniós³ te¿, i¿ wspó³czesnego prawa ochrony rodowiska nie da siê zakwalifikowaæ jednoznacznie
jako dzia³u prawa administracyjnego z uwagi na doæ szerokie wykorzystywanie instrumentu prawa cywilnego. Natomiast z powodzeniem mo¿na je
zaliczyæ do prawa publicznego. Konkludowa³, i¿ koncepcja prof. Langroda
zachowa³a aktualnoæ i przydatnoæ do wspó³czesnego prawa ochrony rodowiska, choæ zosta³a sformu³owana w okresie, gdy nie istnia³o prawo ochrony
rodowiska w ujêciu obecnym.
Ostatni referat w tej sesji wyg³osi³ dr A. Gill. Omówi³ w nim zagadnienie
stabilnoci decyzji administracyjnej w ogólnym postêpowaniu administracyjnym. Swoje rozwa¿ania opar³ na pracy J. S. Langroda Res iudicata w prawie
administracyjnym. W wyst¹pieniu omówi³ m.in. pojêcie stabilnoci decyzji
administracyjnej, postaci prawomocnoci decyzji, zagadnienie powagi rzeczy
os¹dzonej wywo³anej wydaniem decyzji administracyjnej. Wyst¹pienia referentów zakoñczy³a niezwykle ciekawa dyskusja.
Warto wspomnieæ, i¿ podczas konferencji odby³o siê doroczne Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Nowym
Prezesem Zarz¹du SEAP zosta³ prof. D. Kijowski. Konferencja nie koncentrowa³a siê wy³¹cznie na analizowaniu zagadnieñ naukowych. Z uwagi na wyj¹tkowe miejsce i klimat Pary¿a organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji,
m.in. rejs statkiem spacerowym po Sekwanie, zwiedzanie Luwru, katedry
Notre Dame, bazyliki Sacre Coeur, Wie¿y Eiffla. Wszystkie te atrakcje z ca³¹
pewnoci¹ sprzyja³y zacienieniu wiêzi pomiêdzy uczestnikami konferencji
reprezentuj¹cymi orodki naukowe z ca³ej Polski.
Bogus³awa Dobkowska
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Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa i Postêpowania Administracyjnego po³¹czonego z Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ Naukow¹ Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?,
Bia³ystok, 2326 wrzenia 2012
W dniach 2326 wrzenia 2012 r. w Bia³ymstoku odby³ siê Zjazd Katedr
Prawa i Postêpowania Administracyjnego po³¹czony z Ogólnopolsk¹ Konferencj¹ Naukow¹, w której uczestniczyli reprezentanci orodków naukowych
z ca³ej Polski. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali jej gospodarze
 przedstawiciele Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej wraz
z przedstawicielami partnerów konferencji z Katedry Prawa Administracyjnego Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku oraz Katedry Administracji Publicznej Wy¿szej Szko³y Administracji Publicznej im. S. Staszica
w Bia³ymstoku. Po powitaniu o wyst¹pienie poproszono m.in. Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego prof. dr hab. Barbarê Kudryck¹, Rzecznika Praw
Obywatelskich prof. dr hab. Irenê Lipowicz oraz Prezydenta Miasta Bia³ystok Tadeusza Truskolaskiego.
Przewodnicz¹cy sesji plenarnej prof. dr hab. Jan Boæ z Uniwersytetu
Opolskiego poprosi³ nastêpnie prof. dr. hab. Jana Zimmermana z Uniwersytetu Jagielloñskiego, aby wprowadzi³ wszystkich przyby³ych w temat konferencji.
W swoim wyst¹pieniu prof. Zimmermann stwierdzi³, ¿e organizatorzy
s³usznie w tytule konferencji postawili niepokoj¹ce pytanie o kryzys prawa
administracyjnego i pozostawili kwestiê otwart¹, z któr¹ bêd¹ musieli zmierzyæ siê uczestnicy Zjazdu podczas swoich obrad. Podkreli³, ¿e kryzys nie
mo¿e byæ sytuacj¹ bez wyjcia, gdyby bowiem w takiej postaci dotkn¹³ nie
tylko administracjê publiczn¹, ale tak¿e prawo administracyjne, to trzeba
by³oby stwierdziæ, ¿e nie ma ju¿ pañstwa prawa. Jednak pañstwo prawa
nadal istnieje  czy zatem nie nale¿y mówiæ o kryzysie w ³agodniejszej
formie? Zjazd powinien s³u¿yæ zdiagnozowaniu jego objawów i sformu³owaniu rodków zaradczych po to, aby wiedzieæ, czego wystrzegaæ siê w przysz³oci. Czynniki, które sygnalizuj¹ ów kryzys, a jednoczenie obrazuj¹ obecny
stan prawa administracyjnego, to przede wszystkim: (1) instrumentalizacja,
która nakazuje patrzeæ na prawo administracyjne nie jak na bazê, podstawê
dzia³ania, ale jak na instrument, sposób dzia³ania administracji, czego przy-

220

Sprawozdania i recenzje

k³adem s¹ chocia¿by tzw. specustawy, czêsto sankcjonuj¹ce nadmierne ograniczanie praw obywatelskich; (2) kryzys prawodawczy, w tym kryzys stanowienia prawa administracyjnego, którego znakiem rozpoznawczym jest brak
planowania legislacyjnego, naznaczenie procesu legislacyjnego potrzeb¹
chwili, wydawanie aktów prawnych na próbê, nowelizowanie prawa jeszcze
przed jego wejciem w ¿ycie, bezrefleksyjna implementacja prawa unijnego
itp., przerosty albo przeciwnie  zaniedbania proceduralne; (3) szablonowe
i mechaniczne stosowanie prawa administracyjnego przez administracjê publiczn¹, spowodowane jego marn¹ jakoci¹, powoduj¹c¹ m.in. niekoñcz¹ce siê
dyskusje i ró¿norodnoæ wyk³adni czy nadu¿ywanie luzów decyzyjnych;
(4) z³y obraz s¹downictwa administracyjnego, w szczególnoci niejednolitoæ
jego orzecznictwa; (5) stan nauki prawa administracyjnego, co do której nale¿y zastanowiæ siê, czy idzie ona do przodu, czy nie skupia siê na sprawach
drugorzêdnych, czy nie jest podporz¹dkowana doranym potrzebom. W swoim wyst¹pieniu prof. Zimmermann zaapelowa³, aby rodowisko naukowców
spojrza³o na siebie krytycznie i zada³o sobie pytanie, czy nauka prawa administracyjnego realizuje te cele, które realizowaæ powinna oraz czy do koñca
jest tak, ¿e widzimy kontekst prawa administracyjnego w systemie europejskim, czy tkwimy w op³otkach?. Jednoczenie prelegent zwróci³ uwagê na
potrzebê, aby g³os korporacji administratywistów, na któr¹ sk³ada siê spore
obecnie grono ludzi zajmuj¹cych siê nauk¹ prawa administracyjnego, sta³ siê
s³yszalny dla szerszego odbiorcy, w tym równie¿ twórców prawa. Efektem
obrad Zjazdu winien wiêc staæ siê dokument zbieraj¹cy wszystkie wnioski na
temat obecnego, niestety z³ego obrazu prawa administracyjnego. I dobrze by
by³o, aby jako opinia ca³ego rodowiska zosta³ przes³any do przedstawicieli
w³adz pañstwowych i decydentów z apelem o podjêcie dzia³añ zaradczych.
Nieweso³e refleksje prof. Zimmermann spuentowa³ jednak optymistycznie,
stwierdzaj¹c, i¿ pojêcie kryzys mo¿na ró¿nie interpretowaæ, np. u¿ywaj¹c
terminu medycznego przesilenie. Wyrazi³ te¿ nadziejê, ¿e obecny kryzys
prawa administracyjnego wkrótce minie.
Z uwagi na sposób zakrelenia tematu konferencji jej obrady zosta³y
podzielone na cztery sekcje, do których uczestników konferencji wprowadzili
w dalszej czêci sesji plenarnej kolejni prelegenci.
Tematykê pierwsz¹ sekcji, zatytu³owanej Jakoæ prawa administracyjnego,
omówi³a prof. dr hab. El¿bieta Ura (UR), najpierw przybli¿aj¹c pojêcie jakoci,
a nastêpnie krel¹c obecny stan polskiego prawa administracyjnego, które niestety charakteryzuje w³anie niska jakoæ. W swoim wyst¹pieniu podkreli³a,
i¿ zadaniem przedstawicieli doktryny jest wskazanie lekarstwa na tê chorobê.
W sekcjê drug¹ pt. Inflacja prawa administracyjnego, traktuj¹c¹ o zjawisku nadregulacji, czyli nadpoda¿y przepisów prawa, jej przyczynach, przejawach i efektach, wszystkich zgromadzonych wprowadzi³ prof. dr hab. Bogdan
Dolnicki (U).
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Sekcjê trzeci¹ pt. Poziom wyk³adni i stosowania prawa administracyjnego przybli¿y³ dr hab. Pawe³ Tarno (U£), który omówi³ kondycjê procesu
interpretacji i stosowania prawa, a tak¿e zwróci³ uwagê na panuj¹cy wród
sêdziów pogl¹d o bezwzglêdnym prymacie wyk³adni jêzykowej, nie zawsze
adekwatnej do konkretnej sytuacji ¿yciowej, a tym samym niedocenianie
innych, dynamicznych sposobów wyk³adni. Zauwa¿y³, ¿e podnosz¹c zarzut
z³ego orzecznictwa, czêsto zapomina siê o istniej¹cych granicach rodków
zaskar¿enia, w ramach których podejmowane s¹ rozstrzygniêcia, a te w konsekwencji mog¹ dawaæ obraz jego rozbie¿noci. Profesor Tarno przypomnia³
o wartoci uchwa³odawczej dzia³alnoci Naczelnego S¹du Administracyjnego,
a jednoczenie zwróci³ uwagê, ¿e nie jest jej zadaniem naprawianie b³êdów
legislacji. Na poziom wyk³adni ma bowiem wp³yw równie¿ praca pe³nomocników, nieumiejêtnie formu³uj¹cych skargi kasacyjne, co czêsto uniemo¿liwia
doszukanie siê przepisu, który nale¿a³oby poddaæ procesowi wyk³adni.
Czwarta sekcja, zatytu³owana Wypieranie prawa administracyjnego
przez prawo cywilne, omówiona zosta³a przez prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego (UW), który przyzna³, ¿e faktycznie administratywici oddali pole
cywilistom, ale jednoczenie wyrazi³ przekonanie, i¿ w procesie zbli¿ania
ró¿nych obszarów i dziedzin prawa wkrótce odzyskaj¹ oni grunt i to w³anie
prawo administracyjne bêdzie stopniowo wypieraæ prawo cywilne.
Wy¿ej przedstawione spektrum zagadnieñ by³o przedmiotem obrad i dyskusji podejmowanych w poszczególnych sekcjach, które odbywa³y siê w kolejnych dniach konferencji. Wielu jej uczestników wypowiedzia³o siê poprzez
przygotowanie opracowañ prezentuj¹cych ró¿norodne pogl¹dy doktryny wobec zagadnienia kryzysu prawa administracyjnego w administracji publicznej. Wszystkie przygotowane wczeniej artyku³y i rozprawy zosta³y opublikowane w czterech tomach, a tytu³y kolejnych czêci odpowiada³y mylom
przewodnim poszczególnych sekcji obrad. Organizatorzy zadbali o to, aby
ka¿dy z uczestników konferencji móg³ siê z t¹ interesuj¹c¹ publikacj¹ zapoznaæ ju¿ na pocz¹tku obrad.
W konferencji bra³a udzia³ rekordowa liczba prawie 300 uczestników.
Kolejny Zjazd Katedr Prawa i Postêpowania Administracyjnego odbêdzie siê
w 2014 r. w Szczecinie, a trudu jego przygotowania podjê³a siê Katedra
Prawa Administracyjnego Wydzia³u Prawa i Administracji tamtejszego Uniwersytetu.
Beata Kêdzierska
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Mediacja  sprawiedliwoæ w nowej perspektywie
I Ogólnopolska Konferencja Centrum Alternatywnego Rozwi¹zywania Sporów Wydzia³u Prawa
i Administracji UJ, Kraków, 1617 listopada 2012
W dniach 1617 listopada 2012 r. w Krakowie odby³a siê I Ogólnopolska
Konferencja zorganizowana przez Centrum Alternatywnego Rozwi¹zywania
Sporów Wydzia³u Prawa i Administracji UJ przy wspó³pracy z S¹dem Apelacyjnym w Krakowie oraz Towarzystwem Biblioteki S³uchaczów Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wród uczestników konferencji znaleli siê przedstawiciele ró¿nych rodowisk: sêdziów, adwokatów, radców prawnych,
nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz mediatorów z Polski
i zagranicy.
Formu³a konferencji przewidywa³a podzia³ na cztery panele tematyczne,
w ramach których wyg³aszane by³y referaty zwi¹zane z mediacj¹ widzian¹
odpowiednio z perspektywy psychologiczno-spo³ecznej, cywilnoprawnej, karnistycznej i administracyjnoprawnej. Równolegle z obradami panelowymi
prowadzone by³y warsztaty mediacyjne.
Merytorycznego otwarcia konferencji dokona³ dr Rafa³ Morek, który
przedstawi³ referat pt. Mediacja w Polsce: stan obecny i perspektywy  próba
oceny.
Pierwszy dzieñ obrad powiêcony zosta³ dwóm p³aszczyznom funkcjonowania mediacji. Pierwszy panel, którego moderatorem by³ mgr Maciej Tañski, dotyczy³ jej aspektu psychologiczno-spo³ecznego. W ramach tej czêci
wyg³oszono cztery referaty. Zwrócono uwagê na pu³apki w myleniu prawniczym na temat metod ADR, na postrzeganie mediacji przez mediatorów oraz
z punktu ekonomicznej analizy prawa. Na koniec podniesiona zosta³a kwestia wp³ywu prawa zwyczajowego na prowadzenie mediacji w tzw. spo³eczeñstwach wysokiego i niskiego kontekstu. Jednoczenie z odbywaj¹cym siê panelem trwa³y warsztaty prowadzone przez mgr. Grzegorza Fr¹czka powiêcone
mediacjom w sprawach cywilnych.
Drugi panel pt. Mediacja w prawie cywilnym moderowany by³ przez
dr. Adama Zienkiewicza (który na wstêpie przedstawi³ referat na temat specyfiki mediacji cywilnej) przy udziale eksperckim dr. Rados³awa Flejszara
1 Nalogovyj Kodeks Rossijskoj Federacji, cz. 1, opubl. 31 lipca 1998 r.  N 146-F3, cz. 2
opubl. 5 sierpnia 2000 r.  N 117-F3.
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oraz mgr. Grzegorza Fr¹czka. W ramach tego panelu wyg³oszono szeæ referatów dotycz¹cych: projektu ustawy o zawodzie mediatora, roli prawników
w mediacji, mo¿liwoci funkcjonowania mediacji on-line w Polsce, w sprawach ubezpieczeniowych, upad³ociowych oraz w kanonicznym procesie
o stwierdzenie niewa¿noci ma³¿eñstwa. Równoczenie z panelem odbywa³y
siê warsztaty dotycz¹ce mediacji w sprawach karnych prowadzone przez
sêdziê S¹du Okrêgowego Agnieszkê Rêkas.
Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê panelem pt. Mediacje w prawie
administracyjnym, moderowanym przez dr. Kamila Klonowskiego. Wyg³oszonych zosta³o piêæ referatów powiêconych analizie instytucji ugody i mediacji
tak z punktu widzenia administracyjnego prawa materialnego, jak procedury. Jednoczenie warsztaty dotycz¹ce mediacji w sprawach rodzinnych poprowadzi³ mgr Maciej Tañski.
Ostatni, czwarty panel zwi¹zany by³ z problematyk¹ mediacji w sprawach karnych, a poprowadzi³a go sêdzia Agnieszka Rêkas przy udziale eksperckim dr Dobros³awy Szumi³o-Kulczyckiej. Zaprezentowano piêæ referatów
dotycz¹cych mediacji karnej zarówno na etapie przygotowawczym, s¹dowym,
jak i wykonawczym. Rozwa¿ania wzbogacono o perspektywê prawnoporównawcz¹ oraz analizê studium przypadku. Równolegle do obrad panelu karnego
warsztaty na temat mediacji w sprawach gospodarczych prowadzi³ mgr Robert
Kaszczyszyn.
Ka¿dy z bloków tematycznych i warsztatowych wieñczy³a dyskusja. Wypowiedzi ukaza³y obszern¹ wiedz¹ merytoryczn¹ uczestników konferencji.
Przedstawiono szereg interesuj¹cych koncepcji, spostrze¿eñ i wniosków dotycz¹cych zarówno regulacji prawnej, jak i teorii oraz praktyki mediacyjnej.
W toku debaty ujawni³y siê równie¿ ró¿nice w postrzeganiu instytucji mediacji.
Oficjalnego podsumowania, podziêkowania i zamkniêcia konferencji dokona³a dr hab. Janina Czapska, prof. UJ, kierownik Centrum ARS przy
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Konferencja stanowi³a nie tylko istotne wydarzenie naukowe, ale tak¿e
forum wymiany wielu dowiadczeñ z zakresu praktyki mediowania. Organizatorzy planuj¹ wydanie publikacji pokonferencyjnej.
Adam Zienkiewicz
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Julia Vasilijevna Starykh: Óñìîòðåíèå â íàëîãîâîì
ïðàâîïðèìåíåíèè (Uznanie w stosowaniu prawa podatkowego), Moskwa 2007, Þðèñïðóäåíöèÿ, ss. 176
Recenzowana ksi¹¿ka jest pierwsz¹ monografi¹ powiêcon¹ uznaniu organów administracji w rosyjskim prawie podatkowym. Przedstawiono tu ró¿ne aspekty upowa¿nieñ do uznania, elementy postêpowania podatkowego
i analizê orzecznictwa s¹dowego z zakresu kontroli uznaniowych dzia³añ
administracji. Wiele rozwa¿añ Julii Starykh mo¿e inspirowaæ do badañ
prawnoporównawczych, zw³aszcza analizy przepisów kodeksu podatkowego
Federacji Rosyjskiej1 o ochronie praw podatnika. Nale¿y podkreliæ, ¿e obok
twierdzeñ zas³uguj¹cych na aprobatê, s¹ te¿ tezy sk³aniaj¹ce do polemiki.
Sporne kwestie wynikaj¹ zw³aszcza z przyjêtego w pracy bardzo szerokiego
ujêcia uznania.
Opracowanie sk³ada siê z trzech rozdzia³ów; w zakoñczeniu ostatniego
znalaz³y siê wnioski podsumowuj¹ce ca³oæ rozwa¿añ. W badaniach wykorzystano wy³¹cznie metodê dogmatycznoprawn¹.
W pierwszym rozdziale wyjaniono pojêcia stosowanie prawa podatkowego i uznanie organów podatkowych. Stosowanie prawa podatkowego to
wydawanie przez rz¹d federalny, organy podatkowe i celne indywidualnych
aktów administracyjnych, pobór podatków i op³at, realizacja odpowiedzialnoci podatkowej i kontrola podatkowa (s. 21). W ocenie Autorki (s. 25 i n.)
uznanie w prawie podatkowym wystêpuje z przyczyn obiektywnych i subiektywnych. Do tej pierwszej grupy nale¿¹: dynamika stosunków ekonomicznych i spo³ecznych, okolicznoci spraw indywidualnych, potrzeba rozstrzygania kwestii operacyjnych i organizacyjnych przez organy podatkowe. Na
drug¹ grupê sk³ada siê: brak zasad prawnych systemu podatkowego, popieszne i nieprzemylane tworzenie prawa, braki w unormowaniach proceduralnych. Upowa¿nienia do uznania wprowadza siê wiêc nie tylko w celu
uelastycznienia dzia³ania administracji.
W ocenie Autorki luzy stosowania prawa przez administracjê s¹ porównywalne ze swobod¹ sêdziowsk¹. Nale¿y wszak podkreliæ, ¿e uznanie administracyjne jest szersze od sêdziowskiego (obejmuje zarówno wybór wariantu
rozstrzygniêcia sprawy, jak i np. luz decydowania o podjêciu dzia³ania), ma
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charakter w³adczy, ³¹czy siê ze odpowiedzialnoci¹ administracji za nastêpstwa dzia³añ i z polityk¹ administracyjn¹1.
Autorka ujmuje uznanie jako formu³ê dzia³ania organu administracji
podatkowej i rz¹du federalnego w sytuacji luzu wyboru konsekwencji prawnych, normowanych w prawie materialnym lub procesowym. Przy podejmowaniu optymalnego rozstrzygniêcia, zgodnego z okolicznociami sprawy indywidualnej, nale¿y uwzglêdniaæ cele przyznania organowi takiej swobody
dzia³ania stosownie do interesów pañstwa i spo³eczeñstwa (s. 40 i 48). Uznanie wystêpuje te¿ w interpretacji przepisów prawnych, zw³aszcza niejasnych
i zawieraj¹cych pojêcia niedookrelone (szerzej  rozdz. 2 i 3) i wskutek tego
przyjêta w pracy koncepcja uznania odbiega od jego ujêcia w nauce zachodnioeuropejskiej (uznania administracyjnego, w³adzy dyskrecjonalnej).
Trafne jest za wi¹zanie uznania ze stosowaniem prawa, z wydaniem rozstrzygniêcia sprawy indywidualnej. Wyró¿nienie za uznania pozytywnego
i negatywnego odzwierciedla problematykê granic uznania.
Na s. 44 mieci siê interesuj¹ca teza: Mo¿liwoæ i niezbêdnoæ stosowania uznania przez kompetentne organy powstaje tylko w pañstwie prawnym
z rozwiniêtym re¿imem demokratycznym, na okrelonym etapie rozwoju,
przy przejciu do cywilizowanych rodzajów i form stosunków podatkowych,
opieraj¹cych siê na zaufaniu miêdzy pañstwem reprezentowanym przez upowa¿nione (Rz¹d Federacji Rosyjskiej, organy podatkowe, celne) w³adze i ich
funkcjonariuszy a podatnikami, na bezwarunkowym wype³nieniu obowi¹zków
podatkowych, na przestrzeganiu wszystkich wymogów prawodawstwa o podatkach i op³atach.
W rozdziale drugim analizowano formu³ê upowa¿nieñ do uznania. Autorka wyró¿nia: okrelenie ram dopuszczalnego zachowania (zwroty: mo¿e,
upowa¿nia siê), wskazanie organowi wariantów dzia³ania oraz sposób ³¹cz¹cy oba warianty  gdy przepis wskazuje dzia³ania organu konkretnie, ale
niewyczerpuj¹co.
Pojêcia ocenne, dopuszczaj¹ce pozytywne uznanie, pozwalaj¹ uwzglêdniæ okolicznoci konkretnej sprawy, sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ i elementy
niewymienione w akcie normatywnym (s. 7375). Zastrzec jednak nale¿y, ¿e
uznanie mo¿e siê ³¹czyæ z ró¿nymi kategoriami pojêæ nieostrych (empiryczne,
wartociuj¹ce, odsy³aj¹ce do pewnych dziedzin wiedzy, konkretyzuj¹ce siê
w okrelonych sytuacjach, klauzule generalne i inne2). Niezasadnie wiêc
ograniczono analizê relacji uznania tylko do pojêæ wartociuj¹cych. Nadto
zdaniem Autorki owe pojêcia ³¹czy z uznaniem swoboda organów administra1 Por. J. Or³owski, Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, Gdañsk 2005, s. 8
i tam cyt. literatura; K. Stern, Ermessen und unzulässige Ermessensausübung, Berlin 1964,
s. 1112; M. Mincer, Uznanie administracyjne, Toruñ 1983, s. 44 i n.
2 Por. M. Mincer, Pojêcia niedookrelone w orzecznictwie Naczelnego S¹du Administracyjnego, Nowe Prawo 1984, nr 7, s. 9697.
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cji w ustalaniu ich treci (s. 7980). I z tym pogl¹dem nie mo¿na siê zgodziæ,
bo ustalanie znaczenia pojêæ nieostrych nie wchodzi do uznania3.
Autorka zauwa¿a na s. 84: Uznanie w stosowaniu prawa podatkowego
tkwi w samym wystêpowaniu kolizji. Po pierwsze dlatego, ¿e wystêpuj¹ dwie
i wiêcej normy prawne, które reguluj¹ jeden stosunek spo³eczny. A po drugie
 wy³¹czone jest jednoczesne stosowanie norm prawnych wskutek tego, ¿e
one wprowadzaj¹ ró¿ne modele zachowania, wiêc podmiot stosuj¹cy prawo
mo¿e wybraæ sporód ró¿nych norm tylko jedn¹. Uznanie pozwala usun¹æ
kolizjê i sprzecznoci poprzez wybór w³aciwego systemu prawnego, normy
prawnej, aktu indywidualnego. Ale tê formu³ê dzia³ania administracji nale¿y
zdaniem Autorki eliminowaæ jako prowadz¹c¹ do niepewnoci stosowania
prawa i naruszenia praw podatników. I tu trzeba ponowiæ zarzut zbyt szerokiego ujêcia uznania, bo usuwanie kolizji przepisów prawnych nie stanowi
elementu wyboru rozstrzygniêcia sprawy indywidualnej.
Autorka wywodzi, i¿ przepisy prawne winny jasno wyznaczaæ wielkoæ
obci¹¿eñ podatkowych i terminy zap³aty, a nieuniknione w¹tpliwoci,
sprzecznoci i niejasnoci nale¿y t³umaczyæ na korzyæ podatnika (s. 104). Te
zasady (art. 3 pkt 6 i 7 kodeksu podatkowego Fed. Ros.) s³u¿¹ ograniczaniu
i eliminacji luzów wynikaj¹cych z niejasnoci jêzykowych prawa podatkowego.
Arbitralne i dyskryminacyjne dzia³ania wynikaj¹ce z tych niejasnoci godz¹
w konstytucyjne zasady: pañstwa prawa, równoci wobec prawa i równego
opodatkowania.
W trzecim rozdziale pracy analizowano rodki ograniczenia negatywnego uznania. Zdaniem Autorki ogólny charakter normy podatkowoprawnej,
pojêcia ocenne, wadliwe i niejasne sformu³owania tekstu kodeksu umo¿liwiaj¹ negatywne uznanie. rodkami jego ograniczenia s¹ domniemania, np.
dobrej wiary podatnika czy ciê¿aru dowodowego organu podatkowego oraz
fikcje prawne, jak np. ubytki wyrobów akcyzowych, oszacowanie dochodów,
zwi¹zki miêdzy podmiotami gospodarczymi. S¹ one granic¹ dzia³ania organów podatkowych oraz celnych i s³u¿¹ realizacji sprawiedliwoci podatkowej
i równoci wobec ustawy (s. 112).
Autorka ocenia tak¿e rolê s¹dowej wyk³adni prawa podatkowego w ograniczaniu samowoli administracji. Wyk³adnia taka pozwala eliminowaæ niejasnoci jêzyka prawnego, wype³niaæ treæ pojêæ ocennych, ucilaæ znaczenie
norm prawnych (s. 138). Szczególn¹ rolê pe³ni¹ orzeczenia Trybuna³u Kon3 Zwi¹zek uznania i pojêæ nieostrych pojawia siê mocno w stanowisku W. Jellinka (Verwaltungsrecht, Berlin 1928). Swobodê wype³niania treci pojêæ nieostrych prezentowano
w koncepcji Beurteilungsspielraum, odrzuconej w latach 70. XX w. Por. O. Bachof, Beurteilungsspielraum, Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff im Verwaltungsrecht, Juristenzeitung
1955, nr 4; H. Ehmke, Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff im Verwaltungsrecht,
Recht und Staat z. 230/231, Tübingen 1960; M. Mincer, Uznanie administracyjne w doktrynie
zachodnioniemieckiej, Zeszyty Naukowe UMK, Prawo XV z. 83, Toruñ 1977; W. Antoniolli,
F. Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, wyd. 3, Wien 1996, s. 251253.
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stytucyjnego, których znaczenie rozci¹ga siê na inne, podobne przypadki
stosowania prawa. Wy¿szy S¹d Arbitra¿owy Federacji Rosyjskiej udziela wyjanieñ dotycz¹cych praktyki s¹dowej, które wi¹¿¹ s¹dy administracyjne i s¹
wa¿ne dla praktyki administracji (s. 144145).
W ocenie pracy J.V. Starykh nale¿y podkreliæ jasnoæ i wnikliwoæ analizy unormowañ rosyjskiego prawa podatkowego. Autorka przedstawi³a zakres
wystêpowania upowa¿nieñ do uznania w unormowaniach prawa materialnego
i procesowego. Realizowane s¹ one w dzia³aniach organów podatkowych, celnych i Rz¹du Federalnego, w tym w formie aktów administracyjnych (s. 151).
Krytycznie odnieæ siê nale¿y zw³aszcza do pogl¹du (s. 95 i n. oraz
s. 153), ¿e pojêcia ocenne wskutek ich formalnie nieokrelonego charakteru
zawsze s¹ ród³em uznania, skoro zostawiaj¹ organowi administracji swobodê wyznaczenia ich treci. Wyk³adnia prawa nie jest elementem uznania
administracyjnego4. To samo dotyczy te¿ tezy o wystêpowaniu uznania
w kolizjach norm prawnych. Konstrukcji uznania organów administracji
przypisano zatem zbyt szeroki zakres, obejmuj¹c nim nie tylko sferê decydowania o zastosowaniu okrelonych instytucji prawnopodatkowych w sprawach indywidualnych, ale i luzy wyk³adni przepisów prawnych. Do takiego
wniosku mog³a Autorkê doprowadziæ krytyka niejasnoci w przepisach rosyjskiego prawa podatkowego i analiza orzeczeñ w sprawach kontroli wykorzystania upowa¿nieñ do uznania przez organy administracji.
W zakoñczeniu pracy (s. 154) Autorka postuluje, aby w celu doskonalenia prawa podatkowego i zapobie¿enia dowolnoci (negatywnego uznania)
wprowadziæ instytucje prawne eliminuj¹ce nieuzasadnion¹ swobodê administracji podatkowej (m.in. unormowanie klauzul antyabuzywnych, zasad
uznawania poniesionej przez podatnika straty, kompetencji do udzielania
wyjanieñ przepisów prawa podatkowego). Te postulaty odzwierciedlaj¹ przyjêt¹ przez Autorkê szerok¹ koncepcjê uznania organów administracji w prawie podatkowym.
W opracowaniu szeroko wykorzystano dorobek rosyjskiej i radzieckiej
nauki prawa (teorii prawa i prawa s¹dowego). Wyranie wp³ynê³o to na
przyjêt¹ koncepcjê uznania i stosowania prawa. Odes³ania do literatury obcej
s¹ jednak bardzo ograniczone, a przecie¿ uznaniu w prawie podatkowym
powiêcono tam du¿o uwagi5.
4
5

Por. literatura podana w: J. Or³owski, op. cit., s. 5961.
Np. G. Felix, Ermessensausübung im Steuerrecht, Düsseldorf 1955; B. Künstler, Die
Ermessensentscheidungen im materiellen Steuerrecht, Göttingen 1961; L. Perrone, Discrezionalità e norma interna nellimposizione tributaria, Milano 1969; G. Stoll, Ermessen im Steuerrecht, Wien 1970 i 2001; J.-Cl. Ricci, Le pouvoir discrétionnaire de ladministration fiscale, AixMarseille 1975; C. Uriol Egido, La discrecionalidad en el derecho tributario: hacia la
elaboración de una teoría del interés general, Instituto de Estudios Fiscales [b.d.w.]; R. Lupi,
Societá, diritto e tributi, Il Sole 24ORE 2005; J. Or³owski, op. cit.
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Jako wa¿ne i trafne nale¿y oceniæ przedstawienie uznania organów
administracji podatkowej w aspekcie wydawania aktu administracyjnego
w sprawie indywidualnej. Zasadne by³oby tu jednak bli¿sze omówienie cech
takiego aktu i istotnych dla jego treci elementów postêpowania podatkowego.
Wartoæ recenzowanej ksi¹¿ki wyra¿a siê nie tylko w teoretycznej analizie z³o¿onej problematyki, ale te¿ w krytycznych ocenach unormowañ luzu
dzia³ania organów administracji w stosowaniu prawa podatkowego i wskazaniu rodków ograniczaj¹cych czy wykluczaj¹cych nieprawid³owoci w tym
zakresie.
Janusz Or³owski

