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Zbigniew Wrona
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwoci

Prawo przyjazne przedsiêbiorcy
 wybrane zagadnienia z dzia³alnoci
legislacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwoci
1. Projekty u³atwiaj¹ce prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej
1.1. Nowy rodzaj postêpowania upominawczego
Ustaw¹ z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono nowy typ postêpowania cywilnego  elektroniczne postêpowanie upominawcze (tzw. e-s¹dy).
Najwa¿niejsze przepisy nowelizacyjne wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2010 r. Ustawa ta rewolucjonizuje postêpowanie cywilne i dostosowuje wymiar sprawiedliwoci do wymagañ rzeczywistoci teleinformatycznej.
Elektroniczne postêpowanie upominawcze jest skierowane g³ównie do
tzw. powodów masowych, których roszczenia s¹ udowodnione dokumentami,
najczêciej fakturami b¹d rachunkami, ale nie tylko oni mog¹ z niego korzystaæ. Zakres podmiotowy jest bowiem nieograniczony. Z kolei zakres przedmiotowy tego postêpowania odrêbnego obejmuje roszczenia pieniê¿ne i inne,
wskazane przez przepis szczególny, na zasadzie analogicznej do regulacji
obowi¹zuj¹cej obecnie w art. 498 § 1 k.p.c.
W elektronicznym postêpowaniu upominawczym s¹ rozpatrywane równie¿ sprawy gospodarcze, jednak¿e z wy³¹czeniem stosowania przepisów kodeksu postêpowania cywilnego reguluj¹cych postêpowanie odrêbne w sprawach gospodarczych (zmieniony art. 4791a oraz nowy art. 50516 k.p.c.). Nowe
przepisy nie przewiduj¹ równie¿ ograniczenia wysokoci roszczeñ, których
mo¿na dochodziæ w elektronicznym postêpowaniu upominawczym. Do tego
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typu postêpowania stosuje siê przepisy o tradycyjnym postêpowaniu upominawczym z odrêbnociami wynikaj¹cymi z nowo wprowadzonych przepisów.
Do prowadzenia spraw w elektronicznym postêpowaniu upominawczym,
bez wzglêdu na wartoæ przedmiotu sporu, zosta³y utworzone e-s¹dy, bêd¹ce
wydzia³ami cywilnymi s¹du rejonowego. Do rozpatrywania za¿aleñ na zarz¹dzenia przewodnicz¹cego oraz na orzeczenia s¹du elektronicznego (np. na
zarz¹dzenie o zwrocie pozwu, postanowienie o odrzuceniu pozwu lub sprzeciwu od nakazu zap³aty) w³aciwy jest jeden e-s¹d (wydzia³) odwo³awczy.
Wprowadzone postêpowanie odrêbne poci¹gnê³o za sob¹ tak¿e istotne
oszczêdnoci bud¿etowe. Formularze elektroniczne u³atwiaj¹ konstruowanie
pism procesowych i znacznie eliminuj¹ niebezpieczeñstwo zaistnienia braków formalnych takich pism, co wi¹¿e siê ze zmniejszeniem liczby dorêczeñ
dokonywanych dotychczas w tradycyjny sposób. Elektroniczny obieg informacji pozwala na elektroniczn¹ archiwizacjê akt s¹dowych w sprawach rozpatrywanych w elektronicznym postêpowaniu upominawczym. Beneficjentem
oszczêdnoci jest nie tylko wymiar sprawiedliwoci, ale równie¿ strony postêpowania.
W elektronicznym postêpowaniu upominawczym czynnoci wykonuj¹ referendarze s¹dowi, a ponadto odst¹piono w nim od obowi¹zku prowadzenia
akt s¹dowych w postaci papierowej. Tym samym wszelkie czynnoci s¹du,
referendarza i przewodnicz¹cego zostaj¹ utrwalane wy³¹cznie w systemie
teleinformatycznym, za wytworzone dane elektroniczne s¹ opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.
Wybór pomiêdzy dotychczasowym postêpowaniem upominawczym a elektronicznym postêpowaniem upominawczym nale¿y wy³¹cznie do powoda. Pozew w elektronicznym postêpowaniu upominawczym musi byæ wniesiony
drog¹ elektroniczn¹, za pisma procesowe wniesione t¹ drog¹ powinny byæ
opatrzone podpisem elektronicznym. Równie¿ wszelkie dorêczenia s¹ dokonywane za porednictwem systemu teleinformatycznego obs³uguj¹cego elektroniczne postêpowanie upominawcze (dorêczenie elektroniczne). W sytuacji,
gdy pozwany nie wniesie pisma drog¹ elektroniczn¹, to jego komunikacja
z s¹dem bêdzie odbywaæ siê drog¹ tradycyjn¹. W razie dorêczenia elektronicznego pismo bêdzie uznane za dorêczone z dat¹ wskazan¹ w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia  z up³ywem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie
teleinformatycznym.
Pragnê nadmieniæ, ¿e powy¿sza nowelizacja zmieni³a równie¿ przepisy
dotycz¹ce postêpowania egzekucyjnego i je¿eli tytu³em egzekucyjnym bêdzie orzeczenie wydane w elektronicznym postêpowaniu upominawczym, to
klauzula wykonalnoci bêdzie pozostawa³a wy³¹cznie w systemie teleinformatycznym.
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Wniosek o wszczêcie egzekucji na podstawie tytu³u wykonawczego bêdzie mo¿na sk³adaæ do komornika tak¿e przez system teleinformatyczny
obs³uguj¹cy elektroniczne postêpowanie upominawcze. Na podstawie nakazów zap³aty wydanych w elektronicznym postêpowaniu upominawczym, które bêd¹ opatrzone elektroniczn¹ klauzul¹ wykonalnoci, bêdzie mo¿na dokonywaæ wpisów w ksiêgach wieczystych.
1.2. Gwarancja zap³aty za roboty budowlane
Dnia 16 kwietnia 2010 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja kodeksu cywilnego,
której celem jest realizacja wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 26
listopada 2006 r. (w sprawie o sygn. K 47/04), w którym Trybuna³ orzek³
o niezgodnoci z Konstytucj¹ przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o gwarancji zap³aty za roboty budowlane. Celem nowelizacji by³a tak¿e potrzeba zapobiegania negatywnym zjawiskom w gospodarce, w szczególnoci
nieregulowaniu przez inwestorów i wykonawców robót budowlanych nale¿nej
zap³aty za prace wykonane przez wykonawców i podwykonawców  w szczególnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorców.
Na rynku wiadczeñ us³ug budowlanych wystêpuj¹ coraz czêciej przypadki nieregulowania lub nieterminowego regulowania nale¿noci za wykonane wiadczenia dotycz¹ce robót budowlanych, w szczególnoci wykonawcom wystêpuj¹cym w procesie inwestowania w charakterze podwykonawców.
Odnosi siê to czêsto do nale¿noci za roboty budowlane wykonywane przez
ma³ych i rednich przedsiêbiorców, których kontrahentami s¹ inwestorzy
i wykonawcy (generalni wykonawcy), na ogó³ du¿e przedsiêbiorstwa budowlane-spó³ki akcyjne lub z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, przedsiêbiorstwa
deweloperskie dysponuj¹ce znacznym kapita³em zak³adowym, wytwórczym
i finansowym. Taki status wzbudza zaufanie u maj¹cych z nimi wspó³pracowaæ ma³ych i rednich przedsiêbiorców. Okazuje siê nastêpnie, ¿e potencja³
ten jest niekiedy pozorny. Doæ czêsto zg³aszane s¹ wnioski o wszczêcie postêpowania uk³adowego lub nawet og³aszana jest upad³oæ tych inwestorów
i wykonawców, a w konsekwencji  ma³ych i rednich przedsiêbiorców, którzy
wystêpuj¹ w realizowaniu robót przez wykonawcê jako podwykonawcy.
Procesy s¹dowe maj¹ce na celu odzyskanie zap³aty, która pokrywa
z regu³y nie tylko koszty robocizny, ale tak¿e materia³ów kupionych na ogó³
z zaci¹gniêtego kredytu bankowego, s¹ d³ugotrwa³e, czasoch³onne i kosztowne. W wielu wypadkach nie przynosz¹ spodziewanego efektu ze wzglêdu na
brak mo¿liwoci wyegzekwowania zas¹dzonych nale¿noci. St¹d te¿ nowelizacja ma na celu zapobieganie takim zjawiskom, szkodliwym nie tylko dla
podwykonawców, ale tak¿e dla gospodarki.

8

Zbigniew Wrona

1.3. Zwiêkszenie efektywnoci postêpowania upad³ociowego
i naprawczego
Ustaw¹ z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy  Prawo upad³ociowe
i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze S¹dowym (wesz³a w ¿ycie 2 maja 2009 r.), po uwzglêdnieniu dowiadczeñ praktyki, w szczególnoci ucilono przepisy dotycz¹ce
zdolnoci upad³ociowej, podstawy og³oszenia upad³oci, postêpowania
w przedmiocie og³oszenia upad³oci i jej skutków, zmian w przepisach dotycz¹cych syndyka, nadzorcy s¹dowego i zarz¹dcy masy upad³oci oraz uczestników postêpowania.
1.4. Wykonywanie praw akcjonariuszy
Ustaw¹ z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks spó³ek
handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wesz³a
w ¿ycie w dwóch etapach: 28 lutego i 3 sierpnia 2009 r.) u³atwiono akcjonariuszom spó³ek publicznym wykonywanie praw korporacyjnych, aktywne
uczestnictwo w podejmowaniu decyzji w spó³kach, okrelono te¿ zasady zwo³ywania walnych zgromadzeñ  transpozycja dyrektywy WE 2007/36 z dnia
11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy
notowanych na rynku regulowanym oraz dyrektywy nr 2007/63/WE zmieniaj¹cej dyrektywê 78/855/EWG oraz 82/891/EWG w odniesieniu do wymogu
sprawozdania niezale¿nego bieg³ego w przypadku ³¹czenia spó³ek akcyjnych
i ich podzia³u.
1.5. Odpowiedzialnoæ sprzedawcy w sprzeda¿y konsumenckiej
Ustaw¹ z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (wesz³a
w ¿ycie 21 sierpnia 2009 r.) doprecyzowano przes³anki odpowiedzialnoci
sprzedawcy w sprzeda¿y konsumenckiej przez okrelenie momentu, w którym konsument wiedzia³ lub, oceniaj¹c rozs¹dnie powinien wiedzieæ o niezgodnoci towaru z umow¹, co uwalnia sprzedaj¹cego od odpowiedzialnoci
za tê niezgodnoæ.
1.6. Nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. (wesz³a w ¿ycie z dniem 1 lipca 2009 r.)
zawiera uproszczone procedury, które znajduj¹ zastosowanie w sporach
o charakterze transgranicznym. Chodzi tu o europejski nakaz zap³aty oraz
europejskie postêpowanie w sprawie drobnych roszczeñ. Wprowadzenie do
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prawa polskiego, w tym przede wszystkim do kodeksu postêpowania cywilnego, tych postêpowañ stanowi³o wykonanie rozporz¹dzenia (WE) nr 1896/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. i rozporz¹dzenia
(WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.
Przepisy ww. rozporz¹dzeñ stanowi¹ bezporedni¹ podstawê dla s¹du polskiego do podejmowania czynnoci procesowych w postêpowaniu w sprawie
wydania europejskiego nakazu zap³aty i europejskim postêpowaniu w sprawie drobnych roszczeñ, w tym czynnoci nastêpuj¹cych po wydaniu orzeczenia. Regulacja tych postêpowañ nie jest jednak regulacj¹ pe³n¹. W kwestiach
nieuregulowanych prawem wspólnotowym maj¹ zastosowanie przepisy wewnêtrznego prawa procesowego pañstw cz³onkowskich (por. art. 26 rozporz¹dzenia nr 1896/2006 i art. 19 rozporz¹dzenia nr 861/2007). Podobnie jak
w przypadku rozporz¹dzenia nr 805/2004 zachodzi³a zatem potrzeba wprowadzenia do polskiego prawa unormowañ umo¿liwiaj¹cych sprawne funkcjonowanie w Rzeczypospolitej Polskiej obu europejskich postêpowañ. Dotyczy
to w szczególnoci takich kwestii jak: w³aciwoæ s¹du, kompetencje referendarza s¹dowego, przejcie z postêpowania europejskiego na p³aszczyznê
postêpowania krajowego, przeprowadzanie niektórych dowodów, wystawianie
przewidzianych w rozporz¹dzeniach zawiadczeñ, rodki ochrony d³u¿nika
i op³aty s¹dowe. Nale¿a³o przy tym uwzglêdniæ nie tylko sytuacje, w których
postêpowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zap³aty albo europejskie postêpowanie w sprawie drobnych roszczeñ toczy siê przed s¹dem polskim, lecz tak¿e przypadki, w których w Rzeczypospolitej Polskiej maj¹ byæ
wykonane orzeczenia wydane w tych postêpowaniach przez s¹dy innych
pañstw cz³onkowskich.

2. Projekty regulacji prawnych ukierunkowane stricte
na przedsiêbiorców
Nale¿y podkreliæ, i¿ celem tych regulacji jest w g³ównej mierze potrzeba
modernizacji szeroko pojêtego prawa cywilnego, a nade wszystko przystosowania go do nowych realiów spo³eczno-gospodarczych. Omawiaj¹c te projekty, nie sposób nie wspomnieæ istotnego wk³adu wniesionego w ich ukszta³towanie przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego dzia³aj¹c¹ przy
Ministrze Sprawiedliwoci. Do zadañ Komisji nale¿y bowiem m.in. opracowywanie za³o¿eñ oraz projektów o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa
cywilnego, rodzinnego i gospodarczego prywatnego, z uwzglêdnieniem zadañ
wynikaj¹cych z potrzeb harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.
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2.1. Projekty regulacji w zakresie prawa spó³ek
Pierwszy dotyczy spó³ki publicznej. Podstawowym celem projektu
ustawy o zmianie ustawy  Kodeks spó³ek handlowych jest wprowadzenie
nowej definicji spó³ki publicznej oraz podstawy do fakultatywnej dematerializacji akcji spó³ek akcyjnych.
Zamieszczenie definicji spó³ki publicznej w kodeksie spó³ek handlowych
ma na celu podniesienie normatywnej rangi spó³ki publicznej przez uznanie,
¿e nie jest to spó³ka pozakodeksowa (specjalistyczna, nietypowa). W praktyce
dosz³o bowiem do wykszta³cenia siê dwóch podtypów spó³ki akcyjnej: spó³ki
publicznej o masowym akcjonariacie i spó³ki niepublicznej (zamkniêtej)
o niewielkiej liczbie akcjonariuszy.
Drugi projekt dotyczy prawa holdingowego. Projekt ustawy o zmianie
ustawy  Kodeks spó³ek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa spó³ek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa grup spó³ek, prawa koncernowego), które  w szerokim znaczeniu doktrynalnym  reguluje relacje
prywatno-prawne pomiêdzy spó³k¹ dominuj¹c¹ i jej spó³kami zale¿nymi,
w sposób uwzglêdniaj¹cy interes wierzycieli, cz³onków organów oraz drobnych wspólników zw³aszcza spó³ki zale¿nej.
Potrzeba wprowadzenia powy¿szej regulacji prawnej wynika z postulatów zg³aszanych przez polskich przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w stosunkach
dominacji i zale¿noci. Proponowana regulacja zgrupowañ spó³ek jest ograniczona do podstawowych problemów zidentyfikowanych w praktyce obrotu, co
jest wynikiem przyjêcia koncepcji ograniczonej regulacji prawa holdingowego
w Polsce, zmierzaj¹cej do recepcji na grunt prawa polskiego francuskiego
precedensu Rozenblum (tj. koncepcji równowa¿enia interesów uczestników
grupy spó³ek), szeroko przyjmowanej w praktyce pañstw obcych i zalecanej
nawet przez Komisjê Europejsk¹ jako optymalne rozwi¹zanie, które nakazuje cz³onkom zgrupowania spó³ek kojarzyæ interesy podmiotów wchodz¹cych
w jej sk³ad, a tak¿e interesy wspólników i interesariuszy spó³ek.
Projekt nowelizacji zak³ada uchylenie art. 7 k.s.h. odnosz¹cego siê do
tzw. holdingów umownych, a wiêc takich, gdy spó³ka dominuj¹ca i spó³ka
zale¿na zawieraj¹ miêdzy sob¹ umowê o zarz¹dzanie spó³k¹ zale¿n¹ przez
spó³kê dominuj¹c¹ lub umowê o odprowadzanie zysku spó³ki zale¿nej do
spó³ki dominuj¹cej. Artyku³ 7 k.s.h. nie uwzglêdnia natomiast unormowania
kwestii prawnych dominuj¹cych w praktyce gospodarczej tzw. holdingów faktycznych, a wiêc spó³ek, pomiêdzy którymi powsta³ stosunek dominacji
i zale¿noci (art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h.).
Do kodeksu spó³ek handlowych proponuje siê wprowadziæ nowy dzia³
zatytu³owany Grupy spó³ek (art. 211215 k.s.h.), dotycz¹cy przede wszystkim tzw. holdingów faktycznych, aczkolwiek mog¹cy mieæ zastosowanie do
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tzw. holdingów umownych. Brak potrzeby tworzenia regulacji dotycz¹cej tzw.
holdingów umownych wynika m.in. z obowi¹zuj¹cej w Polsce zasady wolnoci
umów (art. 3531 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.).
Projekt oparty jest na za³o¿eniu, ¿e nale¿y odró¿niæ grupê spó³ek (która
zasadniczo jest adresatem regulacji prawnej okrelanej mianem prawa holdingowego) od stosunku dominacji i zale¿noci pomiêdzy spó³kami, o którym
mowa w art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h. Grupa spó³ek jest kwalifikowanym stosunkiem dominacji i zale¿noci pomiêdzy okrelonymi spó³kami tworz¹cymi grupê spó³ek, gdy¿ spó³ki te kszta³tuj¹ faktyczne lub umowne trwa³e powi¹zanie
organizacyjne, którego uczestnicy maj¹ wspólny interes gospodarczy (tzw. interes grupy spó³ek). Ponadto przepis ogólny art. 211 § 1 k.s.h. przewiduje, ¿e
zarówno spó³ka dominuj¹ca, jak i spó³ka zale¿na uczestnicz¹ce w grupie
spó³ek powinny siê kierowaæ interesem grupy spó³ek, niezale¿nie od tego, ¿e
z istoty prawa spó³ek powinny one kierowaæ interesem w³asnej spó³ki, a wiêc
odpowiednio interesem spó³ki dominuj¹cej albo interesem spó³ki zale¿nej.
Zgodnie z za³o¿eniami projektu, ograniczona regulacja prawa holdingowego zawarta w proponowanych art. 211215 k.s.h. nie ma naruszaæ dotychczasowych przepisów z zakresu stosunku dominacji i zale¿noci, np. takich
jak: art. 6 k.s.h. (reguluj¹cy kwestie ujawnienia powstania stosunku dominacji i zale¿noci pomiêdzy spó³kami), czy tzw. przepisów uszczelniaj¹cych
normy zakazuj¹ce, które to normy przed powstaniem tych przepisów by³y
obchodzone przez podstawianie do danego stosunku prawnego spó³ki zale¿nej w miejsce spó³ki dominuj¹cej (art. 15 b¹d art. 214 § 3 i art. 387 § 3,
a tak¿e art. 200 § 1 zd. 2 i art. 366367 k.s.h.).
Zawi¹zanie grupy spó³ek nie ma oznaczaæ obowi¹zku powstania sformalizowanej struktury organizacyjnej posiadaj¹cej w³asn¹ nazwê, cel, quasi-organy, regulamin oraz powo³ywanej przez uczestników grupy spó³ek b¹d
zapewniaj¹cej przyst¹pienie do niej innym spó³kom. Elementem definiuj¹cym grupê spó³ek jest istnienie wspólnego interesu gospodarczego grupy.
Wprowadzony ma zostaæ obowi¹zek rejestracji uczestnictwa w grupie, co
eliminuje potrzebê tworzenia struktury organizacyjnej grupy spó³ek, a tak¿e
mo¿e znaleæ zastosowanie do holdingów faktycznych, a nie tylko holdingów
umownych. Nastêpuje w ten sposób ujawnienie okolicznoci wobec osób trzecich, ¿e spó³ka dominuj¹ca oraz spó³ki zale¿ne kieruj¹ siê w swym funkcjonowaniu tak¿e interesem grupy spó³ek, a nadto maj¹ obowi¹zek uwzglêdniania
uzasadnionego interesu wierzycieli spó³ki zale¿nej oraz uzasadnionego interesu wspólników mniejszociowych spó³ki zale¿nej.
Stworzona ma byæ równie¿ mo¿liwoæ pe³nienia funkcji spó³ki dominuj¹cej nie tylko spó³ce osobowej, ale tak¿e np. spó³dzielniom, przedsiêbiorstwom
pañstwowym, fundacjom. Z istoty grupy spó³ek rozszerzony zakres podmiotowy prawa grup spó³ek nie mo¿e odnosiæ siê do spó³ki zale¿nej, która zawsze bêdzie spó³k¹ kapita³ow¹.
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Trzeci projekt przewiduje wprowadzenie alternatywnego (konkurencyjnego) modelu tworzenia i rejestracji uproszczonych spó³ek z o.o., okrelanych potocznie jako S24. Projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks spó³ek
handlowych oraz niektórych innych ustaw modyfikuje niektóre obowi¹zuj¹ce
wymagania ustawowe w tym zakresie, wprowadzaj¹c zmiany m.in. do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym i ustawy
 Kodeks postêpowania cywilnego. Wdro¿enie projektowanych zmian powinno doprowadziæ do przyspieszenia czynnoci orzeczniczych s¹dów (analiza
wniosków i za³¹czonych dokumentów w postaci wype³nionego formularza
wzorca umowy oraz listy wspólników), a tak¿e czynnoci zwi¹zanych z administrowaniem sprawami (obiegiem spraw).
Proponowana ustawa przewiduje jednodniowy termin (24 godziny) na
rozpatrzenie wniosku o zarejestrowanie spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, o ile umowa spó³ki zostanie sporz¹dzona wed³ug wzorca udostêpnionego
w systemie teleinformatycznym, a nastêpnie przes³ana do s¹du drog¹ elektroniczn¹ wraz z elektronicznym formularzem wniosku rejestrowego i listy wspólników. Zg³oszenie takiej spó³ki do rejestru powinno byæ opatrzone podpisami
elektronicznymi uprawnionych osób, przy czym nie jest konieczny bezpieczny
podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Na etapie utworzenia uproszczonej spó³ki nie bêdzie wymagana
forma aktu notarialnego. Projektodawcy ograniczaj¹ mo¿liwoæ rejestracji
podmiotów w trybie on-line wy³¹cznie do spó³ek z o.o., gdy¿ s¹ one najbardziej
popularn¹ form¹ organizacyjno-prawn¹, w jakiej przedsiêbiorcy podejmuj¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹, za z praktyki innych krajów wynika, ¿e po wdro¿eniu takiego sposobu rejestracji korzysta z niego oko³o 70% spó³ek z o.o.
2.2. Zmiany w kodeksie cywilnym
W kontekcie zainteresowania przedsiêbiorców istotne mog¹ siê okazaæ
projektowane zmiany kodeksu cywilnego w zakresie dokumentu, formy
dokumentowej i formy elektronicznej. Proponowane zmiany zosta³y zaczerpniête z projektu czêci ogólnej nowego kodeksu cywilnego. Naprzeciw
oczekiwaniom praktyki wychodzi propozycja wprowadzenia definicji dokumentu, która by³aby bardzo pojemna i uwzglêdnia³a szybki rozwój informatyzacji
i telekomunikacji. W tym zakresie proponuje siê dodanie art. 772 w brzmieniu: Dokumentem jest nonik informacji umo¿liwiaj¹cy jej odtworzenie.
Definicja dokumentu umo¿liwia wprowadzenie dokumentowej formy
czynnoci prawnej, która mo¿e mieæ wielk¹ donios³oæ w obrocie prawnym,
a szczególnie miêdzy przedsiêbiorcami. Zgodnie z projektowanym art. 773 k.c.,
do zachowania dokumentowej formy czynnoci prawnej wystarcza³oby z³o¿enie owiadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umo¿liwiaj¹cy ustalenie
osoby sk³adaj¹cej owiadczenie. Forma dokumentowa obejmowa³aby zatem
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m.in. tak powszechnie stosowane narzêdzie jak fax. Ponadto przewiduje siê
z³agodzenie wymagañ formy elektronicznej, które powinno byæ powi¹zane ze
zmianami w ustawie o podpisach elektronicznych. Zgodnie z projektowanym
art. 781 § 1 k.c., dla zachowania formy elektronicznej wystarcza³oby z³o¿enie
owiadczenia woli w postaci danych elektronicznych, do których do³¹czono
lub które logicznie powi¹zano z podpisem elektronicznym w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê sk³adaj¹cego oraz wykrycie ka¿dej póniejszej zmiany
treci takiego owiadczenia. Obecnie, zgodnie z art. 78 § 2 k.c., owiadczenie
woli z³o¿one w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu
jest równowa¿ne z owiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.
W zakresie prawa rzeczowego szczególn¹ donios³oæ maj¹ dwa projekty:
doprecyzowania art. 49 k.c. wraz ze s³u¿ebnoci¹ przesy³u oraz dotycz¹cy prawa zabudowy (oba projekty w trakcie prac rz¹dowych).
Pierwsze dowiadczenia wynikaj¹ce ze stosowania art. 49 k.c. w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy  Kodeks
cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 116, poz. 731) wskazuj¹ na
koniecznoæ jego uszczegó³owienia. W praktyce wystêpuj¹ bowiem bardzo
zró¿nicowane i z³o¿one stany faktyczne, co do których zastosowanie art. 49 k.c..
wywo³uje w¹tpliwoci. Nale¿a³o np. rozwa¿yæ potrzebê rozszerzenia zakresu
stosowania art. 49 § 1 k.c. w odniesieniu do urz¹dzeñ linii kolejowych, tramwajowych i trolejbusowych. Ponadto w projekcie proponuje siê jednoznacznie
uregulowaæ w³asnoæ urz¹dzeñ sfinansowanych przez przedsiêbiorcê, w³asnoæ urz¹dzeñ, których koszty budowy poniós³ w³aciciel nieruchomoci,
z któr¹ trwale je po³¹czono, w³asnoæ urz¹dzeñ, których koszty budowy ponios³a inna osoba ni¿ przedsiêbiorca lub w³aciciel nieruchomoci.
Proponowane regu³y maj¹ dzia³aæ na przysz³oæ. Odnonie do urz¹dzeñ,
które istniej¹ w dniu wejcia w ¿ycie ustawy, proponuje siê w art. 2 § 1
ustawy przes¹dziæ, ¿e urz¹dzenia, których koszty budowy poniós³ przedsiêbiorca, s¹ jego w³asnoci¹, natomiast gdy koszty ponios³a inna osoba, to mo¿e
ona ¿¹daæ nabycia ich w³asnoci przez przedsiêbiorcê, chyba ¿e w umowie
strony postanowi³y inaczej. Odrêbn¹ regulacjê proponuje siê w odniesieniu
do budynków i budowli, które s³u¿¹ wy³¹cznie do korzystania z urz¹dzeñ
okrelonych w art. 49 § 1 k.c.
Jeli chodzi o prawo zabudowy, to podobnie jak ma to miejsce w przypadku u¿ytkowania wieczystego, stanowi³oby ono uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomoci. Jednak w przeciwieñstwie do u¿ytkowania wieczystego dopuszczalny zakres korzystania przez zabudowcê z obci¹¿onego
gruntu jest cile ustawowo reglamentowany. Uznano przede wszystkim, ¿e
nie ma potrzeby utrzymywaæ uprawnienia do korzystania z rzeczy w ka¿dym
przypadku szerokiego, pokrywaj¹cego siê z zakresem treci w³asnoci. Ta
pozornie niewielka ró¿nica ma bardzo istotne znaczenie i konsekwencje

14

Zbigniew Wrona

praktyczne. Przyjêcie wskazanego rozwi¹zania wynika z za³o¿enia, i¿ tym, co
powinno decydowaæ o zakresie i dopuszczalnej treci w³adztwa uprawnionego
nad cudzym gruntem, jest prawid³owa eksploatacja zabudowy, a zakres
w³adztwa powinien determinowaæ przede wszystkim usytuowany na lub pod
nieruchomoci¹ przedmiot stanowi¹cy w³asnoæ tego, komu przys³uguje
ograniczone prawo rzeczowe. Z ekonomicznego punktu widzenia sens istnienia prawa zabudowy polega na mo¿liwoci swobodnego decydowania przez
zabudowcê o eksploatacji tych przedmiotów, których jest w³acicielem, a nie
samym korzystaniu z gruntu. To ostatnie powinno pozostawaæ podporz¹dkowane realizacji celów gospodarczych, jakie wi¹¿¹ siê z wykonywaniem w³asnoci zabudowy. Z tych wszystkich wzglêdów prawo zabudowy powinno byæ
tañsze od u¿ytkowania wieczystego.
Prawo zabudowy, w przeciwieñstwie do u¿ytkowania wieczystego, które
mo¿e byæ ustanawiane jedynie na gruntach stanowi¹cych w³asnoæ publiczn¹, mo¿e powstaæ tak¿e na nieruchomociach prywatnych.
Wiêkszoæ z wymienionych propozycji w zakresie cywilnego prawa materialnego jest zaczerpniêta z projektu nowego kodeksu cywilnego. Ukoñczona
ju¿ ksiêga 1 Czêæ ogólna oraz bêd¹ca na ukoñczeniu czêæ ogólna prawa
zobowi¹zañ zawieraj¹ z pewnoci¹ wiele szczegó³owych rozwi¹zañ, które mog³yby zainteresowaæ przedsiêbiorców. Niew¹tpliwie nie mniej istotne bêd¹
rozwi¹zania w czêci szczegó³owej zobowi¹zañ. W tym kontekcie warto zauwa¿yæ, ¿e rozwa¿a siê regulacjê kodeksow¹ niektórych powszechnie wystêpuj¹cych umów, jak np. umowa o podró¿ czy umowa franchisingu.
2.3. Zmiany w obszarze procedury cywilnej
Jeli chodzi o cywilne prawo procesowe, to na uwagê przedsiêbiorców
zas³uguje szczególnie uchylenie przepisów reguluj¹cych postêpowanie
w sprawach gospodarczych (art. 479147927 k.p.c.). Oznacza to uchylenie
tak krytykowanej surowej prekluzji, która obowi¹zuje w sprawach gospodarczych. Podkreliæ nale¿y, ¿e obecny formalizm postêpowania w sprawach
gospodarczych w praktyce nie tylko nie s³u¿y przyspieszeniu postêpowania
(z uwagi na prekluzjê dowodow¹ strony na wszelki wypadek powo³uj¹ liczne
dowody, które w dalszym toku postêpowania okazuj¹ siê niepotrzebne), ale
te¿ niejednokrotnie przyczynia siê do pozbawienia ochrony prawnej.
Projekt zak³ada likwidacjê postêpowania odrêbnego w sprawach gospodarczych i poddanie spraw miêdzy przedsiêbiorcami w zakresie prowadzonej
przez nich dzia³alnoci gospodarczej regu³om ogólnym obowi¹zuj¹cym w procesie. Obecnie nie ma uzasadnionych podstaw do utrzymywania odrêbnego
postêpowania procesowego dla spraw gospodarczych. Sprawy takie nie ró¿ni¹ siê rodzajem wystêpuj¹cych w nich ¿¹dañ od zwyk³ych spraw cywilnych
w sposób, który uzasadnia³by istnienie takiego odrêbnego postêpowania.
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Podnoszony na rzecz istnienia postêpowania w sprawach gospodarczych argument, ¿e wymagaj¹ one szybkiego rozpoznawania i rozstrzygania, jest
w ogóle nieprzekonuj¹cy, gdy¿ z jednej strony szybkoæ i sprawnoæ postêpowania nie jest celem samym w sobie, lecz jedynie instrumentem s³u¿¹cym
efektywnoci ochrony prawnej, a z drugiej strony nie ma podstaw do twierdzenia, ¿e akurat sprawy gospodarcze zas³uguj¹ na jakie szczególne traktowanie z punktu widzenia szybkoci i sprawnoci postêpowania. W postêpowaniu cywilnym nie ma bowiem miejsca na ró¿nicowanie spraw wed³ug
kryterium podmiotowego (sprawy miêdzy przedsiêbiorcami) na te, które zas³uguj¹ na szybsze za³atwienie, i te, w których szybkoæ udzielenia ochrony
prawnej mia³aby mieæ mniejsze znaczenie. Nie mo¿na tak¿e podzieliæ zapatrywania, ¿e sprawy gospodarcze powinny byæ poddane odrêbnym rygorom
proceduralnym, gdy¿ wystêpuj¹cy w nich przedsiêbiorcy jako profesjonalici
w zakresie dzia³alnoci gospodarczej powinni wykazywaæ wy¿sz¹ starannoæ
w prowadzeniu swych spraw, w tym tak¿e s¹dowych, wobec czego mo¿na im
stawiaæ w tym wzglêdzie wy¿sze wymagania. Profesjonalizmu w dziedzinie,
któr¹ zajmuje siê strona postêpowania, w tym tak¿e w dziedzinie dzia³alnoci gospodarczej, nie nale¿y transponowaæ w sferê postêpowania cywilnego,
gdy¿ w tym ostatnim wypadku chodzi jednak o profesjonalizm w zakresie
wiedzy prawniczej i jej praktycznego stosowania.
Ponadto czêæ tzw. spraw regulacyjnych ma byæ przekazana do kompetencji s¹dów administracyjnych. Likwidacja postêpowania odrêbnego w sprawach gospodarczych obejmuje bowiem nie tylko uchylenie przepisów ogólnych
reguluj¹cych to postêpowanie (art. 47914792, art. 4794, art. 47964796a,
art. 4798, art. 479947914b, art. 4791647919a, art. 47922) i modyfikacjê innych
przepisów kodeksu zwi¹zanych ze sprawami gospodarczymi (art. 17 pkt 4,
art. 3982 § 1), lecz tak¿e przekazanie do s¹dów administracyjnych  zgodnie
z ich w³aciw¹, materialnoprawn¹ natur¹  czêci spraw regulacyjnych, tj.
spraw z zakresu regulacji energetyki, regulacji poczty oraz regulacji transportu kolejowego. We w³aciwoci s¹du ochrony konkurencji i konsumentów
pozostawione zostan¹ sprawy z zakresu ochrony konkurencji oraz regulacji
telekomunikacji, jednak przepisy normuj¹ce te postêpowania przeniesione
bêd¹, odpowiednio, do ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz ustawy z 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne.
Powy¿sze rozwi¹zanie stanowi czêciow¹ realizacjê postulatu od d³u¿szego
czasu prezentowanego w doktrynie postêpowania cywilnego, aby sprawy,
w których rozpoznawane jest odwo³anie od decyzji administracyjnej, nale¿a³y
do s¹dów administracyjnych, a nie s¹dów powszechnych.
Projekt nie narusza ustroju s¹dów, a zatem nie ma wp³ywu na istnienie
wyodrêbnionej struktury s¹downictwa gospodarczego.
Zwi¹zana z tym jest propozycja zmiany ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez s¹dy spraw gospodarczych polegaj¹ca na doprecyzowaniu

16

Zbigniew Wrona

zawartej w niej definicji sprawy gospodarczej. Najistotniejsze znaczenie ma
wyrane przes¹dzenie, ¿e sprawa zachowuje gospodarczy charakter i pozostaje w kognicji s¹du gospodarczego, choæby którakolwiek ze stron zaprzesta³a prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Ponadto, nowelizacja w sposób wyrany przes¹dza, ¿e sprawami gospodarczymi s¹, a wobec tego pozostaj¹
w kognicji s¹du gospodarczego, sprawy o nadanie klauzuli wykonalnoci tytu³owi egzekucyjnemu innemu ni¿ orzeczenie s¹du gospodarczego lub ugoda
zawarta przed takim s¹dem, obejmuj¹cemu roszczenia, które, gdyby by³y
rozpoznawane przez s¹d, nale¿a³yby do w³aciwoci s¹dów gospodarczych,
sprawy o pozbawienie wykonalnoci tytu³u wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegaj¹cym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu
s¹du gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym s¹dem, jak równie¿
innego tytu³u wykonawczego obejmuj¹cego roszczenie, które, gdyby by³o rozpoznawane przez s¹d, nale¿a³oby do w³aciwoci s¹dów gospodarczych, jak
równie¿ sprawy o ustalenie, ¿e orzeczenie s¹du lub rozstrzygniêcie innego
organu pañstwa obcego wydane w sprawie gospodarczej podlega albo nie
podlega uznaniu. W ten sposób usuniête zostaj¹ w¹tpliwoci powstaj¹ce
w tym zakresie w praktyce.
Projektowane zmiany obejmuj¹ tak¿e wprowadzenie regulacji w zakresie
na³o¿enia na strony i uczestników postêpowania tzw. ciê¿aru wspierania
postêpowania w po³¹czeniu z nowym ujêciem regu³ dotycz¹cych prezentacji
materia³u procesowego przez strony. Towarzyszy temu na³o¿enie na strony
ciê¿aru dzia³ania w postêpowaniu zgodnie z dobrymi obyczajami.
W projekcie przewidziano tak¿e konkretyzacjê obowi¹zków s¹du w zakresie pozyskiwania od stron i uczestników postêpowania materia³u procesowego w ramach tzw. informacyjnego s³uchania stron .
Jeli chodzi o postêpowanie zabezpieczaj¹ce, warto wskazaæ na propozycjê zmiany w art. 738 k.p.c., polegaj¹c¹ na pominiêciu w jego treci uregulowania zawartego obecnie w zdaniu 2, w którym przewiduje siê, ¿e wniosek
o zabezpieczenie, który nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym
w art. 736 k.p.c., przewodnicz¹cy zwraca bez wzywania do jego uzupe³nienia.
Wskutek pominiêcia tej treci do wniosku o zabezpieczenie roszczenia zastosowanie znajd¹ ogólne regu³y okrelone w art. 130 i n. k.p.c., co przyczyni siê
do uproszczenia i ujednolicenia regulacji prawnych, a ponadto wyeliminuje
zbêdny formalizm i rygoryzm dotychczasowego unormowania.
Projekt zawiera te¿ propozycje nowych rozwi¹zañ w zakresie postêpowania egzekucyjnego. Na szczególna uwagê zas³uguje zmiana regulacji dotycz¹cej egzekucji wiadczeñ niepieniê¿nych. Przewidziane w projekcie zmiany
zmierzaj¹ w dwóch kierunkach. Po pierwsze, proponuje siê wzmocnienie
efektywnoci obowi¹zuj¹cego systemu egzekucji przez znacz¹ce podwy¿szenie górnej granicy dopuszczalnych grzywien pieniê¿nych. Dotychczasowe
progi kwotowe nie przystaj¹ bowiem do dzisiejszych warunków, nie mog¹
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zapewniaæ skutecznego prowadzenia egzekucji i odbiegaj¹ istotnie od przewidzianych w porównywalnych systemach prawnych. Stosownie do tego za³o¿enia przewiduje siê, ¿e w jednym postanowieniu s¹d bêdzie móg³ wymierzyæ
grzywnê nie wy¿sz¹ ni¿ 10 tys. z³, chyba ¿e dwukrotne wymierzenie grzywny
okaza³o siê nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie
mo¿e przekraczaæ miliona z³ (art. 1052 k.p.c.). Ze zmianami tymi zwi¹zane
jest skrelenie zdania czwartego w dotychczasowym art. 1053 k.p.c. Zawarta
w tym przepisie treæ mog³a bowiem b³êdnie sugerowaæ, ¿e w razie niezap³acenia grzywna podlega ci¹gniêciu w drodze egzekucji.
Drugi kierunek zmian polega na wprowadzeniu do polskiego systemu
prawnego nowego rozwi¹zania, wzorowanego na romañskich systemach
prawnych. Wprowadzaj¹c je obok, a nie w miejsce dotychczasowych regulacji,
kierowano siê przekonaniem, ¿e w chwili obecnej celowe jest stworzenie dla
s¹du jako organu egzekucyjnego oraz dla wierzyciela dodatkowych mo¿liwoci, co pozwoli zwiêkszyæ szanse na skuteczn¹ egzekucjê. Ca³kowita rezygnacja z systemu grzywien by³aby obecnie przedwczesna. St¹d te¿ proponowane
przepisy funkcjonowaæ bêd¹ na obecnym etapie równolegle z dotychczasowym systemem grzywien stosowanych w celu wymuszenia spe³nienia wiadczenia. Wybór rodka egzekucji nale¿y do s¹du, który kierowaæ siê bêdzie
wnioskiem wierzyciela, charakterem obowi¹zku i efektywnoci¹ egzekucji.
Zgodnie z proponowanym art. 10501, je¿eli d³u¿nik nie wykonuje czynnoci,
której inna osoba nie mo¿e za niego wykonaæ, a której wykonanie zale¿y
wy³¹cznie od jego woli, s¹d  na wniosek wierzyciela  mo¿e zamiast zagro¿enia grzywn¹ na wypadek niewykonania czynnoci w wyznaczonym terminie, zagroziæ d³u¿nikowi nakazaniem zap³aty okrelonej sumy pieniê¿nej na
rzecz wierzyciela z tytu³u zw³oki w wykonaniu czynnoci. Przepis art. 1050 § 2
stosowany bêdzie odpowiednio. Suma nale¿na wierzycielowi wskazywana bêdzie w treci postanowienia s¹du w okrelonej stawce za ka¿dy dzieñ zw³oki
w wykonaniu obowi¹zku stwierdzonego tytu³em wykonawczym. Projekt nie
przewiduje w tym zakresie ograniczeñ kwotowych, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e
okrelenie wysokoci stawek nale¿y do s¹du, który dokona oceny uwzglêdniaj¹c okolicznoci konkretnego przypadku. S¹d musi jednak ka¿dorazowo
wzi¹æ pod uwagê interes stron w takim stopniu, aby z jednej strony zapewniæ
wykonalnoæ obowi¹zku, z drugiej za, aby nie obci¹¿aæ d³u¿nika ponad potrzebê (art. 10501 § 4; por. art. 7301 § 3). Je¿eli d³u¿nik nie wykona czynnoci
w terminie wyznaczonym w postanowieniu, s¹d na wniosek wierzyciela, stosownie do treci uprzedniego postanowienia, okreli postanowieniem nale¿n¹
kwotê i naka¿e d³u¿nikowi jej zap³atê na rzecz wierzyciela. W razie dalszej
zw³oki, wierzyciel bêdzie móg³ wyst¹piæ ponownie o nakazanie d³u¿nikowi
zap³aty kwoty przypadaj¹cej na jego rzecz za nastêpny okres. Przewidziano
ponadto, ¿e w takiej sytuacji s¹d mo¿e  na wniosek wierzyciela  podwy¿szyæ na przysz³oæ wysokoæ nale¿nej mu sumy. Dla przyspieszenia postêpo-
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wania przewiduje siê, ¿e prawomocne orzeczenie s¹du nakazuj¹ce d³u¿nikowi zap³atê sumy pieniê¿nej na rzecz wierzyciela stanowiæ bêdzie tytu³ wykonawczy bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalnoci (art. 10501 § 2
zdanie 3). Je¿eli d³u¿nik wykona czynnoæ po up³ywie terminu, wierzyciel
powinien z³o¿yæ wniosek o nakazanie d³u¿nikowi zap³aty sumy pieniê¿nej
nale¿nej wierzycielowi za czas zw³oki w terminie miesi¹ca od dnia dokonania
czynnoci. Projekt wychodzi bowiem z za³o¿enia, ¿e fakt spe³nienia wiadczenia po up³ywie terminu nie zwalnia d³u¿nika z obowi¹zku zap³aty sum nale¿nych wierzycielowi za czas zw³oki, stosownie do treci postanowienia, w którym zagro¿ono zap³at¹ (art. 10501 § 3).
Na takich samych zasadach oparte jest rozwi¹zanie proponowane w art.
10511. W razie naruszenia obowi¹zku zaniechania lub nieprzeszkadzania
czynnociom wierzyciela s¹d, w miejsce na³o¿enia grzywny, mo¿e nakazaæ
d³u¿nikowi zap³atê na rzecz wierzyciela okrelonej sumy pieniê¿nej i jednoczenie zagroziæ jej nakazaniem za ka¿de kolejne naruszenie obowi¹zku.
Formu³uj¹c zagro¿enie, s¹d uwzglêdni treæ obowi¹zku i dyrektywê wynikaj¹c¹ z odpowiednio stosowanego art. 10501 § 4. Je¿eli d³u¿nik bêdzie
dzia³a³ wbrew obowi¹zkowi pomimo dokonanego zagro¿enia, s¹d na wniosek wierzyciela okreli nale¿n¹ mu sumê pieniê¿n¹ stosownie do orzeczonego zagro¿enia i zachowania d³u¿nika oraz naka¿e d³u¿nikowi jej zap³atê
wierzycielowi. Tak samo s¹d post¹pi w razie dalszego wniosku wierzyciela.
S¹d bêdzie móg³ ponadto podwy¿szyæ na przysz³oæ wysokoæ sumy nale¿nej wierzycielowi (art. 10501 § 2 zd. 4 w zw. z art. 10511 § 3). Przepisy art.
1051 § 2 i 3 stosowane bêd¹ odpowiednio. Na postanowienia s¹du, wydawane zgodnie z art. 10501 § 13 i art. 10511 § 12, przys³ugiwaæ bêdzie
za¿alenie.
2.4. Zmiany w Krajowym Rejestrze S¹dowym
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze S¹dowym zak³ada m.in. zrównanie wa¿noci dokumentów i informacji (odpisów, wyci¹gów i zawiadczeñ) wydawanych przez Centraln¹ Informacjê Krajowego Rejestru S¹dowego (KRS) w formie papierowej z dokumentami wydawanymi drog¹ elektroniczn¹. Dokumenty takie uzyskaj¹ moc
dokumentów urzêdowych. Przyjêcie rozwi¹zania pozwoli na pos³ugiwanie siê
dokumentami uzyskanymi drog¹ elektroniczn¹ w postêpowaniach, w których
obecnie tego typu dokumenty mog¹ byæ traktowane wy³¹cznie jako dokumenty prywatne.
Zagwarantowany zostanie równie¿ powszechny i bezp³atny dostêp  przy
wykorzystaniu Internetu  do wszystkich aktualnych danych wpisanych do
Krajowego Rejestru S¹dowego, w tym równie¿ do rejestru d³u¿ników niewyp³acalnych. Jednoczenie umo¿liwi siê zainteresowanym osobom samodzielne
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pobieranie z Internetu komputerowych wydruków z aktualnych informacji
rejestrowych, które równie¿ uzyskaj¹ moc dokumentów urzêdowych.
2.5. Zmiany w zakresie funkcjonowania s¹downictwa
gospodarczego
W projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano
zmiany w strukturze organizacyjnej s¹dów, zak³adaj¹ce przede wszystkim jej
racjonalizacjê. W tym celu projekt zak³ada, ¿e podstawowa struktura ka¿dego s¹du rejonowego opieraæ siê bêdzie na dwóch wydzia³ach: cywilnym, który
móg³by rozpoznawaæ tak¿e sprawy rodzinne i nieletnich, oraz karnym, do
którego w³aciwoci nale¿a³yby szeroko rozumiane sprawy z zakresu prawa
karnego. Projektowana regulacja przewiduje jednoczenie mo¿liwoæ utworzenia odrêbnego wydzia³u do rozpoznawania danego rodzaju spraw, np. wydzia³u rodzinnego, wydzia³u pracy lub ubezpieczeñ spo³ecznych, wydzia³u
ksi¹g wieczystych czy wydzia³u gospodarczego (w tym do spraw rejestrowych, upad³ociowych i naprawczych)  je¿eli bêdzie to uzasadnione wp³ywem takich spraw w danym s¹dzie. Je¿eli wp³yw spraw nie bêdzie uzasadnia³ utworzenia odrêbnego wydzia³u, w pierwszej kolejnoci rozwa¿ana
bêdzie mo¿liwoæ utworzenia odrêbnego wydzia³u np. rodzinnego w jednym
z s¹dów  z powierzeniem mu, na podstawie art. 20 u.s.p., rozpoznawania
spraw danego rodzaju z w³aciwoci innych s¹dów.
W ka¿dym s¹dzie okrêgowym, podobnie jak w s¹dach rejonowych, tworzone bêd¹ (obligatoryjnie) dwa wydzia³y: cywilny i karny. Sprawy nale¿¹ce
obecnie do wydzia³ów gospodarczych s¹dów okrêgowych oraz wydzia³ów pracy bêd¹ mog³y byæ rozpoznawane w ramach wydzia³ów cywilnych tych s¹dów. Podobnie jak w s¹dach rejonowych, równie¿ w s¹dach okrêgowych
przewiduje siê mo¿liwoæ tworzenia odrêbnych wydzia³ów do rozpoznawania
spraw danego rodzaju.
Dodatkowo warto wskazaæ, i¿ w projektowanym art. 22a zawarto regulacjê, zgodnie z któr¹ prezesi s¹dów, ustalaj¹c w ramach podzia³u czynnoci
zasady przydzia³u spraw poszczególnym sêdziom, obowi¹zani s¹ braæ pod
uwagê ich specjalizacjê w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw.
Tym samym proponowane zmiany w organizacji s¹dów nie prowadz¹ do
prze³amania zasady specjalizacji sêdziów w poszczególnych dziedzinach prawa lub rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, wykszta³conej w istocie wy³¹cznie w praktyce du¿ych s¹dów. Dotychczasowa praktyka ma³ych
s¹dów wskazuje bowiem, ¿e ten sam sêdzia orzeka równoczenie w dwóch
lub wiêkszej liczbie utworzonych w tym s¹dzie wydzia³ów, rozpoznaj¹c niekiedy nawet wszystkie rodzaje spraw. Obecnie w systemie s¹downictwa licznie wystêpuj¹ wiêc s¹dy, w których  z uwagi na wymóg ustawowy  tworzo-
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ne s¹ odrêbne wydzia³y do rozpoznawania poszczególnych rodzajów spraw,
pomimo ¿e nie jest to uzasadnione liczb¹ takich spraw wp³ywaj¹cych do tych
jednostek i w rezultacie istniej¹ wydzia³y, w których limit etatów sêdziowskich jest mniejszy od jednoci. Samo tylko istnienie w tych s¹dach wielu
wydzia³ów nie realizuje wiêc faktycznie zasady specjalizacji i odrêbnoci.
Natomiast istnienie odrêbnego wydzia³u poci¹ga za sob¹ tak¿e koniecznoæ
obsadzenia funkcji przewodnicz¹cego wydzia³u, zapewnienia obs³ugi administracyjnej i odpowiedniej infrastruktury, bêd¹c tym samym, w bardzo ma³ych
s¹dach, sprzeczne z zasad¹ efektywnego zarz¹dzania i gospodarowania mieniem.
Projektowana regulacja zak³ada  analogicznie do obecnie obowi¹zuj¹cego art. 19 § 2 u.s.p.  ¿e tworzenie wydzia³ów nastêpuje w drodze zarz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci, przy czym wydzia³y, których funkcjonowanie
nie jest obligatoryjne, bêd¹ wyodrêbniane w zale¿noci od potrzeb, wed³ug
ustawowo okrelonych kryteriów. Ustalenie liczby i wielkoci wydzia³ów
w poszczególnych s¹dach nastêpowaæ ma na poziomie zapewniaj¹cym jak
najlepsz¹ organizacjê tych jednostek, gwarantuj¹c¹ z jednej strony prawo
obywateli do rozpoznawania spraw w rozs¹dnym terminie, za z drugiej
 efektywne wykorzystanie nak³adów na s¹downictwo i prawid³owe wykonywanie czynnoci nadzorczych.
Projektowane rozwi¹zania wprowadzaj¹ zatem mechanizmy pozwalaj¹ce
na mo¿liwie najbardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb ukszta³towanie
struktury organizacyjnej s¹downictwa.

Zakoñczenie
Na koniec chcia³bym wspomnieæ o prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwoci pracach koncepcyjnych w innych szeroko rozumianych dziedzinach prawa cywilnego materialnego i formalnego, które to zmiany w momencie wejcia w ¿ycie bêd¹ oddzia³ywaæ na wszystkie podmioty obrotu
prawnego, w tym przedsiêbiorców. Opracowywane s¹ bowiem niezbêdne
zmiany normatywne zmierzaj¹ce do stworzenia nowego modelu rejestrowania spraw wp³ywaj¹cych do s¹dów oraz modelu akt elektronicznych poprzez
utworzenie jednego dla danej jednostki i jednolitego na ka¿dym szczeblu
s¹dów powszechnych repertorium elektronicznego funkcjonuj¹cego w centralnym systemie zarz¹dzania informacj¹. Istot¹ tego wdro¿enia jest zbudowanie ca³ego systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie zarówno sprawami poszczególnych sêdziów, jak i wydzia³ami oraz ca³ymi s¹dami.
System pozwoli nie tylko na automatyczn¹ rezerwacjê sal rozpraw, ale równie¿ na sta³e monitorowanie biegu spraw w celu zapobiegania przewlek³oci
postêpowania. Model ten oparty bêdzie na wspó³pracuj¹cych repertoriach

Prawo przyjazne przedsiêbiorcy  wybrane zagadnienia...

21

s¹dowych, Orodkach Zarz¹dzania Informacj¹ i Centrum Zarz¹dzania Informacj¹ w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów S¹dowych Ministerstwa
Sprawiedliwoci.
Wprowadzenie w s¹dach w ca³ej Polsce elektronicznego repertorium zast¹pi w przysz³oci tradycyjne papierowe ksiêgi. Docelowo wymiar sprawiedliwoci bêdzie pracowa³ wy³¹cznie w oparciu o dokument elektroniczny
i cyfrowe akta postêpowania. W konsekwencji sêdzia oraz strony postêpowania w ka¿dej chwili bêd¹ dysponowaæ mo¿liwoci¹ skorzystania z bazy danych, w której wszystkie te dokumenty zostan¹ zgromadzone. Jednym
z najwa¿niejszych etapów tego procesu jest wdro¿enie od przysz³ego roku
protoko³u elektronicznego umo¿liwiaj¹cego nagrywanie przebiegu rozpraw,
co nie tylko znacz¹co usprawni postêpowanie, ale i przyczyni siê do wzrostu
zaufania obywateli do s¹dów. Wdro¿enie tego systemu bêdzie niew¹tpliwie
stanowi³o u³atwienie tak¿e dla przedsiêbiorców.
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Pomoc publiczna na wspieranie
rozwoju gospodarczego
1. Regu³y rynku wewnêtrznego i wolnej konkurencji Unii Europejskiej
mog¹ byæ naruszane przez pañstwa cz³onkowskie poprzez przyznanie przedsiêbiorstwom pomocy publicznej.
Problem dopuszczalnoci i zasad udzielania pomocy publicznej zmierzaj¹cej do wzmocnienia pozycji wybranych przedsiêbiorstw czy sektorów gospodarki stanowi wyodrêbnion¹ czêæ prawa konkurencji. Udzielanie bowiem
pomocy konkretnym przedsiêbiorstwom przez pañstwa cz³onkowskie mo¿e
prowadziæ do dyskryminacji innych podmiotów, nie bêd¹cych beneficjentami
takiej pomocy, a tak¿e zniekszta³ca konkurencjê. Z tego wzglêdu acquis
communautaire przewiduje generalny zakaz udzielania pomocy publicznej.
Zakaz ten nie posiada charakteru bezwzglêdnego. Przepis art. 107 ust. 1
TFUE nie definiuje pomocy, ale niew¹tpliwie ka¿e rozumieæ j¹ szeroko
 tak co do istoty rodków publicznych, jak i ich pochodzenia. Nie forma
bowiem, a skutek pomocy publicznej kwalifikuje j¹ do oceny na gruncie
ww. artyku³u.
Za zakazan¹ mo¿e byæ uznana pomoc pañstwa, która przysparza jej
beneficjentowi korzyci gospodarczych, których nie mia³by z normalnej dzia³alnoci gospodarczej. Ró¿ne rodzaje tak rozumianej pomocy publicznej mo¿na uj¹æ w dwie kategorie interwencji pañstwa w gospodarkê:
a) pomoc polegaj¹c¹ na subwencjonowaniu, czyli bezporednim transferowaniu do przedsiêbiorstw wiadczeñ pieniê¿nych (np. dotacje, dop³aty do
odsetek, gwarancje kredytowe na szczególnie korzystnych warunkach) lub
rzeczowych (np. bezp³atne lub korzystne cenowo przekazanie dzia³ek lub
budynków, dostawa dóbr lub wiadczenie us³ug na preferencyjnych warunkach);
b) pomoc polegaj¹c¹ na zmniejszeniu obci¹¿eñ przedsiêbiorstw (np. zwolnienia lub ulgi podatkowe, zwolnienia od op³at parafiskalnych, pokrycie
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strat, umorzenie d³ugów), które normalnie ci¹¿¹ na przedsiêbiorstwie. Wywieraj¹ one takie same skutki jak subwencje.
Wymieniony katalog jest oczywicie niepe³ny. Analiza dzia³añ pañstw
cz³onkowskich UE uwidacznia coraz to nowe rodki wspierania przedsiêbiorstw.
Zakres pomocy publicznej jest szeroki, poniewa¿ obejmuje zarówno pomoc przyznan¹ przez pañstwo, jak i pochodz¹c¹ z zasobów pañstwa, a wiêc
pomoc przyznan¹ przez organy centralne, regionalne i lokalne, a tak¿e agencje i inne instytucje publiczne1. Bez znaczenia jest struktura organów pañstwowych wynikaj¹ca z ustroju pañstwa i podzia³u administracyjnego. Istotne natomiast, czy organy udzielaj¹ce wsparcia zosta³y powo³ane do
wykonywania podporz¹dkowanych pañstwu zadañ lub prerogatyw. Nie tylko
bowiem organy w³adzy publicznej mog¹ udzielaæ pomocy, mog¹ to czyniæ
wszelkie podmioty publiczne lub prywatne pod warunkiem, ¿e administruj¹
funduszami publicznymi albo udzielaj¹ pomocy na zlecenie pañstwa2.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rodki wspierania przedsiêbiorstw maj¹ czêsto charakter poredni albo wrêcz ukryty. Warunkiem jest jednak przekazywanie
korzyci beneficjentowi ze rodków publicznych. Oznacza to, ¿e korzyæ musi
mieæ wymiar finansowy.
Adresatami zakazanej pomocy mog¹ byæ zarówno okrelone przedsiêbiorstwa (selektywnoæ indywidualna), jak i przedsiêbiorstwa przynale¿ne do
okrelonego sektora gospodarki (selektywnoæ sektorowa) lub okrelonego
regionu (selektywnoæ regionalna). Istot¹ zakazanej pomocy jest jej selektywnoæ wyra¿aj¹ca siê w ró¿nicowaniu pozycji gospodarczej przedsiêbiorstw
poprzez przyznanie jednym, a nieprzyznanie innym okrelonej korzyci. Zakazem, o którym mowa w art. 107 ust. 1 TFUE, nie s¹ wiêc objête rodki
ogólne (rodki polityki gospodarczej i spo³ecznej), które odnosz¹ siê w równym stopniu do wszystkich przedsiêbiorstw na rynku i wszystkich ga³êzi
gospodarki.
Rozró¿nienie miêdzy rodkami selektywnymi a rodkami natury ogólnej
ma istotne znaczenie. Orzecznictwo ETS nie daje wyranej odpowiedzi na
1 S. Dudzik, Pomoc pañstwa dla przedsiêbiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Miêdzy neutralnoci¹ a zaanga¿owaniem, Zakamycze 2002, s. 99 i n.; I. Postula,
A. Werner, Pomoc publiczna, Warszawa 2006, s. 49 i n.; U. P³owiec, Pomoc publiczna dla
przedsiêbiorstw a krajach Unii Europejskiej  wnioski dla Polski, [w:] Polski przemys³ w obliczu
cz³onkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 1999.
2 Trybuna³ Sprawiedliwoci niejednokrotnie wypowiada³ siê w kwestii kwalifikacji prawnej
wiadczeñ przyznawanych przedsiêbiorstwom przez ró¿ne fundusze i fundacje (sprawa 173/73
Republika W³oska przeciwko Komisji, Zbiór Orzeczeñ ETS 1974, s. 709). Uzna³ je za zasoby
finansowe pañstwa w wietle art. 87 ust. 1 (obecnie 107 ust. 1 TFUE), poniewa¿ instytucje te,
rozporz¹dzaj¹c rodkami w³asnymi, czyni¹ to na zlecenie pañstwa. Szerzej zob. M. Królikowska-Olczak, Pomoc publiczna w prawie Unii Europejskiej, Studia Prawno-Europejskie £ód
2002, t. VI, s. 130; eadem, Problematyka pomocy pañstwa dla podmiotów gospodarczych
w wietle prawa Wspólnoty Europejskiej, Studia Prawno-Europejskie 1996, t. I, s. 115 i n.
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pytanie, co jest, a co nie jest rodkiem ogólnym3. Nie jest równie¿ jasne, jak
bardzo prawdopodobne musi byæ wyst¹pienie danej korzyci, aby mo¿na by³o
uznaæ j¹ za pomoc pañstwa.
Pomoc publiczna nie bêdzie mieæ miejsca, je¿eli pañstwo nie bêdzie przyznawaæ ¿adnej korzyci innym przedsiêbiorstwom, zachowuj¹c siê jak prywatny inwestor lub prywatny wierzyciel. Pañstwo bowiem poza ingerencj¹
w gospodarkê w ramach okrelonych funkcji4 wystêpuje w ¿yciu gospodarczym równie¿ jako podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹. Dzia³ania te
opieraj¹ siê na wykorzystaniu zasobów pañstwowych w rozumieniu art. 107
ust. 1 TFUE, ale nie oznaczaj¹ zastosowania rodków pomocowych. Wi¹¿e siê
to z kwesti¹ rozró¿nienia sfery dzia³añ pañstwa jako dysponenta imperium,
czyli w³adztwa administracyjnego, oraz jako dysponenta dominium, czyli maj¹tku, dziêki któremu pañstwo prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, konkuruj¹c z przedsiêbiorstwami prywatnymi. Ze wzglêdu na ró¿ny charakter dzia³añ pañstwa jego zachowanie porównuje siê b¹d do zachowania modelowego
prywatnego inwestora, prywatnego kredytodawcy, prywatnego wierzyciela
czy prywatnego kupuj¹cego/sprzedawcy5.
Wymiar unijny pomocy nie jest równoznaczny z wymogiem udowodnienia wp³ywu pomocy na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Wystarczy
wykazaæ, ¿e pomoc mo¿e potencjalnie wp³ywaæ na taki handel. Nie ma ¿adnego progu geograficznego, który ogranicza³by wp³yw na handel miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Jedynie pomoc de minimis nie narusza konkurencji
i tym samym nie wp³ywa na handel wewn¹trzwspólnotowy.
Rozporz¹dzenie KE 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis6 pozwala pañstwom cz³onkowskim na szybkie udzielenie dotacji przedsiêbiorstwom, w szczególnoci ma³ym i rednim, w ograniczonej wysokoci (pu³ap pomocy wynosi 200 tys.
euro w dowolnym okresie trzech lat podatkowych)7 bez koniecznoci zg³aszania takiej pomocy Komisji oraz przystêpowania do procedur administracyjnych. Pu³ap ma zastosowanie do wszystkich rodzajów pomocy, bez wzglêdu
na formê lub cel pomocy, tak¿e bez wzglêdu na to, czy wsparcie przyznane
pañstwu cz³onkowskiemu w ca³oci czy w czêci finansuje UE. Kwoty
200 tys. i 100 tys. euro s¹ dotacjami i wyra¿aj¹ wartoæ brutto8. Jedyn¹
3
4
5

B. Kurcz, Kryterium selektywnoci w pomocy pañstwa, Pañstwo i Prawo 2008, z. 10, s. 95.
Zob. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011, s. 154 i n.
A. Nykiel-Mateo, Pomoc pañstwa a ogólne rodki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Warszawa 2009, s. 51 i n.
6 Dz.Urz. L 379 z 28.12.2006.
7 Jednak dla podmiotów z sektora transportu pu³ap pomocy pozosta³ na poziomie 100 tys. euro.
8 Rozporz¹dzenie 2006/1998/WE stosuje siê do takiego wsparcia de minimis, do którego
wczeniej mo¿na wyliczyæ ekwiwalent dotacji brutto bez przeprowadzenia oceny ryzyka (tzw.
pomoc przejrzysta). Jeli chodzi o takie formy pomocy jak: gwarancje, po¿yczki, dokapitalizowanie spó³ek to nie bêd¹ one w grupie dozwolonej pomocy bagatelnej z powodu trudnoci we
wskazaniu poziomu ryzyka.
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pomoc¹, w odniesieniu do której wyklucza siê stosowanie zasady de minimis,
jest pomoc eksportowa.
Zasada de minimis opiera siê na za³o¿eniu, ¿e w zdecydowanej wiêkszoci przypadków dotacje w niewielkiej wysokoci nie maj¹ wp³ywu na wymianê handlow¹ i konkurencjê miêdzy pañstwami cz³onkowskimi i w zwi¹zku
z tym nie stanowi¹ pomocy pañstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
Przyznanie pomocy wi¹¿e siê te¿ z zakresem swobody implementacyjnej
pañstw cz³onkowskich. Nie mo¿na przypisaæ danego dzia³ania pañstwu
cz³onkowskiemu, je¿eli wynika³o ono z przepisów prawa unijnego, w szczególnoci norm dyrektywy, która nie pozostawia³a pañstwu cz³onkowskiemu
¿adnej swobody implementacyjnej. Je¿eli jednak pañstwo posiada³o swobodê
implementacyjn¹, wtedy art. 107 TFUE ma pe³ne zastosowanie w odniesieniu do rozwi¹zañ, jakie przyjmuj¹ pañstwa cz³onkowskie korzystaj¹ce z tej
swobody9.
2. System regu³ dopuszczaj¹cych udzielanie pomocy zosta³ zbudowany
w prawie UE przez pryzmat mo¿liwych wyj¹tków. Tym samym pomoc mo¿e
zostaæ uznana za zgodn¹ z zasadami rynku wewnêtrznego i zaakceptowana
w interesie ca³ej Unii, a nie tylko wspieranego przedsiêbiorstwa czy wspieraj¹cego pañstwa.
Udzielanie szeroko rozumianych korzyci na rzecz wybranych przedsiêbiorstw lub sektorów gospodarki jest jednym ze sposobów realizacji okrelonej polityki gospodarczej zarówno pañstw cz³onkowskich, jak i UE jako ca³oci. Pomoc publiczna z jednej strony przyspiesza rozwój gospodarczy, a tym
samym spo³eczny poszczególnych regionów. Powoduje wzrost konkurencyjnoci i ekspansje przedsiêbiorstw na rynku wiatowym. Z drugiej strony pañstwowa interwencja w procesy rozwoju gospodarczego ogranicza konkurencjê.
Nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesna rzeczywistoæ gospodarza
sta³a siê na tyle skomplikowana, ¿e trudno sobie wyobraziæ funkcjonowanie
mechanizmu rynkowego w ca³kowitej niezale¿noci od instrumentów politycznych, ekonomicznych i prawnych, jakimi dysponuje w³adza pañstwowa
uto¿samiana z pañstwem.
Obok instrumentów, jakimi pañstwa cz³onkowskie dysponuj¹ na wspieranie konkretnych rodzajów dzia³alnoci czy przedsiêbiorstw, wystêpuje tzw.
pomoc regionalna. Pomoc regionalna stanowi wyj¹tek spod powszechnego
zakazu udzielania pomocy publicznej (art. 107 ust. 3 lit. a i c TFUE). S³u¿y
ona wspieraniu rozwoju regionów mniej uprzywilejowanych gospodarczo,
które charakteryzuj¹ siê niskim produktem krajowym brutto, wysok¹ stop¹
9 B. Kurcz, Miêdzy ustami a brzegiem pucharu... gdzie jest pomoc pañstwa? Definicja
pomocy pañstwa w wietle orzecznictwa ETS-u, [w:] Pomoc pañstwa  wybrane zagadnienia, pod
red. B. Kurcza, Warszawa 2009, s. 1516.
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bezrobocia, niskim procentem inwestycji, odleg³ym po³o¿eniem, niskim lub
malej¹cym zaludnieniem. W regionach znajduj¹cych siê w niekorzystnym
po³o¿eniu pañstwa cz³onkowskie mog¹ przyznaæ pomoc na podstawie Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., uznaj¹cego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych10) oraz wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata
20072013, obowi¹zuj¹cych od stycznia 2007 r.11 Wytyczne obejmuj¹ swoim
zakresem krajow¹ pomoc regionaln¹ we wszystkich sektorach, z wyj¹tkiem
rybactwa, górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza i stali, sektora w³ókien syntetycznych oraz produkcji podstawowych produktów rolnych. W przypadku
transportu i budownictwa okrêtowego maj¹ zastosowanie szczególne zasady.
Pomoc regionalna nie przys³uguje przedsiêbiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej, które nie s¹ w stanie o w³asnych si³ach, przy pomocy
w³asnych rodków b¹d funduszy uzyskanych od udzia³owców lub kredytodawców, powstrzymaæ strat bez pomocy pañstwa12. Takim podmiotom mo¿e
byæ udzielona dorana pomoc (tzw. pomoc na ratowanie), która ma na celu
poprawê ich p³ynnoci finansowej i przetrwanie w okresie opracowywania
planu restrukturyzacji. Przedsiêbiorstwa mog¹ nastêpnie uzyskaæ pomoc
w celu ich restrukturyzacji, która musi spe³niaæ trzy podstawowe warunki.
Po pierwsze, pomoc musi byæ przeznaczona na realizacjê wiarygodnego
i kompletnego planu restrukturyzacji, prowadz¹cego do odzyskania przez
przedsiêbiorstwo d³ugookresowej rentownoci. Po drugie, finansowanie procesu restrukturyzacji w istotnej czêci musi pochodziæ ze róde³ prywatnych
oraz musz¹ zostaæ przewidziane tzw. rodki wyrównawcze, których celem
jest ograniczenie zak³ócenia konkurencji wynikaj¹cego z udzielania pomocy.
Pomoc regionalna, realizuj¹c za³o¿enia UE w zakresie d¹¿enia do gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej spójnoci, ma przyczyniaæ siê do niwelowania
ró¿nic strukturalnych pomiêdzy poszczególnymi obszarami UE13.
Zastosowanie pomocy regionalnej14 mo¿e polegaæ na tworzeniu zachêt
dla przedsiêbiorczoci w okrelonych regionach poprzez:
 promowanie inwestycji w zakresie tworzenia nowych przedsiêbiorstw,
 poszerzania profilu dzia³alnoci ju¿ istniej¹cych przedsiêbiorstw,
 zmianie produktu lub procesu produkcji.
10
11
12

Dz.Urz. UE L. 214 z 9 sierpnia 2008, s. 347.
Dz.Urz. UE C. 54/13 z 4 marca 2006.
Zob. A. Mazurkiewicz-Gorgol, Jak trwoga to do... pañstwa po pieni¹dze. Komu pomaga pomoc pañstwa na ratowanie i restrukturyzacjê przedsiêbiorstw? [w:] Pomoc pañstwa...,
s. 162 i n.
13 Art. 2 TUE i art. 158162 TWE.
14 Rozporz¹dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj¹ce niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne
rozporz¹dzenie w sprawie wy³¹czeñ blokowych)  Dz.Urz. UE L 214 z 9 sierpnia 2008.
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Dotyczy ona równie¿ tworzenia nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹
inwestycj¹.
Pomoc regionalna w regionach o wyj¹tkowo niekorzystnych uwarunkowaniach jest dopuszczalna tak¿e w celu zmniejszenia bie¿¹cych wydatków
przedsiêbiorstwa, polegaj¹cych np. na dokonywaniu inwestycji odtworzeniowych czy pokrywaniu kosztów p³ac i transportu. Przyjmuje ona najczêciej
formê zwolnieñ podatkowych lub obni¿ania wysokoci sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, które nie s¹ zwi¹zane z kosztami kwalifikowanymi inwestycji.
Stanowi ona wtedy tzw. pomoc operacyjn¹, która jest co do zasady zabroniona. Udzielona mo¿e byæ wyj¹tkowo  pod warunkiem, ¿e jest uzasadniona ze
wzglêdu na wk³ad w rozwój regionalny. Musi by ponadto proporcjonalna do
ograniczeñ, które ma ³agodziæ. Pomoc operacyjna powinna mieæ charakter
przejciowy oraz podlegaæ stopniowemu zmniejszeniu.
Od 2007 r. zasady dopuszczalnoci pomocy regionalnej rozszerzono
o wspieranie funkcjonowania nowo za³o¿onych przedsiêbiorstw w pierwszych
piêciu latach ich dzia³alnoci. Warunkiem udzielenia pomocy dla nowoutworzonych przedsiêbiorstw jest wykazanie, ¿e wszystkie koszty zostan¹ rzeczywicie poniesione w tym okresie. Ta forma pomocy sprzyja ma³emu i redniemu przedsiêbiorcy. Mo¿e by udzielona dodatkowo do pomocy regionalnej
i tym samym podwy¿szaæ zakres otrzymanej przez przedsiêbiorstwo pomocy.
Dopuszczalnoæ pomocy regionalnej wynika z art. 107 ust. 3 TFUE, który
w drodze wyj¹tku od ogólnego zakazu udzielania pomocy regionalnej zezwala
na jej udzielenie, gdy:
a) sprzyja rozwojowi gospodarczemu regionów o nienormalnie niskim
poziomie ¿ycia lub powa¿nym stanie niedostatecznego zatrudnienia;
b) u³atwia rozwój niektórych dzia³añ gospodarczych lub niektórych regionów, o ile nie zmienia to warunków wymiany handlowej w zakresie
sprzecznym ze wspólnym interesem.
Szczegó³owe kryteria oceny planów pomocy regionalnej zg³aszanych do
Komisji s¹ umieszczane w licznych aktach prawnych opracowanych przez KE.
3. Regiony dopuszczone do udzielenia pomocy regionalnej oraz dozwolona jej wysokoæ s¹ okrelane w decyzjach Komisji wydawanych indywidualnie dla ka¿dego kraju. Nazywane s¹ one mapami regionalnymi. Projekty
map regionalnych opracowuje siê na podstawie warunków ustalonych w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007201315 przez
poszczególne pañstwa cz³onkowskie i zg³aszane KE. Pomoc regionalna mo¿e
by udzielana w danym pañstwie jedynie od momentu zatwierdzenia mapy
przez Komisjê. Elementem wyró¿niaj¹cym pomoc regionaln¹ na tle pomocy
15 Zob. te¿ A. Drzewoska, Przywilej nielicznych? Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju
gospodarczego niektórych regionów UE, [w:] Pomoc pañstwa..., s. 49 i n.
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horyzontalnej czy sektorowej jest obowi¹zek przyjêcia krajowej mapy regionalnej. Na podstawie mapy przyznaje siê tak¿e pomoc dla przedsiêbiorstw
w kwalifikuj¹cych siê regionach. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie wyklucza siê mo¿liwoci dokonania zmian, ale ich margines jest znacznie ograniczony16.
Podsumowuj¹c, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kszta³t obecnie obowi¹zuj¹cych wytycznych na lata 2007-2013 jest wynikiem reformy pomocy publicznej. Nast¹pi³o ukierunkowanie pomocy na cele horyzontalne, które wpisywa³yby siê
w za³o¿enia realizacji Strategii Lizboñskiej i Strategii Europa 2020 o spójnoci, stabilnoci, wzrocie konkurencyjnoci, zrównowa¿onego rozwoju oraz
poprawy europejskiego modelu spo³ecznego. Zreformowane zasady pomocy
regionalnej maj¹ uwzglêdniæ potrzeby regionów o najwiêkszych problemach
strukturalnych. Ich celem jest wspieranie ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci.

16 Je¿eli pañstwo cz³onkowskie nie wykorzysta³o przyznanego mu limitu, który mo¿e byæ
objêty pomoc¹ regionaln¹, mo¿e w ka¿dej chwili z³o¿yæ wniosek do Komisji o uzupe³nienie
swojej mapy regionalnej. Zob. decyzja N 186/2008 dotycz¹ca poszerzenia o nowe strefy mapy
regionalnej dla Francji  Dz.Urz. z 2008 r., C 241/13.
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Wolnoæ gospodarcza w wietle konstytucji
gospodarczej RP
W porz¹dku publicznoprawnym wolnoæ cz³owieka jest wynikiem odpowiedniej decyzji ustawodawcy konstytucyjnego, który poprzez system praw
podstawowych gwarantuje mo¿liwoæ podejmowania przez ka¿d¹ jednostkê
dzia³ania, które uwa¿a za s³uszne w stosunku do swoich mo¿liwoci i zamierzeñ pod warunkiem, ¿e nie narusza ono praw osób trzecich i nie jest
sprzeczne z porz¹dkiem konstytucyjnym (wolnoæ w sensie pozytywnym)
oraz chroni jednostkê przed dzia³aniami pañstwa sprzecznymi z ustaw¹ zasadnicz¹, zagra¿aj¹cymi prawnej i gospodarczej sferze wolnoci (wolnoæ
w sensie negatywnym).
W najbardziej ogólnym i bezwzglêdnym ujêciu wolnoæ jednostki w sensie pozytywnym oznacza mo¿liwoæ dokonywania okrelonego wyboru sporód wielu mo¿liwych dzia³añ, co oznacza mo¿liwoæ podejmowania decyzji
w sposób samodzielny, niezwi¹zany i nieograniczony tak¿e przez tzw. warunki obiektywne. Jednostka w ramach swojej wolnoci winna mieæ prawo do
dzia³ania zgodnie z w³asnym uznaniem. W ramach tak ujêtej wolnoci istnieje
mo¿liwoæ podejmowania nawet dzia³añ nieracjonalnych, pozbawionych sensu.
Wolnoæ w sferze dzia³alnoci gospodarczej nie oznacza oczywicie samostanowienia bezwzglêdnego i nieograniczonego. Bez wiêkszego ryzyka mo¿na, jak siê wydaje, wyraziæ pogl¹d, i¿ treæ i granice wolnoci gospodarczej s¹
inne ni¿ treæ i zakres wolnoci w innych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, gdy¿
wolnoæ w dziedzinie gospodarki nie jest celem samym w sobie, ale wolnoci¹
ograniczon¹ i zwi¹zan¹ przez istotê dzia³alnoci gospodarczej i zasady (regu³y) jej organizacji.
Pierwotnym niejako ród³em ograniczenia wolnoci gospodarczej jest
istota gospodarki (dzia³alnoæ gospodarczej) nastawionej na zaspokojenie potrzeb na dobra i us³ugi wiêkszych grup ludnoci, a nawet ca³ego spo³eczeñstwa. Jest to wiêc dzia³alnoæ o wyranie zorientowanym celu, którego reali-
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zacja dokonuje siê w procesie wymiany poda¿y i popytu produktów i us³ug,
koordynowanej przez mechanizm cenowy, w warunkach wolnej konkurencji,
tj. na rynku. Rynek, co oczywiste, nie jest jedynym mo¿liwym sposobem
koordynacji gospodarki. Zadania koordynacji gospodarki mo¿e spe³niaæ tak¿e
pañstwo, które mo¿e wprost nakazywaæ, co i jak produkowaæ oraz komu
przekazywaæ wytworzone dobra. W praktyce te dwa sposoby koordynacji
gospodarki wystêpuj¹ ³¹cznie w ró¿nych proporcjach  b¹d to dominuj¹cego
wp³ywu mechanizmu rynkowego, b¹d dominuj¹cego wp³ywu pañstwa.
A zatem podejmowanie dzia³alnoci gospodarczej w nastêpstwie uzyskanego
dostêpu do dzia³alnoci gospodarczej jest jednoczenie aktem identyfikacji
podmiotu podejmuj¹cego i wykonuj¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ z gospodarka zorganizowan¹ w sposób okrelony przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawne
i aktem uczestnictwa w gospodarce na zasadach okrelonych w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym. Bior¹c pod uwagê szczególny przedmiot wolnoci
gospodarczej, wyznaczony przez istotne cechy dzia³alnoci gospodarczej
orientowanej w pierwszym rzêdzie przez prawa rynku, aksjologia prawnej
regulacji gospodarki nie jest autonomiczna, zale¿y od obiektywnych praw
ekonomicznych, które przede wszystkim orientuj¹ procesy gospodarcze, od
ustaleñ nauk ekonomicznych, które formu³uj¹ zasady dobrego gospodarowania, oraz wypowiedzi normatywnych zawieraj¹cych wskazówki dotycz¹ce polityki gospodarczej, aby osi¹gn¹æ zamierzone cele spo³eczne. St¹d regulacja
prawna w odniesieniu do zakresu i przedmiotu wolnoci gospodarczej, ograniczona przez paradygmat gospodarki opartej na prawach ekonomicznych,
staje siê narzêdziem realizacji okrelonych celów publicznych poprzez tworzenie mechanizmów organizuj¹cych i funkcjonowania gospodarki wykraczaj¹cych poza ten paradygmat.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, i¿ w aksjologii gospodarki nie jest to
jedynie ród³o ograniczenia wolnoci gospodarczej, gdy¿ gospodarka w przyjêtym rozumieniu jest elementem okrelonej sytuacji kulturowej, aczkolwiek
jest ona ró¿na od klasycznych dziedzin kultury, takich jak: religia, owiata,
sztuka czy nauka. Z tego powodu w dyskusji o gospodarce, dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿na unikn¹æ konfrontacji z paradygmatami etycznymi
i moralnymi. Gospodarka wi¹¿e siê cile z podstawowymi problemami
wspó³¿ycia spo³ecznego, z obrazem cz³owieka, spo³eczeñstwa i  mimo ¿e
w obecnym swym ustrojowym kszta³cie jest zasadniczo wolna  podlega
wielu postulatom, np. sprawiedliwoci, dobra wspólnego, postêpowania etycznego. Wolna gospodarka i uosabiaj¹ce tê wolnoæ prawa podmiotowe jednostek i grup spo³ecznych nie odnosz¹ siê zasadniczo do sfery moralnoci, lecz
do sfery legalnoci, co jednak nie oznacza, ¿e porz¹dek prawny jest wobec
postaw etycznych i moralnych indyferentny. Etyka bez reszty nie mieci siê
w porz¹dku prawnym. St¹d te¿ te dwa krêgi  etyczny i prawny  siê nie
pokrywaj¹. Istotne i godne podkrelenia jest to, ¿e gospodarka jako pewien
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wycinek ¿ycia spo³ecznego dotyczy cz³owieka (jednostki) ukszta³towanego
okrelonym stanem kultury, nie za stanem naturalnym. A zatem ¿ycie gospodarcze jest procesem, który nie jest realizowany w pró¿ni etycznej.
Dzia³alnoæ gospodarcza nie zawsze poddaje siê motywacjom racjonalnym
(ekonomicznie). St¹d pozycja jednostki jako uczestnika gospodarki rynkowej
nie jest identyczna z pozycj¹ homo oeconomicus1. Gospodarka (rynek) zale¿y
zatem tak¿e od uwarunkowañ pozagospodarczych, pozarynkowych, wród
których wystêpuj¹ tak¿e za³o¿enia kulturowe, etyczne, moralne i spo³eczne.
Nale¿y zak³adaæ istnienie norm etycznych, takich jak: poczucie sprawiedliwoci i wspólnoty, uczciwoci, rzetelnoci, szacunku dla godnoci cz³owieka,
które ludzie przynosz¹ ze sob¹, podejmuj¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹. Przyjêty
w obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym system aksjologiczny instrumentalizuje gospodarkê, która jest orientowana nie tylko przez cele ekonomiczne, ale
tak¿e cele spo³eczne, które s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia przez dzia³alnoæ gospodarcz¹. W tych warunkach gospodarka rynkowa jest nie tylko porz¹dkiem
ekonomicznym (gospodarczym), ale tak¿e ³adem spo³ecznym ukszta³towanym
przez zaakceptowany i przyjêty system wartoci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze zastrze¿enia, podstawowym ograniczeniem wolnoci gospodarczej jest wiêc aktualnie obowi¹zuj¹cy, ukonstytuowany system
gospodarczy, który stanowi normatywny zapis ukszta³towanego systemu gospodarczego, zawieraj¹cy gwarancje trwa³oci jego podstawowych za³o¿eñ
i odpowiadaj¹cego tym za³o¿eniom sposobu dzia³ania. Na gruncie polskiego
porz¹dku prawnego jest to zdeklarowany w art. 20 Konstytucji RP ustrój
spo³ecznej gospodarki rynkowej, opartej na wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, w³asnoci prywatnej oraz solidarnoci, dialogu i wspó³pracy partnerów
spo³ecznych. W wietle tej zasady wolnoæ gospodarcza oznacza nie tylko
i wy³¹cznie prawo samostanowienia przedsiêbiorców, ale stanowi obiektywn¹
zasadê organizuj¹c¹ gospodarkê w sposób zak³adaj¹cy cis³y zwi¹zek miêdzy
prywatn¹ autonomi¹, swobod¹ umown¹, gwarancj¹ w³asnoci a mechanizmem konkurencji. Wolnoæ gospodarcza jest wiêc ze swojej istoty ograniczona, gdy¿ jej celem jest umo¿liwienie zasadniczo swobodnego, zgodnie z wol¹
zainteresowanych podmiotów, podjêcia i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, jednak¿e na zasadach okrelonych w Konstytucji RP i rozwiniêtych
w ustawodawstwie gospodarczym.
Z historycznej perspektywy stosunek ustawodawcy konstytucyjnego do
kwestii ustroju gospodarczego wyrasta³ z ró¿nych postaw ideowych. Konstytucje liberalno-demokratyczne na ogó³ w niewielkim zakresie i w sposób
1 Por. szerzej P. Häberle, Spo³eczna gospodarka rynkowa jako trzecia droga. Konsekwencje dla dzisiejszego prawodawstwa konstytucyjnego, [w:] Konstytucja i gospodarka, Warszawa
1995, s. 16 oraz R. Stober, Allgemeines Wirtschaftsrecht. Grundlagen und Prinzipien. Wirtschaftsverfassungsrecht, Stuttgart 2000, s. 210.
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ogólny wypowiadaj¹ siê na temat ustroju gospodarczego i polityki gospodarczej, inaczej ni¿ konstytucje, które zawieraj¹ szczegó³owe i zarazem jednoznaczne postanowienia dotycz¹ce ustroju gospodarczego i polityki gospodarczej pañstwa2. Podstawowym problemem konstytucyjnej regulacji ingerencji
organów w³adzy publicznej w sferê gospodarki i ochrony praw podmiotów
gospodaruj¹cych jest zakres konstytucyjnoprawnego zwi¹zania ustanowionym porz¹dkiem gospodarczym z wszystkimi jego konsekwencjami3. Ma to
szczególne znaczenie dla materialnej konstytucyjnoci aktów prawnych reguluj¹cych procesy gospodarcze, a zw³aszcza dla ingerencyjnej dzia³alnoci organów w³adzy publicznej4. Chodzi wiêc o maj¹cy znaczenie dla ca³ego konstytucyjnego prawa gospodarczego problem stosunku pañstwa do gospodarki5,
o mo¿liwoæ wp³ywania na gospodarkê i granice polityczno-gospodarczej
dzia³alnoci pañstwa, w tym tak¿e o granice wolnoci gospodarczej6. Samo
pojêcie konstytucja gospodarcza jest niejednolite, co wynika z mo¿liwoci
definiowania go na ró¿nych p³aszczyznach. W ujêciu przedmiotowym znaczenie tego terminu wyznaczaj¹ pojêcia konstytucji i gospodarki, co oczywiste
w pañstwie konstytucyjnym, w którym gospodarka jest przedmiotem umowy
spo³ecznej, i oznacza, ¿e gospodarka zosta³a ukonstytuowana, czyli zorganizowana (urz¹dzona), stanowi¹c tym samym sk³adnik porz¹dku konstytucyjnego7.
Konstytucji gospodarczej mo¿na nadaæ sens empiryczny i normatywny,
materialny i formalny8. W znaczeniu empirycznym pojêcie to odzwierciedla
rzeczywist¹ (faktyczn¹) organizacjê i przebieg procesów gospodarczych oraz
2 W doktrynie prawa konstytucyjnego RFN przybra³o to postaæ sporu o konstytucjê gospodarcz¹ Ustawy Zasadniczej w okresie budowy republiki federalnej, a wiêc w latach 50.
XX wieku. Spór ten nastêpnie ucich³, po czym zyska³ ponownie po¿ywkê w nowych rozwi¹zaniach prawnych. Por. szerzej P. Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung,
München 1970, s. 17 i n.; R. Schmidt, Kompendium Öffentliches Wirtschaftsrecht, Springer
1997, s. 35 i podan¹ literaturê.
3 Zob. W. Frotscher, Wirtschaftsverfassunngs- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, München
1999, s. 7.
4 Wed³ug P. Badury (op. cit., s. 18) zagadnienie konstytucji gospodarczej rozpatrywane
jest w dwóch odmiennych znaczeniach. W znaczeniu w¹skim jako konstytucyjnoprawne postanowienia Ustawy Zasadniczej reguluj¹ce porz¹dek gospodarczy, np. zasada pañstwa socjalnego,
gospodarka rynkowa i kierownictwo gospodarcze w odniesieniu do praw podstawowych o charakterze gospodarczym. W znaczeniu szerokim jako ca³okszta³t przepisów prawnych, które w
sposób zasadniczy i trwa³y okrelaj¹ przebieg procesów gospodarczych, bez wzglêdu na rangê
tych przepisów.
5 W. Frotscher, op. cit., s. 7.
6 G. Rinck, E. Schwark, Wirtschaftsrecht, Berlin  Bonn  München 1986, s. 17 i n.
7 Zob. P. Häberle, który podkrela, i¿ poprzez konstytucjonalizacjê gospodarka, podobnie
jak inne sfery ¿ycia spo³ecznego, zosta³a przekszta³cona ze stanu natury w stan kultury
(op. cit., s. 13).
8 Por. H. Maurer, Staatsrecht I , Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfuntionen,
München 2003 s. 249 i n.; U. Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Heidelberg 2000, s. 17;
R. Schmidt, Kompendium..., s. 33.
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faktyczne relacje miêdzy pañstwem a gospodark¹9. Normatywne ujêcie konstytucji gospodarczej jest natomiast uogólnieniem obowi¹zuj¹cych w danym
pañstwie norm prawnych, które organizuj¹ ¿ycie gospodarcze i okrelaj¹
relacje miêdzy pañstwem a gospodark¹10. W sensie szerszym i materialnym
konstytucja gospodarcza oznacza ca³okszta³t norm prawnych o organizacji
¿ycia gospodarczego danej spo³ecznoci (wspólnoty) jako ogó³ zasad prawnych reguluj¹cych i utrwalaj¹cych organizacjê i przebieg procesu gospodarczego bez wzglêdu na rangê i charakter aktów prawnych11. Konstytucja
gospodarcza w sensie materialnym to ca³okszta³t norm prawnych reguluj¹cych ¿ycie gospodarcze na wszystkich poziomach regulacji prawnej12, natomiast w sensie wê¿szym, formalnym  ca³okszta³t przepisów konstytucyjnych
organizuj¹cych gospodarkê, czyli przepisów o podstawowym znaczeniu dla
okrelenia mechanizmu koordynacji gospodarki i ochrony podmiotów gospodaruj¹cych13.
Pojêcie konstytucji gospodarczej nie jest to¿same z pojêciem porz¹dku
gospodarczego, gdy¿ to drugie pojêcie jest szersze i obejmuje tak¿e pozaprawne regulacje (organizacji) zachowañ gospodarczych14. Relacjê terminów konstytucja gospodarcza i porz¹dek gospodarczy wyznacza pojêcie konstytucji
gospodarczej jako ca³okszta³tu konstytucyjnych norm o treci gospodarczej
determinuj¹cych porz¹dek gospodarczy, tak jak treæ Konstytucji jako aktu
prawnego najwy¿szej rangi wyznacza treæ ustawodawstwa zwyk³ego15.
Istota problemu konstytucji gospodarczej zasadza siê w za³o¿eniu, i¿
nawet jeli ustawa zasadnicza zawiera postanowienia, które explicite lub
implicite maj¹ znaczenie dla gospodarki, to nie oznacza jeszcze, ¿e jest konstytucj¹ gospodarcz¹16. Termin konstytucja gospodarcza jest zarezerwowany dla ustawy zasadniczej, której postanowienia gospodarcze tworz¹ konstytucyjnoprawne podstawy dla okrelonego systemu gospodarczego, nie za dla
ustawy zasadniczej, która poprzestaje na regulacji tylko niektórych elementów organizacji gospodarki17.
Z pojêciem konstytucji gospodarczej, inaczej ni¿ z pojêciem prawa konstytucyjnego gospodarczego, kojarzy siê zatem jednolita koncepcja systemu
(modelu) gospodarczego. W pojêciu konstytucja gospodarcza wyra¿a siê
okrelona koncepcja konstytucji dla porz¹dku gospodarczego jako okrelone9
10
11
12

G. Rinck, E. Schwark, op. cit., s. 17.
Ibidem.
G. Rinck, E. Schwark, op. cit., s. 17; R. Schmidt, Kompendium..., s. 35.
H.D. Jarass, Wirtschaftsverwaltungsrecht und Wirtschaftsverfassungsrecht, Berlin
1997, s. 76.
13 R. Schmidt, Kompendium..., s. 18.
14 H.D. Jarass, op. cit., s. 76.
15 G. Rinck, E. Schwark, op. cit., s. 18; U. Schliesky, op. cit., s. 17.
16 U. Karpen, Wirtschafstordnung und Grundgesetz, Przegl¹d Prawa i Administracji
1987, nr 23, s. 30.
17 H.D. Jarras, op. cit., s. 80.
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go systemu relacji miêdzy systemami politycznym i gospodarczym18. Konstytucjê gospodarcz¹ w tym rozumieniu wyra¿a siê nie tyle przez gospodarczoprawne treci ustawy zasadniczej, ile przez mo¿liwoæ wyprowadzenia z jej
postanowieñ okrelonego modelu (systemu) gospodarki, w rozumieniu jednolitej metody kierowania gospodark¹19. Konsekwencj¹ konstytucji gospodarczej, tzn. zawarcia w ustawie zasadniczej okrelonej koncepcji porz¹dku gospodarczego, jest zwi¹zanie konstytucyjn¹ koncepcj¹ ustawodawcy, rz¹du
oraz innych aktorów (partnerów taryfowych) ¿ycia gospodarczego. Istnieje
zatem zwi¹zanie organów w³adzy publicznej okrelonym w ustawie zasadniczej system gospodarczym. Je¿eli natomiast ustawodawca konstytucyjny nie
podj¹³ decyzji na rzecz okrelonego systemu gospodarczego, to oznacza, ¿e
ustawa zasadnicza ma neutralny (otwarty) charakter w stosunku do ustroju
gospodarczego. W tym przypadku ustawy zasadniczej nie mo¿na rozdzieliæ
na konstytucjê polityczn¹ i konstytucjê gospodarcz¹. Jest to jednak neutralnoæ (otwartoæ) wzglêdna, gdy¿ ustawa zasadnicza zawiera postanowienia
istotne dla organizacji gospodarki. S¹ to z jednej strony wolnoci i prawa
podstawowe, a z drugiej  spo³eczne zadania pañstwa20, co tworzy konstytucyjne gwarancje dla zdecentralizowanej organizacji gospodarki opartej na
prawach podstawowych21.
Neutralnoæ ustawy zasadniczej nie oznacza, ¿e podejmowana przez w³adze publiczne ingerencja w sferê gospodarki nie jest orientowana przez ustawê zasadnicz¹. Ka¿dy zastosowany przez w³adzê publiczn¹ rodek ingerencji
gospodarczej, odpowiedni do mo¿liwoci gospodarki i wyznaczonych celów
polityki gospodarczej, musi wykazaæ siê zgodnoci¹ z postanowieniami Konstytucji, a zw³aszcza z prawami podmiotowymi o istotnym znaczeniu dla
dzia³alnoci gospodarczej (wolnoæ gospodarcza, gwarancja w³asnoci prywatnej, równoæ i konkurencja), a tak¿e z postanowieniami ustawy zasadniczej
wyznaczaj¹cymi podstawowe zasady ustrojowe, takie jak zasada demokratycznego pañstwa prawnego i zasada pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej22.
18
19
20
21
22

Ibidem.
R. Schmidt, Kompendium..., s. 35 i n.
R. Schmidt, Kompendium..., s. 37; W. Frotscher, op. cit., s. 21.
A. Heinemann, Grenzen staatlicher Monopol im EG-Vertrag, München 1996, s. 29.
Neutralnoæ (otwartoæ) b¹d zajêcie okrelonego stanowiska przez konstytucjê w kwestii ustroju gospodarczego w swoim czasie by³o (i jest nadal: postêpuj¹ca integracja europejska,
zjednoczenie Niemiec) jednym z najbardziej spornych zagadnieñ w literaturze prawa gospodarczego publicznego RFN. ród³em sporu jest daleko id¹ca powci¹gliwoæ, w przeciwieñstwie do
konstytucji weimarskiej, ustawy zasadniczej w kwestiach ustroju gospodarczego. Decyduj¹ce
w tym zakresie by³o stanowisko Zwi¹zkowego Trybuna³u Konstytucyjnego, który w orzeczeniu
wydanym w 1954 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej stwierdzi³, ¿e ustawa zasadnicza wyranie
nie rozstrzygnê³a o ustroju gospodarczym i przyj¹³ tezê o polityczno-gospodarczej neutralnoci
ustawy zasadniczej (Bverf GE 4,7/17). Zdaniem U. Karpena (op. cit., s. 23), Zwi¹zkowy Trybuna³ Konstytucyjny przyj¹³ poredni¹ koncepcjê, gdy¿ ustawa zasadnicza zawiera pewne postanowienia charakterystyczne dla wolnej gospodarki rynkowej, a jednoczenie wyznacza pañstwu
zadania kierowania gospodark¹ i opracowanie polityki gospodarczej. Jak zaznacza U. Schliesky
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Wolnoæ gospodarcza jest zatem ograniczona przez przyjêt¹ koncepcj¹
konstytucjonalizacji gospodarki, które wspó³dzia³a z przyjêt¹ formu³a konstytucji Unii Europejskiej na zasadzie nadrzêdnoci i pierwszeñstwa stosowania
prawa tej struktury ponadpañstwowej nad prawem krajowym oraz poprzez
w³¹czenie unijnego dorobku prawnego do krajowego porz¹dku prawnego.
W warunkach cz³onkostwa w Unii Europejskiej nale¿y konsekwentnie
przyj¹æ wielosk³adnikowy charakter konstytucji gospodarczej Rzeczypospolitej, na któr¹ sk³adaj¹ siê nie tylko przepisy (normy) konstytuuj¹ce ustrój
gospodarki prawa krajowego, ale tak¿e przepisy prawa europejskiego odnosz¹ce siê do organizacji gospodarki UE, której pañstwo cz³onkowskie jest
czêci¹.
Konstytucjê gospodarcz¹ tworz¹ normy (postanowienia) Konstytucji
o szczególnej donios³oci dla ustroju gospodarczego pañstwa. Podstawowym
kryterium kwalifikacji tych norm jest ich zawartoæ aksjologiczna, dziêki
której normy te zosta³y podniesione do rangi zasad konstytucji gospodarczej.
W przyjêtej powszechnie w polskiej doktrynie pojêciowej zasady prawa s¹
normami prawnymi nadrzêdnymi aksjologicznie ze wzglêdu na wagê zawartych w nich treci oraz donios³oæ dla ca³ego systemu prawnego lub jego
dostatecznie wyodrêbnionej czêci23 . Obowi¹zywanie okrelonych zasad oddzia³ywania pañstwa na gospodarkê, uwzglêdniaj¹ce hierarchicznoæ systemu
prawa gospodarczego publicznego, wynika przede wszystkim z postanowieñ
ustawy zasadniczej okrelaj¹cych podstawowe cechy ustroju gospodarczego
pañstwa. Normy konstytucyjne (jako nadrzêdne w stosunku do ca³ego porz¹dku prawnego gospodarki) wi¹¿¹ ustawodawcê co do treci stanowionego
prawa, stanowi¹ podstawê oceny aktów ustawowych i innych aktów prawnych organów administracji pod wzglêdem zgodnoci z Konstytucj¹ i dyrektyw¹ interpretacyjn¹ norm prawa gospodarczego publicznego.
Wolnoæ gospodarcz¹ kategoryzuje siê jako konstytucyjne prawo podstawowe przys³uguj¹ce ka¿dej osobie fizycznej, które gwarantuje jej prawo do
swobodnej dzia³alnoci gospodarczej24. W porównaniu z pozosta³ymi prawami podmiotowymi jest to prawo o randze konstytucyjnej, którym zwi¹zana
jest w³adza publiczna. To przede wszystkim, ale nie wy³¹cznie prawo o charakterze obronnym (tzw. negatywne publiczne prawo podmiotowe w stosun(op. cit., s. 18), podkrelona w stanowisku ZTK neutralnoæ ustawy zasadniczej oznacza, ¿e
spo³eczna gospodarka rynkowa, do której nawi¹zuje Trybuna³, jest mo¿liwym ustrojem gospodarczym, ale w ¿adnym razie nie jedynie mo¿liwym. Na gruncie ustawy zasadniczej istnieje
alternatywa dla spo³ecznej gospodarki rynkowej (W. Frotscher, op. cit., s. 21; R. Schmidt,
Kompendium..., s. 37).
23 S. Wronkowska, M. Zieliñski, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa
1974, s. 28; M. Zieliñski, Konstytucyjne zasady prawa, [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, pod red. J. Trzciñskiego, Warszawa 1997, s. 63; K. Opa³ek, J. Wróblewski, Zagadnienia
teorii prawa, Warszawa 1969, s. 97; J. Wróblewski, Prawo obowi¹zuj¹ce a ogólne zasady
prawa, £ód 1965, nr 42.
24 Zob. B. Pieroth, B. Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, Heildelberg 2002, s. 16.
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ku do organów w³adzy publicznej)25. Istota tego prawa polega na tym, ¿e
uprawnieniu do swobodnej dzia³alnoci gospodarczej odpowiada skierowany
do organów w³adzy publicznej zakaz jego naruszania w sposób nieuzasadniony wa¿nym interesem publicznym26. Ochrona wolnoci gospodarczej jest wymagana nie tylko w sytuacjach zagro¿enia przez organy pañstwowe prawnej
i gospodarczej sfery wolnoci, lecz tak¿e w sytuacjach faktycznych naruszeñ
tej sfery27. Prawo podmiotowe do wolnoci gospodarczej wskazuje w³adzy
publicznej jej ograniczenia, gwarantuj¹c jego podmiotom przestrzeñ samostanowionej wolnoci jako minimalnego prawa w stosunku do zorganizowanej
pañstwowoci28. Nawet demokratycznie legitymowana w³adza publiczna jest
upowa¿niona do ograniczenia wolnoci gospodarczej wy³¹cznie w ramach
tego, co konieczne do osi¹gniêcia okrelonego celu publicznego.
W warunkach pañstwa prawa sfera wolnoci jednostek jest zasadniczo
pierwotna i nieograniczona, natomiast kompetencja ingerencyjna organów
w³adzy publicznej jest zasadniczo ograniczona. Zakres przedmiotowy wolnoci gospodarczej wyznacza swobodê podejmowania prawnie dopuszczalnych
dzia³añ o istotnym prawnie znaczeniu dla dzia³alnoci gospodarczej, zorganizowanej wed³ug ustanowionych prawnie zasad i skierowanej na osi¹gniêcie
okrelonych celów. Oznacza to, ¿e przedmiotowe granice wolnoci gospodarczej s¹ zró¿nicowane. Mo¿na wskazaæ przyk³ady dzia³alnoci gospodarczej
(bankowej, ubezpieczeniowej, u¿ytecznoci publicznej), dla których przepisy
prawne wyznaczy³y mniejszy lub wiêkszy zakres swobodnego wyboru decyzji
dotycz¹cych podjêcia, wykonywania i zakoñczenia dzia³alnoci gospodarczej.
Wolnoæ gospodarcza w sensie prawnym obejmuje swobodê podejmowania
czynnoci prawnie relewantnych, prawnie dopuszczalnych, zmierzaj¹cych do
realizacji uprawnieñ wynikaj¹cych z tego prawa podmiotowego w granicach
wyznaczonych przez prawo przedmiotowe (z zachowaniem warunków okrelonych przepisami prawa  art. 6 u.s.d.g.). Przyjêty sposób rozumienia
przedmiotowych granic wolnoci gospodarczej stanowi podstawê dla ujêcia
wolnoci gospodarczej jako kompleksu wolnoci (praw podmiotowych) pozostaj¹cych w zwi¹zku przyczynowo-skutkowym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
25 Zob. szerzej S. Detterbeck, Öffentliches Recht fur Wirtschafts-wissensschaftler, München
2004, s. 111; J. Ipsen, Staatsrecht II, Grundrechte, München 2003, s. 16 i n.; B. Pieroth,
B. Schlink, op. cit., s. 46 i n. oraz W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002,
s. 159 i n.
26 Prawo mo¿e byæ konieczne tylko w celu zagwarantowania wolnoci i ograniczenia interwencji pañstwa (M. Zdyb, Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1998, s. 76 i n.). Zob. P. Huber,
Miejsce administracji w strukturze podzia³u w³adz w warunkach dzisiejszych zadañ administracji, [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego, Poznañ 1999, s. 102; D. Ehlers, Verwaltung..., s. 103105.
27 Por. P. Huber, Miejsce administracji w strukturze podzia³u w³adz w warunkach dzisiejszych zadañ administracji, [w:] Theoretische Fragen des Wirtschaftsrechts, Budapeszt 1986,
s. 188; D. Ehlers, Verwaltung..., s. 100.
28 H. Bethge, Verfassungsrecht..., s. 96.
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Dla aktywnych uczestników ¿ycia gospodarczego wolnoæ gospodarcza wyra¿a siê w wielu prawach podmiotowych, które stanowi¹ konieczne przes³anki
realizacji prawa do swobodnej dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿¹ do nich:
prawo w³asnoci, wolnoæ miejsca zamieszkania, wolnoæ zrzeszania, prawo
równoci (niedyskryminacji), wolnoæ konkurencji29.
W wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej jest wprawdzie mo¿liwe dla ka¿dego, ale nie
oznacza to bezwzglêdnego powszechnego i nieograniczonego zakresu podmiotowego wolnoci gospodarczej. Prawo podmiotowe wolnej dzia³alnoci gospodarczej odnosi siê do osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego30.
Pañstwo i jednostki samorz¹du terytorialnego nie s¹ adresatami konstytucyjnej zasady wolnoci gospodarczej. Organy te s¹ powo³ane do wykonywania
okrelonych prawem kompetencji, a nie do korzystania z wolnoci przys³uguj¹cych jednostkom i osobom prawa prywatnego. O ile dzia³alnoæ podmiotów
prywatnych jest oparta na zasadzie wolnoci gospodarczej, o tyle dzia³alnoæ
podmiotów publicznych jest uwarunkowana zakresem wyznaczonych im zadañ, wykonywanych na podstawie i w granicach prawa.
Wy³¹czenie pañstwa lub innych podmiotów publicznoprawnych (np. jednostek samorz¹du terytorialnego) z krêgu adresatów zasady wolnoci gospodarczej wynika z ochronnej funkcji wolnoci gospodarczej jako negatywnego
publicznego prawa podmiotowego, która jest konieczna tam, gdzie pañstwo
moc¹ swojej w³adzy zagra¿a prawnej i gospodarczej sferze wolnoci gospodarczej31. Pañstwo i inne podmioty publicznoprawne nie mog¹ byæ zatem podmiotami uprawnieñ chroni¹cych przed ingerencyjnymi dzia³aniami pañstwa
i innych podmiotów publicznoprawnych. S¹ natomiast adresatami konstytucyjnej zasady wolnoci gospodarczej zakazuj¹cej ograniczania lub wy³¹czania
wolnoci gospodarczej w przypadkach nieuzasadnionych wa¿nym interesem
publicznym w sposób uwzglêdniaj¹cy zasadê proporcjonalnoci32. Stwierdzenie to wynika z ochronnego charakteru prawa wolnoci gospodarczej,
a tym samym wskazuje w³adzy pañstwowej jej ograniczenia i jednoczenie
gwarantuje swoim podmiotom (przedsiêbiorcom) przestrzeñ samostanowionej
29 Zob. szerzej na ten temat K. Strzyczkowski, Rola wspó³czesnej administracji w gospodarce. Zagadnienia prawne, Warszawa 1992, s. 58 i n.
30 Por. A. Wasilewski, Dzia³alnoæ gospodarcza a funkcje i zadania gmin, Samorz¹d Terytorialny 1991, nr 1112, s. 131; S. Biernat, A. Wasilewski, Ustawa o dzia³alnoci gospodarczej.
Komentarz, Kraków 1997, s. 35; S. Dudzik, Dzia³alnoæ gospodarcza samorz¹du terytorialnego,
Kraków 1998, s. 8890; M. Szyd³o, Pañstwo jako przedsiêbiorca. Wybrane zagadnienia prawne,
Kwartalnik Prawa Publicznego 2002, nr 12, s. 149; C. Kosikowski, Zakres wolnoci gospodarczej, PUG 1995, nr 9, s. 4; M. Waligórski, Administracyjna regulacja dzia³alnoci gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji, Poznañ 1998, s. 52; C. ¯u³awska, Zasady prawa gospodarczego prywatnego, Warszawa 1995, s. 18 i n.
31 Zob. D. Ehlers, Verwaltung..., s. 100.
32 Por. R. Stober, op. cit., s. 125; H.D. Jarass, op. cit., s. 212; R. Schmidt, Kompendium...,
s. 116; W. Frotscher, op. cit., s. 23.
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wolnoci33. Zakres podmiotowy zasady wolnoci dzia³alnoci gospodarczej
obejmuje zatem osoby fizyczne i osoby prawa prywatnego, które zasadniczo
mog¹ samodzielnie decydowaæ o swoim udziale w gospodarce, formach organizacyjno-prawnych, podejmowaniu dzia³añ prawnych i faktycznych
istotnych dla dzia³alnoci gospodarczej. Dzia³alnoæ gospodarcza pañstwa
i jednostek samorz¹du terytorialnego (publiczna dzia³alnoæ gospodarcza) nie
jest bezwzglêdnie niedopuszczalna i mo¿e byæ legitymowana przez inne ni¿
zasada wolnoci gospodarczej zasady konstytucyjne (zasada pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej, zasada pomocniczoci) i przepisy prawne o randze
ustawowej. Organy w³adzy publicznej mog¹ podejmowaæ i prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ tylko w przypadku, gdy stanowi tak wyrany przepis prawa i tylko w takim zakresie, w jakim jest to uzasadnione wa¿nym interesem
publicznym, np. koniecznoci¹ realizacji zadañ publicznych, które zosta³y im
powierzone34. Relacja miêdzy pañstwem i jednostk¹ (obywatelem) zosta³a
okrelona asymetrycznie w sposób odró¿niaj¹cy wolnoæ obywatela i kompetencjê pañstwa i jego organów. Obywatel podejmuje dzia³ania w przestrzeni
wolnoci, a organy pañstwowe w przestrzeni wyznaczonej przez ich kompetencje. St¹d nie jest mo¿liwe ani prawnie dopuszczalne domniemanie na
rzecz swobody lub wolnoci dzia³ania w ogóle, w tym tak¿e wolnoci gospodarczej. Pañstwo i inne podmioty publicznoprawne przy realizacji zadañ
publicznych wystêpuj¹ jako podmioty zobowi¹zane, a nie uprawnione do
swobody dzia³alnoci gospodarczej35. Bezporedni udzia³ pañstwa i innych
korporacji terytorialnych w obrocie gospodarczym (jako przedsiêbiorcy) jest
pochodn¹ nie tyle zasady wolnoci gospodarczej, ile konsekwencj¹ odpowiednich unormowañ prawnych dopuszczaj¹cych tworzenie przez organy pañstwa
b¹d jednostek samorz¹du terytorialnego (gminy) przedsiêbiorstw w odpowiednich formach organizacyjnych36.
Nale¿y w tym miejscu podnieæ, i¿ prawa podstawowe w ogóle, w tym
tak¿e prawo do swobodnej dzia³alnoci gospodarczej spe³niaj¹ nie tylko funkcjê ochronn¹ w stosunku do organów w³adzy publicznej. Aktualna klasyfikacja funkcji praw podstawowych nawi¹zuje do klasycznej koncepcji funkcji
praw podstawowych dotycz¹cych stosunku miêdzy pañstwem i jednostk¹
autorstwa G. Jellinka, który wprowadzi³ pojêcia statusu negatywnego, statusu pozytywnego i statusu aktywnego jednostki wobec pañstwa37. Konse33 Zob. D. Schmidt, Unterscheidung von privatem und öffentlichen Recht, Baden-Baden
1985, s. 287316.
34 Zob. S. Biernat, Podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej  wolnoæ gospodarcza de lege lata i de lege ferenda, PPH 1994, nr 9, s. 10.
35 E. Schmidt-Assmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen
und Aufgaben der verwaltungsrechtlichen Systembildung, Berlin  Heidelberg 1998, s. 15;
S. Biernat, A. Wasilewski, Ustawa..., s. 35; R. Schmidt, Unterscheidung..., s. 116.
36 M. Szyd³o, op. cit., s. 149.
37 Zob. szerzej K. Strzyczkowski, Rola wspó³czesnej administracji..., s. 56 i n.
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kwencj¹ przyjêcia tej klasyfikacji jest funkcja praw podstawowych, daj¹ca
podstawy aktywizacji jednostek wobec pañstwa i w ramach pañstwa. Prawa
podstawowe spe³niaj¹ nadto funkcje obiektywnoprawne. Niektórzy autorzy
stwierdzaj¹ wprost, i¿ prawa podstawowe s¹ nie tylko prawami podmiotowymi jednostek, lecz s¹ tak¿e prawem obiektywnym, które musi byæ przez
organy w³adzy publicznej respektowane. Zarówno judykatura, jak i doktryna
s¹ zgodne, i¿ omawiane prawo podstawowe zawiera tak¿e treci obiektywnoprawne, ograniczaj¹c organy w³adzy publicznej, neguj¹c b¹d wyznaczaj¹c
granice ich kompetencji. Obiektywnoprawna funkcja tego prawa pojmowana
jest jako obiektywna wartoæ wyra¿ona w obiektywnej zasadzie prawnej, co
wyznacza konsekwencje praw podstawowych, wykraczaj¹ce poza ich klasyczne granice38. Podstawowe wartoci, do których zaliczone jest prawo podstawowe wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, stanowi¹ wskazówkê i impuls dla
organów prawodawczych, wykonawczych i s¹dowych.
Prawo podstawowe wolnoci gospodarczej jest zatem obiektywn¹ zasad¹
o ustrojowym charakterze, wyznaczaj¹c¹ cechy ustroju gospodarczego, któr¹
przesycony jest obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny bêd¹cy refleksem tego prawa
podmiotowego. Obiektywnoprawne treci prawa podmiotowego wolnoci gospodarczej mo¿na sprowadziæ do norm prawnych gwarantuj¹cych to prawo
poprzez stworzenie przez prawodawcê jego podmiotom warunków prawnych
koniecznych do jego aktualizacji w niezbêdnym zakresie39. Sens instytucjonalnych gwarancji prawa podmiotowego do wolnoci gospodarczej polega na
obowi¹zywaniu zespo³u norm prawnych chroni¹cych to prawo przed jego
ograniczeniem. Obiektywnoprawne treci prawa podmiotowego s¹ adresowane przede wszystkim do organów w³adzy publicznej, zobowi¹zuj¹c je w takim
stopniu jak treci subiektywnoprawne. Inaczej rzecz ujmuj¹c, podmiot prawa
podmiotowego, w omawianym przypadku wolnoci gospodarczej, mo¿e domagaæ siê od prawodawcy tego, do czego uprawnia go to prawo podmiotowe.
Tylko w takiej sytuacji prawo to jest efektywne40.
Wolnoæ gospodarcza jako konstytucyjne prawo jednostek i osób prawa
prywatnego jest urzeczywistniana za porednictwem regulacji prawnej, co
z jednej strony stwarza przeszkodê dla dzia³añ pañstwa i innych podmiotów
prawa prywatnego, ogranicza b¹d eliminuje wolnoci i prawa gospodarcze
jednostek, a z drugiej strony tworzy ramy prawne, w jakich realizowana
jest autonomia gospodarcza jednostek. Wolnoæ gospodarcza  historycznie
wywiedziona z prawa w³asnoci i wolnoci osobistej  przynale¿y jednostce
jako prawo naturalne. Prawo pozytywne nie kreuje zatem wolnoci gospodar38
39

S. Detterbeck, op. cit., s. 114; B. Pieroth, B. Schlink, op. cit., s. 20 i n.
S. Detterbeck (op. cit., s. 21) stwierdza, i¿ obiektywno-prawne skutki prawa podstawowego obejmuj¹ nie tylko wyk³adniê i stosowanie tego prawa przez administracjê i orzecznictwo,
lecz tak¿e odpowiednie ukszta³towanie tego prawa przez organy prawodawcze.
40 Ibidem, s. 114 i n.
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czej, lecz uznaje (potwierdza) wolnoæ gospodarcz¹, ustanawia jej gwarancje
prawne oraz okrela jej granice z wy³¹czeniem wolnoci gospodarczej w okrelonych dziedzinach i wobec okrelonych podmiotów. Prawo pozytywne nie
jest zatem ród³em wolnoci, lecz gwarantuje jej poszanowanie (respektowanie) przez organy w³adzy publicznej oraz inne podmioty prawa. Asymetria
sytuacji prawnej jednostki i organów pañstwowych sprawia, ¿e to nie jednostka dzia³aj¹ca w przestrzeni wolnoci gospodarczej powinna wskazaæ podstawy prawne swojej dzia³alnoci, lecz organy w³adzy publicznej s¹ zobowi¹zane
wykazaæ siê prawn¹ kompetencj¹ ograniczenia tej wolnoci, zawart¹ w akcie
prawnym o randze ustawowej. St¹d istnieje domniemanie swobodnej dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli co innego nie wynika z przepisów ustawowych. Obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny nie przewiduje prawnych instrumentów bezporedniej
ochrony tego prawa podmiotowego. Nie jest bowiem mo¿liwe wytoczenie powództwa s¹dowego na podstawie samego faktu naruszenia tego prawa przez akt
w³adzy pañstwowej. Wolnoæ gospodarcza jest chroniona jedynie porednio
przez Trybuna³ Konstytucyjny, a ponadto nie jest to ochrona prawa podmiotowego, tylko przedmiotowego (np. sprzeczna z prawem decyzja odmawiaj¹ca
udzielenia koncesji albo niezgodny z Konstytucj¹ akt prawny). W zwi¹zku
z tym nale¿y swobodê dzia³alnoci gospodarczej uj¹æ jako prawo podmiotowe,
które jest (powinno) byæ zagwarantowane w prawie przedmiotowym.
Obiektywnoprawne treci prawa podstawowego wolnoci gospodarczej
stworzy³y podstawê do tezy o jej podwójnym uwarunkowaniu. Z jednej strony
ma ona niew¹tpliwie cechy publicznego prawa podmiotowego, stanowi¹cego
podstawê wolnoci wyboru i wykonywania zawodu, a z drugiej stanowi
obiektywn¹ zasadê ustroju gospodarczego. Jest to stanowisko przeciwstawne
pogl¹dowi, i¿ w odró¿nieniu od uprawnieñ czy obowi¹zków wolnoæ gospodarcza nie wynika z prawa w znaczeniu przedmiotowym. Z teoretycznego punktu
widzenia kwalifikacja wolnoci gospodarczej powinna optowaæ za traktowaniem
jej jako publicznego prawa podmiotowego o charakterze negatywnym, któremu
odpowiada ogólny obowi¹zek pañstwa nienaruszania tego prawa w sferze
dzia³alnoci gospodarczej41. Koncepcjê obiektywnoprawnej funkcji prawa
podmiotowego wolnoci gospodarczej podziela Trybuna³ Konstytucyjny, wed³ug którego wolnoæ dzia³alnoci gospodarczej okrelona w art. 20 i 22
Konstytucji RP stanowi zarówno normê prawa w znaczeniu przedmiotowym
i zasadê ustroju pañstwa, jak i podstawê prawa podmiotowego o randze
konstytucyjnej42. Jest to publiczne prawo podmiotowe o charakterze negatywnym, które oznacza istnienie przestrzeni inicjatyw gospodarczych (zarob41
42

A. Walaszek-Pyzio³, Swoboda dzia³alnoci gospodarczej, Kraków 1994, s. 12 i n.
Wyrok TK z 29 kwietnia 2003 r., SK 24/02, OTK ZU 2003, nr 4A, poz. 33. Zdaniem
Trybuna³u pojêcie wolnoci gospodarczej powinno byæ rozumiane w duchu prawa wspólnotowego, poniewa¿ wolnoæ gospodarcza w Polsce i sposób jej rozumienia oraz normatywnego kszta³towania powinny prowadziæ do skutków umo¿liwiaj¹cych p³ynne w³¹czenie Polski do systemu
wspólnotowego (wyrok z 28 stycznia 2003 r., K 2/02, OTK ZU 2003, nr 1A, poz. 4).
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kowych), w tym tak¿e pracy najemnej zasadniczo wolnej od ograniczaj¹cej
ingerencji pañstwa (dopuszczalnej w drodze ustawy i tylko ze wzglêdu na
wa¿ny interes publiczny  art. 22 Konstytucji RP). Wynika to wyranie z treci
art. 65 Konstytucji RP, zgodnie z którym ka¿demu zapewnia siê wolnoæ wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyj¹tki okrela ustawa.
Podstawow¹ funkcj¹ tego prawa jest ochrona swobody podjêcia i wykonywania
dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego.
Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP, deklaruj¹cym spo³eczn¹ gospodarkê
rynkow¹, jej podstaw¹ jest okrelona wolnoæ (gospodarcza) i prawo (w³asnoæ prywatna). Oznacza to, ¿e ustrój spo³ecznej gospodarki rynkowej zosta³
ukonstytuowany za porednictwem praw podmiotowych, stanowi¹cych instytucjonalne podstawy gospodarki rynkowej i wyznaczaj¹cych podstawowe relacje pañstwa i gospodarki. Wolnoæ oraz prawa jednostek i osób prawa
prywatnego wyznaczaj¹ ramy dopuszczalnego oddzia³ywania pañstwa na gospodarkê za pomoc¹ rodków prawnych, za których porednictwem organy
pañstwowe i inne podmioty prawa realizuj¹ zadania wobec gospodarki. Stanowi¹ one wyj¹tki od zasady swobodnej dzia³alnoci gospodarczej, zagwarantowane przez konstytucyjne wolnoci i prawa jednostek, i w tym ujêciu stanowi¹ zasady prawa gospodarczego publicznego. Z zasady tej wynika
wyrana i jednoznaczna dyrektywa, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza nale¿y do
inicjatywy osób fizycznych i osób prawa prywatnego posiadaj¹cych woln¹ od
ingerencji pañstwa swobodê podejmowania decyzji istotnych (relewantnych)
dla procesu gospodarowania. Z zasady tej wynika tak¿e wyrane ograniczenie kompetencji gospodarczych pañstwa i innych podmiotów publicznoprawnych do wyj¹tkowych sytuacji uzasadnionych szczególnie wa¿nym interesem
publicznym. Zasada wolnoci gospodarczej, której wy³¹cznym adresatem s¹
jednostki i osoby prawa prywatnego, stanowi wiêc swego rodzaju sprzeciw
wobec praw gospodarczych pañstwa i innych podmiotów prawa publicznego.
Wolnoæ gospodarcza okrelona w art. 20 Konstytucji RP to norma prawa
w znaczeniu przedmiotowym i zasada ustroju gospodarczego. Norma konstytucyjna i ustawowa  deklaruj¹ca zasadê wolnoci gospodarczej w sensie
prawnym  oznacza adresowany do organów stanowi¹cych i stosuj¹cych prawo obowi¹zek zapewnienia w najszerszym zakresie swobody dzia³alnoci gospodarczej. Oznacza to, ¿e obowi¹zek ten mo¿e byæ zrealizowany w ró¿nym
zakresie, gdy¿ nie jest okrelony w sposób jednoznaczny i konkretny.
Funkcja prawa podstawowego do swobody gospodarczej jako zasady
ustrojowej wi¹¿e ustawodawcê zwyk³ego w zakresie prowadzenia okrelonej
polityki gospodarczej43. W najszerszym zakresie konstytucyjna zasada wolnoci gospodarczej zosta³a skonkretyzowana w licznych przepisach ustawo43 M. Waligórski, Reglamentacja dzia³alnoci gospodarczej a ochrona praw jednostki, [w:] Rola prawa materialnego a ochrona praw jednostki, pod red. Z. Leoñskiego, Poznañ 1998, s. 85 i n.
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wych, a podstawowe znaczenie maj¹ przepisy ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, które okrelaj¹ zasady podejmowania i wykonywania dzia³alnoci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania
organów administracji rz¹dowej i organów jednostek samorz¹du terytorialnego w zakresie dzia³alnoci gospodarczej. W obecnie obowi¹zuj¹cym porz¹dku prawnym ustawa ta stanowi najwa¿niejsze rozwiniêcie konstytucyjnej
zasady wolnoci gospodarczej. Ma ona charakter ogólnej (lex generalis) podstawy prawnej, okrelaj¹cej powszechnie obowi¹zuj¹ce warunki (wymogi)
prawne, jakie musz¹ byæ spe³nione w sytuacji aktualizacji zasady wolnej
dzia³alnoci gospodarczej, z wy³¹czeniem tych sytuacji, które zosta³y poddane
regulacji za porednictwem wyranych przepisów szczególnych (lex specialis).
Wolnoæ gospodarcza w tym ujêciu jest zasad¹ porz¹dku prawnego, wyra¿on¹
w Konstytucji i skonkretyzowan¹ w ustawodawstwie zwyk³ym, przes¹dzaj¹c¹ o ustroju gospodarczym pañstwa opartym na zasadach gospodarki rynkowej44. Tym samym swobodna dzia³alnoæ gospodarcza uzyska³a formaln¹
kwalifikacjê i ochronê konstytucyjnoprawn¹. Wszelkie odstêpstwa regulacji
prawnej w tym zakresie powinny byæ traktowane jako wyj¹tki uzasadnione
wa¿nym interesem publicznym.
Z ww. zasady wynikaj¹ okrelone obowi¹zki organów pañstwowych: po
pierwsze, stworzenie materialnych warunków sprzyjaj¹cych realizacji wolnoci gospodarczej (obowi¹zek pozytywny), po drugie, zakaz wydawania aktów
prawnych sprzecznych z zasad¹ wolnoci gospodarczej (obowi¹zek negatywny). Norma zawarta w Konstytucji i ustawach zwyk³ych, proklamuj¹ca wolnoæ gospodarcz¹, oznacza adresowany do organów stanowi¹cych i stosuj¹cych prawo nakaz d¹¿enia do zapewnienia mo¿liwie jak najwiêkszej swobody
podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci przez podmioty gospodarcze45.
Natomiast w procesie stosowania zasady wolnoci gospodarczej obowi¹zuje
za³o¿enie rozstrzygania w¹tpliwoci na podstawie domniemania swobody
dzia³alnoci gospodarczej (in dubio pro libertate) oraz zakaz rozszerzaj¹cej
interpretacji wyj¹tków od zasady wolnoci gospodarczej. Dzia³alnoæ gospodarcza na gruncie rozwi¹zañ konstytucyjnych i ustawodawstwa zwyk³ego jest wolna, zasadniczo nie jest ani zakazana, ani nakazana, lecz uzale¿niona od woli
danego podmiotu. W jej ramach zainteresowany podmiot ma prawo do podjêcia
wszelkich dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji prawa do dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli nie s¹ sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, zasadami uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów oraz s³usznych interesów konsumentów.
W wietle rozwi¹zañ konstytucyjnych wolnoæ gospodarcza ma wzglêdny
charakter i mo¿e podlegaæ ograniczeniom w zakresie wyznaczonym przez
regulacje ustawowe i tylko ze wzglêdu na wa¿ny interes publiczny (art. 22
44 S. Biernat, Podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej..., s. 11; M. Waligórski, op. cit., s. 87.
45 S. Biernat, Podejmowanie i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej..., s. 11.
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Konstytucji RP). Zgodnie ze stanowiskiem Trybuna³u Konstytucyjnego zasada wolnoci gospodarczej nie mo¿e byæ rozumiana jako wolnoæ absolutna46.
Bezwzglêdnym wymogiem ograniczenia wolnoci gospodarczej jest droga
ustawy (zasada demokratycznego pañstwa prawnego). Obejmuje on tak¿e
nakaz odpowiedniej szczegó³owoci i kompletnoci unormowania ustawowego
bez uregulowañ blankietowych, deleguj¹cych ostateczn¹ regulacjê ograniczenia wolnoci gospodarczej organom w³adzy wykonawczej b¹d samorz¹du
lokalnego. W p³aszczynie materialnoprawnej dopuszczalnoæ ograniczenia
wolnoci gospodarczej jest uwarunkowana wa¿nym interesem publicznym
i obowi¹zkiem uwzglêdnienia (omówionej wy¿ej) zasady proporcjonalnoci, co
stanowi niezbêdn¹ przes³ankê konstytucyjnoci ingerencji (art. 31 ust. 2
Konstytucji RP). Zgodnie ze stanowiskiem Trybuna³u Konstytucyjnego wprowadzone ograniczenie jest nie tylko dopuszczalne, lecz tak¿e konieczne do
ochrony wartoci wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP47. Obowi¹zuj¹ca regulacja konstytucyjna wyznacza tak¿e granice dopuszczalnego zakresu
korzystania z wolnoci gospodarczej, który nie mo¿e naruszaæ przyrodzonej
i niezbywalnej godnoci cz³owieka oraz wolnoci i praw innych, jak równie¿
musi uwzglêdniaæ jej ograniczenia wynikaj¹ce ze spo³ecznego charakteru
gospodarki rynkowej orientowanej przez solidarnoæ, dialog i wspó³pracê
partnerów spo³ecznych oraz zasady pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej (art.
2, 20, 30 i 31 Konstytucji RP). Ograniczeñ zasady wolnoci nie mo¿na domniemywaæ, gdy¿ musz¹ byæ jasno sprecyzowane w aktach prawnych o randze ustawowej lub w aktach prawnych wydanych na podstawie i w celu
wykonania ustawy. Wszelkie w¹tpliwoci wy³aniaj¹ce siê przy wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów nale¿y t³umaczyæ in favorem libertatis.
Podstaw¹ ograniczeñ w zakresie swobody dzia³alnoci gospodarczej jest
istnienie innego prawa lub wartoci godnej ochrony, zagro¿onej wskutek bezwzglêdnego egzekwowania wolnoci gospodarczej. Wolnoæ gospodarcza jest
silnie zwi¹zana z interesem innych podmiotów, w tym tak¿e interesem publicznym, co mo¿e stanowiæ podstawê do wprowadzenia ograniczeñ o szerszym zakresie ni¿ w przypadku np. wolnoci o charakterze osobistym. ród³em relatywizacji wolnoci gospodarczej s¹ przede wszystkim inne wartoci,
które w wietle przyjêtej aksjologii mog¹ stanowiæ podstawy ograniczenia
wolnoci gospodarczej. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ wolnoæ gospodarcza w wymiarze
obiektywnoprawnym jest jedn¹ z wielu zasad organizuj¹cych gospodarkê,
wpisanych w aksjologiê konstytucji gospodarczej RP. Wiele z tych zasad instrumentalizuje gospodarkê, co skutkuje koniecznoci¹ ograniczenia prawa
46
47

Zob. wyrok TK z 17 grudnia 2003 r., SK 15/02, OTK ZU 2003, nr 9A, poz. 103.
Ibidem. Por. K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferê praw cz³owieka
w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 81; M. Waligórski, op. cit., s. 90; A. Walaszek-Pyzio³,
Swoboda dzia³alnoci..., s. 1516; eadem, Wolnoæ gospodarcza w ustawodawstwie Republiki
Federalnej Niemiec, PUG 1992, nr 56, s. 108.

46

Kazimierz Strzyczkowski

wolnoci gospodarczej. Doæ wspomnieæ, i¿ w konsekwencji przyjêtej aksjologii obowi¹zków (dzia³añ) pañstwa gospodarka podlega postulatowi sprawiedliwoci spo³ecznej48. Instrumentalizacja gospodarki jest w tym przypadku
uzasadniona koniecznoci¹ realizacji celów spo³ecznych pañstwa, mo¿liwych
do osi¹gniêcia m.in. poprzez dzia³alnoæ gospodarcz¹. W tych warunkach
gospodarka rynkowa jest ³adem spo³ecznym, gdy¿ ma odniesienia spo³eczne
ukszta³towane przez zaakceptowany i przyjêty system wartoci, w tym sprawiedliwoæ spo³eczn¹49.
Gospodarka ma s³u¿yæ sprawiedliwoci spo³ecznej, któr¹ pañstwo powinno konkretyzowaæ50. Z przyjêtego pojêcia pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej
wynika treæ ogólnego nakazu sprawiedliwoci spo³ecznej, obejmuj¹cego konstytucyjnoprawny obowi¹zek oddzia³ywania pañstwa na procesy gospodarcze, które nie mog¹ byæ wy³¹cznie orientowane przez samoreguluj¹ce siê
mechanizmy rynkowe51. W konsekwencji zasada pañstwa sprawiedliwoci
spo³ecznej zobowi¹zuje pañstwo do prowadzenia aktywnej polityki spo³ecznej
i gospodarczej za pomoc¹ rodków polityki koniunkturalnej, strukturalnej
i konkurencji w celu osi¹gniêcia warunków zdrowego i stabilnego rozwoju
gospodarczej i równowagi bud¿etowej, co podkreli³ w swoim orzeczeniu Trybuna³ Konstytucyjny52. W szczególnoci nakaz ten obejmuje obowi¹zek interwencji regulacyjnej w przypadku, gdy procesy rynkowe przebiegaj¹ niezgodnie z oczekiwanym  z punktu widzenia aksjologii sprawiedliwoci spo³ecznej
 kierunkiem rozwoju gospodarki i np. pog³êbiaj¹ istniej¹ce nierównoci spo³eczne i gospodarcze53. Wymaga to jednak sformu³owania materialnych warunków dopuszczalnej ingerencji odwo³uj¹cej siê do zasady pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej.
Otwartoæ formu³y pañstwa sprawiedliwoci spo³ecznej stwarza mo¿liwoæ uwzglêdnienia przy kszta³towaniu porz¹dku spo³eczno-gospodarczego
bardzo ró¿nych kryteriów, wartoci i za³o¿eñ54. Pañstwo nie mo¿e ograniczyæ
siê wy³¹cznie do dzia³alnoci policyjnej i reglamentacyjnej, gdy¿ zobowi¹zane
jest co najmniej do takiej dzia³alnoci wiadcz¹cej, która zapewni cz³onkom
danej spo³ecznoci warunki egzystencji godne cz³owieka55.
48 Socjalne pañstwo prawa to nie tylko zagwarantowana przez pañstwo pewnoæ socjalna,
lecz w ogóle regulacja i porz¹dek procesu gospodarczego i stosunków spo³ecznych (P. Badura,
op. cit., s. 34; P. Haberle, op. cit., s. 24).
49 Zob. K. Strzyczkowski, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2007, s. 63 i podana
tam literatura.
50 R. Stober, op. cit., s. 83.
51 U. Schliesky, op. cit., s. 92.
52 Zob. J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego, Zakamycze 2004, s. 271.
53 W tym przypadku ustawodawca kszta³tuje porz¹dek spo³eczny i gospodarczy za porednictwem tzw. porednich rodków oddzia³ywania pañstwa na gospodarkê, tj. podatków, subwencji, rodków infrastruktury (U. Schliesky, op. cit., s. 92; zob. tak¿e R. Stober, op. cit., s. 85).
54 H. Maurer, op. cit., s. 211.
55 H.J. Wolf, Verwaltungsrecht III, München 1973, s. 163.
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Cywilnoprawne atrybuty przedsiêbiorcy-osoby
fizycznej a przepisy o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej
1. Problem statusu prawnego przedsiêbiorcy-osoby
fizycznej
W poszczególnych systemach gospodarczych, tak w przesz³oci, jak
i obecnie, to cz³owiek jest najczêciej wystêpuj¹c¹ jednostk¹ dzia³alnoci gospodarczej, form¹ jej prowadzenia, podmiotem tej dzia³alnoci Cechy szczególne osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ pozwalaj¹ tak¿e
na stwierdzenie, ¿e klasyfikowana jest ona nie tylko jako osoba prywatna,
ale równie¿ jako podmiot praw i obowi¹zków ze sfery gospodarki. Co za tym
idzie, osoba fizyczna w obszarze swego statusu prawnego okrelana jest
normami zarówno prawa prywatnego, jak i publicznego.
Uznaj¹c kryterium interesu za podstawê rozró¿nienia wskazanych dwóch
re¿imów prawa, nale¿y dostrzegaæ, ¿e przede wszystkim w prawie gospodarczym delimitacja sfery stosunków prywatnych i stosunków publicznych jest
zabiegiem trudnym, jeli nie niemo¿liwym. Najdobitniejszym tego przyk³adem mo¿e byæ regulacja statusu prawnego osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ze swej natury osoba fizyczna to zasadniczo podmiot,
którego sytuacja na gruncie prawa powinna byæ poddana re¿imowi prawa
prywatnego (cywilnego), w szczególnoci, gdy chodzi o jej relacje rodzinne
i maj¹tkowe, jednak gdy osoba ta podejmuje i prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, staje siê tak¿e obiektem unormowañ publicznoprawnych maj¹cych na
wzglêdzie interes publiczny i jego ochronê. Charakterystyczne jest przy tym,
¿e ustawodawca, odnosz¹c siê do poszczególnych aspektów funkcjonowania
osoby fizycznej w gospodarce, niejednokrotnie w aktach normatywnych kwalifikowanych powszechnie do aktów prawa publicznego (np. w ustawie
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej) czyni to w sposób bardzo lakoniczny,
wrêcz sygnalizacyjny. Tak jest w przypadkach: wykonywania dzia³alnoci we
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w³asnym imieniu (jak mo¿na s¹dziæ  odpowiednika cechy, jak¹ jest zdolnoæ
do czynnoci prawnych), a tak¿e firmy i przedsiêbiorstwa osoby fizycznej.
Konieczne staje siê wobec tego poszukiwanie treci tych dystynkcji na gruncie norm zaliczanych do prawa prywatnego, które w szeregu przypadków
powiêcone s¹ jednak kwestiom maj¹cym istotne znaczenie z punktu widzenia interesu prywatnego i jego ochrony. Charakteryzuj¹c status prawny osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie sposób zatem pomin¹æ
tych kwestii, które ³¹czy sfera stosunków gospodarczych, ale postrzegane s¹
przez prawo w kontekcie odrêbnych re¿imów prawnych.
Cechy charakteryzuj¹ce osobê fizyczn¹ i jej dzia³alnoæ gospodarcz¹,
skorelowane z cechami przypisywanymi tak¿e innym podmiotom dzia³alnoci
gospodarczej, s¹ modyfikowane w celu przystosowania ich do potrzeb i w³aciwoci osoby fizycznej, co jest w zasadzie zas³ug¹ jedynie praktyki obrotu
gospodarczego. Powinny one jednak odpowiadaæ wymogom zwi¹zanym
z okrelonym przez prawo systemem swobody wykonywania dzia³alnoci gospodarczej i standardom wolnociowym wypracowanym w szczególnoci na
gruncie ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej1, przede wszystkim za
potrzebom i realiom obrotu prawnego, uwidaczniaj¹cego interesy przedsiêbiorców w powi¹zaniu z potrzeb¹ ochrony interesu publicznego. Zaprezentowana poni¿ej próba prezentacji niektórych atrybutów przedsiêbiorcy-osoby
fizycznej powinna umo¿liwiæ ustalenie, czy wskazane wymogi s¹ lub mog¹
byæ spe³nione.

2. Zdolnoæ do czynnoci prawnych osoby fizycznej
w zwi¹zku z jej dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
W formalnoprawnej konstrukcji przedsiêbiorcy mieci siê bli¿ej niesprecyzowany element funkcjonalny, jakim jest wymóg dzia³ania we w³asnym imieniu. W odniesieniu do osoby fizycznej-przedsiêbiorcy dzia³anie we
w³asnym imieniu wydaje siê mieæ zwi¹zek z mo¿liwoci¹ samodzielnego wystêpowania w obrocie prawnym i nabywania praw oraz zaci¹gania zobowi¹zañ za
pomoc¹ w³asnych czynnoci, a wiêc ze zdolnoci¹ do czynnoci prawnych2.
Dzia³anie we w³asnym imieniu decyduje o kwalifikacji danego podmiotu
do kategorii przedsiêbiorców jedynie w sytuacji, gdy dotyczy wykonywania
dzia³alnoci, któr¹ nale¿y z uwagi na jej cechy przedmiotowe i funkcjonalne
zaliczyæ do dzia³alnoci gospodarczej. Dzia³aj¹cy we w³asnym imieniu mo¿e
1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r., nr 220, poz. 1447)  dalej jako u.s.d.g.
2 W taki sposób zdolnoæ do czynnoci prawnych definiuj¹ S. Grzybowski, System prawa
cywilnego, t. I: Czêæ ogólna, Warszawa 1974, s. 337, a tak¿e A. Wolter, J. Ignatowicz,
K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej, Warszawa 1998, s. 165.
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wykonywaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ zarówno na swój, jak i na cudzy rachunek, choæ w tym drugim przypadku  gdy chodzi o osobê fizyczn¹  jej
dzia³alnoæ mo¿e nie zostaæ uznana za dzia³alnoæ gospodarcz¹ w kontekcie
przepisów podatkowych3. Podkreliæ trzeba, ¿e przedsiêbiorca prowadz¹cy
we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹ jest podmiotem wykazuj¹cym
siê odrêbnoci¹ i niezale¿noci¹ od innych4, jeli bowiem funkcjonuje w imieniu w³asnym, to nie podejmuje  w zakresie danej dzia³alnoci gospodarczej
 dzia³añ w cudzym imieniu, chyba ¿e zosta³ do tego odpowiednio umocowany i s¹ to dzia³ania nie mieszcz¹ce siê w zakresie jego w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej. Przedsiêbiorca podejmuje wówczas czynnoci jako pe³nomocnik, prokurent, ewentualnie przedstawiciel ustawowy.
Nale¿y przy tym wymagaæ, by czynnoci przedsiêbiorcy bezporednio
kreowa³y jego prawa i obowi¹zki i okrela³y jego sytuacjê prawn¹. Czynnoci
te  wykonywane we w³asnym imieniu  powinny zatem skutkowaæ powstaniem praw i obowi¹zków, a przedsiêbiorca (nie za osoba trzecia) w rezultacie
swego dzia³ania powinien stawaæ siê podmiotem bezporednio uprawnionym
lub zobowi¹zanym5. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorca ponosiæ bêdzie odpowiedzialnoæ prawn¹ z tytu³u wykonywanej dzia³alnoci gospodarczej, w szczególnoci zwi¹zanej z podejmowanymi we w³asnym imieniu czynnociami i ich
skutkiem. Jest to logiczna, ale i formalna oraz merytoryczna konsekwencja
dzia³ania we w³asnym imieniu, a jej wyst¹pienie ma istotne znaczenie dla
kontrahentów przedsiêbiorcy oraz nabywców jego towarów lub us³ug.
Wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej we w³asnym imieniu nie jest
bynajmniej zwi¹zane z koniecznoci¹ osobistego dzia³ania przedsiêbiorcy.
Uznaæ nale¿y bowiem, ¿e w jego imieniu dzia³aæ mo¿e przedstawiciel, którym
w przypadku osoby fizycznej-przedsiêbiorcy jest pe³nomocnik, a wszelkie
czynnoci przez niego dokonane  w granicach jego umocowania  odnosz¹
skutek bezporednio dla reprezentowanego przedsiêbiorcy. Przedstawiciel to
osoba dzia³aj¹ca w cudzym imieniu, a tym samym nie w imieniu w³asnym, co
zarazem oznacza, i¿ przedsiêbiorc¹ nie jest przedstawiciel, lecz reprezentowany przezeñ podmiot. Nale¿y przy tym zwróciæ uwagê na okolicznoæ, ¿e
przedstawiciel (pe³nomocnik) dzia³a z woli przedsiêbiorcy nakierowanej na
wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej i choæby nawet dokonywa³ on czynnoci obejmuj¹cych swoim zakresem ca³¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ danego
przedsiêbiorcy, to nie umniejsza to zamiaru tego przedsiêbiorcy co do wyko3 Zob. M. Siwiñski, Samozatrudnienie A.D. 2007 w podatku dochodowym od osób fizycznych, Doradztwo Podatkowe 2006, nr 12, s. 9 i n.
4 Na aspekt niezale¿noci zwraca uwagê A. Bieræ, Sytuacja prawna przedsiêbiorcy. Zagadnienia wybrane, Studia Prawnicze 1998, nr 3, s. 28.
5 Tak o bezporednioci dzia³añ we w³asnym imieniu A. Bieræ, Sytuacja prawna przedsiêbiorcy..., s. 2829; zob. tak¿e M. Szyd³o, Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie polskim, Przegl¹d
S¹dowy 2002, nr 78, s. 93.
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nywania dzia³alnoci gospodarczej, a samo umocowanie pe³nomocnika
w pewnym sensie jest wyrazem prowadzenia tej dzia³alnoci.
Przedsiêbiorca powierzaj¹cy wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej pe³nomocnikowi nie uniknie jednak samodzielnego podjêcia niektórych czynnoci inicjuj¹cych dzia³alnoæ, odnosz¹cych siê do jej zorganizowania, ukierunkowuj¹cych tê dzia³alnoæ na zarobkowanie i zapewniaj¹cych jej ci¹g³oæ.
Dzia³alnoæ gospodarcza wymaga zaistnienia po stronie osoby fizycznej okrelonej koncepcji tej dzia³alnoci oraz woli jej praktycznego wdro¿enia. Zarówno sformu³owanie koncepcji prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, jak i jej
realizacja  sprowadzaj¹ca siê do wykonywania okrelonej dzia³alnoci gospodarczej  oznacza potrzebê aktywnego zaanga¿owania siê danej osoby6.
W wietle powy¿szych uwag nale¿y zatem przyj¹æ, ¿e podjêcie i wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿e obyæ siê bez udzia³u samego przedsiêbiorcy, choæby udzia³ ten mia³ sprowadzaæ siê do zrealizowania niektórych
tylko czynnoci sk³adaj¹cych siê na dzia³alnoæ gospodarcz¹. S¹ to czynnoci
zarówno faktyczne, jak i prawne, choæ niejednokrotnie trudno jest ich charakter okreliæ w sposób jednoznaczny, gdy¿ w toku dzia³alnoci gospodarczej
³¹cz¹ siê one ze sob¹ i wzajemnie przenikaj¹. Zasadne jest jednak przyjêcie,
¿e przedsiêbiorca powinien mieæ mo¿liwoæ wykonywania wszystkich tych
czynnoci razem i ka¿dej z osobna, a zatem powinien byæ wyposa¿ony
w swoist¹ zdolnoæ do wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, obejmuj¹c¹
swoim zakresem zdolnoæ do czynnoci prawnych.
Z pewnoci¹ nale¿y przyj¹æ, ¿e wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej
we w³asnym imieniu jest atrybutem przedsiêbiorcy wytyczaj¹cym zakres
podmiotowy kategorii przedsiêbiorca, jako ¿e nie mo¿e byæ uznany za
przedsiêbiorcê ten, kto wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹ w imieniu cudzym.
Problematyczne jest natomiast, czy we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹ mo¿e prowadziæ przedsiêbiorca-osoba fizyczna nie maj¹ca pe³nej
zdolnoci do czynnoci prawnych, a zatem: Czy po stronie przedsiêbiorcy
wyst¹pi cecha wykonywania dzia³alnoci gospodarczej we w³asnym imieniu,
jeli przedsiêbiorca ten jako osoba fizyczna reprezentowany bêdzie przez
opiekuna lub kuratora? Osoba reprezentowana przez opiekuna lub kuratora
bêdzie mog³a wprawdzie samodzielnie wykonywaæ czynnoci faktyczne
mieszcz¹ce siê w zakresie dzia³alnoci gospodarczej, to jednak brak  zupe³ny lub czêciowy  zdolnoci do czynnoci prawnych uniemo¿liwi tej osobie
wystêpowanie w obrocie prawnym zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Kwestia mo¿liwoci wykonywania dzia³alnoci gospodarczej przez osoby nie
maj¹ce pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych w doktrynie postrzegana jest
6 Potrzeba aktywnego zachowania siê podmiotu dzia³alnoci gospodarczej zosta³a zaakcentowana w orzecznictwie, zob. np. uchwa³y SN: z dnia 14 marca 1995 r., III CZP 6/95, OSNC
1995, nr 5, poz. 72; z dnia 6 sierpnia 1996 r., III CZP 84/96, OSNC 1996, nr 11, poz. 150; z dnia
14 maja 1998 r., III CZP 12.98, OSNC 1998, nr 10, poz. 151.
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w sposób trojaki. Prezentowane s¹ zatem pogl¹dy neguj¹ce mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w warunkach braku zdolnoci do czynnoci
prawnych, aprobuj¹ce tak¹ mo¿liwoæ oraz uznaj¹ce mo¿liwoæ wykonywania dzia³alnoci gospodarczej przez opiekuna lub kuratora w sytuacjach
szczególnych.
Zwolennicy pierwszego stanowiska podkrelaj¹, ¿e przedsiêbiorc¹ mo¿e
byæ tylko osoba fizyczna o pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych. Zgodnie
z tym stanowiskiem, czynnoci prawne dokonane przez osobê bez zdolnoci
do czynnoci prawnych s¹ niewa¿ne (art. 14 § 1 k.c.). Osoba o ograniczonej
zdolnoci do czynnoci prawnych nie mo¿e podejmowaæ wa¿nych z punktu
widzenia potrzeb dzia³alnoci gospodarczej czynnoci prawnych, w tym zaci¹gaæ zobowi¹zañ lub rozporz¹dzaæ swoim prawem bez zgody swego przedstawiciela ustawowego (art. 17 k.c.). Tym samym osoby takie nie mog¹ podejmowaæ i wykonywaæ dzia³alnoci gospodarczej, natomiast przedstawiciele
ustawowi (kurator lub opiekun) osób fizycznych nie maj¹cych pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych nie s¹ w oparciu o art. 95 k.c. upowa¿nieniu do
wykonywania za nie wszystkich czynnoci prawnych7. Analogicznie, choæ
z odwo³aniem siê do treci art. 821 k.c., zaznacza siê nadto, ¿e osoba nie
maj¹ca pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych nie mo¿e samodzielnie, czyli
we w³asnym imieniu dokonywaæ czynnoci prawnych, a zatem prowadziæ
dzia³alnoci gospodarczej, która polega na wykonywaniu czynnoci faktycznych, ale przede wszystkim jednak czynnoci prawnych8.
Odmienne stanowisko opiera siê na twierdzeniu, ¿e zdolnoæ do czynnoci prawnych nie jest cech¹ niezbêdn¹ dla uzyskania przez osobê fizyczn¹
statusu przedsiêbiorcy, a podejmowaæ i wykonywaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹
mo¿e osoba nie maj¹ca tej cechy lub dysponuj¹ca ograniczon¹ tylko zdolnoci¹ do czynnoci prawnych9 . Argumentem przemawiaj¹cym za wskazanym
stanowiskiem móg³by byæ  jak siê podaje  brak prawnego wymogu posiadania pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych przez osobê fizyczn¹10. Twierdzi
siê tak¿e, ¿e brak jest podstawy do konstatacji, i¿ przedsiêbiorc¹ mo¿e byæ
7 Pogl¹d taki wypowiada C. Kosikowski, Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie polskim, Pañstwo i Prawo 2001, nr 4, s. 20-21, a nastêpnie w podrêczniku: Publiczne prawo gospodarcze
Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 83.
8 Tak S. Dmowski, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego.
Ksiêga pierwsza. Czêæ ogólna, Warszawa 2003, s. 146.
9 Stanowisko takie prezentuj¹: M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red.
K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2004, t. I, s. 130; M. Szyd³o, Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie
polskim, Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 78, s. 94 (autor ten dodaje, ¿e charakter czynnoci
dokonywanych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ powoduje wyj¹tkowe utrudnienia praktyczne takiej dzia³alnoci dla osób o ograniczonej zdolnoci do czynnoci prawnych);
Z. Miczek, Osoba fizyczna jako przedsiêbiorca, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Prawo I, Rzeszów 2003, s. 249252 oraz P. Zaporowski, Czy przedsiêbiorc¹ mo¿e byæ osoba
fizyczna nie maj¹ca pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, Palestra 2006, nr 78, s. 37 i n.
10 Tak P. Zaporowski, Czy przedsiêbiorc¹ mo¿e byæ osoba fizyczna..., s. 37.
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jedynie szczególna osoba fizyczna, tj. maj¹ca pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci
prawnych, jako ¿e wszelkie ograniczenia w kwestii dostêpu osób fizycznych
do dzia³alnoci gospodarczej narusza³yby swobodê podejmowania tej dzia³alnoci, chyba ¿e wynika³yby one z ustawy i wi¹za³y siê z realizacj¹ interesu
publicznego11.
Trzecie stanowisko zaprezentowane w literaturze zdaje siê byæ zbli¿one
do wczeniej przedstawionego. Sprowadza siê ono bowiem do ustalenia istnienia mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby nie maj¹ce pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, z tym jednak zastrze¿eniem, i¿
dotyczy to sytuacji nadzwyczajnych, zwi¹zanych z kontynuacj¹ dzia³alnoci
gospodarczej i dalszym prowadzeniem przedsiêbiorstwa12. Poczynione zastrze¿enie w ramach tego stanowiska w kwestii dopuszczalnoci prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby nie maj¹ce pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych oparte jest zapewne na przewiadczeniu, ¿e dalsze prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w pewnych przypadkach zdeterminowane jest
okolicznociami niezale¿nymi od czyjejkolwiek woli. Nale¿¹ do nich mieræ
osoby wystêpuj¹cej w obrocie prawnym jako przedsiêbiorca oraz utrata (pe³na lub czêciowa) zdolnoci do czynnoci prawnych w zwi¹zku z ubezw³asnowolnieniem.
Istot¹ problemu w tej materii jest  jak siê wydaje  udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:
1) Czy mo¿e staæ siê przedsiêbiorc¹, a zatem czy mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ osoba nie maj¹ca pe³ni zdolnoci do czynnoci prawnych,
jeli ma to byæ dzia³alnoæ kontynuowana w oparciu o zorganizowane ju¿
przedsiêbiorstwo, a dana osoba sta³a siê nastêpc¹ prawnym przedsiêbiorcy
w wyniku dziedziczenia?
2) Czy mo¿e wykonywaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ we w³asnym imieniu
osoba, która bêd¹c przedsiêbiorc¹ utraci³a (ca³kowicie lub czêciowo) zdolnoæ
do czynnoci prawnych?
Odpowied pozytywna, a taka zostaje udzielona w ramach powy¿ej okrelonego stanowiska13, niew¹tpliwie oznacza uznanie dla wymogów praktyki
w sytuacjach, w których istnieje potrzeba kontynuowania dzia³alnoci gospo11 Tak Z. Miczek, Osoba fizyczna jako przedsiêbiorca  na tle ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej i kodeksu cywilnego, Przegl¹d Prawa Handlowego 2005, nr 9, s. 2627.
12 W ten sposób o zdolnoci do czynnoci prawnych przedsiêbiorców-osób fizycznych wypowiada siê A. Bieræ, Sytuacja prawna przedsiêbiorcy..., s. 29 i obszerniej w: Osoba fizyczna jako
przedsiêbiorca, Studia Prawnicze 1999, nr 4, s. 1011. Autor ten, odnosz¹c siê do kwestii
osobistego wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, podkrela wprawdzie, ¿e dzia³alnoæ wszystkich osób uprawnionych z mocy umowy lub ustawy i wystêpuj¹cych w imieniu przedsiêbiorcyosoby fizycznej oznacza, ¿e to przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ we w³asnym
imieniu; póniej jednak zaznacza, ¿e przedsiêbiorc¹ mo¿e byæ tylko osoba fizyczna maj¹ca pe³n¹
zdolnoæ do czynnoci prawnych (Osoba fizyczna..., s. 10).
13 Zob. A. Bieræ, Osoba fizyczna..., s. 10.
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darczej, choæby przez niezbyt d³ugi okres niezbêdny do faktycznego i formalnego jej zakoñczenia. Niejednokrotnie kontynuacja sprowadzaæ powinna siê
do odpowiedniego zagospodarowania sk³adników maj¹tkowych, sp³aty zobowi¹zañ i przyjêcia nale¿noci, wykonania wi¹¿¹cych umów czy wreszcie rozwi¹zania stosownych umów z pracownikami.
Nadto niezbêdne mo¿e okazaæ siê podjêcie odpowiednich decyzji zmierzaj¹cych do zachowania efektywnoci i racjonalnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa, w tym równie¿ takich, które pozwoli³yby unikn¹æ strat i utrzymaæ
sk³adniki rzeczowe maj¹tku w odpowiednim stanie. Dlatego te¿ uzasadnione
jest, a niekiedy wrêcz konieczne, by dzia³alnoæ gospodarcza, która przez
dan¹ osobê  przedsiêbiorcê nie mo¿e byæ ze wskazanych wzglêdów prowadzona w dalszym ci¹gu, by³a kontynuowana przez inne osoby dzia³aj¹ce w jej
imieniu. W przypadku mierci osoby fizycznej-przedsiêbiorcy kontynuacja
dzia³alnoci gospodarczej powinna byæ dokonywana  co oczywiste  przez
nastêpcê prawnego i trzeba przyj¹æ, ¿e staje siê on w wyniku dziedziczenia
przedsiêbiorc¹, w szczególnoci praw i obowi¹zków zwi¹zanych z przedsiêbiorstwem. Je¿eli nastêpca nie ma pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych,
dzia³alnoæ w jego imieniu podejmowaæ powinien opiekun lub kurator, nastêpca za pozostaje jedynie biernym przedsiêbiorc¹, czyli osob¹ maj¹c¹
zdolnoæ do bycia podmiotem praw i obowi¹zków, lecz nie maj¹cym mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej we w³asnym imieniu. Sytuacja
taka jest jednak  co nale¿y podkreliæ  konsekwencj¹ pewnej nieuchronnoci dziedziczenia, jako ¿e w wielu przypadkach dana osoba zostaje spadkobierc¹ (nastêpc¹ prawnym) niezale¿nie od jej woli (wyj¹wszy przypadki odrzucenia spadku), a istniej¹ce obiektywnie przedsiêbiorstwo i zwi¹zana z nim
dzia³alnoæ gospodarcza wymuszaj¹ kontynuacjê dzia³alnoci podjêtej przez
by³ego przedsiêbiorcê. Analogicznie przedstawia siê sytuacja osoby pozbawionej zdolnoci do czynnoci prawnych w wyniku orzeczenia o ubezw³asnowolnieniu. Ona równie¿ postawiona zostaje w roli przedsiêbiorcy biernego, bez
mo¿liwoci czynnego udzia³u w sferze prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
zachowuje jednak formalnie status przedsiêbiorcy14.
Normatywne umocowanie pogl¹du co do mo¿liwoci kontynuacji dzia³alnoci gospodarczej przez osobê nie maj¹c¹ pe³nej zdolnoci do czynnoci
prawnych jest zró¿nicowane. Dopuszczalnoæ zaistnienia takiej osoby w charakterze przedsiêbiorcy biernego zdaje siê potwierdzaæ  choæ jedynie porednio  przepis art. 25 ust. 1 pkt 13 u.s.d.g., wskazuj¹cy na obowi¹zek
objêcia wpisem do CEIDG informacji o ograniczeniu lub utracie zdolnoci do
14 Bürgeliches Gesetzbuch (tekst jedn. BGBL I 2005, 342) w art. 112 przewiduje, ¿e
ma³oletni mo¿e byæ za zgod¹ s¹du rodzinnego upowa¿niony przez swego przedstawiciela ustawowego do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Zob. w tej kwestii H. Brox, Allgemeiner Teil
des BGB, Köln  Berlin  München 2004, s. 147.
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czynnoci prawnych, a tak¿e ustanowieniu kuratora dla osoby fizycznejprzedsiêbiorcy, co oznacza, ¿e osoba taka pozostaje wpisana do ewidencji jako
przedsiêbiorca, a zmienia siê jedynie treæ wpisu odnosz¹cego siê do tej
osoby. Przepisy dotycz¹ce ewidencji nie pozwalaj¹ natomiast na rozwi¹zanie
kwestii podjêcia dzia³alnoci gospodarczej przez tak¹ osobê i to niezale¿nie
od tego, czy jej dzia³alnoæ mia³aby byæ kontynuacj¹ dzia³alnoci wczeniej
rozpoczêtej przez innego przedsiêbiorcê-osobê fizyczn¹, czy by³aby to typowa
inicjacja dzia³alnoci gospodarczej  nie wynikaj¹ca z nastêpstwa prawnego.
W przypadku dziedziczenia przez osobê nie maj¹c¹ pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych co najwy¿ej odwo³aæ siê mo¿na do przepisów o spadkach,
przewiduj¹cych przejcie na spadkobiercê praw i obowi¹zków zmar³ego
 osoby fizycznej wykonuj¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ i prowadz¹cej przedsiêbiorstwo. Poniewa¿ przedsiêbiorstwo przeznaczone jest zgodnie z art. 551
k.c. do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, jego nabywca  tak¿e i ten,
który uzyska³ je w drodze dziedziczenia  powinien dzia³alnoæ tak¹ po zmar³ym spadkodawcy kontynuowaæ, a zatem powinien mieæ mo¿liwoæ uzyskania
statusu przedsiêbiorcy.
Aprobata dla stanowiska uznaj¹cego mo¿liwoæ i potrzebê uzyskania
podmiotowoci w sferze stosunków gospodarczych w sytuacjach szczególnych
przez osoby nie maj¹ce zdolnoci do czynnoci prawnych nie determinuje
jednak przekonania o mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez takie osoby. Wskazany wy¿ej pogl¹d, wed³ug którego osoby ma³oletnie
lub ubezw³asnowolnione mog¹ uzyskaæ status przedsiêbiorcy, jeli nawet jest
poprawny ze wzglêdu na podnoszony brak normatywnego zakazu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez wymienione osoby, jest jednak trudny do
zaakceptowania. Wyj¹wszy scharakteryzowane sytuacje nadzwyczajne, kiedy
podjêcie i prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na zasadzie kontynuacji jest
poniek¹d konieczne, o potrzebie posiadania zdolnoci do czynnoci prawnych
decyduje zakres czynnoci sk³adaj¹cych siê na dzia³alnoæ gospodarcz¹,
a tak¿e wskazany wczeniej atrybut przedsiêbiorcy  dzia³anie we w³asnym
imieniu.
Nale¿y bowiem dostrzegaæ, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza osoby fizycznej
wykracza poza zakres zwyk³ych czynnoci faktycznych i prawnych ¿ycia
osobistego, wymaga szczególnej wiedzy, umiejêtnoci oraz podejmowania decyzji odmiennych treciowo od tych, które podejmuje niezaanga¿owana gospodarczo jednostka ludzka. Decyzje te dotycz¹ w szczególnoci przedmiotu,
miejsca i sposobu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, utworzenia przedsiêbiorstwa, zatrudnienia pracowników, pozyskania lub wydzielenia niezbêdnych rodków maj¹tkowych oraz ukierunkowania dzia³alnoci na zarobkowanie i nadanie jej ci¹g³ego charakteru. Maj¹ one zasadnicze znaczenie dla
samego przedsiêbiorcy-osoby fizycznej i wywieraj¹ wp³yw na ogó³ czynnoci
osobistych i zawodowych, a tak¿e okrelaj¹ miejsce danej osoby w systemie
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spo³ecznym. Wydaje siê wobec tego, ¿e decyzje te powinny byæ podjête wy³¹cznie przez osobê bêd¹c¹ (staj¹c¹ siê) podmiotem praw i obowi¹zków zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, nie za przez osobê trzeci¹, w dodatku
powo³an¹ do wykonywania czynnoci niezale¿nie od woli osoby reprezentowanej. Rol¹ opiekuna lub kuratora jest zastêpowanie danej osoby w realizowaniu zwyk³ych spraw ¿yciowych i sprawowanie pieczy nad jej maj¹tkiem,
nie za wype³nianie funkcji gospodarczej. Jeli mo¿liwe jest akceptowanie
dopuszczenia przedstawiciela ustawowego do spraw gospodarczych, to wy³¹cznie w warunkach szczególnych, zwi¹zanych z potrzeb¹ (koniecznoci¹)
kontynuowania dzia³alnoci gospodarczej i w celu jej zakoñczenia lub przejêcia przez osobê pe³noletni¹.
Czym innym jest jednak  ze wzglêdu na zakres niezbêdnych do wykonania czynnoci  podjêcie (zainicjowanie) dzia³alnoci gospodarczej, a nastêpnie jej prowadzenie. Osoba reprezentowana nie ma nawet wiadomoci
co do zakresu oraz charakteru czynnoci, jakie s¹ i maj¹ byæ wykonane w jej
imieniu oraz konsekwencji tych czynnoci w postaci nabycia praw i zaci¹gniêcia zobowi¹zañ. Nie ma ona tak¿e mo¿liwoci wyra¿enia swej woli odnonie do faktu rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej, jej zakresu i charakteru.
Nale¿y nadto zauwa¿yæ, ¿e przedstawiciel ustawowy w wykonywaniu czynnoci gospodarczych nie móg³by wykazaæ siê wystarczaj¹cym na potrzeby
dzia³alnoci gospodarczej zakresem samodzielnoci, jako ¿e zmuszony by³by
w szeregu przypadków uzyskiwaæ zgodê s¹du, co dzia³alnoæ gospodarcz¹
mog³oby szczególnie utrudniæ lub nawet uniemo¿liwiæ.
Przeciwko uznaniu, i¿ osoba fizyczna nie maj¹ca pe³nej zdolnoci do
czynnoci prawnych mo¿e podj¹æ i wykonywaæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i uzyskaæ status przedsiêbiorcy przemawia tak¿e jeden z aspektów funkcjonalnej
cechy przedsiêbiorcy, jak¹ jest dzia³anie (prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej) we w³asnym imieniu. Przyjêcie, ¿e skutkiem dzia³ania we w³asnym
imieniu jest powstanie praw i obowi¹zków i zwi¹zanej z nimi odpowiedzialnoci podmiotu stosunków gospodarczych, a wiêc przedsiêbiorcy, jest konstatacja istnienia po jego stronie zdolnoci do bycia przedsiêbiorc¹ i zarazem,
nieroz³¹cznie, zdolnoci do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej  wszak
przedsiêbiorc¹ jest w³anie prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, czyli wykazuj¹cy siê aktywnoci¹ w tej sferze. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby ustawodawca nie chcia³ wykluczyæ ewentualnoci uzyskania statusu przedsiêbiorcy
przez osobê nie maj¹c¹ pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnych, zdecydowa³by siê na nieco odmienn¹ definicjê przedsiêbiorcy, a wiêc tak¹, która nie
wymaga³aby od okrelonego podmiotu wyznaczonego dzia³ania (prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej), a jedynie zdolnoci do bycia podmiotem praw
i obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzon¹ (przez ten lub inny podmiot) dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
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3. Firma osoby fizycznej
Firma to specyficzna nazwa, jak¹ powinny pos³ugiwaæ siê podmioty podejmuj¹ce i wykonuj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz zawodow¹ w sferze
stosunków prawnych, w relacjach wzajemnych oraz wobec organów wymiaru
sprawiedliwoci, administracji i innych instytucji publicznych. Istoty firmy
nale¿y upatrywaæ tym samym w mo¿liwoci zidentyfikowania danego podmiotu i wyró¿nienia go sporód innych, podobnych co do formy organizacyjno-prawnej, przedmiotu lub miejsca dzia³ania, ale tak¿e w mo¿liwoci szczególnego oznaczenia tego podmiotu przy zastosowaniu elementów treciowych
firmy. Ma to zasadnicze znaczenie w obszarze konkurencji gospodarczej,
gdzie wyrazistoæ i indywidualizacja oznaczenia prowadz¹cych dzia³alnoæ
jest wymogiem prawid³owego (w tym uczciwego) uczestnictwa w rynku,
a przy tym samemu zapewnia uczestnikowi rozpoznanie go przez potencjalnych nabywców dóbr i us³ug15.
Firma to jednak nazwa przynale¿na wy³¹cznie przedsiêbiorcy i stanowi¹ca jego atrybut. Przedsiêbiorca bowiem  w myl art. 432 § 1 k.c.  dzia³a pod
firm¹, a wiêc wykonuje swe czynnoci sk³adaj¹ce siê sumarycznie na dzia³alnoæ gospodarcz¹, bêd¹c w trakcie ich wykonywania identyfikowany i oznaczony firm¹16.
Zasadniczo przedsiêbiorca nie ma mo¿liwoci swobodnego ukszta³towania treci firmy17, konieczne jest bowiem przy jej tworzeniu uwzglêdnienie
elementów potraktowanych przez ustawê (kodeks cywilny) jako obligatoryjnych18. Nadto dobór i ustalenie brzmienia firmy powinno odpowiadaæ sformu³owanym w poprzednim stanie prawnym  na gruncie przepisów kodeksu handlowego i przetransponowanym do obecnego prawa firmowego
 zasadom prawdziwoci oraz wy³¹cznoci firmy. Odnosz¹ siê one zreszt¹
15 Podkrela siê, ¿e firma spe³nia w obrocie gospodarczym przede wszystkim funkcjê
identyfikacyjn¹, a oprócz tego funkcjê reklamow¹, jako ¿e jest przedmiotem, a zarazem rodkiem reklamy. Gwarantuje ona tak¿e okrelon¹ jakoæ produktów oferowanych klienteli. Zob.
M. Klapczyñska, Firma i jej ochrona, Warszawa 2004, s. 30 i n. Podobnie A. Ko³odziej zalicza
firmê do grupy dóbr ze sfery identyfikacji i k³adzie akcent na jej funkcje zbli¿one do nazwy
(imienia i nazwiska) oraz do oznaczenia wskazuj¹cego na pochodzenie  idem, Licencja firmy.
O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego, Kwartalnik Prawa Prywatnego
2004, nr 1, s. 57.
16 Por. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz..., s. 149 oraz P. Zaporowski, Firma jako
dobro osobiste przedsiêbiorcy, Rejent 2005, nr 12, s. 115116.
17 Odmienny pogl¹d prezentuj¹ na przyk³adzie spó³ek kapita³owych K. Kopczewski
i R.L. Kwanicki, Autonomia woli w kszta³towaniu firmy spó³ek kapita³owych, Monitor Prawniczy 2003, nr 9, s. 396 i n.
18 J. Szwaja (Firma w kodeksie cywilnym, PS 2004, nr 1, s. 3 i n.) stwierdza, ¿e z przepisów
k.c. wynika zasada ograniczonej swobody wyboru (ustalenia brzmienia) firmy. Firma sk³ada siê
bowiem z dwóch elementów, z których pierwszy  rdzeñ (korpus firmy) kszta³towany jest
wed³ug regu³ okrelonych przez prawo, drugi natomiast  dodatkowy  mo¿e byæ (np. w firmie
osoby prawnej) potraktowany jako (w czêci) obowi¹zkowy.
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tak¿e do sfery pos³ugiwania siê firm¹ przez przedsiêbiorców w stosunkach
gospodarczych19.
W obecnym stanie prawnym osoba fizyczna  analogicznie do pozosta³ych przedsiêbiorców  wystêpuje pod firm¹, jeli podejmuje i wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹. Firm¹ osoby fizycznej, zgodnie z art. 434 k.c., jest imiê
i nazwisko tej osoby, które stanowi¹ obowi¹zkowy element treci firmy,
a zatem zamieszcza siê je w firmie ka¿dej osoby fizycznej bêd¹cej przedsiêbiorc¹. Oprócz imienia i nazwiska dopuszcza siê mo¿liwoæ w³¹czenia do
firmy innych elementów, w szczególnoci pseudonimu oraz okreleñ wskazuj¹cych na podmiot i miejsce dzia³alnoci przedsiêbiorcy, a tak¿e innych dowolnie wybranych okreleñ. Przedsiêbiorca mo¿e tym samym zadecydowaæ
o wystêpowaniu w stosunkach gospodarczych wy³¹cznie pod swoim imieniem
i nazwiskiem lub pod tymi oznaczeniami uzupe³nionymi elementami dodatkowymi20.
Konstrukcja firmy osoby fizycznej oparta na imieniu i nazwisku jako
elementach niezbêdnych, a zarazem wystarczaj¹cych, obarczona jest  co
mo¿na wykazaæ  okrelonymi wadami. Przede wszystkim nieprawid³owe
jest ograniczenie, wynikaj¹ce z literalnego brzmienia art. 434 zd. 1 k.c.,
dotycz¹ce wyszczególniania w firmie tylko jednego imienia21. W wielu przypadkach osoby fizyczne pos³uguj¹ siê dwoma imionami  takimi, które zosta³y im nadane, a nastêpnie ujawnione w dowodzie to¿samoci22  a czyni¹ to
m.in. w celu wyranego odró¿nienia siê od innych osób nosz¹cych identyczne
(jedno) imiê oraz nazwisko23. Mo¿liwoæ wystêpowania w stosunkach gospodarczych tylko pod jednym imieniem oznacza z jednej strony ograniczenie
w pos³ugiwaniu siê nale¿nym dobrem osobistym, z drugiej za uzewnêtrznienie niepe³nego i tym samym nieprawdziwego oznaczenia przedsiêbiorcy.
Oprócz naruszenia zasady prawdziwoci firmy, wyst¹pi tu nadto kolizja
z zasad¹ wy³¹cznoci, zgodnie z któr¹ firma przedsiêbiorcy powinna byæ
cech¹ charakterystyczn¹ danego, konkretnego przedsiêbiorcy i pozwalaæ na
19 Zasady te wymienia oraz charakteryzuje R. Skubisz, Zasady prawa firmowego, Rejent
1993, nr 1, s. 9-30 oraz J. Sitko, op. cit., s. 2632.
20 M. Kêpiñski (Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,
Warszawa 2006, s. 268) odnotowuje fakt coraz czêstszego pos³ugiwania siê przez osoby fizyczne
fantazyjn¹ nazw¹ firmy, np. w celu nadania ich przedsiêwziêciu wiêkszej powagi. Tendencjê tê
potwierdza cytowane przez autora orzecznictwo.
21 Zwraca na to uwagê P. Zaporowski, Imiê i nazwisko w firmie osoby fizycznej, Pañstwo
i Prawo 2004, nr 7, s. 59 i n.
22 Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1986 r.  Prawo o aktach stanu
cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 161, poz. 1688) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 233, poz. 1992)
osoba fizyczna mo¿e mieæ tylko dwa imiona.
23 Nie mo¿na mieæ w¹tpliwoci w wietle obowi¹zuj¹cych przepisów (art. 6 ust. 1 ustawy
o zmianie imion i nazwisk), ¿e danej osobie przys³uguje jedno nazwisko, które mo¿e sk³adaæ siê
z najwy¿ej z dwóch czêci (cz³onów).
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odró¿nianie go od innych podmiotów dzia³alnoci gospodarczej. W wietle
obydwu zasad nie wydaje siê prawid³owe przyjêcie koncepcji uznaj¹cej mo¿liwoæ oznaczenia osoby fizycznej-przedsiêbiorcy tylko przy u¿yciu imienia
i nazwiska. Imiê i nazwisko s³u¿y danej osobie do jej identyfikacji przede
wszystkim w sferze stosunków prywatnoprawnych, dla realizacji spraw zwi¹zanych z ¿yciem osobistym czy wykonywania czynnoci ¿ycia codziennego. S¹
to trwa³e cechy osoby fizycznej, podlegaj¹ce ewentualnym zmianom zasadniczo tylko w przypadkach uzasadnionych wa¿nymi wzglêdami24, dlatego
s³uszne jest za³o¿enie, i¿ powinny one byæ w³¹czone do firmy osoby fizycznej,
s¹ bowiem gwarancj¹ trwa³oci rdzenia firmy.
Trzeba przyj¹æ, ¿e osoba fizyczna, podejmuj¹c i wykonuj¹c dzia³alnoæ
gospodarcz¹ i uzyskuj¹c status przedsiêbiorcy, staje siê szczególnym podmiotem prawa. W stosunkach gospodarczych nastêpuje bowiem swoiste oderwanie osoby fizycznej od sfery jej prywatnoci i przejcie do obszaru, którego
regulacja prawna sytuuje j¹ wród podmiotów dzia³alnoci gospodarczej.
Z tej racji osoba fizyczna wymaga odpowiedniego oznaczenia, odró¿niaj¹cego
j¹ od innych przedsiêbiorców, co dokonuje siê poprzez wskazanie w firmie jej
imienia i nazwiska, a tak¿e oznaczenia umo¿liwiaj¹cego wyró¿nienie w obrocie prawnym takich osób fizycznych, które s¹ przedsiêbiorcami, od tych,
które statusu takiego nie naby³y25. Oznaczenie osoby fizycznej powinno
przede wszystkim wskazywaæ na okolicznoæ, i¿ wystêpuje ona w charakterze przedsiêbiorcy, poprzez u¿ycie np. okrelenia przedsiêbiorca. Celowe
by³oby tak¿e  w sytuacji istnienia wymogu wykonywania dzia³alnoci gospodarczej przez osoby o okrelonych kwalifikacjach zawodowych  czynienie
w firmie wzmianki, z której wynika³oby, i¿ dana osoba kwalifikacje takie
posiada. Oznacza³oby to, ¿e wykonuje ona dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako profesjonalista w danej dziedzinie dzia³alnoci, w szczególnoci w sferze dzia³alnoci zawodowej26.
Prawid³owe skonstruowanie firmy i umieszczenie w jej ramach odpowiedniej treci nie zapewnia jednoczesnego respektowania zasady wy³¹cznoci firmy. Osoba fizyczna nastawiona na spe³nienie minimalnego wymogu
podania tylko swego imienia i nazwiska jako firmy nie ma jakiejkolwiek
mo¿liwoci uczynienia zadoæ tej zasadzie, nawet gdyby by³a wiadoma, i¿
inni przedsiêbiorcy pos³uguj¹ siê firm¹ to¿sam¹. Nie ma bowiem  co jest
oczywicie zasadne w odniesieniu do imienia i nazwiska  ¿adnego mechanizmu pozwalaj¹cego na dokonanie na potrzeby zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ korekty tego obligatoryjnego elementu firmy, podobnie jak nie ma
24
25
26

Zob. art. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk.
Pogl¹d taki prezentuje M. Klapczyñska, op. cit., s. 161.
Warto wskazaæ, ¿e w prawie niemieckim firma osoby fizycznej obok nazwiska powinna
zawieraæ tak¿e oznaczenie eingetragener Kaufmann lub skrót tego oznaczenia  zob. H.Oetker,
Haudelsrecht, Berlin 2006, s. 69 i 81.
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mo¿liwoci sk³onienia przedsiêbiorcy-osoby fizycznej do rozszerzenia firmy
o dodatkowe oznaczenia, za pomoc¹ których móg³by on dostatecznie odró¿niæ
siê27 od innych  co z kolei nie wydaje siê prawid³owe. Mo¿liwoci nak³onienia osoby fizycznej do dodania do imienia i nazwiska kolejnych oznaczeñ nie
ma równie¿ organ ewidencyjny, którego zadaniem jest jedynie zapewnienie,
by w ewidencji znalaz³y siê dane prawdziwe28, a jego dba³oæ o wy³¹cznoæ
firmy nie jest w ogóle przewidziana przez przepisy.
Pos³ugiwanie siê firm¹ powinno odpowiadaæ tak¿e zasadom jawnoci,
jednoci oraz ci¹g³oci firmy29. Firma osoby fizycznej podlega ujawnieniu
w ewidencjach oraz rejestrach, a w szczególnoci w ewidencji podatników
i p³atników, Regonie i rejestrze d³u¿ników niewyp³acalnych, jednak wpis
firmy do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej ma znaczenie podstawowe, przes¹dza bowiem o mo¿liwoci podjêcia dzia³alnoci gospodarczej przez osobê
fizyczn¹ i okrela jej status jako przedsiêbiorcy. Poniewa¿ przedsiêbiorca
dzia³a pod firm¹, niezbêdne jest zachowanie jednolitoci jego oznaczeñ
w poszczególnych ewidencjach i rejestrach.
Moment u¿ycia firmy po jej zarejestrowaniu jest trudny, jeli nie niemo¿liwy do ustalenia. U¿ycie mo¿e polegaæ na umieszczeniu firmy na szyldzie,
w reklamie, ofercie handlowej, w ramach oznaczenia towaru lub przedsiêbiorstwa, ale tak¿e mo¿e byæ dokonane poprzez zg³oszenie przedsiêbiorcy do
Regonu i ewidencji podatników i p³atników. Przedsiêbiorca natomiast mo¿e
przy tym oczekiwaæ, ¿e firma jako jego prawo podmiotowe ujawnione
w rejestrze (ewidencji) przypisane jest wy³¹cznie jemu w efekcie dokonania
wpisu. Nawet jeli nie zdecyduje siê zaraz po zarejestrowaniu (zaewidencjonowaniu) lub nawet przez pewien czas od rejestracji podj¹æ dzia³alnoci gospodarczej i wobec tego nie wystêpuje pod firm¹, czyli nie korzysta z niej,
wczeniejsze faktyczne u¿ycie firmy o analogicznej lub zbli¿onej treci nie
powinno korzystaæ z ochrony prawnej. W przeciwnym razie deprecjacji uleg³oby znaczenie samego wpisu do rejestru (ewidencji), który przecie¿ zwi¹zany jest z ustaleniem brzmienia firmy i podaniem go do wiadomoci osób
trzecich oraz jest wyrazem zaistnienia okrelonego interesu prawnego podmiotu wnioskuj¹cego o wpis firmy.
27

W kwestii dostatecznego odró¿niania siê zob. M. Klapczyñska, op. cit., s. 139;
J. Szwaja, Zasada wy³¹cznoci firmy, Prawo Spó³ek 2004, nr 5, s. 11 i n. oraz £. Zamojski,
Firma w postêpowaniu rejestrowym, cz. I, Prawo Spó³ek 2006, nr 1, s. 45; zob. tak¿e orzeczenie SN z dnia 12 marca 1936 r., C II 2564/35, OSP 1937, poz. 352.
28 Zgodnie z art. 7f u.s.d.g., organ ewidencyjny mo¿e wykreliæ z urzêdu wpis zawieraj¹cy
dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, a zatem równie¿ nieprawdziw¹ firmê osoby
fizycznej.
29 Katalog zasad prawa firmowego w oparciu o przepisy kodeksu handlowego z 1934 r.
podawa³ R. Skubisz, op. cit., s. 9. J. Szwaja (Firma..., s. 2) stwierdza, ¿e zasady te zachowuj¹
sw¹ aktualnoæ w obecnym stanie prawnym. Doktryna niemiecka wskazuje na takie zasady
prawa firmowego jak prawdziwoæ, trwa³oæ, wy³¹cznoæ, jednoæ i jawnoæ  zob. H. Brox,
Handel- und Wertpapierrechte, München 2004, s. 5256.
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Przedsiêbiorca mo¿e przypisaæ sobie, a nastêpnie u¿ywaæ tylko jednej
firmy. Expressis verbis nie wyra¿a tej zasady obowi¹zuj¹ce prawo firmowe,
lecz przyjêcie koncepcji zak³adaj¹cej mo¿liwoæ korzystania przez przedsiêbiorcê z wiêcej ni¿ jednej firmy prowadzi³oby do sytuacji, w której niemo¿liwa sta³aby siê realna identyfikacja danego przedsiêbiorcy, a to z kolei zagra¿a³oby bezpieczeñstwu obrotu prawnego z udzia³em takiego przedsiêbiorcy.
W przypadku przedsiêbiorcy-osoby fizycznej niedopuszczalne wydaje siê
w szczególnoci umieszczenie w firmie, obok imienia i nazwiska stanowi¹cych firmê, dodatkowo innego cudzego imienia lub nazwiska, jako ¿e skutkowa³oby to nierozpoznawalnoci¹ przedsiêbiorcy, a nadto narusza³o cudze dobra osobiste, do jakich nale¿¹ imiona i nazwiska. Dodatkowo mo¿na
zauwa¿yæ, ¿e kodeks cywilny, jak równie¿ ustawa o KRS i ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej pos³uguj¹ siê okreleniem firma w liczbie
pojedynczej, co wiadczy o uznaniu zasady jednoci30. Jednoæ firmy nie stoi
na przeszkodzie u¿ywaniu w obrocie gospodarczym odrêbnej od firmy nazwy
danego przedsiêbiorstwa, tudzie¿ stosowaniu innych oznaczeñ odnosz¹cych
siê np. do jego produktów.
Firma podlega wprawdzie zmianie, ale tylko z woli przedsiêbiorcy, przy
jednoczesnym ujawnieniu tej zmiany we w³aciwym rejestrze. Uprawnieniem przedsiêbiorcy jest korzystanie z firmy w sposób nieprzerwany i ci¹g³y,
chyba ¿e wyst¹pi³aby kolizja w tym zakresie z prawem do firmy innego
przedsiêbiorcy. Zasada ci¹g³oci (kontynuacji) firmy ma szczególne znaczenie
w odniesieniu do firmy osoby fizycznej, ta bowiem nie jest nawet uprawniona
do zmiany rdzenia firmy, a wiêc zmuszona jest w ramach swej firmy umieszczaæ stale w³asne imiê i nazwisko, natomiast zmianie mog¹ podlegaæ jedynie
elementy dodatkowe, jeli zosta³y one u¿yte do konstrukcji firmy.
Kontynuacjê dzia³alnoci gospodarczej pod firm¹ dotychczasowego przedsiêbiorcy oraz korzystanie z cudzej firmy przez innego przedsiêbiorcê uzasadnia potrzeba, a czasem niezbêdnoæ oparcia dzia³alnoci okrelonego przedsiêbiorcy na wypracowanej przez poprzednika renomie, pozycji rynkowej,
zaufaniu i akceptacji konsumentów. Z tego punktu widzenia mo¿liwoæ przekazania firmy kojarzonej z takimi wartociami podmiotowi, który u¿ywaj¹c
cudzej firmy zdolny bêdzie do uzyskania odpowiedniego znaczenia w gospodarce, wydaje siê racjonalna31. Jest ona jednak trudna do pogodzenia
z zasad¹ prawdziwoci firmy, a tak¿e z zakazem jej zbywania. Problematyczne jest, w szczególnoci w przypadku osoby fizycznej-przedsiêbiorcy, umo¿liwienie w trybie art. 438 § 1 i 2 k.c. kontynuowania dzia³alnoci gospodarczej
przez nastêpcê prawnego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ i u¿ywania w zwi¹zku
30
31

Tak M. Klapczyñska, op. cit., s. 153 oraz £. Zamojski, op. cit., s. 41.
Podkrela siê, ¿e przedsiêbiorca nie mo¿e funkcjonowaæ bez firmy, natomiast firma
mo¿e w obrocie gospodarczym zaistnieæ nie tylko w sta³ym zwi¹zku z jednym przedsiêbiorc¹,
A. Ko³odziej, Licencja firmy..., s. 58.
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z tym firmy dotychczasowego przedsiêbiorcy. Umo¿liwienie kontynuowania
dzia³alnoci gospodarczej pod dan¹ firm¹ wymaga wprawdzie uzyskania pisemnej zgody danej osoby lub w przypadku jej mierci  zgody bliskich tej
osoby32, jednak niezaprzeczalnie u¿ywanie przez inn¹ osobê firmy bêdzie
prowadzi³o do b³êdu po stronie osób trzecich. Nast¹pi zatem naruszenie dyspozycji art. 433 § 2 k.c., a zachowanie w firmie imienia i nazwiska dotychczasowego przedsiêbiorcy bêdzie sprzeczne z wymogiem art. 434 zd. 1. Tym
samym kontynuacja pozostawaæ bêdzie w opozycji do wskazanej wczeniej
zasady prawdziwoci firmy33.
Dojcie do w³aciwej relacji pomiêdzy obiema zasadami mog³oby  jak siê
wydaje  nast¹piæ jedynie w sytuacji wprowadzenia obowi¹zku zaznaczania
w ramach firmy przejêtej, ¿e podmiot u¿ywaj¹cy jej jest nastêpc¹ prawnym
dotychczasowego przedsiêbiorcy, a nadto ujawnienia faktu przejêcia w odpowiednim rejestrze (ewidencji) przedsiêbiorców. Brak takiego obowi¹zku oznacza de facto akceptacjê mo¿liwoci zbywania firmy bez ¿adnych zastrze¿eñ
 choæ tylko w relacjach miêdzy osobami fizycznymi  co wynika z literalnego
brzmienia art. 438 § 2 k.c., a tym samym dochodzi do wyranego naruszenia
zakazu jej zbywania wyra¿onego expressis verbis w art. 439 § 1 k.c.34 Nastêpca
prawny jest bowiem nabywc¹ firmy swego poprzednika, wywodz¹cym swe
prawo z wyra¿onej (przez przedsiêbiorcê lub jego ma³¿onka i dzieci) zgody na
definitywne i ca³ociowe przejêcie przedsiêbiorstwa i oznaczenia (firmy) przedsiêbiorcy35.
Analogicznie do przypadku nastêpstwa prawnego korzystanie z firmy
osoby fizycznej nie powinno dotyczyæ firm sk³adaj¹cych siê wy³¹cznie z imienia i nazwiska. Korzystanie z tych indywidualnych oznaczeñ i zarazem dóbr
osoby fizycznej przez inny podmiot dzia³alnoci gospodarczej mo¿na by³oby
uznaæ za dopuszczalne pod warunkiem dodatkowego oznaczenia podmiotu
korzystaj¹cego. Wydaje siê, ¿e tylko w ten sposób mo¿liwe jest unikniêcie
b³êdu po stronie kontrahentów oraz odbiorców dóbr i us³ug przedsiêbiorcy
korzystaj¹cego z cudzej firmy.
Kontynuacja dzia³alnoci pod firm¹ poprzednika, jak równie¿ upowa¿nienie do korzystania z firmy nie mo¿e naruszaæ zasady wy³¹cznoci firmy. Tym
32

Par. 1 art. 438 wskazuje na kr¹g osób wyra¿aj¹cych zgodê na zachowanie w firmie
nazwiska osoby zmar³ej, wymieniaj¹c ma³¿onka i dzieci, co oznacza, ¿e w przypadku braku
którejkolwiek z tych osób niemo¿liwe jest u¿ywanie tego nazwiska w jakiejkolwiek firmie.
33 Na sprzecznoæ zasady ci¹g³oci (kontynuacji) z zasad¹ prawdziwoci zwraca uwagê
W. Popio³ek, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005, s. 162.
34 Jak podkrela W. Popio³ek (ibidem, s. 176), czynnoæ sprowadzaj¹ca siê do zbycia firmy,
niezale¿nie od jej tytu³u obligacyjnego, jest bezwzglêdnie niewa¿na.
35 Podnosi siê, ¿e przes³ank¹ uprawnienia do korzystania z nazwiska przedsiêbiorcy-osoby
fizycznej przez jego nastêpcê prawnego, oprócz wymogu uzyskania zgody, jest kontynuowanie
dotychczasowej dzia³alnoci gospodarczej, za zmiana przedmiotu tej dzia³alnoci zobowi¹zuje
nastêpcê do usuniêcia nazwiska poprzednika z firmy i to nawet wówczas, gdyby zgoda obejmowa³a dokonanie takiej zmiany (ibidem, s. 174175).
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samym przedsiêbiorca wystêpuj¹cy dotychczas pod dan¹ firm¹, ale udostêpniaj¹cy j¹ swemu nastêpcy prawnemu lub korzystaj¹cemu powinien zaniechaæ dzia³alnoci gospodarczej pod t¹ firm¹, któr¹ pos³uguje siê ju¿ inny
podmiot, a wiêc albo zaprzestaæ dzia³alnoci w ogóle, albo dzia³alnoci na tym
samym rynku. Bardziej zasadny by³by wymóg ca³kowitego zaprzestania dzia³alnoci, jako ¿e zakres pojêcia ten sam rynek (art. 433 § 1 k.c.) jest trudny
do wytyczenia36, a nawet gdyby by³o to mo¿liwe, np. przy pos³u¿eniu siê
definicj¹ rynku w³aciwego, zwart¹ w przepisach o ochronie konkurencji37, to
i tak lokalizacja osoby fizycznej-przedsiêbiorcy na tym rynku by³aby zabiegiem bezu¿ytecznym, w szczególnoci w sytuacji wystêpowania jej w obrocie
gospodarczym pod w³asnym imieniem i nazwiskiem, które to cechy  jak ju¿
wczeniej wskazywano  nie podlegaj¹ zmianie. Nadto, nie ma ¿adnej mo¿liwoci nak³onienia takiej osoby do zmiany przedmiotu dzia³alnoci gospodarczej, a wiêc do jej przejcia w obszar innego rynku ni¿ ten, w którym
funkcjonuje aktualnie nastêpca prawny lub korzystaj¹cy z firmy.

4. Przedsiêbiorstwo osoby fizycznej
Zwa¿ywszy na okolicznoæ, i¿ immanentn¹ cech¹ dzia³alnoci gospodarczej jest jej zorganizowanie, mo¿na wyraziæ przekonanie, ¿e w najszerszym
zakresie cechê tê ucielenia przedsiêbiorstwo rozumiane jako zespó³ sk³adników maj¹tkowych, przy wykorzystaniu i w ramach którego dany podmiot
wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹. Zespó³ ten bowiem sam w sobie powinien
byæ zorganizowany, a utworzenie przedsiêbiorstwa i utrzymanie go w ruchu
wymaga podjêcia dzia³añ g³ównie o charakterze organizatorskim.
De lege lata ¿aden przepis nie rozró¿nia przedsiêbiorców prowadz¹cych
przedsiêbiorstwo od tych, którzy z przedsiêbiorstwa nie korzystaj¹. Dopuszczalna jest jedynie oczywista konstatacja, ¿e funkcjonuj¹ przedsiêbiorcy prowadz¹cy przedsiêbiorstwo oraz przedsiêbiorcy wykonuj¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ bez przedsiêbiorstwa. Na tym tle pojawia siê jednak problem relacji
pomiêdzy dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ a mo¿liwoci¹ wykreowania przedsiêbiorstwa i ustalenia w tym kontekcie przes³anek utworzenia przedsiêbiorstwa,
a nastêpnie konsekwencji pos³ugiwania siê przedsiêbiorstwem obci¹¿aj¹cym
przedsiêbiorcê. Dotyczy on wy³¹cznie prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
36 Jest tak z uwagi na szerokie znaczenie s³owa rynek  zob. S. Dmowski, S. Rudnicki,
Komentarz..., s. 154. £. Zamojski (op. cit., s. 46) twierdzi, ¿e rynek nale¿y ujmowaæ g³ównie jako
okrelone terytorium, za J. Sitko (op. cit., s. 2930) opowiada siê za koncepcj¹ przedmiotow¹
rynku.
37 Zob. art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. nr 50, poz. 331 z pón. zm.). Analogiczn¹ definicjê rynku w³aciwego na tle przepisów
poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy omawia E. Modzelewska-W¹chal, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2002, s. 48.
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osób fizycznych, bowiem inni przedsiêbiorcy  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie maj¹ce osobowoci prawnej  z uwagi na wysoki stopieñ zorganizowania, wynikaj¹cy z faktu ich uczestnictwa w gospodarce w okrelonych
formach organizacyjno-prawnych, przedsiêbiorstwem pos³uguj¹ siê ka¿dorazowo. Osoba fizyczna natomiast dzia³alnoæ gospodarcz¹ mo¿e wykonywaæ
osobicie, bez zatrudnienia innych osób, niejednokrotnie  gdy pozwala na to
rodzaj tej dzia³alnoci  tak¿e bez spe³niaj¹cych funkcje gospodarcze sk³adników maj¹tkowych. Obserwacja praktyki pozwala przy tym zauwa¿yæ, ¿e osoby fizyczne na potrzeby dzia³alnoci gospodarczej sk³onne s¹ przeznaczaæ
zazwyczaj niewielk¹ iloæ rodków maj¹tkowych  tak w formie rzeczowej,
jak i pieniê¿nej  i to o relatywnie niewysokiej wartoci. Decyduje o tym
w pewnej mierze ich potencja³ ekonomiczno-finansowy, ale równie¿ nieograniczona odpowiedzialnoæ osobista za zobowi¹zania powsta³e w zwi¹zku
z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, jak te¿ aktywnoci¹ pozagospodarcz¹ oraz brak
mo¿liwoci prawnego rozdzielenia sk³adników maj¹tku zaanga¿owanych
w dzia³alnoæ gospodarcz¹ i przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb osobistych. Anga¿uj¹c swój maj¹tek w dzia³alnoæ gospodarcz¹, osoba fizyczna
nara¿a siê wobec tego na ryzyko jego utraty, co dotyczy tak¿e tych sk³adników maj¹tku, które przeznaczone s¹ na potrzeby osobiste, bowiem czynnoci
egzekucyjne nie odnosz¹ siê jedynie do przedsiêbiorstwa i jego elementów
sk³adowych.
Wydaje siê, ¿e prawid³owe okrelenie zwi¹zku osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹ z zespo³em sk³adników maj¹tkowych wykorzystywanych przez tê osobê w toku jej dzia³alnoci wymaga wczeniejszej analizy
pojêcia przedsiêbiorstwo. Jest to zasadne z uwagi na okolicznoæ, i¿ istota,
konstrukcja prawna i cechy przedsiêbiorstwa ujmowane s¹ zarówno na gruncie prawa, jak i w doktrynie w sposób niejednolity, a jednoczenie ma³o
wyrazisty, co skutkuje wyprowadzeniem ró¿norodnych wniosków w kwestiach dotycz¹cych relacji przedsiêbiorcaprzedsiêbiorstwo. Jest przy tym
oczywiste, ¿e relacje te rzutuj¹ na status prawny przedsiêbiorcy, a w szczególnoci na status osoby fizycznej prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarcz¹, która
to zarazem moc¹ swoich czynnoci ma mo¿liwoæ relacje te odpowiednio
kszta³towaæ.
Pomimo istnienia aktualnie jedynej tylko legalnej definicji przedsiêbiorstwa, któr¹ formu³uje kodeks cywilny w art. 551, pojêciu temu nadawane s¹
w doktrynie i orzecznictwie ró¿ne znaczenia. Jest to spowodowane u¿ywaniem przez ustawodawcê terminu przedsiêbiorstwo w odmiennych kontekstach i dla realizacji ró¿nych celów normatywnych38.
38 Pojêcie przedsiêbiorstwa w prawie niemieckim charakteryzuje m.in. H. Brox (op. cit.,
s. 60), zdaniem którego do przedsiêbiorstwa nale¿y dzia³alnoæ przedsiêbiorcy i jego pracownicy.
Na przedsiêbiorstwo sk³adaj¹ siê tak¿e wartoci niematerialne (np. poufnoæ), wartoci materialne oraz prawa.

64

Andrzej Powa³owski

Ustalenia dotycz¹ce charakteru przedsiêbiorstwa, choæ istotne przede
wszystkim z punktu widzenia potrzeb obrotu prawnego, którego przedmiotem jest przedsiêbiorstwo, maj¹ tak¿e wp³yw na okrelenie elementów sk³adowych przedsiêbiorstwa, a nastêpnie uznania niektórych z nich za podstawowe i w rezultacie pozwalaj¹ce na zakwalifikowanie danego zespo³u
rodków maj¹tkowych do kategorii przedsiêbiorstw, innych za za nieprzes¹dzaj¹ce o charakterze tego zespo³u. Bior¹c pod uwagê treæ art. 551 k.c.
i tylko przyk³adowe wyliczenie sk³adników przedsiêbiorstwa, a tak¿e ogólne
wskazanie na ich przeznaczenie, mo¿na zak³adaæ, ¿e ustawodawca opowiedzia³ siê za przyjêciem takiego okrelenia charakteru przedsiêbiorstwa, które
pozwala³oby na przyjêcie szerokiej formu³y tego dobra, obejmuj¹cej swoim
zakresem nie tylko sk³adniki konkretnie wyliczone, ale w ogóle wszelkie materialne i niematerialne sk³adniki, jeli tylko s³u¿¹ one prowadzeniu dzia³alnoci
gospodarczej i s¹ ze sob¹ dla realizacji tego celu odpowiednio po³¹czone.
W istocie koncepcja taka umo¿liwia traktowanie przedsiêbiorstwa w sposób
przedmiotowo-funkcjonalny, wskazuj¹cy na podstawow¹ okolicznoæ, i¿ przedsiêbiorstwo stanowi czynnik bazowy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
przez przedsiêbiorcê, przy czym mo¿liwoæ ta wynika z prawa przys³uguj¹cego
przedsiêbiorcy w stosunku do przedsiêbiorstwa. Ten sposób postrzegania
przedsiêbiorstwa prowadzi do zaakcentowania okolicznoci, i¿ dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona przy wykorzystaniu przedsiêbiorstwa jest kwalifikowan¹ postaci¹ prowadzenia tej dzia³alnoci, gdy¿ wykazuje siê wy¿szym
stopniem zorganizowania i realizowana jest przy wiêkszym udziale sk³adników maj¹tkowych w porównaniu do dzia³alnoci bez przedsiêbiorstwa39.
Wy³¹cznie funkcjonalny aspekt pojêcia przedsiêbiorstwo podkrelany
jest przez ca³y szereg przepisów kodeksu cywilnego, w tym m.in. art. 1091,
3581 § 4, 554, 583 § 1, 6051, 6271, 751 pkt 1 i in., które traktuj¹ o prowadzeniu przedsiêbiorstwa oraz o czynnociach dokonywanych w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa. Prowadzenie przedsiêbiorstwa lub wykonywanie
czynnoci w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa powinno zatem oznaczaæ
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej40 i to dzia³alnoci zarówno w oparciu
39 P. Bielski, Pojêcie przedsiêbiorcy w systemie prawa polskiego (zagadnienia konstrukcyjne), Gdañsk 2005, s. 209. Autor ten twierdzi, ¿e prowadzenie przedsiêbiorstwa jest postaci¹
dzia³alnoci gospodarczej, co w konsekwencji powinno oznaczaæ, ¿e postaci¹ dzia³alnoci gospodarczej jest tak¿e dzia³alnoæ nie zwi¹zana z prowadzeniem przedsiêbiorstwa.
40 Jak s³usznie zauwa¿a M. Litwiñska, odpowiednikiem przedsiêbiorstwa w znaczeniu
funkcjonalnym jest dzia³alnoæ gospodarcza zdefiniowana w ustawie (wówczas w art. 2 ustawy
o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r.). Jej zdaniem przedsiêbiorstwo w aspekcie funkcjonalnym
zaistnia³o na gruncie prawa polskiego w kodeksie handlowym w zwi¹zku z b³êdnym t³umaczeniem definicji kupca zawartej w niemieckim kodeksie handlowym, na którym wzorowane by³y
polskie regulacje. W efekcie zamiast okrelenia prawid³owego prowadzi dzia³alnoæ o charakterze zarobkowym u¿yto zwrotu b³êdnego: prowadzi przedsiêbiorstwo. Zob. M. Litwiñska, Pojêcie
przedsiêbiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiêbiorstwo jako przedmiot obrotu (I),
Przegl¹d Prawa Handlowego 1993, nr 1, s. 89.
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o przedsiêbiorstwo, jak i dzia³alnoci bez wykorzystywania przedsiêbiorstwa.
Gdyby jednak ustawodawca chcia³ na gruncie prawa wyró¿niæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ wykonywan¹ pod postaci¹ przedsiêbiorstwa, wymaga³oby to pos³u¿enia siê w odpowiednim przepisie wyra¿eniami: w formie przedsiêbiorstwa lub przy wykorzystaniu przedsiêbiorstwa, ewentualnie przy wykorzystaniu sk³adników maj¹tkowych przedsiêbiorstwa41. Tego rodzaju adnotacja
pozwala³aby na ustalenie, ¿e w danym przypadku chodzi o prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej (a wiêc verba legis  prowadzenie przedsiêbiorstwa) przy
wykorzystaniu przedsiêbiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c. (a wiêc w ujêciu
przedmiotowym). Jednak brak wskazania w tym samym przepisie na aspekt
funkcjonalny i przedmiotowy przedsiêbiorstwa (cilej: prowadzenia przedsiêbiorstwa) nie oznacza, ¿e dana dzia³alnoæ dokonywana jest bez u¿ycia przedsiêbiorstwa, lecz jedynie jest przes³ank¹ do  zasadnego na tle obowi¹zuj¹cych
przepisów  twierdzenia, ¿e do prowadzenia przedsiêbiorstwa (dzia³alnoci
gospodarczej) nie jest niezbêdne przedsiêbiorstwo, choæ prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej mo¿e odbywaæ siê z wykorzystaniem przedsiêbiorstwa.
Akcentowanie na gruncie prawa przedmiotowego charakteru przedsiêbiorstwa, a jednoczenie uto¿samianie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
z prowadzeniem przedsiêbiorstwa sugeruje, ¿e ustawodawca niejako a priori
za³o¿y³, ¿e ka¿dy przedsiêbiorca, w tym osoba fizyczna prowadzi przedsiêbiorstwo, a zatem wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹ przy u¿yciu przedsiêbiorstwa. Za³o¿enie to jednak nale¿y zweryfikowaæ, wykorzystuj¹c do tego
normatywnie wskazane (lecz nieokrelone) cechy przedsiêbiorstwa, których
analiza wiedzie do konstatacji, i¿ istnienie przedsiêbiorstwa nie zale¿y bezporednio od faktu utworzenia przedsiêbiorcy i podjêcia przez niego dzia³alnoci gospodarczej. Powo³anie przedsiêbiorcy i podjêcie okrelonej dzia³alnoci
to jedynie okolicznoci uzasadniaj¹ce kreacjê przedsiêbiorstwa.
W przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej bez osobowoci
prawnej zdeterminowane s¹ one obowi¹zkiem zorganizowania dzia³alnoci
gospodarczej w stopniu pozwalaj¹cym na prowadzenie tej dzia³alnoci, czyli
obowi¹zkiem utworzenia przedsiêbiorstwa. Osoba fizyczna natomiast, decyduj¹c siê na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej we w³asnym imieniu, obowi¹zkowi takiemu nie podlega42, poniewa¿ mo¿e czynnoci gospodarcze wykonywaæ osobicie i bez wykorzystania do dzia³alnoci zorganizowanego
zespo³u sk³adników maj¹tkowych tworz¹cych przedsiêbiorstwo. Do osób fizycznych nie tworz¹cych przedsiêbiorstw nale¿¹ w szczególnoci osoby reali41 Tak¹ sugestiê zg³asza J.P. Naworski, Wyk³adnia formu³y w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa zawartej w art. 751 pkt 1 k.c. (glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 14 stycznia
2004 r.), Prawo Spó³ek 2006, nr 5, s. 54.
42 Przeciwnie A. Bieræ, Osoba fizyczna..., s. 8, za P. Bielski (Pojêcie przedsiêbiorcy...,
s. 158) zdaje siê prezentowaæ stanowisko, wed³ug którego ¿adna z osób fizycznych prowadz¹cych osobicie dzia³alnoæ gospodarcz¹ nie pos³uguje siê terminem przedsiêbiorstwo.
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zuj¹ce tzw. samozatrudnienie, a wiêc wykonuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
zazwyczaj w miejscu ustalonym przez jedynego odbiorcê us³ug i bez u¿ycia
w³asnych sk³adników maj¹tku, a tak¿e osoby wykonuj¹ce wolne zawody
lub wiadcz¹ce inne us³ugi niematerialne.
W wiêkszoci jednak przypadków osoby fizyczne, podejmuj¹c dzia³alnoæ
gospodarcz¹, korzystaj¹ z przedsiêbiorstwa odpowiadaj¹cego wymogom art.
551 k.c. Przedsiêbiorstwo osoby fizycznej jest pod wieloma wzglêdami charakterystyczne, a jego szczególnoæ wyra¿ona w treci wiêzi z przedsiêbiorc¹
i prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Z punktu widzenia osoby fizycznej, jej interesów maj¹tkowych (szerzej
 ekonomicznych) najistotniejsze jest wydzielenie odpowiednich sk³adników
maj¹tkowych w celu powo³ania przedsiêbiorstwa. Powoduje ono tylko w pewnym sensie uszczuplenie rodków, które s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb osobistych, choæ wydzielenie to nie jest definitywne i nie pozbawia danej osoby
mo¿liwoci zadysponowania nimi w przysz³oci, a w szczególnoci nie przyczynia siê do zmniejszenia wartoci jej maj¹tku, a wrêcz przeciwnie  stwarza
prawdopodobieñstwo zwiêkszenia tej wartoci w drodze wypracowania zarobku. Wydzielenie nie jest równoznaczne z wyodrêbnieniem prawnym okrelonej
masy maj¹tkowej, nie oznacza zatem naruszenia zasady jednoci maj¹tku
danej osoby43. Wyodrêbnienie takie mog³oby nast¹piæ jedynie na mocy wyranego przyzwolenia wynikaj¹cego z ustawy, którego jednak w systemie prawa
brak. Co najwy¿ej za pewien  s³abo zreszt¹ zaznaczony  przejaw wyodrêbnienia przedsiêbiorstwa mo¿na by³oby uznaæ wystêpuj¹ce na gruncie kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego przypisanie prawa zarz¹du przedsiêbiorstwem co do
zasady jedynie ma³¿onkowi, który prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako przedsiêbiorca, pomimo ¿e przedsiêbiorstwo to wchodzi w sk³ad maj¹tku wspólnego
obojga ma³¿onków44. Mo¿na tak¿e uznaæ, ¿e przedsiêbiorstwo jest wyodrêbnione z maj¹tku osobistego dla potrzeb ewidencyjno-ksiêgowych oraz podatkowych przez co odró¿nia siê od innych sk³adników maj¹tku osoby fizycznej.
Podobnie jak wydzielenie sk³adników maj¹tkowych, tak¿e zespolenie ich
i zorganizowanie le¿y w gestii osoby fizycznej. Czynnoci te maj¹ charakter
kierunkowy i wyranie wskazuj¹ na zamiar podjêcia dzia³alnoci gospodarczej
w oparciu o przedsiêbiorstwo. Okrelenie, w jakim stopniu i zakresie zosta³y
one dokonane, mo¿liwe jest jedynie in concreto, przy czym ocena osi¹gniêtego
rezultatu powinna  z racji braku ustaleñ normatywnych  polegaæ na stwierdzeniu, czy dany zespó³ sk³adników maj¹tkowych mo¿e zostaæ wykorzystany
do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i czy wykorzystanie to mo¿e prowadziæ do osi¹gniêcia efektów ekonomicznych. Dokonuje jej przedsiêbiorca-oso43
44

Zob. w tej kwestii S. Grzybowski, op. cit., s. 463464.
Tak art. 36 § 3 k.r.io. (w wersji wprowadzonej w 2005 r.). Zob. w tej kwestii
M. £¹czkowski, Prowadzenie przedsiêbiorstwa nale¿¹cego do maj¹tku wspólnego ma³¿onków
w wietle nowych przepisów k.r.i.o., Przegl¹d Prawa Handlowego 2005, nr 4, s. 9.
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ba fizyczna w rezultacie wczeniej podjêtych decyzji o wydzieleniu rodków
maj¹tku, ich zespoleniu i zorganizowaniu. Tym samym to sam przedsiêbiorca
stwierdza istnienie przedsiêbiorstwa, a wiêc byt przedsiêbiorstwa zale¿ny
jest od woli i deklaracji przedsiêbiorcy, nie jest zatem zobiektywizowany.
W ¿aden sposób  jak ju¿ wczeniej zaznaczono  obiektywizacji przedsiêbiorstwa nie umo¿liwia jego regulacja prawna, nie wynikaj¹ z niej bowiem
jakiekolwiek minima lub standardy wydzielenia sk³adników maj¹tku, zespolenia i zorganizowania, a tym bardziej w oparciu o przepisy dotycz¹ce przedsiêbiorstwa nie sposób ustaliæ, jakie wymogi powinny byæ spe³nione, by
przedsiêbiorstwo pozwala³o na realizacjê funkcji gospodarczych.
Trudno przy tym zaakceptowaæ stanowisko, ¿e cech¹ osoby fizycznej prowadz¹cej przedsiêbiorstwo jest brak jej osobistego zaanga¿owania w dzia³alnoæ gospodarcz¹45. Prowadzi to bowiem do ustalenia, zgodnie z którym
osobiste wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej wyklucza istnienie przedsiêbiorstwa i wykorzystywanie go do celów gospodarczych. Jest faktem, ¿e
obiektywna niezdolnoæ osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowoci prawnej do osobistego prowadzenia dzia³alnoci wymusza powo³anie
przedsiêbiorstwa i odpowiednie jego zorganizowanie. Jednak zdolnoæ osoby
fizycznej do dzia³ania osobistego (bezporedniego) i rzeczywisty udzia³
w dzia³alnoci gospodarczej nie oznacza wcale potrzeby czy wrêcz koniecznoci rezygnacji z utworzenia przedsiêbiorstwa. Nie sposób a priori zak³adaæ,
¿e osoby fizyczne wykonuj¹ce czynnoci gospodarcze osobicie, szczególnie
rzemielnicy i prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie wolnych zawodów, nie pos³uguj¹ siê przedsiêbiorstwem, gdy¿ nie znajduje to potwierdzenia w praktyce, a nadto za³o¿enie takie nie ma jakiegokolwiek umotywowania prawnego.
Nie wydaje siê tak¿e w³aciwe w odniesieniu do osób fizycznych przyjmowanie, ¿e przedsiêbiorstwo wykazuje siê samoistn¹ zdolnoci¹ do samodzielnego wystêpowania w obrocie gospodarczym, niezale¿nie od osoby przedsiêbiorcy46. Nawet w sytuacji, gdy charakteryzuje siê ono wysokim stopniem
zorganizowania, trzeba dostrzegaæ okolicznoæ, ¿e przedsiêbiorca jest si³¹
sprawcz¹ jego powstania, prowadzenia lub zaprzestania w ramach przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej i dokonywania czynnoci prawnych, których przedmiotem jest przedsiêbiorstwo lub jego sk³adniki. Przedsiêbiorstwo
jako zespó³ sk³adników maj¹tkowych mo¿e powstaæ tylko wtedy, gdy osoba
fizyczna zalegalizuje swój byt prawny jako przedsiêbiorca i podejmie dzia³alnoæ gospodarcz¹, wykorzystuj¹c do tego celu ów zespó³, który w ten sposób
staje siê przedsiêbiorstwem. Zaprzestanie dzia³alnoci gospodarczej oznacza,
45
46

Tak P. Bielski, Pojêcie przedsiêbiorcy..., s. 158, 159.
Tak w odniesieniu do przedsiêbiorstw pañstwowych M. Poniak-Niedzielska, Dobra
niematerialne przedsiêbiorstwa pañstwowego, Warszawa  £ód 1990, s. 26. Tak równie¿
w kontekcie funkcjonowania wszelkich przedsiêbiorstw J. Wid³o, op. cit., s. 10 oraz przedsiêbiorstw osób fizycznych P. Bielski, Pojêcie przedsiêbiorcy..., s. 161.

68

Andrzej Powa³owski

¿e przedsiêbiorstwo powróci do roli zespo³u sk³adników maj¹tkowych, który
 jeli powtórnie nie bêdzie s³u¿y³ dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorcy lub
jego nastêpcy prawnemu  ulegnie likwidacji, co w przypadku osoby fizycznej
oznacza zasilenie sk³adnikami tego zespo³u maj¹tku osobistego tej osoby.
Zwi¹zek osoby fizycznej i jej przedsiêbiorstwa jest wyranie widoczny
tak¿e w warunkach dokonywania obrotu przedsiêbiorstwem47. Wprawdzie
czynnoæ prawna dotycz¹ca przedsiêbiorstwa obejmuje wszystko, co wchodzi
w sk³ad przedsiêbiorstwa, to niewyranie zaznaczone wydzielenie przedsiêbiorstwa w maj¹tku osoby fizycznej jest przes³ank¹ mo¿liwoci umownego
kszta³towania przedmiotu transakcji. Tym samym to przedsiêbiorca zbywaj¹cy decyduje wespó³ z nabywc¹, ¿e przedmiotem umowy jest przedsiêbiorstwo
i co wchodzi w jego sk³ad48.
Nabyte przedsiêbiorstwo powinno nadawaæ siê do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez nabywcê, ale zarazem nabywca powinien mieæ mo¿liwoæ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Samo nabycie przedsiêbiorstwa nie powoduje uzyskania przez osobê fizyczn¹ statusu przedsiêbiorcy49.
Osoba nie bêd¹ca przedsiêbiorc¹ powinna zatem status taki uzyskaæ i w konsekwencji sprawiæ, by nabyty zespó³ sk³adników móg³ staæ siê czynnym przedsiêbiorstwem, w ramach którego prowadzona bêdzie dzia³alnoæ gospodarcza.
Nabycie przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹cego (w ruchu) niejako wymusza na
nabywcy podjêcie czynnoci zmierzaj¹cych do zalegalizowania dzia³alnoci
gospodarczej, gdy¿ jeli to nie nast¹pi, przedsiêbiorstwo stanie siê niefunkcjonalnym zespo³em sk³adników maj¹tkowych.
Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e zwi¹zek przedsiêbiorcy-osoby fizycznej z przedsiêbiorstwem i prowadzon¹ przy jego wykorzystaniu dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
charakteryzowany mo¿e byæ g³ównie w oparciu o obserwacje praktyki gospodarczej. Regulacje prawne w tym zakresie s¹ bowiem jedynie fragmentaryczne i dotycz¹ przede wszystkim problematyki obrotu przedsiêbiorstwem i jego
skutków o charakterze cywilnoprawnym. Prawo publiczne natomiast poza
nielicznymi wyj¹tkami kwestiê tego zwi¹zku pomija, co nie wydaje siê zasadne dlatego, ¿e pos³ugiwanie siê przedsiêbiorstwem przez przedsiêbiorcê rodzi
tak¿e skutki publicznoprawne, w szczególnoci w sferze praw i obowi¹zków
podatkowych, ochrony przed nieuczciw¹ konkurencj¹, zarz¹dzania, a tak¿e
sukcesji praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z decyzji administracyjnych. Skutków tych, jak zreszt¹ i innych implikacji wykorzystywania przedsiêbiorstwa
w dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿na dok³adnie ustaliæ z uwagi na niedostatki przyjêtej w kodeksie cywilnym konstrukcji przedsiêbiorstwa i zupe³ny
brak definicji przedsiêbiorstwa w prawie publicznym.
47 W kwestii obrotu przedsiêbiorstwem zob. w szczególnoci E. Norek, Przedsiêbiorstwo
w obrocie gospodarczym, Warszawa 2007, s. 127 i n. i powo³ana tam literatura.
48 P. Bielski (Przedsiêbiorstwo..., s. 48) zwraca uwagê na funkcjonalnoæ przedsiêbiorstwa,
której nie nale¿y pomijaæ, okrelaj¹c przedmiot umowy.
49 Inaczej, P. Bielski, Pojêcie przedsiêbiorcy..., s. 163, tak¿e s. 215.
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Instrumenty zarz¹dzania ryzykiem
przez przedsiêbiorców
Instrumenty finansowe, w szczególnoci instrumenty pochodne, s³u¿¹
przede wszystkim do przenoszenia lub zamiany ryzyka w nich zawartego.
Mo¿na je podzieliæ ze wzglêdu na rodzaj zobowi¹zania na instrumenty
z zobowi¹zaniem ostatecznym i warunkowym1. Wyodrêbnia siê instrumenty
ze wzglêdu na kierunek ryzyka  czy jest to zaci¹ganie, czy pozbywanie siê
go  i z tego powodu dzieli siê transakcje na zabezpieczaj¹ce i tzw. spekulacyjne (chocia¿ te ostatnie oznaczaj¹ transakcje zawierane w celu osi¹gniêcia
nadzwyczajnych zysków). Inn¹ cech¹ instrumentów jest rodzaj i wartoæ
aktywu podstawowego, na którym oparty jest instrument pochodny. Inne
cechy nie s¹ ju¿ cechami specyficznymi, mam tu na myli okrelony czas
realizacji lub daty realizacji, mo¿liwoæ zawierania transakcji przeciwnej
i wygasanie zobowi¹zañ z transakcji, mo¿liwoæ dostarczania instrumentu
podstawowego albo wyp³atê ró¿nicy cen (cash settelment), standaryzowane
lub nie, liczbê przep³ywów pieniê¿nych, mo¿liwoæ dostawy instrumentu bazowego. Pochodne s¹ ród³em praw i obowi¹zków i s³u¿¹ przeniesieniu ryzyka charakterystycznego dla instrumentu podstawowego (pierwotnego). Wartoæ instrumentu pochodnego odzwierciedla zmiany wartoci instrumentów
podstawowych (bazowych)2. Obserwuje siê tak¿e zale¿noæ odwrotn¹. Mo¿na
wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e instrument finansowy pochodny nie s³u¿y przede
wszystkim finansowaniu potrzeb wystawcy czy zbywaj¹cego, lecz zarz¹dzaniu ryzykiem.
Pochodne instrumenty finansowe charakteryzuj¹ siê tym, ¿e obowi¹zek
dostarczenia lub przyjêcia przedmiotu transakcji b¹d zap³aty ró¿nicy cen
1 D. Dziawgo, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Stowarzyszenie Ksiêgowych w Polsce
2007, s. 163.
2 K. Jajuga, Instrumenty pochodne, [w:] K. Jajuga, E. Kania, P. Rosiñski, E. Gospodarowicz, W. Ronka-Chmielowiec, T. Jajuga, Zarz¹dzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007, s. 71.
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powstaje w terminie przysz³ym i/lub pod warunkiem3 . Dla zaistnienia transakcji terminowej najczêciej potrzebna jest umowa, przez któr¹ strona zobowi¹zuje siê do dostarczenia lub przyjêcia przedmiotu wiadczenia lub do
przyjêcia tzw. cash settelment, czyli ró¿nicy cen pomiêdzy cen¹ uzgodnion¹
przez strony i cen¹ rynkow¹ z dnia wykonania transakcji4. Dostarczenie lub
przyjêcie przedmiotu wiadczenia, a tak¿e zap³ata czy przyjêcie zap³aty dokonywane jest w momencie okrelonym przez warunki umowy lub do czasu
wyganiêcia zobowi¹zañ. Transakcje na instrumentach pochodnych nie maj¹
na celu g³ównie dostarczenia instrumentu podstawowego w momencie realizacji umowy, nie ma te¿ zwykle takiego obowi¹zku, gdy dochodzi do wyganiêcia zobowi¹zañ, czyli tzw. terminu wyganiêcia kontraktu terminowego.
Instrumenty finansowe definiuje Miêdzynarodowy Komitet Standardów
Ksiêgowych (IASC) jako instrumenty s³u¿¹ce przenoszeniu ryzyka lub ryzyk
finansowych wynikaj¹cych ze zmian cen lub wartoci instrumentów podstawowych. Jest to ujêcie funkcjonalne instrumentów, które s¹ ród³em praw
i obowi¹zków dla uczestników transakcji. Inn¹ cech¹ omawianych instrumentów jest zwi¹zek miêdzy instrumentem podstawowym i pochodnym.
Wartoæ instrumentu pochodnego odzwierciedla zwykle zmiany wartoci instrumentu podstawowego. Istnieje te¿ odwrotna zale¿noæ, a zmiany cen
instrumentów pochodnych wp³ywaj¹ na ceny instrumentów podstawowych.
Instrumenty pochodne, bêd¹ce przedmiotem obrotu na gie³dzie, pozwalaj¹ na zabezpieczenie siê przed ryzykiem finansowym rynku5. Jeli inwestorzy strac¹ czêæ swego wk³adu, mog¹ odrobiæ czêæ lub ca³oæ poniesionej
straty poprzez zajêcie pozycji przeciwnej6. W rezultacie to, co na samym
pocz¹tku by³o sposobem na unikniêcie straty pieniêdzy, czyli zawieranie
transakcji pochodnych, staje siê z czasem potencjalnym sposobem na ich
zarabianie. Niebezpieczne jest to i¿ wielu inwestorów spekuluje na ewolucji
kursu instrumentu bazowego, nie posiadaj¹c nawet odpowiednich aktywów
na depozyt podstawowy7. Dodajmy, ¿e takie instrumenty spe³niaj¹ od niedawna jeszcze jedn¹ funkcjê: ochrony przed ryzykiem kredytowym, nazywanym tak¿e ryzykiem kontrahenta8. W przeciwieñstwie do ryzyka rynkowego,
3 M. Iwanowicz-Drozdowska, Z. Zawadzka, Operacje instrumentami pochodnymi, [w:]
M. Iwanowicz-Drozdowska, W. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowoæ. Zagadnienia podstawowe,
Podtekst, Warszawa 2008, s. 166.
4 M. Lemonnier, Operacje instrumentami pochodnymi, [w:] A. Nowak, B. Kosiñski (red.),
Bank depozytowo-kredytowy, Wydzia³ Zarz¹dzania UW, Warszawa 2004, s. 121.
5 W. Tarczyñski, Instrumenty pochodne na rynku kapita³owym, PWE, Warszawa 2003, s. 108.
6 P. Didier, Droit commercial, t. III: Le marché financier, les groupes de société, Ed. PUF,
Coll. Thémis droit privé 1999, s. 266; Th. Bonneau, Typologie des marchés boursiers, [w:] Le
droit boursier en mouvement, Colloque organisé le 15 juin 2003 par lassociation Droit et
commerce, Rev. Jur. Com., novembre 2003, nr 9, s. 11.
7 F. Peltier, Marchés financiers et droit commun, Thèse. Lyon III, Ed. Banque, 1997, nr 32,
s. 29.
8 S. Agbayissah, Aspects juridiques des produits dérivés négociés sur les marchés de gré
à gré, Mélanges A.E.B.D.F.-France, 1999, s. 15 i 25.
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zwi¹zanego z ewolucj¹ stóp procentowych lub kursu przeliczeniowego, ryzyko
to jest bezporednio zwi¹zane z indywidualn¹ sytuacj¹ ka¿dego z emitentów
(po¿yczkobiorców) oraz jego struktur¹ finansow¹9.

Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych
Legalna definicja instrumentu pochodnego w polskich regulacjach rachunkowych obejmuje trzy elementy: pierwszym jest zale¿noæ od wartoci
instrumentu bazowego; drugim  fakt, ¿e nabycie instrumentu finansowego
nie powoduje ¿adnych wydatków pocz¹tkowych lub wartoæ netto tych wydatków jest niska w porównaniu do wartoci innych rodzajów kontraktów,
których cena zale¿y od zmiany warunków rynkowych; trzecim  rozliczenie
transakcji w przysz³oci. O ile wyst¹pi¹ wszystkie elementy i to niezale¿nie
od nazwy instrumentu, mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z instrumentem pochodnym10.
W wielu regulacjach krajowych, podobnie jak w podanej wy¿ej regulacji polskiej, mo¿na zauwa¿yæ pewne niedok³adnoci11. Dochodzi do tego,
i¿ nie okrela siê definicji instrumentów pochodnych, lecz tylko poszczególne ich rodzaje, dlatego te¿ istniej¹ sprzeczne ze sob¹ klasyfikacje. Regulacje europejskie równie¿ nie doprowadzi³y do ujednolicenia pojêcia, zajmuj¹c
siê przede wszystkim organizacj¹ rynku pochodnych i jego funkcjonowaniem.
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi12 wprowadza pojêcie instrumentów pochodnych, tj. opcji, kontraktów terminowych, swapów, umów
forward i innych praw maj¹tkowych, których cena zale¿y bezporednio lub
porednio od ceny wartoci instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentownoci, indeksów finansowych, wskaników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek
inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, a tak¿e innych aktywów, praw, zobowi¹zañ, indeksów lub wskaników (instrumentów bazowych)
oraz instrumentów pochodnych dotycz¹cych przenoszenia ryzyka kredytowego. Polska ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 17 ust. 1
podaje definicjê instrumentów finansowych pochodnych: s¹ to prawa maj¹tkowe, których cena zale¿y bezporednio lub porednio od ceny towarów,
walut obcych, waluty polskiej, z³ota dewizowego, platyny dewizowej lub pa9
10
11

A. Gauvin, Droit des dérivés de crédit, Ed. Banque, 2003, s. 13.
M. Lemonnier, Operacje instrumentami pochodnymi..., s. 123.
Na przyk³ad definicja z art. 2 pkt 18 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 z pón. zm.).
12 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183,
poz. 1538).
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pierów wartociowych, albo od wysokoci stóp procentowych lub indeksów,
a w szczególnoci opcje i kontrakty terminowe. Nie ma w tej definicji innych
elementów koniecznych do powstania praw pochodnych, a mianowicie odroczenia p³atnoci, stosunku do ponoszonych kosztów. St¹d mo¿liwe jest w³¹czenie do instrumentów pochodnych np. tak¿e kwitów depozytowych.
W przypadku instrumentów pochodnych mamy do czynienia bardziej
z dominacj¹ rozwi¹zañ rynkowych i delikatn¹ prób¹ ich regulacji. Podkrela
siê rolê funkcji pe³nionych przez pochodne w praktyce i koniecznoæ ich
rozwoju13. Czêæ pochodnych to papiery wartociowe, o ile powstaj¹ w wyniku emisji i inkorporuj¹ uprawnienia do nabycia lub objêcia papierów wartociowych udzia³owych lub d³u¿nych wymienionych w ustawie. Tak¿e w tym
przypadku nie mamy do czynienia z list¹ instrumentów pochodnych, ale nie
z ich definicj¹.
Wczeniej wspomniana ustawa o funduszach inwestycyjnych wskazuje
na instrumenty pochodne, pos³uguj¹c siê ustaw¹ o obrocie instrumentami
finansowymi, ale wprowadza tak¿e niewystandaryzowane pochodne, które s¹
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treæ jest lub mo¿e
byæ przedmiotem negocjacji miêdzy stronami. Ustawa o rachunkowoci instrumentów, na których s¹ oparte pochodne, nie definiuje, za w ustawie
o funduszach inwestycyjnych okrela siê bazê instrumentów pochodnych podobnie jak w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Baz¹ instrumentów pochodnych s¹ papiery wartociowe, instrumenty rynku pieniê¿nego
lub inne prawa maj¹tkowe, jak równie¿ okrelone indeksy, kursy walut,
stopy procentowe stanowi¹ce podstawê do ustalenia ceny lub wartoci instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego14.
Specyfika pochodnych polega na tym, i¿ czêsto instrumenty bazowe s¹ nieistniej¹ce lub quasi-nieistniej¹ce, nie ma woli dostarczenia instrumentu bazowego ani zwi¹zku synallagmatycznego miêdzy zobowi¹zaniami stron transakcji, trudno tak¿e znaleæ wolê stron oprócz woli przeniesienia ryzyka.
Od dawna próbowano kwalifikowaæ transakcje pochodne. Niew¹tpliwie
s¹ to umowy zawieraj¹ce element losowy, pomimo i¿ w stosunku do derywatów nie stosuje siê przepisów o grach i zak³adach losowych. Próbowano kwalifikowaæ transakcje terminowe jako fikcyjn¹ sprzeda¿ czy zbywaln¹ umowê
sprzeda¿y, ewentualnie fikcyjn¹ po¿yczkê. Podobnie jak przypadku opcji chodzi³oby tu o przyrzeczenie sprzeda¿y czy nawet przyrzeczenie umowy. Opcja
bywa tak¿e kwalifikowana jako umowa jednostronnie zobowi¹zuj¹ca, umowa przedwstêpna, sprzeda¿ pod warunkiem zawieszaj¹cym b¹d rozwi¹zuj¹cym, sprzeda¿ z prawem odst¹pienia, prawo przyjêcia oferty pod warun13

nr 65.

14

M. Lemonnier, Instrumenty pochodne i ich klasyfikacja, Biuletyn Bankowy 1998,
D. Dziawgo, op. cit., s. 163.
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kiem ci¹g³ym, umowa ofertowa15, uprawnienie prawnokszta³tuj¹ce. Jednak
w³aciwie ¿adna z tych koncepcji nie jest wystarczaj¹ca ze wzglêdu na nietypowoæ transakcji16. Pozostaje kwalifikacja jako umowy nienazwanej, która
dominuje, gdy bierze siê pod uwagê przede wszystkim elementy sui generis
transakcji.
Jeli chodzi o transakcje swapowe, mo¿na zbli¿yæ ich konstrukcjê do
umowy zamiany, ale ze wzglêdu na przep³ywy finansowe ró¿nic w kursach
czy swapach procentowych ró¿nic w oprocentowaniu w stosunku do fikcyjnych kredytów równie¿ nie mo¿na spodziewaæ siê innej kwalifikacji prawnej
transakcji ni¿ umowa nienazwana. Ogólnie instrumenty pochodne s¹ tak
specyficzn¹ transakcj¹, i¿ najczêstszym sposobem ich ujêcia jest teoria umów,
kontraktów w prawie cywilnym17.
Instrumenty pochodne dzielimy zasadniczo na transakcje terminowe
typu futures i forward, opcje i warranty, a tak¿e swapy. Transakcje na instrumentach pochodnych mog¹ byæ wykonane poprzez dostawê z instrumentu podstawowego lub wyp³atê ró¿nicy cen. W pierwszej kategorii chodzi
o dostarczenie okrelonych i istniej¹cych instrumentów bazowych, a w drugiej o rozliczenie ró¿nicy pomiêdzy cen¹ negocjowan¹ przez strony transakcji
i cen¹ rynkow¹ z momentu wykonania transakcji, chocia¿ rozliczenia czêciej
opieraj¹ siê na ró¿nicy miêdzy cen¹ pocz¹tkow¹ futures (forward), po której
zosta³a zawarta transakcja, a bie¿¹c¹ cen¹ futures w momencie zawarcia
transakcji. Transakcje bez dostawy dotycz¹ w zasadzie wiêkszoci operacji
dokonywanych na rynkach terminowych. Przyk³adem instrumentu podstawowego, w którym dostarczenie instrumentu bazowego jest niemo¿liwe lub
znacznie skomplikowane, jest indeks danego rynku czy pochodne na nie
istniej¹ce, w danym momencie pochodne obligacje czy inne papiery wartociowe, których wartoæ jest obliczana na podstawie modeli matematycznych
uwzglêdniaj¹cych istniej¹ce papiery wartociowe. Ze wzglêdu na z³o¿onoæ
instrumentu wyró¿nia siê instrumenty o wyp³atach zale¿nych od realizacji
zdarzenia, a nie od czasu wykupu, za ze wzglêdu na miejsce dokonywania
transakcji pochodne mo¿na podzieliæ na pochodne na rynku regulowanym,
rynku OTC  rynku bilateralnym, rynku alternatywnym czy nieregulowanym bilateralnym. Wystawiaj¹cymi pochodne na rynku s¹ gie³dy, banki, spó³ki prywatne, rz¹dy i instytucje rz¹dowe.
Rodzaj ryzyka zabezpieczanego pozwala podzieliæ pochodne na zabezpieczaj¹ce od ryzyka zmiany ceny-kursu, od ryzyka kredytowego czy ryzyka
dywersyfikuj¹cego ryzyko umów ubezpieczeniowych.
15 A. Ch³opecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Dom Wydawniczy
ABC 2001; tak¿e M. Romanowski, Charakter prawny kontraktu opcyjnego, PPH 1999, nr 11.
16 K. Franken, Das Recht des Terminhandels, Duncer & Humblot, Berlin 1997, s. 53 i n.
17 B. Bossak-Rutkowska, Prawa pochodne jako papier wartociowy w prawie polskim,
Bankier 2003, nr 1.
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Instrumentem bazowym, czy inaczej podstawowym, na którym oparte s¹
pochodne instrumenty, mo¿e byæ  oprócz wczeniej wspomnianych  stopa
procentowa, cena papieru wartociowego lub towaru, kurs wymiany walut,
indeks cen lub stóp, ocena wiarygodnoci kredytowej lub indeksu kredytowego, a tak¿e indeksy pogodowe, cena roboczogodziny i inne.
Instrumenty pochodne mo¿na podzieliæ na instrumenty o symetrycznym
ryzyku i instrumenty o niesymetrycznym ryzyku. Instrument o symetrycznym ryzyku nara¿a obie strony transakcji na ryzyko w takim samym stopniu. Przyk³adem s¹ forwardy, futures, swap18. Instrumenty o niesymetrycznym ryzyku s¹ to instrumenty warunkowe na zwy¿kê  jak opcje kupna i na
zni¿kê czy opcje sprzeda¿y19. Nabywca kontraktu zajmuje tzw. d³ug¹ pozycjê
w danym kontrakcie (transakcji), która polega na zobowi¹zaniu do kupna
w przysz³oci. Natomiast sprzedawca kontraktu zajmuje krótk¹ pozycjê, to
znaczy przyjmuje zobowi¹zanie sprzeda¿y, czyli ewentualnej dostawy przedmiotu kontraktu w przysz³oci. Je¿eli wartoæ rynkowa instrumentu bazowego jest ni¿sza ni¿ cena umówiona w kontrakcie, posiadacz d³ugiej pozycji
(nabywca kontraktu) p³aci ró¿nicê posiadaczowi krótkiej pozycji (zbywcy kontraktu)20. Je¿eli wartoæ instrumentu bazowego jest wy¿sza ni¿ cena umówiona w kontrakcie, to posiadacz krótkiej pozycji p³aci ró¿nicê posiadaczowi
d³ugiej pozycji. Zajêcie pozycji na rynku okrela siê mianem otwarcia pozycji.
Zajêcie pozycji przeciwstawnej do kontraktu wczeniej zawartego oznacza
zamkniêcie pozycji, tj. zajêcie pozycji krótkiej wobec wczeniejszej d³ugiej
pozycji21.

Kontrakty terminowe, futures i forward
Wród cech charakterystycznych transakcji futures mo¿na wymieniæ
fakt, ¿e ich obrót odbywa siê na rynku regulowanym, co gwarantuje jednakowy dostêp do rynku dla ka¿dego uczestnika22. Na rynku regulowanym codziennie rozlicza siê gotówkowe zmiany wartoci we wszystkich pozycjach
futures. Odmiennie ni¿ w dwustronnych transakcjach terminowych typu forward, w którym cena i warunki kontraktu podlegaj¹ negocjacjom, na rynku
aukcyjnym panuje zasada najlepszej ceny. W transakcjach forward oddzielnie rozlicza siê transakcje dla ka¿dej strony kontraktu. W transakcjach futures powinno siê rozliczaæ w sposób ³¹czny dla skumulowanej wartoci portfe18
19
20

M. Lemonnier, Operacje instrumentami pochodnymi..., s. 122.
D. Dziawgo, op. cit., s. 163.
Instrument o niesymetrycznym ryzyku nara¿a inwestora zajmuj¹cego krótk¹ pozycjê
na wiêksze ryzyko.
21 M. Lemonnier, Operacje instrumentami pochodnymi..., s. 122.
22 G. Crawford, B. Sen, Instrumenty pochodne. Narzêdzie podejmowania decyzji finansowych, Liber, Warszawa 1998, s. 12.

Instrumenty zarz¹dzania ryzykiem przez przedsiêbiorców

75

la. Forward nara¿a na ryzyka kredytowe ka¿dego partnera, z którym zawiera siê transakcje, podczas gdy na rynku futures wystêpuje ryzyko kredytowe
izby rozliczeniowej23. Kontrakty terminowe u³atwiaj¹ zarz¹dzanie ryzykiem
i pozwalaj¹ osi¹gn¹æ du¿e obroty na rynku. Do portfela wprowadzaj¹ elementy dywersyfikacyjne po ni¿szym koszcie, wreszcie pozwalaj¹ osi¹gn¹æ
wy¿sz¹ dochodowoæ ze wzglêdu na efekt dwigni finansowej.

Opcje i warranty
Opcja jest prawem do zakupu (opcja call) b¹d prawem do sprzeda¿y
(opcja put) przedmiotu kontraktu w czasie realizacji opcji po cenie ustalonej
(strike price). Nabywca opcji call kupuje j¹ od sprzedaj¹cego lub wystawiaj¹cego opcjê, natomiast nabywca opcji put  od sprzedaj¹cego lub wystawiaj¹cego opcjê24. Kupno opcji call oznacza nabycie prawa sprzeda¿y instrumentu
podstawowego po cenie strike, a sprzeda¿ opcji call jest zobowi¹zaniem siê do
sprzeda¿y opcji na ¿¹danie posiadacza opcji (kupuj¹cego) po cenie z góry
ustalonej25. Kupno opcji put oznacza nabycie prawa sprzeda¿y instrumentu
podstawowego po cenie strike, podczas gdy sprzeda¿ opcji put oznacza zobowi¹zanie siê do zakupu na ¿¹danie posiadacza opcji (kupuj¹cego), instrumentu po cenie strike. Rynek opcji call jest oderwany od rynku opcji put. Nabywca opcji (call lub put) p³aci premiê, która jest pierwotnym kosztem opcji.
Kupuj¹cy opcjê nie musi sk³adaæ depozytu gwarancyjnego, jego najwy¿sz¹
strat¹ jest premia p³acona sprzedaj¹cemu opcjê. Wystawiaj¹cy opcjê wp³aca
depozyt gwarancyjny, gdy¿ jego ryzyko jest takie samo w przypadku opcji
call jak sprzedaj¹cego futures, a przy opcji put jak kupuj¹cego futures26.
Uprawniony do opcji po zap³aceniu premii nie ma codziennych rozliczeñ
z izb¹ rozliczeniow¹, wystawca opcji jest zobowi¹zany do codziennego rozliczenia zysków i strat z izb¹ do czasu zamkniêcia pozycji. Nabywca opcji mo¿e
wykorzystaæ prawo zakupu lub sprzeda¿y i zrealizowaæ opcjê (kupiæ lub
sprzedaæ przedmiot kontraktu). Nabywca opcji mo¿e tak¿e sprzedaæ posiadan¹ opcjê po cenie rynkowej, mo¿e tak¿e nie realizowaæ opcji  traci wtedy
premiê.
Zamkniêcie pozycji w nabytych opcjach nastêpuje przez realizacjê opcji
lub jej odsprzeda¿. Tylko posiadacz opcji mo¿e zrealizowaæ uprawnienia zakupu b¹d sprzeda¿y instrumentu podstawowego. Wystawiaj¹cy opcje ma
obowi¹zek sprzeda¿y b¹d zakupu instrumentu bazowego. Mo¿e on zamkn¹æ
pozycjê wy³¹cznie przez wykup wystawionej opcji. Opcja jest tania, jeli cena
23
24
25
26

M. Lemonnier, Operacje instrumentami pochodnymi..., s. 122.
A. Fierla, Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004, s. 56.
R.W. Kolb, Wszystko o instrumentach pochodnych, Wig-Press, Warszawa 1997, s. 5.
J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Wig-Press, Warszawa 1999, s. 203.
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instrumentu podstawowego charakteryzuje siê ma³¹ zmiennoci¹. Op³acalnoæ opcji zale¿y od porównania premii opcyjnej p³aconej w stosunku do
obliczonej na podstawie modelu wyceny opcji.
Warrant jest instrumentem pochodnym emitowanym w dwóch rodzajach.
Pierwszy to warrant subskrypcyjny emitowany przez spó³ki akcyjne na akcje
w³asne przysz³ej emisji, a drugi to warrant opcyjny, którego emisja mo¿e byæ
dokonana przez ró¿ne podmioty na akcje innych spó³ek znajduj¹ce siê
w obrocie27. Warrant na rynku regulowanym, w swojej konstrukcji podobny
do prawa poboru, jest rodzajem opcji na pojedyncze papiery wartociowe. To
instrument pochodny o charakterze d³ugoterminowym, emitowany szczególnie przez banki na rynku gie³dowym28. Warrant put stanowi prawo przys³uguj¹ce nabywcy warrantu wobec emitenta do nabycia akcji przysz³ej emisji
po z góry okrelonej cenie (warrant subskrypcyjny) albo do ¿¹dania zap³aty
w ustalonym terminie ró¿nicy cen pomiêdzy cen¹ wykonania a cen¹ rynkow¹
instrumentu bazowego. W przypadku warrantu opcyjnego call ¿¹danie zap³aty
dotyczy ró¿nicy cen pomiêdzy cen¹ rynkow¹ instrumentu a cen¹ wykonania.
Warranty spe³niaj¹ podobne funkcje jak opcje, ale pozwalaj¹ te¿ na stopniowanie negatywnych skutków opcji29. Wystawienie warrantu jako papieru
wartociowego na rynku regulowanym zale¿y od spe³nienia szeregu kryteriów. Wystawienie opcji na rynku miêdzybankowym, opartej na nie bêd¹cym
papierem wartociowym instrumencie podstawowym, obwarowane jest
mniejszymi rygorami. Realizacja transakcji warrantu mo¿e nast¹piæ przez
dostawê lub rozliczenie pieniê¿ne. W tym ostatnim przypadku warrant jest
bezwarunkowym nieodwo³alnym zobowi¹zaniem do wyp³acenia uprawnionemu z warrantu kwoty rozliczenia. Podobnie jak opcje wyró¿nia siê warranty
typu europejskiego i typu amerykañskiego.
Wykonanie warrantu zale¿y od decyzji inwestora, który uwzglêdnia op³acalnoæ transakcji. Pierwsza mo¿liwoæ inwestycyjna, nazywana klasycznie
in-the-money, wystêpuje, gdy kurs instrumentu podstawowego jest wy¿szy od
rynkowego kursu albo ni¿szy w przypadku warrantu sprzeda¿y. Je¿eli ró¿nica kursów albo stóp procentowych jest wiêksza ni¿ wysokoæ premii, to realizacja warrantu przynosi korzyæ. Gdy poziom indeksu lub stopy procentowej
jest równy wartoci rynkowej, warrant nie przynosi zysków ani nie powoduje
strat poza zap³atê premii. Mówi siê wtedy, ¿e warrant jest at-the-money.
Wykonanie warrantu jest nieop³acalne np. gdy stopa procentowa warrantu
kupna jest ni¿sza od bie¿¹cej stopy procentowej lub  dla warrantu sprzeda¿y  wy¿sza. Wtedy warrant jest out-of-the-money.
27
28

Ibidem, s. 216.
M. Montoussé, 100 fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers, Bréal
2009, s. 133.
29 Ibidem.
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Model wyceny opcji i warrantu opiera siê na nastêpuj¹cych czynnikach:
cenie wykonania warrantu, cenie (kursie) instrumentu pierwotnego, czasie
do terminu wyganiêcia, zmiennoci cen instrumentu podstawowego lub
zmiennoci stóp zwrotu, stopy procentowej wolnej od ryzyka. Czynniki wp³ywaj¹ce na cenê opcji (warrantów) zosta³y opisane w modelu F. Blacka,
M. Scholesa i R. Mertona z 1973 r.30 W modelu wyceny opcji (warrantu)
okrela siê prawdopodobieñstwo rozliczenia opcji (warrantu). Wspomniana
metoda wskazuje, jakie proporcje zachowaæ pomiêdzy iloci¹ instrumentu
w kontrakcie a iloci¹ posiadan¹, aby pokryæ ryzyko. Jeli znamy wartoci
powy¿ej okrelonych piêciu czynników, to mo¿emy wed³ug modelu BlackaScholesa obliczyæ teoretyczn¹ cenê opcji (warrantu). Teoria wyceny opcji
(warrantów) jest wyj¹tkowo dobrze rozwiniêta, a cenê opcji (warrantu) da siê
oszacowaæ z du¿¹ dok³adnoci¹.
Instrumenty pochodne s³u¿¹ce do zabezpieczenia od ryzyka coraz bardziej siê odró¿niaj¹ i staj¹ siê kompleksowe, a opisane powy¿ej dwa instrumenty s¹ coraz bardziej powszechne i s³u¿¹ czêsto celom spekulacyjnym.

Swapy
Umowy zamiany stóp procentowych czy walut (swap procentowy, walutowy) s¹ korzystne dla stron wtedy, gdy jedna z nich ma przewagê na jednym
rynku, podczas gdy druga ma te przewagê na rynku drugim w stosunku do
uzgodnionego instrumentu podstawowego (stopa procentowa, waluty). Gdy
jeden partner transakcji ma przewagê na obu rynkach, oznacza to, ¿e mo¿e
siê on finansowaæ taniej. Swap nazywany jest tak¿e kredytami wzajemnymi31 . Oprócz poziomów cen mo¿e on wykorzystywaæ zró¿nicowane premie za
ryzyko dla danego przedsiêbiorcy na ró¿nych rynkach lub ró¿nice w opodatkowaniu miêdzy rynkami, jak tak¿e ró¿ne oczekiwania uczestników rynków
w zakresie stóp procentowych czy kursów walut. Swap procentowy to transakcja zamiany odsetek wyznaczonych do hipotetycznego kredytu. Dla jednej
ze stron odsetki s¹ obliczane wed³ug sta³ej stopy procentowej, a dla drugiej
 wed³ug stopy zmiennej. W swapie procentowym pozycja d³uga oznacza, ¿e
strona zobowi¹zuje siê do p³atnoci wed³ug sta³ej stopy procentowej. Pozycja
krótka za to zobowi¹zanie siê do p³atnoci na podstawie zmiennej stopy
procentowej. Umownie mo¿na powiedzieæ, ¿e zmienna stopa procentowa w
swapie procentowym jest traktowana jakby by³a towarem, a stopa sta³a
jakby by³a zap³at¹. Tym samym negocjowanie warunków swapu procentowego oznacza negocjowanie sta³ej stopy procentowej.

30

G. Crawford, B. Sen, op. cit.
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W odró¿nieniu od swapu procentowego w swapie walutowym kwoty nominalnych kredytów s¹ przekazywane w momencie zawarcia umowy oraz
w momencie wykonania umowy. St¹d te¿ nie ma rozliczenia netto. Strumienie kredytów s¹ wymieniane wed³ug aktualnego kursu spot przy zawarciu
transakcji. W czasie trwania transakcji nastêpuje wymiana p³atnoci odsetkowych od ustalonych kwot kapita³u, na koniec transakcji  ponowna wymiana kwot kapita³u na bazie pierwotnego kursu wymiany.
Dziêki swapowi spó³ki mog¹, ka¿da na swoim rynku, p³aciæ odsetki wed³ug ni¿szej stopy procentowej i eliminowaæ nierówny dostêp do rynku dewiz.
Pocz¹tkowo zreszt¹ swapy s³u¿y³y eliminacji ograniczeñ dewizowych32.
W umowie swapu procentowego, która najczêciej jest umow¹ pomiêdzy dwoma bankami, pomimo ¿e jest to umowa typowa, ustala siê wartoæ hipotetycznego kredytu, poziom sta³ej stopy procentowej, oznaczenie stopy zmiennej, waluty strumieni pieniê¿nych, daty rozliczeñ i zabezpieczeñ. Podobnie
jest w klasycznej umowie swapu walutowego, choæ tutaj istnieje kwestia
przep³ywu strumieni pieni¹dza pomiêdzy stronami, co w klasycznym swapie
procentowym nie wystêpuje33.
W ocenie swapu na rynkach zagranicznych i w Polsce przewa¿aj¹ opinie,
¿e jest to umowa zamiany lub umowa nienazwana. Nie traktuje siê go jako
wzajemne przejêcie d³ugów czy powi¹zane umowy sprzeda¿y. Nie jest to
transakcja, któr¹ zawiera siê za porednictwem gie³dy. Nale¿y siê te¿ zastanowiæ, czy w swapie dochodzi do po¿yczenia rodków finansowych, czy nie.
Wi¹¿e siê to z mo¿liwoci¹ dokonywania transakcji przez podmioty, a tak¿e
poci¹ga za sob¹ inne konsekwencje, w tym podatkowe. Wycena swapu obejmuje wiele czynników. S¹ nimi m.in. wyp³acalnoæ drugiej strony transakcji,
dostêpnoæ innych mo¿liwoci zawierania transakcji swapowych, struktura
czasowa stóp procentowych34.

Pochodne kredytowe
Pochodne kredytowe to jedna z wa¿niejszych innowacji na wiatowym
rynku finansowym lat dziewiêædziesi¹tych. Nazwane zosta³y egzotycznymi
instrumentami, a powsta³y po to, aby unikn¹æ zastosowania do nich przepi31
32

M. Montoussé, op. cit., s. 144.
W swapie mo¿e dojæ do ró¿nych mo¿liwych transakcji: zamiany sta³ej stopy procentowej waluty obcej na sta³¹ stopê procentow¹ waluty krajowej, zamianê sta³ej stopy waluty obcej
na zmienn¹ stopê waluty krajowej, zamiany zmiennej stopy waluty obcej na sta³¹ stopê waluty
krajowej czy do zamiany zmiennej stopy procentowej waluty obcej na zmienn¹ stopê procentow¹ waluty krajowej.
33 D. Wolniak, Zarz¹dzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Biblioteka Mened¿era i Bankowca, Warszawa 1997, s. 37.
34 M. Montoussé, op. cit., s. 145.
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sów o swapach, opcjach czy transakcjach terminowych35. Swapy s¹ wykorzystywane do tego rodzaju instrumentów, w których dochodzi do konstruowania instrumentów zabezpieczenia sp³at kredytów czy zabezpieczenia wobec
pogorszenia siê warunków kredytowych. Pochodne kredytowe mog¹ byæ stosowane równie¿ do zmiany struktury portfela pod wzglêdem terminu, jakoci, ratingu36.
Zasadniczym elementem pochodnych kredytowych jest przejêcie, unikniêcie lub zmniejszenie ryzyka kredytowego, czyli zabezpieczenie od ryzyka
wynikaj¹cego z wierzytelnoci lub innych aktywów, w zamian za wynagrodzenie uzale¿nione od stopy procentowej lub w zamian za premiê opcyjn¹.
Nowym elementem w pochodnych kredytowych jest wydzielenie ryzyka kredytowego lub innych ryzyk wynikaj¹cych z aktywów instytucji kredytowych
i transfer ryzyka bez transferu aktywu. Zabezpieczanie siê od ryzyka poprzez jego transfer jest charakterystyczne dla instrumentów pochodnych,
st¹d ryzyko kredytowe sta³o siê przedmiotem transakcji, które do tego czasu
by³o zabezpieczane np. poprzez dywersyfikacjê portfela, ustalanie limitów
kredytowych czy gwarancje.
Sporód licznej grupy pochodnych kredytowych mo¿na wymieniæ swap
ca³kowitego zwrotu (total return swap) lub opcje kredytowe (credit default
option), porozumienia odszkodowawcze (indemnity agreement), swapy kredytowe (loan swap), produkty spreadowe (credit spread), produkty kapita³owe
z wbudowanymi elementami ryzyka sp³aty wartoci nominalnej lub odsetek
(credit linked note)37. Nowym instrumentem pochodnym jest instrument
oparty na transferze ryzyka utraty oceny wiarygodnoci kredytowej, czyli
zmian ratingu kredytowego podmiotu poni¿ej pewnego poziomu.
W zakresie pojêcia pochodnych kredytowych nie istniej¹ precyzyjne kryteria przedmiotowe. Pochodne kredytowe, których wartoæ zale¿na jest od
jakoci kredytowej aktywu, nie obejmuj¹ swapów typu total return, gdy¿ s¹
one uzale¿nione od ryzyka rynkowego, a nie ryzyka zmiany jakoci aktywów,
na których s¹ oparte pochodne. St¹d do pochodnych kredytowych mo¿na
zaliczyæ tylko pewn¹ czêæ pochodnych, opartych na aktywach pozbawionych
ryzyka podstawowego, chocia¿ jest to raczej klasyfikacja o zmiennym kryterium, bez argumentów prawnych38.
Inne problemy w zakresie pochodnych kredytowych stanowi ich konstrukcja umowna, budz¹ca wiele zastrze¿eñ prawnych.
Pochodne kredytowe (typu loan, default swap) przenosz¹ ryzyko kredytowe pewnych grup kredytobiorców39. Bank otrzymuje premiê bêd¹c¹ procen35
36
37
38
39

Ibidem.
K. Jackowicz, Pochodne instrumenty kredytowe, Bank i Kredyt 2000, nr 3.
A. Kasapi, Kredytowe instrumenty pochodne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 14.
Ibidem.
Ibidem.
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tem od wartoci nominalnej kontraktu za np. bankructwo, niewyp³acalnoæ,
zaniechanie p³atnoci sp³at przez d³u¿nika. Druga strona transakcji swapowej otrzymuje procent nomina³u wartoci zad³u¿enia objêtego transakcj¹
swapow¹ za przejêcie ryzyka.
Swap ca³kowitego zwrotu (total return swap) polega na zamianie p³atnoci odsetkowych z tytu³u kredytu w zamian za gwarantowane p³atnoci oparte na wartoci nominalnej powiêkszonej np. o LIBOR. Tego rodzaju transakcje s¹ podobne do swapów procentowych, chocia¿ w swapie kredytowym
dochodzi do okresowego przekazywania p³atnoci odsetkowych i prowizji p³aconych przez kredytobiorcê. Inn¹ odmian¹ swapów jest zamiana terminów
sp³aty na terminy syntetyczne niedostêpne na rynku. Ogólne ryzyka swapów
wi¹¿¹ siê z tym, ¿e swapy s¹ transakcjami dwustronnie zobowi¹zuj¹cymi,
a niewyp³acalnoæ jednej ze stron transakcji wp³ywa na stan zobowi¹zañ
drugiej strony.
W pochodnych kredytowych oprócz swapu wykorzystuje siê tak¿e instrumenty opcyjne. Opcja kredytowa jest oparta na ryzyku pogorszenia siê sytuacji sp³acaj¹cego kredyt lub emitenta papieru wartociowego. Gdy emitent
papieru nie sp³aca lub opónia siê ze sp³at¹ d³ugu, posiadacz opcji otrzymuje
okrelon¹ kwotê od wystawcy opcji. Inne rodzaje wspó³czesnych opcji egzotycznych, np. lookback, chooser czy baskets, pozwalaj¹ na zabezpieczenia
o ró¿nych parametrach40.
Typowym ryzykiem wystêpuj¹cym w transakcjach swapowych, podobnie
jak w przypadku transakcji pochodnych, jest ryzyko cenowe niekorzystnej
zmiany stóp procentowych lub kursów walut czy ryzyko rozliczeniowe. Ryzyko mo¿e wynikaæ tak¿e ze zmian regulacji prawnych, zwa¿ywszy, ¿e wiêkszoæ umów swapowych stanowi¹ umowy miêdzynarodowe. Oprócz ryzyka
kredytowego, prawnego, rynkowego czy ryzyka rozliczeniowego, na rynku
swapów pojawiaj¹ siê tak¿e ryzyka techniczne  wynikaj¹ce z b³êdów lub
awarii systemów informatycznych.
Podstawowym i pierwotnym celem transakcji na rynku instrumentów
pochodnych jest wycena ryzyka zwi¹zanego z instrumentem podstawowym,
a tak¿e zabezpieczenie przed ryzykiem (hedging)41. Poza tymi funkcjami nie
mo¿na pomin¹æ chêci uzyskania zysków, powiêkszenia kapita³ów. W zwi¹zku
z powy¿szymi funkcjami wyró¿nia siê transakcje zabezpieczaj¹ce i spekulacyjne, a tak¿e wykorzystuj¹ce ró¿nice cen instrumentów pochodnych w tym
samym czasie transakcje arbitra¿owe42.
Zabezpieczenia dokonuje siê poprzez zawarcie transakcji, której efekt
w przypadku niekorzystnej zmiany wartoci instrumentu podstawowego zapewni dochód wyrównuj¹cy lub zmniejszaj¹cy straty z pozycji zabezpiecza40
41
42

M. Montoussé, op. cit., s. 151.
W. Ma³ecki, Terminowe rynki finansowe, Instytut Finansów, Warszawa 1992.
R.W. Kolb, op. cit., s. 37.

Instrumenty zarz¹dzania ryzykiem przez przedsiêbiorców

81

nych. Wyró¿nia siê zabezpieczenie przed ryzykiem spadku cen (short hedge)
i zabezpieczenie od wzrostu cen (long hedge). Przyk³adem zabezpieczenia
przed spadkiem cen jest terminowa sprzeda¿ instrumentów bazowych (sprzeda¿ futures na instrument bazowy zabezpieczany) w celu zabezpieczenia
posiadanych aktywów przed utrat¹ wartoci. Long hedge polega na terminowym kupnie instrumentu bazowego (np. kupno futures opartego na instrumencie zabezpieczanym) w celu unikniêcia wzrostu cen instrumentu bazowego, który planuje siê kupiæ w przysz³oci. W hedgingu pochodne s³u¿¹
zmniejszeniu b¹d eliminacji ryzyka i unikaniu niekorzystnych zmian cen
instrumentów podstawowych przez inwestorów. W spekulacji inwestor próbuje przewidzieæ i wykorzystaæ zmiany cen instrumentu bazowego.
Zabezpieczenie siê przed ryzykiem zmiany ceny aktywu (instrumentu
podstawowego) oznacza zabezpieczenie wysokoci wp³ywów uczestnika rynku. Ten cel jest realizowany na rynkach finansowych niezale¿nie od sposobu
organizacji rynku. Podmioty uczestnicz¹ce w transakcjach zabezpieczaj¹ siê
przed zwiêkszonym ryzykiem lub jego okrelonym wymiarem43.
Polskie prawo podatkowe nie zawiera regulacji szczególnych odnosz¹cych siê do opodatkowania instrumentów pochodnych i dlatego stosuje siê do
nich ogólne zasady opodatkowania przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Z punktu widzenia prawa podatkowego cel zawarcia transakcji terminowej jest relatywnie ma³o istotny, wa¿ne natomiast kiedy transakcja
przynosi przychód i jakie s¹ koszty poniesione w celu uzyskania przychodu.
Wród kosztów mo¿na znaleæ op³aty gie³dowe i prowizje poredników, pomimo ¿e transakcja zostanie wykonana w przysz³oci. Wydatki zalicza siê do
kosztów w roku podatkowym, którego dotycz¹. Opodatkowuje siê przychód
w momencie realizacji transakcji.
Transakcje spekulacyjne z punktu widzenia rynku s¹ nieodzowne z tego
wzglêdu, ¿e przejêcie wysokiego ryzyka od zabezpieczaj¹cych siê na rynku
umo¿liwia dojcie transakcji do skutku. Gdyby na rynku instrumentów pochodnych byli tylko ci, którzy zabezpieczaliby siê od wahañ cen, p³ynnoæ
rynku by³aby niska i w ostatecznoci zabezpieczenie nie mog³oby dojæ do
skutku. Spekulant przenosz¹c ryzyko staje siê niejako porednikiem (traderem), sam zreszt¹ kumuluje ryzyko i konstruuje swój portfel. Ponadto spekulacja  rozumiana jako chêæ nadzwyczajnych czy ponadprzeciêtnych zysków
 jest pojêciem charakterystycznym dla dzia³alnoci gospodarczej i poprawia
efektywnoæ rynku. Inwestor na rynku instrumentów pochodnych jest zobowi¹zany do wp³acania kwot odzwierciedlaj¹cych poziom ryzyka zawartych
przez niego transakcji44. Im wy¿sze ryzyko cenowe z dnia na dzieñ, tym
43 M. Biegañski, A. Janc, Hedging i nowoczesne us³ugi finansowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznañ 2001, s. 25.
44 A. Szopa (red.), An introduction to derivatives, Reuters Limited 1999, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 134.
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wy¿szy poziom wp³acanego depozytu (margin) uczestnika rynku. Zarówno
spekulant, jak i zabezpieczaj¹cy swoje aktywa musz¹ siê liczyæ ze wzrostem
lub spadkiem ryzyka i koniecznoci¹ wp³acenia rodków depozytu gwarancyjnego. Monitorowanie ryzyka na regulowanym rynku instrumentów pochodnych ogranicza, chocia¿ nie eliminuje spekulacyjnych inicjatyw inwestorów.
O spekulacji na rynku instrumentów pochodnych mówi siê z punktu
widzenia technik zawierania transakcji. Naturê transakcji spekulacyjnej
mo¿na próbowaæ obserwowaæ, porównuj¹c warunki lub kryteria wp³ywaj¹ce
na kszta³towanie siê cen w transakcji z analiz¹ teoretyczn¹. Tendencje spekulacyjne mo¿e zaobserwowaæ analityk dokonuj¹cy analizy transakcji na rynku.
Arbitra¿, chocia¿ nie jest wy³¹cznie zwi¹zany z instrumentami pochodnymi, polega na zawieraniu w tym samym czasie i przez ten sam podmiot
dwóch lub wiêcej transakcji gwarantuj¹cych zysk, gdy¿ s¹ to transakcje
wykorzystuj¹ce ró¿ne ceny na te same instrumenty na ró¿nych rynkach.
Arbitra¿ mo¿e dotyczyæ rynku kasowego i terminowego tego samego instrumentu bazowego (arbitra¿ cash and carry), choæ mo¿na go te¿ zastosowaæ,
gdy kurs kontraktu odchyla siê od kursu teoretycznego. Na rozwiniêtych
rynkach cena terminowa nie ró¿ni siê zbytnio od ceny teoretycznej w³anie
dziêki dzia³aniom arbitra¿ystów. Wystêpowanie du¿ych odchyleñ kursu kontraktów na WIG 20 od wartoci teoretycznej na polskiej gie³dzie papierów
wartociowych nie jest przejawem dobrej sytuacji, poniewa¿ przyczyn¹ odchyleñ wartoci jest m.in. niska p³ynnoæ rynku krótkiej sprzeda¿y akcji.
Arbitra¿ mo¿e byæ dokonywany tak¿e miêdzy ró¿nymi cenami instrumentów pochodnych, tak jak w przypadku ceny futures i ceny realizacji opcji
na futures (nazywane parytetem put-call). W klasycznych transakcjach arbitra¿owych ryzyko straty nie wystêpuje, a inwestor nie musi przewidywaæ
zmian cen instrumentu. Transakcje te wymagaj¹ jednak du¿ego zaanga¿owania kapita³u, gdy¿ zobowi¹zuj¹ do obecnoci na wielu rynkach, które oferuj¹
pochodne45 . Wi¹¿e siê to z du¿ymi kosztami i odrêbn¹ strategi¹ na rynku
finansowym w ogólnoci. Arbitra¿ pozwala ponadto na sp³aszczanie ró¿nic
cenowych miêdzy rynkami.
Rynek instrumentów finansowych, a w szczególnoci rynek instrumentów pochodnych to forum, na którym dokonuje siê dyslokacji kapita³ów, ale
te¿ generuje kapita³y. Jest to wa¿na funkcja rynku instrumentów pochodnych, o której nie nale¿y zapominaæ przy okazji analizy funkcji tego rynku.
W klasycznym ujêciu  jak wczeniej wspomniano  instrumenty pochodne
wype³niaj¹ funkcjê zabezpieczaj¹c¹ i spekulacyjn¹. Funkcje instrumentów
pochodnych s¹ tak¿e okrelane w zwi¹zku z funkcjami inwestycyjnymi klasycznych instrumentów finansowych. Transakcja na instrumentach pochod45 M. Lemonnier, Instrumenty zarz¹dzania finansowego. Wybrane zagadnienia prawne,
Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s. 64 i n.
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nych mo¿e byæ traktowana przez inwestora jako swoistego rodzaju substytut
inwestycji w aktywach i s³u¿yæ dywersyfikacji ryzyka w portfelu. Przy zastosowaniu efektu dwigni transakcja daje mo¿liwoæ uzyskania du¿ego zysku
przy niewielkim zaanga¿owaniu finansowym. Mo¿liwoæ tworzenia nowych
aktywów opartych na instrumentach pochodnych jest ich nowym wa¿nym
zastosowaniem. Aktywa podstawowe (bazowe) s¹ rozdzielane na czêci i oferowane na rynku w postaci ró¿nych instrumentów opartych na ró¿nych elementach aktywów. Transakcje i strategie na rozwiniêtym rynku finansowym
s¹ jednak na tyle skomplikowane, ¿e trudno czêsto rozgraniczyæ funkcje
pe³nione przez instrumenty pochodne. Teoretycznie, jeli inwestor redukuje
ryzyko, to zabezpiecza siê, a gdy nie redukuje ryzyka, to powinien pe³niæ rolê
spekuluj¹cego na rynku. Ponadto inwestor mo¿e zabezpieczyæ jeden papier
wartociowy albo ca³y portfel. W tym ostatnim przypadku stopieñ, w jakim
instrumenty pochodne stanowi¹ zabezpieczenie, mo¿e byæ efektem proporcji
instrumentów pochodnych zawartych w portfelu do reszty portfela46.
Instrumenty pochodne poza zasadnicz¹ swoj¹ funkcj¹ zabezpieczaj¹c¹
nie powinny redukowaæ ca³ego ryzyka wynikaj¹cego z dzia³alnoci gospodarczej. Wród celów transakcji terminowych znajdujemy zarz¹dzanie podatkami, chocia¿ nie jest to uznawane za cel dominuj¹cy. Przyk³adem tego mog¹
byæ transakcje opcyjne. Opcje pracownicze w systemie amerykañskim w momencie realizacji mog³y przynieæ podwy¿szenie kosztów dla spó³ki emitenta
opcji. Gdy pracownik realizowa³ opcjê, ró¿nicê miêdzy cen¹, jak¹ zap³aci³ za
akcje, a ich kursem gie³dowym spó³ka mog³a potr¹ciæ z podatku47. Inne cele
realizowane przez instrumenty pochodne to wykorzystanie mo¿liwoci finansowego rynku globalnego, uwidocznienie siê na rynku miêdzynarodowym,
wzbogacenie produktów oferowanych klientom korporacyjnym.
W zwi¹zku z ewidencj¹ transakcji na instrumentach pochodnych istotne
jest zakwalifikowanie pochodnych do okrelonych celów: spekulacyjnego lub
zabezpieczaj¹cego. Cel spekulacyjny wi¹¿e siê z chêci¹ osi¹gniêcia przez inwestora zysku wy³¹cznie na zmianie cen. Spekuluj¹cy jest jednak nara¿ony
na du¿e i teoretycznie nieograniczone straty. Zarabia nie tylko na zdolnoci
do ponoszenia ryzyka, gdy¿ jego strategia wynika ze znajomoci rynku,
a szczególnie z przewidywania przysz³ych relacji cenowych. Jeli spekuluj¹cy
przewiduje, ¿e nast¹pi wzrost ceny towaru A w stosunku do ceny towaru B,
to zajmie pozycjê krótk¹ na rynku towaru A (sprzedaje na rynku futures)
i pozycjê d³ug¹ na rynku towaru B (czyli kupuje na rynku futures). Cel
zabezpieczaj¹cy zwi¹zany jest z obaw¹ inwestorów przed niekorzystnymi
46
47

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe..., s. 132.
Takiego potr¹cenia podatku o 9,2 mld dolarów dokona³ Microsoft w latach 20002002.
Opcje mened¿erskie (pracownicze) w Polsce stanowi¹ tak¿e sposób wynagradzania pracowników, chocia¿ czêciej jest stosowana umowa mened¿erska jako sposób zabezpieczenia interesów
cz³onków w³adz spó³ki.
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zmianami cen instrumentów bazowych. Aby uj¹æ w ksiêgach transakcjê na
instrumentach pochodnych jako zabezpieczaj¹c¹, nale¿y wzi¹æ pod uwagê
wyst¹pienie koniecznych uwarunkowañ.
Zabezpieczane ryzyko musi byæ zwi¹zane z aktywami lub pasywami,
a transakcja jest dokonywana w celu ograniczenia ryzyka zwi¹zanego z dzia³alnoci¹ podmiotu pod pewnymi warunkami. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, przed rozpoczêciem zabezpieczenia sporz¹dza siê dokumentacjê, w której okrela siê cel i strategie zarz¹dzania ryzykiem, instrument
zabezpieczany, zabezpieczane sk³adniki aktywów i pasywów lub planowan¹
transakcjê zabezpieczan¹. Nale¿y równie¿ okreliæ ryzyko zwi¹zane z zabezpieczan¹ pozycj¹ lub transakcj¹ oraz okres zabezpieczenia, opisaæ metody
pomiaru efektywnoci zabezpieczenia zmian wartoci godziwej lub przep³ywów pieniê¿nych pozycji zabezpieczanej zwi¹zanej z ryzykiem zabezpieczanym. Zabezpieczanie wymaga wyznaczenia jednej lub kilku pozycji zabezpieczaj¹cych, tak aby kompensowa³y w ca³oci lub w czêci zmiany wartoci
godziwej instrumentów zabezpieczanych. Inny rodzaj zabezpieczenia dotyczy
zabezpieczenia zmian przep³ywów pieniê¿nych wynikaj¹cych z okrelonego
ryzyka (cash flow hedge) lub zabezpieczenia udzia³ów w aktywach netto
jednostki zagranicznej.
Nabywaj¹cy kontrakty spekuluj¹ na wzrost kursu, a zbywaj¹cy kontrakty spekuluj¹ na spadek kursu. Spekulacja na zni¿kê polega na sprzeda¿y
kontraktów terminowych, licz¹c na spadek kursu. Spekulacja na zwy¿kê
kursu polega na zakupie kontraktów terminowych w oczekiwaniu wzrostu
kursu.
W ostatnich latach francuskie samorz¹dy terytorialne zaczê³y masowo
stosowaæ instrumenty pochodne, w szczególnoci pochodne kredytowe, do
zabezpieczenia wyp³acalnoci nale¿noci bez liczenia siê z ryzykami instrumentów i koniecznymi procedurami kontrolnymi instrumentów pochodnych.
Taka praktyka sta³a siê przedmiotem krytyki ze strony ekonomistów. Podobny problem spotka³ polskich przedsiêbiorców z opcjami walutowymi. Kryzys
finansowy 20072009 doprowadzi³ do zahamowania transakcji na pochodnych tak¿e tych egzotycznych, zostawiaj¹c ich rozwój inwestorom kwalifikowanym.
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Wykluczenia projektanta z postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 uwagi na tle art. 24 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówieñ publicznych
Zagadnienia wstêpne
W praktyce planowania i przeprowadzania inwestycji budowlanych przez
podmioty obowi¹zane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówieñ publicznych1 niejednokrotnie zdarza siê, ¿e proces inwestycyjny przeprowadzany jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to wykonanie
dokumentacji projektowej, za drugi obejmuje realizacjê obiektu budowlanego
na podstawie uzyskanego projektu. Taki sposób prowadzenia inwestycji jest
zapewne d³u¿szy ni¿ w przypadku procedury zaprojektuj i wybuduj, jednak
pozostawia zamawiaj¹cemu wiêkszy wp³yw na rezultaty etapu projektowania. W przypadku wielu inwestycji pozwala równie¿ na wieloletnie planowanie realizacji inwestycji bez koniecznoci ich rozpoczynania. Umo¿liwia to
tak¿e zamawiaj¹cemu efektywniejsze planowanie wydatków w bud¿ecie na
sam¹ inwestycjê.
Podzia³ procesu inwestycyjnego na dwa etapy skutkuje koniecznoci¹
przeprowadzenia dwóch postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego.
1

Tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 (dalej cytowana jako p.z.p.).
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Przedmiotem pierwszego z nich jest sporz¹dzenie dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego i projektu wykonawczego), natomiast drugiego  wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. Na gruncie
obowi¹zuj¹cych przepisów mog¹ pojawiæ siê w¹tpliwoci, czy zarówno
w pierwszym, jak i drugim postêpowaniu wykonawc¹ mo¿e byæ ten sam
podmiot. Osoba, której udzielono zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, mo¿e podlegaæ wy³¹czeniu z postêpowania na roboty
budowlane w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Przedmiotem niniejszego
artyku³u jest analiza przes³anek wy³¹czenia projektanta w przypadku zaistnienia wy¿ej opisanej sytuacji2.

1. Przes³anki wykluczenia z postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego osoby, która wykonywa³a
bezporednio czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem
prowadzonego postêpowania
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p., z postêpowania o udzielenie zamówienia wyklucza siê wykonawców, którzy wykonywali bezporednio czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem prowadzonego postêpowania lub pos³ugiwali
siê w celu sporz¹dzenia oferty osobami uczestnicz¹cymi w dokonywaniu tych
czynnoci, chyba ¿e udzia³ tych wykonawców w postêpowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji.
Na wstêpie trzeba zauwa¿yæ, ¿e w oparciu o przepisy dzia³u II rozdzia³u 2 p.z.p. wykonanie dokumentacji projektowej jest dokonywaniem czynnoci zwi¹zanych z przygotowaniem prowadzonego postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego3. W zwi¹zku z powy¿szym nie powinno budziæ w¹tpliwoci, i¿ w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. bêdzie mieæ zastosowanie do osób
wykonuj¹cych dokumentacjê projektow¹.
W doktrynie przewa¿a pogl¹d, ¿e celem omawianego przepisu jest realizacja zasady uczciwej konkurencji4. Nie bez znaczenia dla analizy zagadnienia poruszanego w niniejszym artykule jest przeledzenie zmian dokonywanych w treci art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Do 2006 r. przepis ten przewidywa³,
¿e ka¿da osoba5, która wykonywa³a czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem
2 Rozwa¿ania zawarte w niniejszym artykule nie bêd¹ dotyczy³y zamówieñ udzielanych
w trybie negocjacji bez og³oszenia oraz z wolnej rêki, jako ¿e w tych trybach art. 24 ust. 2 pkt 1
p.z.p. nie stosuje siê.
3 Patrz: art. 31 p.z.p.
4 Patrz: M. Stachowiak, [w:] M. Stachowiak, J. Jurzykowski, W. Dzier¿anowski, Prawo
zamówieñ publicznych. Komentarz, Kraków 2004, s. 124.
5 Z wyj¹tkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w cile
okrelonych wypadkach.

Wykluczenia projektanta z postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego...

87

prowadzonego postêpowania podlega³a wykluczeniu6. Nale¿y zatem dojæ do
wniosku, ¿e do czasu wejcia w ¿ycie nowelizacji art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p.7
ustawodawca przyjmowa³, ¿e za ka¿dym razem, gdy w postêpowaniu o udzielenie zamówienia bierze udzia³ osoba, która wykonywa³a czynnoci zwi¹zane
z przygotowaniem prowadzonego postêpowania, to taki stan bezwzglêdnie
narusza zasadê uczciwej konkurencji. Prawid³owoæ takiego stanowiska na
tle wczeniejszego brzemienia art. 24 p.z.p. potwierdzi³ Prezes Urzêdu Zamówieñ Publicznych w odpowiedzi na zapytanie poselskie z dnia 19 marca 2004 r.8
Wskazano tam, ¿e sporz¹dzenie dokumentacji projektowej oraz kosztorysu
inwestorskiego bêdzie niew¹tpliwie faworyzowa³o jego wykonawcê, bowiem
inni wykonawcy nie bêd¹ posiadali wiedzy o ustalonej wartoci zamówienia,
co mo¿e mieæ wp³yw na wynik postêpowania.
Wspomniana nowelizacja p.z.p. z 2006 r. ograniczy³a, jak siê wydaje,
bezwzglêdny obowi¹zek wykluczenia podmiotów, które wykonywa³y bezporednio czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem prowadzonego postêpowania.
Wniosek taki mo¿e sugerowaæ dodanie zwrotu: chyba ¿e udzia³ tych wykonawców w postêpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Analiza w³anie
tej zmiany jest niezwykle istotna z punktu tematu niniejszego opracowania.
Ustawodawca uzna³ bowiem, ¿e mog¹ zaistnieæ takie okolicznoci faktyczne,
które spowoduj¹, i¿ ubieganie siê o udzielenie zamówienia publicznego przez
osoby wykonuj¹ce czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem prowadzonego postêpowania nie bêdzie mog³o byæ uznane za naruszenie zasady uczciwej konkurencji9.
6 W doktrynie wskazywano nawet, ¿e osoba decyduj¹ca siê na powziêcie czynnoci,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p., podejmowa³a tym samym decyzjê o nieuczestniczeniu w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Patrz: M. Stachowiak [w:] M. Stachowiak, J. Jurzykowski, W. Dzier¿anowski, Prawo zamówieñ publicznych..., s. 124125.
7 Przepis ten zosta³ zmieniony na mocy art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie
ustawy  Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnoci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. nr 79, poz. 551 ze zm.).
8 Odpowied Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych na zapytanie nr 2787 w sprawie
interpretacji zapisów ustawy Prawo zamówieñ publicznych dotycz¹cych jednostek projektowania, [online] <http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf?Open>, dostêp: 3.11.2010. Stanowisko to, jako
aktualne, znajduje siê obecnie w opinii prawnej Wykluczenie z postêpowania wykonawców,
którzy wykonywali czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem prowadzonego postêpowania, opublikowanej na stronie internetowej Urzêdu Zamówieñ Publicznych, mimo nowelizacji art. 24 ust.
2 pkt 1 p.z.p.
9 W tym miejscu podkreliæ nale¿y, i¿ jak wynika z treci uzasadnienia rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy  Prawo zamówieñ publicznych (druk sejmowy nr 127), zmiana
art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. spowodowana by³a przede wszystkim zamiarem uwzglêdnienia tez
z orzeczenia wydanego w dniu 3 marca 2005 r. przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci
w sprawach C-21/03 i C-34/03 Fabricom SA p. Belgii (na temat przedmiotowego orzeczenia ETS
czytaj w dalszej czêci artyku³u). S³usznie zauwa¿a W. Stodolak, i¿ g³ównym celem nowelizacji
przedmiotowego artyku³u by³o umo¿liwienie wykonawcy wykazania tego, ¿e jego udzia³
w postêpowaniu nie naruszy zasady uczciwej konkurencji. Patrz: W. M. Stodolak, [w:]
W. Hartung, P. Laudañski, W. M. Stodolak, M. Strêciwilk, M. Winiarz, Zamówienia publiczne
po nowelizacji, Wroc³aw 2007, s. 172.
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2. Przes³anki uzasadniaj¹ce, ¿e udzia³
wykonawcy-projektanta w postêpowaniu
nie naruszy zasady uczciwej konkurencji
Maj¹c na wzglêdzie poczynione wczeniej uwagi, niezbêdne staje siê
wskazanie, jakie okolicznoci faktyczne mog¹ przes¹dzaæ o tym, ¿e projektant nie zostanie wykluczony z postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Mo¿liwoæ precyzyjnego
okrelenia tych¿e okolicznoci wydaje siê byæ niezwykle istotna z praktycznego punktu widzenia. Brak pewnoci wykonawców-projektantów w zakresie
mo¿liwoci ubiegania siê o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane mo¿e skutkowaæ podejmowaniem przez te podmioty prób ominiêcia przepisów ustawowych10. Nie powinno przy tym budziæ w¹tpliwoci, i¿
przes³anki wykluczenia z postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
powinny byæ tak okrelone, by ka¿dy wykonawca przed z³o¿eniem oferty
móg³ samodzielnie oceniæ, czy podlega wykluczeniu.
Przed omawian¹ nowelizacj¹ p.z.p. kwestia wykluczenia projektanta
w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 1 nie powinna rodziæ wiêkszych kontrowersji.
Na tej podstawie osoba taka ka¿dorazowo podlega³a wykluczeniu11. Obecna
treæ omawianego przepisu mo¿e natomiast byæ przyczyn¹ sporów pomiêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹12. Wprowadzenie postanowieñ mog¹cych rodziæ
takie w³anie konsekwencje nie jest dobrym rozwi¹zaniem dla praktyki stosowania przepisów p.z.p. Dlatego konieczne wydaje siê zasygnalizowanie kilku okolicznoci, które mog³yby stanowiæ podstawê do uwzglêdnienia oferty
sk³adanej przez wykonawcê pos³uguj¹cego siê osob¹ projektanta. Wskazanie
takich okolicznoci nale¿y poprzedziæ analiz¹ przyczyn, jakie sk³oni³y ustawodawcê do wprowadzenia art. 24 ust. 2 pkt 1 do p.z.p. Jak podkrelano
wczeniej, g³ówn¹ tego przyczyn¹ by³a chêæ realizacji zasady uczciwej konkurencji. Jak siê wydaje, realizacja tej¿e zasady na mocy omawianego przepisu
by³a dla ustawodawcy istotna.
Wykonawcy, którzy wykonywali czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem
prowadzonego postêpowania, znajduj¹ siê w lepszej sytuacji ni¿ ci, którzy
o postêpowaniu dowiaduj¹ siê z og³oszenia. W szczególnoci maj¹ oni wczeniej informacjê o tym, ¿e postêpowanie o udzielenie konkretnego postêpowania bêdzie wszczynane. Niew¹tpliwie projektant ma dog³êbn¹ wiedzê na
temat przedmiotu zamówienia i mo¿e wczeniej poczyniæ przygotowania
10 Np. poprzez wystêpowanie w jednym z postêpowañ pod szyldem innej osoby. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e dotyczy to zarówno sytuacji, gdy wykonawca jest jednoczenie projektantem, jak
równie¿ gdy pos³uguje siê osobami wykonuj¹cymi projekt, nawet je¿eli by³y pracownikami lub
podwykonawcami u projektanta.
11 Por. M. Stachowiak, [w:] M. Stachowiak, J. Jurzykowski, W. Dzier¿anowski, Prawo
zamówieñ publicznych..., s. 124-125,
12 M. P³u¿añski, Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 265.
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zmierzaj¹ce do tego, by jego oferta by³a najkorzystniejsza. W szczególnoci
mo¿e on nabyæ niezbêdne maszyny i urz¹dzenia, wprowadziæ zmiany organizacyjne w przedsiêbiorstwie u³atwiaj¹ce realizacjê zadania. Ponadto oferowana przez niego cena i termin wykonania nie bêd¹ musia³y uwzglêdniaæ koniecznoci zapoznania siê z dokumentacj¹ projektow¹ w takim zakresie, jak
bêd¹ to musieli uczyniæ pozostali wykonawcy. Omawiane okolicznoci mog¹
powodowaæ znaczne w¹tpliwoci, czy udzia³ projektanta w postêpowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego na roboty budowlane w ogóle móg³by
kiedykolwiek nie naruszaæ zasady uczciwej konkurencji. Wydaje siê bowiem,
¿e osoba, która wykona³a ca³¹ dokumentacjê projektow¹, mo¿e mieæ wiêksz¹
wiedzê na temat przedmiotu zamówienia ni¿ sam zamawiaj¹cy.
Zdaniem autorów mo¿liwoæ taka pomimo wy¿ej wskazanych uwag istnieje, choæ w bardzo ograniczonym spektrum. Dopuszczenie projektanta wymaga ka¿dorazowo dog³êbnej analizy konkretnych okolicznoci danego zamówienia oraz poprzedzaj¹cego go zlecenia na roboty projektowe13. Szczególnie
wiele uwagi nale¿y powiêciæ analizie przedmiotu zamówienia, w tym jego
opisowi w SIWZ oraz do³¹czonym do specyfikacji dokumentom. Dok³adna
analiza powinna pomóc ustaliæ, czy wykonawca pos³uguj¹cy siê projektantem
mia³ lepsz¹ wiedzê ni¿ inni wykonawcy. Je¿eli zatem udzia³ w postêpowaniu
przygotowawczym nie da³ przewagi jednemu z podmiotów staraj¹cych siê
o zamówienie, poprzez np. d³u¿szy czas na pozyskanie rodków finansowych
lub innego wykorzystania wiedzy o postêpowaniu, której nie mieli inni wykonawcy, to podmiot ten nie powinien zostaæ wykluczony z tego postêpowania.
Taka sytuacja mog³aby wyst¹piæ, gdyby przedmiot zamówienia by³ zbie¿ny
z przedmiotem dzia³alnoci wykonawcy na ogó³ przez niego wykonywanej,
a mo¿liwoæ wykonania zamówienia nie poci¹ga³a dla tego podmiotu potrzeby przeprowadzania zmian w organizacji przedsiêbiorstwa, koniecznoci nabycia okrelonych maszyn i urz¹dzeñ itp.14 Taki sam wniosek mo¿na wywieæ, gdy informacje konieczne do spe³nienia wymogów zamawiaj¹cego,
w szczególnoci do okrelenia ceny, s¹ ogólnie dostêpne.

13
14

Wyrok Krajowej Izby Odwo³awczej z dnia 1 padziernika 2008 r. (KIO/UZP 986/08).
P. Winiewski wskazuje, i¿ przes³ank¹ uzasadniaj¹c¹ brak koniecznoci wykluczenia
wykonawców w oparciu o omawianym przepis (w zakresie nie naruszenia zasady uczciwej
konkurencji) jest niedokonanie przez takiego wykonawcê czynnoci lub nienabycie wiedzy, która pozwoli³aby mu na uzyskanie zamówienia publicznego przy pomocy rodków nieznajduj¹cych
usprawiedliwienia w mechanizmie konkurencji (P. Winiewski [w:] G. Wicik, P. Winiewski,
Prawo zamówieñ publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 185). Trudno jednak zgodziæ siê ze
stanowiskiem, jakoby ju¿ sam fakt nabycia okrelonej wiedzy, która jedynie teoretycznie mog³aby przes¹dziæ o udzieleniu wyonawcy zamówienia publicznego, móg³by naruszaæ zasadê uczciwej konkurencji. Okolicznoci te nale¿y oceniaæ przede wszystkim w sposób realny. Czêsto ju¿
sam przedmiot zamówienia powoduje, ¿e przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê dzia³alnoci¹ zbie¿n¹
z tym¿e przedmiotem nie musz¹ podejmowaæ ¿adnych nadzwyczajnych czynnoci, które mia³yby
umo¿liwiæ im z³o¿enie oferty czy wykonanie zamówienia.
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Nie bez znaczenia jest równie¿ sam sposób wykonania dokumentacji
projektowej. Je¿eli bowiem okaza³oby siê, ¿e dokumentacja ta budzi du¿e
w¹tpliwoci interpretacyjne wród innych wykonawców, niew¹tpliwie podmiot taki by³by w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do nich. Z drugiej
jednak strony wykonawcy ci mog¹ celowo zg³aszaæ w¹tpliwoci interpretacyjne, tak aby spowodowaæ jego wykluczenie15.
Podkreliæ raz jeszcze nale¿y, i¿ to konkretne okolicznoci pojawiaj¹ce siê
w ramach postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego winny przes¹dzaæ o tym, czy udzia³ wykonawcy nie utrudni uczciwej konkurencji. Przedstawiony powy¿ej jedynie przyk³adowy katalog takich okolicznoci z pewnoci¹
nie mo¿e byæ uznany za uniwersalny, tj. w³aciwy w ka¿dym postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
Problem, jaki wy³ania siê w zwi¹zku ze stosowaniem omawianych przepisów i zaprezentowanym w artykule stanowiskiem, to uzale¿nienie, wobec
braku ugruntowanych pogl¹dów doktryny i orzecznictwa w przedmiotowym
zakresie, wykluczenia wykonawcy od pogl¹dów zamawiaj¹cego i zachowania
pozosta³ych wykonawców. Tak¹ sytuacjê nale¿y oceniæ negatywnie. O ile
w art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. s³usznie przewidziano, ¿e udzia³ wykonawców,
którzy wykonywali bezporednio czynnoci zwi¹zane z przygotowaniem postêpowania, nie zawsze bêdzie naruszaæ zasadê uczciwej konkurencji, o tyle
w praktyce jego treæ rodzi niepewnoæ po stronie takiego wykonawcy
w kluczowej kwestii, tj. mo¿liwoci udzia³u w postêpowaniu.
Zauwa¿yæ równie¿ trzeba, ¿e bez wiêkszego znaczenia dla omawianego
problemu jest to, i¿ zasad¹ staje siê16, ¿e na mocy umowy o prace projektowe
projektant zobowi¹zany jest nie tylko do wykonania dokumentacji projektowej, ale równie¿ sprawowania nadzoru autorskiego17. Trudno wyobraziæ
sobie, by ju¿ tylko z tego powodu udzia³ projektanta w postêpowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane mia³ naruszaæ
zasadê uczciwej konkurencji i skutkowaæ koniecznoci¹ wy³¹czenia tego
podmiotu z postêpowania. Zobowi¹zanie do pe³nienia nadzoru autorskiego
pozostaje bez wp³ywu na samo postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

15 Teoretycznie ¿¹danie wykluczenia wykonawcy (projektanta lub pos³uguj¹cego siê osobami bior¹cymi udzia³ w projektowaniu) na skutek takiego zachowania pozosta³ych wykonawców
mog³oby zostaæ uznane za sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego czy dobrych obyczajów.
Z praktycznego punktu widzenia udowodnienie tego, ¿e wykonawcy celowo zg³aszaj¹ uwagi
odnonie do dokumentacji, jest znacznie utrudnione.
16 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2009, s. 889.
17 Por. art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r., nr 243, poz. 1623).
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3. Okrelenie podmiotu, na którym spoczywa ciê¿ar
dowodu w zakresie wykazania nienaruszenia
lub naruszenia zasady uczciwej konkurencji
przez udzia³ w postêpowaniu wykonawcy,
o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p.
Treæ komentowanego artyku³u budzi równie¿ w¹tpliwoci co do wskazania podmiotu, na którym spoczywa ciê¿ar dowodu w zakresie wykazania, ¿e
udzia³ konkretnego wykonawcy w postêpowaniu nie bêdzie narusza³ zasady
uczciwej konkurencji.
W doktrynie podkrela siê, ¿e ciê¿ar dowodu w takim przypadku spoczywa na wykonawcy, natomiast zamawiaj¹cy winien twierdzenia te poddaæ
rzetelnej weryfikacji celem ustalenia, czy udzia³ wykonawcy nie utrudni
uczciwej konkurencji18. W tym zakresie zastosowanie ma przede wszystkim
art. 6 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem to wykonawca sk³adaj¹cy
ofertê by³by zobowi¹zany do wykazania, ¿e nie podlega wykluczeniu. Taka
interpretacja powoduje jednak, ¿e w zasadzie art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p.
tworzy wzruszalne domniemanie prawne. Wykonawca móg³by przekonaæ zamawiaj¹cego, ¿e jego wczeniejsze uczestnictwo w projektowaniu nie narusza
zasady konkurencji, a tym samym nie powinien on byæ wykluczony z postêpowania. Wydaje siê, ¿e podobne stanowisko prezentuje P. Winiewski, wskazuj¹c jednoznacznie ¿e zasad¹ jest wykluczenie z postêpowania wykonawców, którzy wykonywali pewne czynnoci zwi¹zane z jego przygotowaniem,
wyj¹tkiem, który nie mo¿e byæ interpretowany rozszerzaj¹co, jest mo¿liwoæ
udzia³u tych wykonawców w postêpowaniu19. Wioski powy¿sze potwierdza
tak¿e wyk³adnia jêzykowa art. 24 ust 2 pkt 1 p.z.p. wraz z jego nowelizacj¹
z 2006 r.
Zaprezentowane wy¿ej pogl¹dy zosta³y w znaczny sposób zakwestionowane w wyroku Krajowej Izby Odwo³awczej z dnia 29 stycznia 2008 r.20
Podniesiono tam, ¿e z samego udzia³u wykonawcy w przygotowywaniu postêpowania i to w sposób bezporedni, czyli przez opracowanie dokumentacji
projektowej i kosztorysu inwestorskiego, nie wynika domniemanie prawne,
¿e wykonawca taki ma przewagê konkurencyjn¹ nad innymi uczestnikami
postêpowania. W zwi¹zku z powy¿szym to dopiero odwo³uj¹cy powinien udowodniæ, ¿e w konkretnym przypadku zachodzi naruszenie zasady uczciwej
konkurencji. Ponadto powo³ano tam wyrok Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci z dnia 3 marca 2005 r., w którym zdaniem Krajowej Izby Odwo³awczej stwierdzono, ¿e jednostka zamawiaj¹ca nie mo¿e odmówiæ uczest18 P. Winiewski, [w:] G. Wicik, P. Winiewski, Prawo zamówieñ publicznych..., s. 184
(podobnie I. Skubiszak-Kalinowska, Zam.Pub.Dor.2008.8.20).
19 P. Winiewski, [w:] G. Wicik, P Winiewski, Prawo zamówieñ publicznych..., s. 184.
20 Sygn. akt KIO/UZP 120/07.
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nictwa w postêpowaniu wykonawcy realizuj¹cemu okrelone prace badawcze, daj¹ce informacje na temat zamówienia, chyba ¿e wyka¿e, i¿ przedsiêbiorca odniós³ z tego tytu³u nieuzasadnione korzyci mog¹ce zniekszta³ciæ
normalne warunki konkurencji. Orzeczenie to jest korzystne tak dla wykonawców sk³adaj¹cych ofertê, jak i zamawiaj¹cych. Nie ma ju¿ bowiem potrzeby badania, czy oferta z³o¿ona przez projektanta lub podmiot korzystaj¹cy
z us³ug takiej osoby podlega wykluczeniu, czy te¿ nie. Maj¹c jednak na
uwadze obowi¹zuj¹c¹ treæ art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p., ze wskazanym wyrokiem nie sposób siê zgodziæ. Przede wszystkim zauwa¿yæ nale¿y, i¿ Krajowa
Izba Odwo³awcza, uzasadniaj¹c swój pogl¹d stanowiskiem Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoci, nie zwróci³a uwagi, ¿e ten¿e wyrok w ogóle nie
dotyczy³ kwestii, której przedmiotem by³o postêpowanie tocz¹ce siê pod sygnatur¹ KIO/UZP 120/07. Trybuna³ wypowiada³ siê w przedmiocie ustalenia,
czy przepisy prawa wspólnotowego stoj¹ na przeszkodzie zasadzie przewidzianej w art. 26 dekretu królewskiego z dnia 25 marca 1999 r., zmieniaj¹cego dekret królewski z dnia 10 stycznia 1996 r. oraz art. 32 dekretu królewskiego z dnia 25 marca 1999 r., zmieniaj¹cego dekret królewski z dnia
8 stycznia 1996 r., zgodnie z któr¹ nie dopuszcza siê do z³o¿enia wniosku
o udzia³ lub z³o¿enia oferty w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy lub us³ugi przez osobê, na której spoczywa³ obowi¹zek wykonania prac o celach badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych w zakresie tych robót budowlanych, dostaw
i us³ug, bez umo¿liwienia tej osobie wykazania, ¿e w danym przypadku
zdobyte przez ni¹ dowiadczenia nie mog³y zak³óciæ konkurencji. Na podstawie wskazanych przepisów zamawiaj¹cy móg³ w ogóle nie dopuciæ tych¿e
podmiotów do udzia³u w postêpowaniu, i to bez analizowania okolicznoci
powoduj¹cych naruszenie zasady uczciwej konkurencji21.
Niew¹tpliwie w obowi¹zuj¹cym w Polsce stanie prawnym powy¿szy problem nie istnieje w zwi¹zku z faktem, ¿e wykonawca mo¿e udowadniaæ przed
zamawiaj¹cym, ¿e jego udzia³ w postêpowaniu nie narusza zasady uczciwej
konkurencji. To zamawiaj¹cy musi oceniæ w oparciu o dostarczone przez
oferenta wyjanienia i dowody, ¿e jego udzia³ w postêpowaniu nie narusza
zasady uczciwej konkurencji. To zamawiaj¹cy ma oceniæ stan zagro¿enia dla
konkurencyjnoci w zwi¹zku z uczestnictwem wykonawcy w postêpowaniu22 . Weryfikacja prawid³owoci podjêtej przez zamawiaj¹cego w tym zakresie decyzji mo¿e byæ dokonana przez Krajow¹ Izbê Odwo³awcz¹, a pónej
ewentualnie przez s¹d powszechny na podstawie skargi. Jednak w tych przypadkach skar¿¹cy musia³by udowodniæ, ¿e w danej sprawie dosz³o do naru21 Powo³ywany wyrok ETS by³ jedn¹ z przyczyn nowelizacji art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p.
i jego obecne brzmienie jest zgodne z treci¹ przedmiotowego orzeczenia.
22 Tak s³usznie A. Szyszkowski, [w:] A. Szyszkowski, A. Trzeniewska-Markowicz, Prawo
zamówieñ publicznych. Komentarz dla praktyków, Gdañsk 2008, s. 64.
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szenia zasady uczciwej konkurencji. Nie sposób przy tym przyj¹æ, ¿e dopiero
na tym etapie istnieje potrzeba weryfikacji, czy dosz³o do naruszenia zasady
uczciwej konkurencji przez udzia³ konkretnego wykonawcy w postêpowaniu.
Jak wczeniej wskazano, zamawiaj¹cy sam musi dokonaæ oceny, czy zaistnia³y przes³anki skutkuj¹ce brakiem wykluczenia zamawiaj¹cego ju¿ na etapie
dopuszczenia do postêpowania. Organy odwo³awcze bêd¹ ewentualnie weryfikowaæ decyzje zamawiaj¹cego, nie mog¹ natomiast go zastêpowaæ. Warto
zaznaczyæ, ¿e zgodnie z przyjêt¹ w art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. zasad¹,
w wiêkszoci przypadków zamawiaj¹cy podejmie decyzje o wykluczeniu oferenta, gdy ten nie dostarczy mu ¿adnych dowodów. Trudno bowiem wyobraziæ sobie sytuacjê, by to zamawiaj¹cy udowadnia³, ¿e udzia³ konkretnego
wykonawcy nie naruszy zasady uczciwej konkurencji. Z istoty rzeczy jego
rola ogranicza siê jedynie do analizy okolicznoci wskazanych przez wykonawcê, który co do zasady podlega³by wykluczeniu. Oczywicie analiza ta nie
mo¿e pomijaæ tych okolicznoci, o których zamawiaj¹cy wie, czy te¿ polegaæ
na bezkrytycznym przyjmowaniu owiadczeñ wykonawcy.
W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem autorów, ubiegaj¹cy siê o udzielenie
zamówienia wykonawca, który wczeniej wykonywa³ czynnoci, o których
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p., winien zgodnie z art. 6 k.c. udowodniæ, ¿e
jego udzia³ w postêpowaniu nie naruszy zasady uczciwej konkurencji. Oczywicie w przypadku, gdyby takiemu wykonawcy udzielono zamówienia publicznego, wówczas na odwo³uj¹cym siê od rozstrzygniêcia postêpowania bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek udowodnienia, ¿e wybór wykonawcy w postêpowaniu
naruszy³ zasadê uczciwej konkurencji. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, i¿ to
odwo³uj¹cy w toku postêpowania odwo³awczego bêdzie wywodzi³ skutki
prawne ze zg³aszanego zarzutu naruszenia omawianej zasady.

4. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
De lege lata nale¿a³oby zauwa¿yæ, i¿ uelastycznienie art. 24 ust 2 pkt 1
p.z.p. poprzez dodanie zwrotu chyba ¿e udzia³ tych wykonawców w postêpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji nie mo¿e byæ ocenione w sposób
bezkrytyczny. O ile bowiem przepis ten pozwala na to, by osoba, której
udzielono zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej,
mog³a ubiegaæ siê o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych, oraz dowodziæ, ¿e jej udzia³ w postêpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, nak³ada na wykonawców ryzyko niekorzystnego dla nich
interpretowania przepisów przez zamawiaj¹cych (posiadaj¹cych lub nieposiadaj¹cych odpowiedniej wiedzy z zakresu zamówieñ publicznych), skutkuj¹cego wy³¹czeniem ich z postêpowania lub jego przed³u¿eniem. Zwrot chyba ¿e
udzia³ tych wykonawców w postêpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
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nie pozwala na wskazanie precyzyjnych granic stosowania art. 24 ust. 2 pkt
1 p.z.p., co z kolei powoduje, i¿ oferenci staraj¹c siê unikn¹æ niepewnoci
swojej sytuacji prawnej, czêsto decyduj¹ siê na przedsiêwziêcie czynnoci,
których skutkiem jest ominiêcie prawa, np. wystêpuj¹c o udzielenie zamówienia publicznego poprzez inny podmiot. W rzeczywistoci zarówno dokumentacja projektowa, jak i wykonanie jej powierzone jest tej samej osobie
(w dwóch postêpowaniach), natomiast formalnie wystêpuj¹ dwie ró¿ne osoby.
Wydaje siê, i¿ obecna regulacja nie realizuje celu, jaki powinien spe³niaæ
art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. De lege ferenda nale¿y postulowaæ, by przes³anki
wy³¹czenia osób, o których mowa w tym przepisie, zosta³y na tyle sprecyzowane, by osoba, której udzielono zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, mog³a przed przyst¹pieniem do kolejnego postêpowania w sposób precyzyjny oceniæ, czy mo¿e podlegaæ wy³¹czeniu na
podstawie omawianego przepisu.

Podsumowanie
Na zakoñczenie nale¿y podkreliæ, i¿ zdaniem autorów analiza badanego
przepisu prowadzi do wniosku, ¿e w obowi¹zuj¹cym stanie prawnym zasad¹
jest wykluczenie oferenta, który projektowa³ obiekty wchodz¹ce w przedmiot
zamówienia lub pos³uguje siê taka osob¹. Brak koniecznoci wykluczenia
takiego oferenta jest jedynie odstêpstwem od ogólnej zasady. Dlatego te¿
je¿eli osoba, która wykonywa³a dokumentacjê projektow¹, nie udowodni, ¿e
w danym konkretnym przypadku jej udzia³ w postêpowaniu nie narusza
zasady uczciwej konkurencji, winna zostaæ wykluczona z postêpowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. Decyzja zamawiaj¹cego w zakresie
wykluczenia ka¿dorazowo powinna uwzglêdniaæ okolicznoci konkretnej
sprawy.
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Dobre praktyki autytu wewnêtrznego
 mo¿liwoci we wszystkich sektorach gospodarki
Audyt wewnêtrzny w jednostce samorz¹du terytorialnego, a tak¿e
w rozwiniêtym sektorze prywatnym ma za zadanie realizacjê wszelkich zaplanowanych celów i dzia³añ. Czynnoci te maj¹ daæ kierownictwu jednostki
pewnoæ, ¿e dzia³ania te s¹ zgodne z prawem i w konsekwencji zmierzaj¹ do
osi¹gania celów. Liczba tych celów jest okrelona w przepisach kompetencyjnych wyodrêbniaj¹cych zadania. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nie wszystkie cele bêd¹
mog³y zostaæ zrealizowane. Taka sytuacja mo¿e byæ spowodowana nieprecyzyjnymi i nieoszacowanymi pomiarami dokonanymi przez komórkê kontroli
wewnêtrznej. Zapobiegaæ takim przypadkom ma dobrze skonstruowany, opisany i prawid³owo dzia³aj¹cy w administracji terytorialnej i firmach prywatnych system audytu wewnêtrznego. Jednak i on mo¿e byæ nara¿ony na wiele
negatywnych czynników  zale¿nych, a czasami niezale¿nych od samych
audytorów. Lista takich sytuacji mo¿e byæ nieograniczona, jednak najistotniejsze i najwa¿niejsze, z którymi jednostki publiczne i prywatne mog¹ siê
zetkn¹æ, to:
 podejmowanie przez kierownictwo jednostki nies³usznych decyzji, chocia¿by na podstawie z³ych ustaleñ audytowych;
 niepowa¿ne traktowanie komórki audytu wewnêtrznego przez kierownictwo jednostki;
 brak profesjonalizmu, odpowiedzialnego podejcia do swoich obowi¹zków
przez audytorów, ewentualnie zwyczajne przemêczenie;
 niedozwolone praktyki ukrywania przez pracowników nieprawid³owych
dzia³añ b¹d nieinformowanie kierownictwa o pope³nieniu przez pracowników czynów maj¹cych charakter dzia³añ niedozwolonych.
Mo¿na st¹d wysun¹æ wniosek, i¿ komórki audytu wewnêtrznego, odpowiednio skonstruowane i zmotywowane, mog¹ z powodzeniem wykrywaæ
wszelkie nieprawid³owoci i nie pozwoliæ na dotkliwe konsekwencje wiadomych lub niewiadomych b³êdów. Kierownicy jednostek coraz czêciej po-
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strzegaj¹ komórki audytowe jako swoich sojuszników, którzy w odpowiednim czasie i za pomoc¹ odpowiednich narzêdzi prawnych  funkcjonalnych
i organizacyjnych  s¹ w stanie ochroniæ jednostkê przed przykrymi zdarzeniami. Mog¹ tak¿e stanowiæ swoistego rodzaju parasol ochronny dla kierownictwa jednostki przed przykrymi konsekwencjami wykrycia nieprawid³owoci przez zewnêtrzne jednostki kontroli b¹d audytu.
Funkcjonowanie wspó³czesnej administracji publicznej musi bezwzglêdnie wi¹zaæ siê z audytem jej dzia³alnoci. W polskim systemie prawnym
wyró¿nia siê nastêpuj¹ce kryteria, ze wzglêdu na które dokonuje siê tego
systemu nadzoru, a mianowicie: legalnoæ, gospodarnoæ, rzetelnoæ i celowoæ1. Wymienione kryteria maj¹ swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawowych. Nale¿y jednak bezwzglêdnie zaznaczyæ, ¿e nie ka¿dy organ administracji publicznej jest lub bêdzie kontrolowany wed³ug tych czterech
przes³anek. Zakres kontroli wyznacza ustawa i to ona okrela prawa i obowi¹zki zarówno podmiotu, który kontroluje, jak i podmiotu, który jest kontrolowany. Ka¿dy organ administracji publicznej musi zdawaæ sobie sprawê,
¿e g³ównym jego celem jest realizacja przypisanych prawem zadañ, a co za
tym idzie  wyeliminowanie wszelkich ewentualnych nieprawid³owoci
i uchybieñ, które zawsze mog¹ siê pojawiæ. St¹d wielki nacisk k³adzie siê
obecnie na wewnêtrzne komórki kontroli wewnêtrznej, a przede wszystkim
na komórki audytu wewnêtrznego.
W 2009 r. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych wprowadzi³ zmiany2 w zakresie funkcjonowania audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Minister Finansów podj¹³ siê wa¿nego
zadania, jakim by³o przet³umaczenie znowelizowanej wersji dotycz¹cej standardów audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych3.
Praktycy zajmuj¹cy siê na co dzieñ audytem zauwa¿yli, i¿ nowe uregulowanie prawne obejmuje wiele nowoci zarówno w treci samych standardów, jak
i nowych rozwi¹zañ prawnych. Audytorzy standardów przymierzyli siê do
okrelenia nowych dzia³añ, obszarów i elementów w ramach audytu, jak
równie¿ zrewidowali stare odniesienia dla ka¿dego dzia³ania i przyporz¹dkowali im zreformowane i czasami zupe³nie nowe znaczenia pojêciowe i interpretacyjne.
Konieczne bêdzie przywo³anie w tym miejscu wa¿nych dzia³añ Sejmu.
Najwa¿niejszym dokumentem, który zmieni³ wiele w obszarze finansów pu1 J. Jagielski, Kontrola w administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
2006, s. 6775.
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240
z pón. zm.).
3 Patrz Komunikat Ministra Finansów nr 1 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnêtrznego (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 12).
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blicznych i samego audytu, jest znowelizowana ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych4. Ustawa ta wesz³a w ¿ycie dopiero 1 stycznia 2010 r. Co ciekawe, zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o finansach publicznych, ustawodawca na³o¿y³ na wszystkie organy administracji publicznej, obowi¹zek posiadania (z dniem 1 stycznia 2010) procedur kontroli
zarz¹dczej. Jak wiadomo, spora czeæ instytucji publicznych nie poradzi³a
sobie z ustawowym obowi¹zkiem opracowania tych procedur. Jednak du¿o
zrozumienia wykaza³y zarówno kontrole zewnêtrzne (Najwy¿sza Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa czy Urz¹d Kontroli Skarbowej), jak
i wewnêtrzne komórki audytu wewnêtrznego, które pomaga³y w opracowywaniu procedur kontroli zarz¹dczej. Sama ustawa o finansach publicznych
w zestawieniu z jej poprzedniczk¹ z roku 2005 wykaza³a nowe uregulowania
w niektórych obszarach funkcjonowania audytu wewnêtrznego jako czêæ
sk³adow¹ struktury organizacyjnej organów administracji publicznej.
Warto w tym miejscu wspomnieæ o zmianach. Najwa¿niejsze dotyczy³y
przede wszystkim:
 zmiany znaczenia definicyjnego samego audytu wewnêtrznego,
 zmiany zakresu podmiotowego podmiotów, które bêd¹ poddane dzia³aniom
audytowym (taka lista w porównaniu z poprzednim wykazem w ustawie
z 2005 r. zosta³a wyd³u¿ona),
 nowych obowi¹zków odnonie do realizacji kontroli zarz¹dczej oraz jej
monitorowania i sprawozdawczoci,
 wprowadzenia pojêcia kontroli zarz¹dczej i jej g³ównych uwarunkowañ,
 wyznaczenia nowych okresów do przygotowania i zatwierdzania sprawozdañ z wykonania planu audytu za ubieg³y rok bud¿etowy (wczeniej by³y
inne terminy dotycz¹ce realizacji tego obowi¹zku  teraz tym terminem
jest ostatni dzieñ stycznia nowego roku bud¿etowego),
 obowi¹zku powo³ania do ¿ycia komitetu audytu, jak równie¿ wskazania
jego zadañ i kompetencji,
 zmiany zakresu kompetencji osób ubiegaj¹cych siê o prawo do wykonywania zadañ audytowych (katalog tych praw zosta³ zwiêkszony i uszczegó³owiony),
 rozszerzenia katalogu podmiotów mog¹cych realizowaæ zadania audytowe
w jednostce sektora finansów publicznych (wczeniej by³a to tylko komórka audytu wewnêtrznego)  obecnie takie zadania mo¿e zrealizowaæ tzw.
us³ugodawca, który nie jest zatrudniony w organie publicznym, lecz realizuje zadania na zasadzie umowy o dzie³o lub umowy zlecenia5.
4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240
z pón. zm.).
5 Patrz rozdzia³ VI Audyt wewnêtrzny oraz koordynacja audytu wewnêtrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ustawy o finansach publicznych, gdzie te uprawnienia
zosta³y wyodrêbnione.
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Omawiaj¹c pozycjê audytu wewnêtrznego w kszta³towaniu polityki kontroli i nadzoru, nale¿y okreliæ pojêcie audytu. Audyt wewnêtrzny jest dzia³alnoci¹ niezale¿n¹ i obiektywn¹, której celem jest wspieranie ministra kieruj¹cego dzia³em lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadañ przez
systematyczn¹ ocenê kontroli zarz¹dczej oraz czynnoci doradcze. Ocena ta
dotyczy w szczególnoci adekwatnoci, skutecznoci i efektywnoci kontroli
zarz¹dczej w dziale administracji rz¹dowej lub jednostce samorz¹du terytorialnego.
Audyt wewnêtrzny prowadzi siê m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzêdach wojewódzkich, izbach celnych, izbach skarbowych czy Narodowym Funduszu Zdrowia, a tak¿e w:
1) pañstwowych jednostkach bud¿etowych, je¿eli kwota ujêtych w planie
finansowym jednostki bud¿etowej dochodów lub kwota wydatków przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³;
2) uczelniach publicznych, je¿eli kwota ujêtych w planie rzeczowo-finansowym przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³;
3) samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej, które nie
zosta³y utworzone przez jednostki samorz¹du terytorialnego, je¿eli kwota
ujêtych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ
40 000 tys. z³;
4) agencjach wykonawczych, je¿eli kwota ujêtych w planie finansowym
przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³;
5) pañstwowych funduszach celowych, je¿eli kwota ujêtych w planie finansowym przychodów lub kosztów przekroczy³a wysokoæ 40 000 tys. z³6.
Audyt wewnêtrzny w jednostce prowadzi audytor wewnêtrzny zatrudniony w jednostce albo us³ugodawca niezatrudniony w jednostce, zwany dalej
us³ugodawc¹.
W jednostce samorz¹du terytorialnego zadania przypisane kierownikowi
jednostki zwi¹zane z audytem wewnêtrznym wykonuj¹ odpowiednio: wójt,
burmistrz, prezydent miasta, przewodnicz¹cy zarz¹du jednostki samorz¹du
terytorialnego. Bardzo jednak czêsto komórki audytu wewnêtrznego s¹ tworzone w firmach prywatnych, by obok funkcjonuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej zwiêkszyæ ochronê posiadanych zasobów i skutecznie przeciwdzia³aæ ró¿nym nieprawid³owociom i b³êdom.
Kierownik jednostki, a w urzêdzie administracji rz¹dowej, w którym
tworzy siê stanowisko dyrektora generalnego urzêdu, dyrektor generalny
zapewnia warunki niezbêdne do niezale¿nego, obiektywnego i efektywnego
prowadzenia audytu wewnêtrznego, w tym organizacyjn¹ odrêbnoæ komórki
audytu wewnêtrznego oraz ci¹g³oæ prowadzenia audytu wewnêtrznego
w jednostce.
6

Art. 274 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
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Audytor wewnêtrzny posiada prawo wstêpu do pomieszczeñ jednostki
oraz wgl¹du do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz innych
materia³ów zwi¹zanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na
elektronicznych nonikach danych, jak równie¿ do sporz¹dzania ich kopii,
odpisów, wyci¹gów, zestawieñ lub wydruków, z zachowaniem przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej7. Pracownicy jednostki s¹ zobowi¹zani
udzielaæ informacji i wyjanieñ, a tak¿e sporz¹dzaæ i potwierdzaæ kopie,
odpisy, wyci¹gi lub zestawienia.
Audyt wewnêtrzny przeprowadza siê na podstawie rocznego planu audytu wewnêtrznego, zwanego dalej planem audytu, a w uzasadnionych przypadkach tak¿e poza planem audytu. Do koñca roku kierownik komórki audytu wewnêtrznego w porozumieniu z kierownikiem jednostki przygotowuje na
podstawie analizy ryzyka plan audytu na nastêpny rok. Kierownik komórki
audytu wewnêtrznego, przeprowadzaj¹c analizê ryzyka, bierze pod uwagê
w szczególnoci zadania wynikaj¹ce z planu dzia³alnoci, a tak¿e wytyczne
ministra kieruj¹cego dzia³em, komitetu audytu oraz szczegó³owe wytyczne
Ministra Finansów. Do koñca stycznia ka¿dego roku kierownik komórki audytu wewnêtrznego sporz¹dza sprawozdanie z wykonania planu audytu za
rok poprzedni. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu
stanowi¹, udostêpnian¹ na wniosek, informacjê publiczn¹ w rozumieniu
ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej8. Informacji publicznej nie stanowi¹ inne dokumenty wytworzone przez audytora
wewnêtrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnêtrznego.
Do przeprowadzania audytu wewnêtrznego w jednostce samorz¹du terytorialnego, w tym w jej jednostkach organizacyjnych, audytora wewnêtrznego zatrudnionego w urzêdzie jednostki samorz¹du terytorialnego upowa¿nia
odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent miasta, przewodnicz¹cy zarz¹du
jednostki samorz¹du terytorialnego. W przypadku, gdy do przeprowadzenia
audytu wewnêtrznego konieczne jest dokonanie czynnoci w innych jednostkach w dziale, minister kieruj¹cy dzia³em mo¿e upowa¿niæ audytora wewnêtrznego zatrudnionego w ministerstwie do ich dokonania. Natomiast
w przypadku, gdy do przeprowadzenia audytu wewnêtrznego konieczne jest
dokonanie czynnoci w jednostce podleg³ej lub nadzorowanej, kierownik jednostki nadrzêdnej lub nadzoruj¹cej mo¿e upowa¿niæ audytora wewnêtrznego
zatrudnionego w tej jednostce do ich dokonania. Jednak w przypadku, gdy do
przeprowadzenia audytu wewnêtrznego konieczne jest dokonanie czynnoci
w jednostkach organizacyjnych stanowi¹cych aparat pomocniczy kierowników zespolonych s³u¿b, inspekcji i stra¿y wojewódzkich, wojewoda mo¿e upo7
8

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182, poz. 1228).
Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112,
poz. 1198 z pón. zm.).

100

Pawe³ Romaniuk

wa¿niaæ audytora wewnêtrznego zatrudnionego w urzêdzie wojewódzkim do
ich dokonania.
Kadra kierownicza prywatnej firmy korzystaj¹ca z dowiadczeñ organów
administracji publicznej, chc¹c efektywnie obni¿aæ ryzyko w³asnej dzia³alnoci i chroniæ przedsiêbiorstwo przed stratami, powinna poddawaæ okresowej
kontroli procesy biznesowe, funkcjonowanie systemów i jednostek organizacyjnych w strukturze podmiotu oraz mechanizmy kontroli wewnêtrznej. Aby
wyniki mog³y w³aciwie s³u¿yæ doskonaleniu procesów wewnêtrznych przedsiêbiorstwa i poprawie efektywnoci mechanizmów kontroli, badania powinny byæ przeprowadzane przez profesjonalnego i niezale¿nego audytora.
Rola audytu w firmach prywatnych, podobnej jak w instytucjach publicznych ma za zadanie monitorowaæ i doskonaliæ mechanizmy systemu kontroli
wewnêtrznej oraz oceniaæ zarz¹dzanie ryzykiem. Pomocna w monitorowaniu
zadañ i okrelaniu potencjalnych zagro¿eñ i niebezpieczeñstw, które czyhaj¹
na podmioty sektora prywatnego, jest prawid³owa analiza ryzyka, dokonana
przez audyt wewnêtrzny firmy. Dziêki takim dzia³aniom kierownicy firm
wiedz¹, jakie obszary s¹ najbardziej nara¿one na niebezpieczeñstwo prawdopodobieñstwa ich wyst¹pienia i jakich dzia³añ musz¹ dokonaæ, aby te sytuacje ograniczyæ b¹d umiejêtnie je neutralizowaæ. St¹d du¿y nacisk na mo¿liwoæ w³¹czenia komórki audytu wewnêtrznego w struktury organizacyjne
firmy prywatnej. Badania pokazuj¹, ¿e coraz wiêcej firm korzysta z takiej
mo¿liwoci, gdy¿ dobrze dzia³aj¹ca komórka audytu wewnêtrznego potrafi
w odpowiedni sposób zareagowaæ na zagro¿enia i zapewniæ kierownictwo
firmy, ¿e dany podmiot dzia³a prawid³owo i  co najwa¿niejsze  jest pod
pe³n¹ kontrol¹ prawn¹ i funkcjonaln¹ komórki audytu wewnêtrznego. Utworzona w przedsiêbiorstwie jednostka organizacyjna audytu wewnêtrznego
ma mo¿liwoæ systematycznego identyfikowania obszarów ryzyka, szczególnie w trakcie wprowadzania do jednostki ró¿norodnych zmian, innowacji,
nowych rozwi¹zañ prawnych i funkcjonalnych9.
Warto w tym miejscu omówiæ zasadê bezstronnoci i obiektywizmu dzia³añ audytora. W komórce audytu wewnêtrznego powinny byæ zatrudnione
osoby, które posiadaj¹ dostateczn¹ wiedzê na temat funkcjonowania firmy
i ewentualnych trudnoci w sposobie realizacji zadañ. W praktyce przyjê³o
siê, i¿ w sk³ad komórki audytu wewnêtrznego nie wchodz¹ osoby ze strategicznego kierownictwa firmy. Firma, która chce posiadaæ wyspecjalizowan¹
komórkê audytu wewnêtrznego, nie powinna wyznaczaæ osób ze cis³ego zarz¹du do obsady w komórce audytu. Konieczny jest bowiem dystans i obiektywizm. Trudno pe³niæ jednoczenie funkcje kierownicze w jednostce, a póniej j¹ samemu oceniaæ. Takie praktyki nie mia³yby równie¿ uzasadnienia
9 Patrz J. Marciniak, Audyt funkcji personalnej w przedsiêbiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 4587.
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prawnego w instytucjach publicznych, gdy¿ z³amana zosta³aby zasada bezstronnoci, obiektywizmu os¹du oraz niezale¿noci funkcjonalnej. S¹ jednak
pewne mo¿liwoci prawne, które potrafi¹ zaradziæ podobnej sytuacji. Do ¿ycia powo³ane zosta³y dwie instytucje: outsourcing i co-sourcing.
Outsourcing polega na powierzaniu specjalistycznym firmom zewnêtrznym obs³ugi niektórych procesów biznesowych i funkcji wewnêtrznych przedsiêbiorstwa, które nie s¹ kluczowe dla jego dzia³alnoci, lecz wspomagaj¹
dzia³alnoæ podstawow¹. Specjalistyczne us³ugi outsourcingowe obejmuj¹
swym zakresem wiele p³aszczyzn funkcjonowania przedsiêbiorstwa. W ramach zawieranych umów najczêciej realizowane s¹ us³ugi w zakresie informatyki, organizowania specjalistycznych szkoleñ, doradztwa personalnego,
rachunkowoci, finansów i analizy finansowej przedsiêbiorstw, doradztwa
prawnego, organizacji i zarz¹dzania, marketingu, projektowania, technologii
i produkcji, logistyki, funkcji administracyjnych i innych10.
Pomioty prywatne coraz czêciej powierzaj¹ czêæ swoich zadañ, funkcji
i kompetencji niezale¿nym od siebie instytucjom zewnêtrznym. Wyodrêbnia
siê kilka przyczyn takich zachowañ:
 lepsza jakoæ funkcjonowania firmy dziêki nowym rozwi¹zaniom,
 nowe kierunki zarz¹dzania firm¹ po wprowadzeniu innowacyjnych technik
kierowania ludmi, procesami i obszarami zadañ,
 korzystanie z nowych umiejêtnoci firm zewnêtrznych,
 wykorzystanie innych rozwi¹zañ do ulepszenia procesu produkcji czy
us³ug,
 zastosowanie nowinek z zakresu informatyki, programistki czy kultury
organizacyjnej,
 minimalizacja kosztów realizowanych zadañ,
 redukcja zbêdnych etatów,
 wspó³praca z najlepszymi ekspertami i specjalistami z zakresu funkcjonowania danej firmy.
Co-sourcing tak¿e polega na zlecaniu firmie z zewn¹trz wykonania pewnych prac, do których przedsiêbiorstwo prywatne nie posiada wyspecjalizowanej kadry lub dostatecznych rodków finansowych czy technologicznych.
Podczas gdy outsourcing wykorzystuje wszystkie swoje narzêdzia (zasoby
ludzkie, prawne, technologiczne) dla dobra przedsiêbiorstwa, czasami je nawet zastêpuj¹c, co-sourcing ogranicza siê do etapowej, cz¹stkowej realizacji
przedsiêbiorstwa, wprowadzaj¹c swoje dzia³ania w w¹skiej specjalizacji lub
wyodrêbnionej sekwencji. Coraz wiêcej firm chc¹cych generowaæ zysk i minimalizowaæ straty powierza ca³oæ b¹d czêæ swoich zadañ firmom niezale¿nym, profesjonalnie wiadcz¹cym swoje us³ugi. Takie praktyki w Europie
10 Patrz K. Knedler (red.), M. Stasik, Audyt wewnêtrzny w praktyce. Audyt operacyjny
i finansowy, Polska Akademia Rachunkowoci S.A., £ód 2005, s. 102131.
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Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych s¹ norm¹, czym, co mo¿na spotkaæ
w ka¿dym miecie i w ka¿dym czasie.
S¹ jednak pewne oczekiwania przedsiêbiorców korzystaj¹cych w us³ug
zarówno outsourcingu, jak i co-sourcingu. Szefowie firm d¹¿¹ do sytuacji,
w której dzia³ania podmiotów zewnêtrznych spowoduj¹ wzrost efektywnoci
pracy, przyczyni¹ siê do wiêkszego zaanga¿owania pracowników oraz pog³êbienia ich wiedzy, umiejêtnoci i dowiadczenia. Chodzi tu o skutek wartoci
dodanej poprzez wykorzystanie nowych mo¿liwoci i rozwi¹zañ w realizacji
zadañ i osi¹ganiu coraz wy¿szych celów. W sytuacji wspó³pracy przedsiêbiorstw z firmami zewnêtrznymi kadra zarz¹dzaj¹ca mo¿e powierzyæ czêæ
swoich obowi¹zków specjalistom, a sama zaj¹æ siê nowymi, priorytetowymi
obszarami dzia³alnoci przedsiêbiorstwa.
Ka¿de z tych rozwi¹zañ powoduje, ¿e nie traci siê najwa¿niejszego elementu wkomponowanego w sferê biznesu, jakim jest czas. Dobre zarz¹dzanie
czasem, umiejêtne wykorzystanie potencja³u tkwi¹cego zarówno w samym
przedsiêbiorstwie, jak i w firmach zewnêtrznych przyczynia siê do poprawy
jakoci wiadczonych us³ug, a tym samym rozszerza kr¹g potencjalnych
klientów i podmiotów zainteresowanych wspó³prac¹.
Ka¿da jednostka publiczna posiadaj¹ca w swoich zasobach komórkê audytu wewnêtrznego mo¿e mieæ przekonanie, ¿e dobrze inwestuje swoje pieni¹dze i pomys³y. Audyt wewnêtrzny pe³ni coraz wa¿niejsz¹ rolê w dostarczaniu cis³emu kierownictwu wiedzy i informacji z zakresu funkcjonowania
zarz¹dzanej jednostki. W sektorze publicznym dokonuje analizy ryzyka i na
tej podstawie wyodrêbnia najbardziej prawdopodobne ryzyka. Audytorzy wewnêtrzni kontroluj¹ wiêkszoæ istotnych procesów, które s¹ realizowane
w jednostkach publicznych. Sprawiedliwy, rzetelny, obiektywny os¹d takich
dzia³añ daje zapewnienie, ¿e wszystkie procesy realizowane s¹ przy minimalnym poziomie ryzyka. Nie zawsze siê to udaje. Trzeba pamiêtaæ, ¿e wszêdzie
pracuj¹ ludzie, mo¿liwe s¹ zatem ró¿ne pokusy, zaniedbania b¹d celowe
dzia³ania wymierzone przeciwko danej jednostce. Wszystkiego nie uda siê
przewidzieæ, dlatego tak wa¿n¹ rol¹ odgrywa prawid³owy proces rekrutacji
audytorów wewnêtrznych w podmiotach publicznych. Nic dziwnego, ¿e sektor prywatny bardzo chêtnie korzysta z dowiadczeñ audytorów wewnêtrznych zatrudnionych w instytucjach publicznych. Warto jednak przypomnieæ,
i¿ to najpierw w sektorze prywatnym pojawi³o siê m.in. zarz¹dzanie ryzykiem, identyfikacja tego pojêcia i wdra¿anie go w dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹ bêdzie poziom zarobków i motywacji pracowników.
Du¿e firmy korporacyjne, które realizuj¹ zadania, by generowaæ zyski, potrafi¹ tak uszczelniæ system kontroli i audytu (zatrudniæ najlepszych i zap³aciæ
najwiêcej), aby wypracowany czasami z wielkim wysi³kiem zysk nie by³ roztrwoniony po wyst¹pieniu ryzyka, które nie zosta³o na czas dostrze¿one oraz
zidentyfikowane. Jednak nie zawsze wynagrodzenie jest najwa¿niejsze. Cza-
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sem presti¿, uzyskanie dowiadczenia czy nowej wiedzy daje audytorom wiele satysfakcji i przygotowuje ich do zmierzenia siê z nowymi, sukcesywnie
wprowadzanymi zmianami w zakresie audytu wewnêtrznego.
Przedsiêbiorcy s¹ otwarci na nowe wyzwania. Oczekuj¹ od rz¹du, a tak¿e jednostek samorz¹du terytorialnego zachêty do wspó³pracy i lepszych warunków do prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej. Wielu z tych ludzi nie
korzysta z mo¿liwoci nawi¹zania jakiejkolwiek wspó³pracy. Ka¿dy jednak
wie, ¿e w warunkach gospodarki rynkowej jest siê silnie uzale¿nionym od
sektora publicznego. Nale¿y zatem d¹¿yæ do wypracowywania wspólnych mechanizmów tej wspó³pracy i jak najlepszych wzajemnych relacji.
Przedsiêbiorcy Warmii i Mazur to ludzie pozytywnie nastawieni do nowych wyzwañ i pomys³ów. Trzeba daæ im tylko zachêtê, w postaci chocia¿by
ulg podatkowych, a zaczn¹ inwestowaæ i wprowadzaæ nowe technologie. Jednak nigdy nie uniknie siê konfliktów czy nieporozumieñ. Trzeba zwróciæ
przede wszystkim uwagê na utrudnienia prawne w prowadzeniu w³asnej
dzia³alnoci gospodarczej. Mimo to wielu przedsiêbiorców jest zdeterminowanych i nadal widzi swoje szanse i mo¿liwoci rozwojowe.
W ci¹gu ostatnich kilku lat pozycja audytu wewnêtrznego bardzo wzros³a. Jego mo¿liwoci staj¹ siê coraz bardziej przydatne w prawid³owo funkcjonuj¹cych jednostkach zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Coraz czêciej mówi siê, ¿e dobre zarz¹dzanie musi byæ obwarowane dobrze
funkcjonuj¹c¹ w danej jednostce komórk¹ audytu wewnêtrznego. I to jest
prawda11. Audyt wspiera kierownictwo jednostki, wspiera te¿ wszystkich
pracowników. Zapobiega wyst¹pieniu nieprawid³owoci, a w sytuacji ich zdefiniowania stara siê nie tylko je zminimalizowaæ, ale te¿ czêsto je eliminuje.
Takie dzia³ania staj¹ siê sukcesem ka¿dej jednostki, bez wzglêdu na bran¿ê
i sektora dzia³ania.
Ka¿da organizacja ma pewne oczekiwania wzglêdem audytu wewnêtrznego12. Ostatnie wydarzenia gospodarcze, polityczne i spo³eczne wykaza³y, ¿e
ka¿demu zale¿y na dobrze funkcjonuj¹cej komórce audytu. Ronie wiadomoæ, i¿ dobrze prosperuj¹cy audyt stanowi wartoæ dodan¹, nakrela wszelkie korzyci i niezbêdne potrzeby oparte na nowoczesnych technikach realizowania audytu wewnêtrznego13.
11 Por. T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnêtrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
12 Audyt wewnêtrzny, wed³ug definicji Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów Wewnêtrznych, to dzia³alnoæ niezale¿na, obiektywnie zapewniaj¹ca (ang. assurance) i doradcza,
której celem jest przysporzenie wartoci i usprawnienie dzia³alnoci operacyjnej przedsiêbiorstwa. Dzia³anie audytu wewnêtrznego pomaga organizacji w osi¹ganiu jej celów poprzez systematyczne i konsekwentne podejcie do oceny i doskonalenia skutecznoci procesów zarz¹dzania
ryzykiem, kontroli wewnêtrznej i ³adu korporacyjnego.
13 Por. R. Czerniawski, A. Rapacka, Pomiêdzy prawem a finansami. Poradnik cz³onka
rady nadzorczej spó³ki akcyjnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 232265.
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Audyt oparty przede wszystkim na procesie oceny i analizy ryzyka jest
du¿o bardziej wydajny i skuteczny, ogranicza bowiem w znacz¹cy sposób
zaanga¿owanie rodków, dostarczaj¹c du¿o bardziej wartociowych i aktualnych informacji wspomagaj¹cych bie¿¹ce procesy zarz¹dcze i decyzyjne
w jednostce. Ka¿dy kierownik sektora publicznego czy prywatnego musi jednak wiedzieæ, i¿ w³adcze oddzia³ywanie kierownictwa jednostki na audytorów jest w du¿ym stopniu ograniczone14. Dotyczy to przede wszystkim koniecznoci zapewnia im niezale¿noci, swobody oceny zaistnia³ych faktów
i braku mo¿liwoci wp³ywania na wyniki ustaleñ. Spe³niaj¹c dopiero te przes³anki, przedsiêbiorcy i instytucje publiczne bêd¹ pewni, ¿e mechanizmy
funkcjonowania audytu s¹ zgodne z miêdzynarodowymi praktykami audytu
wewnêtrznego.
Warte jest jeszcze rozwa¿enie problemu ograniczenia audytu w prace na
rzecz dzia³añ maj¹cych charakter operacyjny. Nale¿y w tym miejscu przywo³aæ dokument obrazuj¹cy stanowisko w zakresie roli audytu wewnêtrznego
w przedsiêbiorstwie obejmuj¹cym zarz¹dzanie ryzykiem  Position Statement:
The Role of Internal Audit in the Enterprise-wide Risk Management II A15. Na
tej podstawie komórka audytu wewnêtrznego w przedsiêbiorstwie nie powinna sterowaæ procesami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem ryzykiem w jednostce,
nie powinna te¿ byæ decyzyjnie zwi¹zana ze zwalczaniem ryzyk w organizacji
(jest to rola kierownictwa), a tak¿e pod ¿adnym pozorem braæ na siebie
ciê¿aru odpowiedzialnoci za procesy zarz¹dzania ryzykiem w firmie. Jednak
pomin¹wszy te charakterystyczne ograniczenia, przedsiêbiorcy powinni uzmys³owiæ sobie, jak wa¿n¹ rolê pe³ni audyt, jak wiele dobrego mo¿e zrobiæ i jak
bardzo chroni kierownictwo firmy przed utrat¹ zaufania publicznego, a przede
wszystkim daje mo¿liwoci pe³nego rozwoju w coraz to trudniejszych czasach.

14 Badania przeprowadzone przez miêdzynarodowe konsorcjum McKinsey & Company
w 2002 r., powtarzane równie¿ cyklicznie w nastêpnych latach.
15 Definicja wed³ug The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
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Reglamentacja dzia³alnoci gospodarczej
domów sk³adowych
Wprowadzenie
Restytucja instytucji domów sk³adowych do polskiego porz¹dku prawnego nast¹pi³a ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r. o domach sk³adowych oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych
ustaw (dalej: u.d.s.)1. Rozwi¹zania prawne przyjête w przepisach u.d.s. co do
zasady powieli³y polskie unormowania z okresu miêdzywojennego2 oraz obowi¹zuj¹ce na ziemiach polskich w okresie zaborów3, jak równie¿ w g³ównych
zarysach pozostaj¹ zgodne z aktualnymi unormowaniami wystêpuj¹cymi
w wielu pañstwach4.
1
2

Dz.U. nr 114, poz. 1191 ze zm.
Zob. rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o prawie
o domach sk³adowych (Dz.U. nr 114, poz. 1020) oraz art. 647681 rozporz¹dzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.  Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502).
3 W zaborze austriackim obowi¹zywa³a ustawa z 28 kwietnia 1889 r. o zak³adaniu i prowadzeniu publicznych domów sk³adowych i o dowodach sk³adowych, które domy takie wystawiaj¹
(pe³ny tekst ustawy zob. w: Ustawa handlowa wraz z ustawami dodatkowemi w t³ómaczeniu
Prof. Dra Józefa Rosenblata. Wydanie trzecie z objanieniami Prof. Dr. Stanis³awa Wróblewskiego, t. II, Ustawy dodatkowe, Kraków 1917, s. 278 i n.); w zaborze niemieckim obowi¹zywa³y art.
416424 niemieckiego Handelsgesetzbuch (HGB) z 10 maja 1897 r. (pe³ny tekst zob. T. Zborowski, Niemiecki kodeks handlowy z dnia 10 maja 1897 r. z uwzglêdnieniem ustaw uzupe³niaj¹cych, na jêzyk polski prze³o¿y³ i wyda³ Tadeusz Zborowski radzca s¹du okrêgowego w Inowroc³awiu, Poznañ 1912, s. 118 i n. oraz Kodeks handlowy obowi¹zuj¹cy na ziemiach zachodnich
Rzeczypospolitej Polskiej, przek³ad urzêdowy z uwzglêdnieniem ustawodawstwa polskiego, Poznañ 1924, s. 143 i n.); natomiast w zaborze rosyjskim ustawa z 1888 r. o sk³adach towarowych
(omówienie ustawy zob. W. Andrychiewicz, Studya W³adys³awa Andrychiewicza poprzedzone
wspomnieniem o nim, skrelonem przez Adolfa Suligowskiego, Warszawa 1903, s. 241 i n. oraz
W. Andrychiewicz, Sk³ady towarowe i warranty, [w:] Encyklopedya handlowa, Warszawa 1891,
s. 766 i n.), choæ obowi¹zywanie tej ustawy w Królestwie Polskim by³o kwesti¹ sporn¹.
4 Tytu³em przyk³adu mo¿na wskazaæ Francjê (art. L 522-1-L 522-40 francuskiego k.h.),
W³ochy (art. 17871797 w³oskiego k.c. oraz przepisy rozporz¹dzenia z dnia 1 lipca 1926 r.
O organizacji domów sk³adowych), Niemcy (§ 475b475g niemieckiego k.h.) oraz USA (przepisy
czêci 7 Uniform Commercial Code, jednak¿e zastosowanie tych regulacji do rolnych domów
sk³adowych jest ograniczone przez prawo federalne, czego wyrazem jest United States Warehouse Act z 2000 r. oraz Regulations for the United States Warehouse Act).

106

Micha³ Hejbudzki

Przepisy art. 2 pkt 1 i 2 u.d.s. definiuj¹ dom sk³adowy jako przedsiêbiorcê uprawnionego do prowadzenia przedsiêbiorstwa sk³adowego w sposób
okrelony w u.d.s. Z kolei okrelenie przedsiêbiorstwo sk³adowe oznacza
przedsiêbiorstwo s³u¿¹ce wiadczeniu us³ug sk³adu w sposób okrelony
w u.d.s. Jednoczenie szczegó³owa analiza unormowañ u.d.s. wskazuje, ¿e
domy sk³adowe s¹ kwalifikowanymi przedsiêbiorcami sk³adowymi, o czym
wiadczy podporz¹dkowanie ich aktywnoci regu³om dzia³alnoci regulowanej oraz wyposa¿enie ich w atrybut zbywania przez licytacjê publiczn¹ rzeczy
z³o¿onych na sk³ad, a zw³aszcza uprawnienie do wystawiania dowodów sk³adowych. Stosownie za do przepisu art. 2 pkt 3 u.d.s. dowód sk³adowy oznacza zbywalny przez indos dokument wydany przez dom sk³adowy, sk³adaj¹cy
siê z dwóch czêci, z których jedna (rewers) stwierdza posiadanie rzeczy
z³o¿onych na sk³ad, a druga (warrant) stwierdza ustanowienie zastawu na
rzeczach z³o¿onych na sk³ad.
Ca³okszta³t unormowañ dotycz¹cych domów sk³adowych, analiza przes³anek przywrócenia instytucji domów sk³adowych oraz zadania i cele, które
wi¹¿¹ siê z ich dzia³alnoci¹, prowadz¹ do wniosku, ¿e celem dzia³alnoci
domów sk³adowych jest pe³nienie okrelonych funkcji na rynku. Mo¿liwe
i zasadne jest kreowanie trzech podstawowych funkcji domów sk³adowych,
z których pierwsza wi¹¿e siê z przechowywaniem towarów, druga dotyczy
usprawnienia obrotu towarowego, natomiast trzecia polega na wprowadzeniu
nowej podstawy udzielania kredytu, którego zabezpieczeniem s¹ towary.
Badania empiryczne dotycz¹ce dzia³alnoci domów sk³adowych w Polsce
po 2001 r. pozwoli³y na wyodrêbnienie dwóch okresów.
Pierwszy z nich to lata 20022004, gdy wzrost liczby domów sk³adowych
by³ odwrotnie proporcjonalny do wystawianych przez nie dowodów sk³adowych. Jak wynika z danych z tego okresu, w 2002 r. 20 istniej¹cych wówczas
domów sk³adowych wystawi³o ³¹cznie 1014 dowodów sk³adowych5, w 2003 r.
32 domy sk³adowe wystawi³y 900 dowodów sk³adowych6, natomiast w 2004 r.
33 domy sk³adowe wystawi³y zaledwie 14 dowodów sk³adowych7.
Drugi okres przypada na lata 20052008 i charakteryzuje siê gwa³townym za³amaniem funkcjonowania domów sk³adowych w Polsce przy jednoczesnym drastycznym spadku zainteresowania dowodami sk³adowymi ze
strony sk³adaj¹cych. Przekonuj¹ o tym dane z lat 200520088, z których
wynika, ¿e w okresie tym w ogóle nie dosz³o do wystawienia w naszym kraju
5
6
7
8

Sprawozdanie z dzia³alnoci Sk³adowego Funduszu Gwarancyjnego za 2002 r., s. 1 i 2.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Sk³adowego Funduszu Gwarancyjnego za 2003 r., s. 1 i 2.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Sk³adowego Funduszu Gwarancyjnego za 2004 r., s. 1 i 2.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Sk³adowego Funduszu Gwarancyjnego z lat 2005, 2006.
W 2007 r. w rejestrze przedsiêbiorstw sk³adowych by³o wpisanych osiem domów sk³adowych,
chocia¿ ¿aden z nich faktycznie nie prowadzi³ dzia³alnoci. W marcu 2008 r. z rejestru przedsiêbiorstw sk³adowych zosta³ wykrelony ostatni dom sk³adowy.
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dowodów sk³adowych. W praktyce oznacza to, ¿e w latach 20052008
w Polsce nie istnia³ zdematerializowany obrót sk³adowanymi rzeczami przy
u¿yciu rewersów, a co za tym idzie, domy sk³adowe nie pe³ni³y jednej
z w³aciwych im funkcji.

Zakres i przedmiot rozwa¿añ
Przepisy u.d.s. pozwalaj¹ na podzia³ wszystkich domów sk³adowych na
dwie kategorie w oparciu o kryterium rodzaju sk³adowanych rzeczy, tj. domy
sk³adowe przyjmuj¹ce na sk³ad towary rolne albo przemys³owe, przy czym
regulacja ka¿dego z wymienionych rodzajów domów sk³adowych charakteryzuje siê pewnymi odmiennociami.
Zakres rozwa¿añ w niniejszym artykule zosta³ ograniczony do dzia³alnoci rolnych domów sk³adowych z uwagi na znaczenie, jakie zosta³o nadane tej
instytucji.
Po pierwsze, prawodawca powierzy³ rolnym domom sk³adowym pe³nienie
pewnych zadañ o charakterze nadrzêdnym, istotnym z punktu widzenia realizacji polityki spo³eczno-gospodarczej i rolnej pañstwa, np. redukowanie
sezonowoci nadpoda¿y maj¹cej miejsce zwykle w ka¿dym roku i okresowego
spadku cen, w d³u¿szej za perspektywie eliminowanie negatywnych konsekwencji powodowanych cyklicznymi okresami nadwy¿ek i niedoborów. Wykorzystywanie zapasów zgromadzonych uprzednio w rolnych domach sk³adowych mia³o uniezale¿niæ gospodarkê pañstwa od klêski nieurodzaju
i zwi¹zanego z ni¹ zmniejszenia iloci produktów rolnych.
Po drugie, w oparciu o dzia³alnoæ rolnych domów sk³adowych realizowane mia³y byæ zadania polegaj¹ce na budowie nowoczesnego rynku towarowego, w tym zorganizowanie odpowiedniego zaplecza magazynowego dla gie³d
towarowych oraz utrzymywanie p³ynnoci rynkowej w ramach poszczególnych segmentów rynku.
Po trzecie, instytucja domów sk³adowych mia³a s³u¿yæ stworzeniu warunków, w których producenci rolni mogliby uczestniczyæ w wymianie rynkowej jako równorzêdni partnerzy, którym przys³uguje wybór miêdzy sprzeda¿¹, skorzystaniem z us³ug domu sk³adowego oraz przechowaniem produktów
rolnych we w³asnych magazynach. Poza tym dzia³alnoæ domów sk³adowych
mia³a poprawiæ kondycjê finansow¹ rolników poprzez dodatkow¹ formê finansowania rolnictwa za pomoc¹ kredytu warrantowego. Intencj¹ pañstwa
by³o tak¿e usprawnienie monitorowania stanu zapasów i zwiêkszenie stopnia
transparentnoci transakcji rynkowych.
Ponadto przy wyborze zakresu rozwa¿añ niema³e znacznie mia³a okolicznoæ, i¿ poza sektorem rolnym rola domów sk³adowych na innych rynkach
bran¿owych do tej pory w ogóle siê nie ujawni³a. Z uwagi na powy¿sze
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przedmiotem niniejszego opracowania zosta³y uczynione prawne regulacje
dotycz¹ce reglamentacji dzia³alnoci gospodarczej rolnych domów sk³adowych.

Reglamentacja dzia³alnoci domów sk³adowych
w ujêciu ogólnym
Cech¹ charakterystyczn¹ towarzysz¹c¹ aktywnoci domów sk³adowych
w porz¹dkach prawnych wielu pañstw jest reglamentacja ich dzia³alnoci.
Jednak¿e stopieñ i zakres ingerencji pañstwa w sferê zastrze¿on¹ dla dzia³alnoci domów sk³adowych jest ró¿ny. Wybór najw³aciwszej formy prawnej
reglamentacji dzia³alnoci domów sk³adowych albo zupe³na z niej rezygnacja
jest zadaniem skomplikowanym. Wymaga nie tylko znajomoci specyfiki domów sk³adowych, ale równie¿ otoczenia, w którym powinny funkcjonowaæ,
zw³aszcza sektora gie³d towarowych oraz rynku towarowo-kredytowego,
a przede wszystkim mentalnoci i wiadomoci spo³ecznoci, której przedstawiciele s¹ beneficjentami tej instytucji. Warianty mo¿liwych rozwi¹zañ,
przyjmowane w ró¿nych okresach obowi¹zywania w Polsce regulacji instytucji domów sk³adowych, by³y odpowiedzi¹ na istniej¹cy stan prawny i gospodarczy oraz uwarunkowania polityczne. St¹d dzia³ania nowatorskie, niew¹tpliwie wskazane i czêsto uzasadnione, powinny byæ poprzedzone bilansem
korzyci i szkód, które mog¹ przynieæ w finalnym rachunku. W zale¿noci
od przybranej formy reglamentacja mo¿e w ró¿nym stopniu wp³ywaæ na
istnienie i rozwój domów sk³adowych. Regulacje prawne zawsze powinny
uwzglêdniaæ istniej¹ce stosunki, zw³aszcza spo³eczne i gospodarcze. Nie bez
znaczenia pozostaje tu czynnik zaufania do instytucji domów sk³adowych,
wyraz spo³ecznej akceptacji dla ich aktywnoci i zasadnoci funkcjonowania,
jak równie¿ realia gospodarcze. St¹d ocena przyjêtych przez ustawodawcê
rozwi¹zañ nie mo¿e od tych elementów abstrahowaæ.
Przyjêty w Polsce model reglamentacji dzia³alnoci gospodarczej domów
sk³adowych, polegaj¹cy na uznaniu jej za dzia³alnoæ regulowan¹, znajduje
bogaty materia³ prawnoporównawczy. Stanowi¹ go przede wszystkim rozwi¹zania przyjête w dotychczas obowi¹zuj¹cych w kraju regulacjach. Urzeczywistnione przez prawodawcê koncepcje posiadaj¹ tê zaletê, ¿e mog¹ podlegaæ
ocenie poprzez pryzmat wywo³anych skutków. Równie wa¿ne s¹ rozwi¹zania
wystêpuj¹ce w prawodawstwach pañstw obcych, poniewa¿ pozwalaj¹ zaobserwowaæ utrzymuj¹ce siê tendencje, zw³aszcza w tych krajach, w których
dzia³alnoæ domów sk³adowych wystêpuje na wiêksz¹ skalê.
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Polskie koncepcje reglamentacji dzia³alnoci domów
sk³adowych
Stanowisko ustawodawcy w kwestii wyboru formy reglamentacji dzia³alnoci gospodarczej domów sk³adowych ewoluowa³o, co pozwala z perspektywy chwili obecnej wyró¿niæ trzy koncepcje realizowane w ró¿nych okresach.
Pierwsza z nich charakteryzowa³a siê najdalej posuniêt¹ ingerencj¹ pañstwa, dostrzegaln¹ w stadium tworzenia i funkcjonowania domów sk³adowych, polegaj¹c¹ na obowi¹zku uzyskania koncesji i obecna by³a w regulacjach przedwojennych. Pomys³ wprowadzenia koncesji na prowadzenie
publicznego przedsiêbiorstwa sk³adowego, a zatem wyposa¿onego w prawo
wydawania zbywalnych przez indos dowodów sk³adowych oraz dokonywania
publicznego przetargu z³o¿onych przedmiotów wyra¿a³ ju¿ przepis art. 3 projektu ustawy o domach sk³adowych z 1921 r.9
Kontynuacjê tej idei stanowi³y przepisy art. 1721 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o prawie o domach sk³adowych10 (dalej: rozp. z 1924 r.). Zgodnie z nimi dom sk³adowy publiczny móg³
powstaæ tylko na mocy koncesji rz¹dowej wydanej na czas oznaczony i udzielanej przez Ministra Przemys³u i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i innymi zainteresowanymi ministrami. Otrzymanie koncesji nak³ada³o
na dom sk³adowy publiczny obowi¹zek sta³ego bez przerw prowadzenia przedsiêbiorstwa. W koncesji mo¿na by³o szczegó³owo wymieniæ towary dopuszczone
do sk³adu lub wy³¹czyæ niektóre z towarów od przechowywania. Odmowa
koncesji lub jej ograniczenie nastêpowa³o bez podania uzasadnienia.
Z kolei przepisy rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27
czerwca 1934 r.  Kodeks handlowy11 (dalej: k.h.) ogranicza³y siê do ogólnie
sformu³owanej zasady, i¿ do otwarcia i prowadzenia domu sk³adowego potrzebna jest koncesja, natomiast warunki i sposób koncesjonowania domów
sk³adowych okrelone zosta³y w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 1936 r.12
wydanym na podstawie delegacji zawartej w przepisie art. 648 § 2 k.h. Co do
zasady zawarte w nim unormowania odpowiada³y przepisom rozp. z 1924 r.
Do istotniejszych ró¿nic nale¿a³o m.in. sprecyzowanie, i¿ koncesjê na otwarcie i prowadzenie domu sk³adowego, który ma przyjmowaæ na sk³ad wytwory
9 Szerzej zob. A. Górski, Projekt ustawy o domach sk³adowych zredagowany w myl
wskazówek Sekcji prawa handlowego Komisji Kodyfikacyjnej na posiedzeniu czerwcowem 1921 r.
przez dra Antoniego Górskiego, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, R. XIX, Kraków 1921.
10 Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o prawie
o domach sk³adowych (Dz.U. nr 114, poz. 1020).
11 Rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r.  Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502).
12 Zob. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o warunkach i sposobie
koncesjonowania domów sk³adowych (Dz.U. z 1936 r., nr 59, poz. 434) oraz Projekt rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu koncesjonowania domów sk³adowych,
Biuletyn Izby Przemys³owo-Handlowej w Warszawie 1934, z. 10, s. 21.
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gospodarstw wiejskich i przemys³u rolnego, udziela, zawiesza lub cofa Minister Przemys³u i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform
Rolnych oraz to, ¿e koncesja mog³a byæ udzielona tak¿e na czas nieokrelony.
Drugi okres rozpocz¹³ siê w latach 90. ubieg³ego wieku, a wyznaczy³ go
pocz¹tek prac nad przywróceniem instytucji domów sk³adowych. Pod wzglêdem nomenklatury w najwiêkszym stopniu do rozwi¹zañ przedwojennych
zdawa³ siê nawi¹zywaæ poselski projekt ustawy o sk³adowaniu artyku³ów
rolnych13, który przewidywa³ wymóg uzyskania koncesji zwanej zezwoleniem
(co wiadczy³o o zupe³nym pomieszaniu pojêæ) dla prowadzenia przedsiêbiorstwa sk³adowego. Warty uwagi by³ w szczególnoci przepis art. 8 tego projektu, który zawiera³ enumeratywny katalog podstaw odrzucenia wniosku
o wydanie koncesji (zezwolenia) oraz obowi¹zek uzasadnienia faktycznego
i merytorycznego tego odrzucenia. Odrzucenie wniosku o zezwolenie przyjmowa³o charakter decyzji Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej,
która mia³a podlegaæ kontroli instancyjnej. Natomiast dwa rz¹dowe projekty
ustaw traktuj¹ce o domach sk³adowych operowa³y wy³¹cznie sformu³owaniem zezwolenie.
Pierwszy z nich, tj. projekt z 1997 r. o gie³dach towarowych i domach
sk³adowych14, w przepisie art. 60 stanowi³, ¿e prowadzenie domu sk³adowego
wymaga zezwolenia. Charakterystyczne w tym projekcie by³o przyznanie
kompetencji do udzielania zezwolenia Komisji Papierów Wartociowych
i Gie³d. W przypadku domu sk³adowego przyjmuj¹cego na sk³ad artyku³y
rolno-spo¿ywcze wydanie takiej decyzji musia³o siê odbyæ w porozumieniu
z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej. Zastrze¿enia w doktrynie
wywo³a³ nie sam fakt poddania domów sk³adowych obowi¹zkowi uzyskania
zezwolenia, lecz powierzenie nadzoru nad ich tworzeniem Komisji Papierów
Wartociowych i Gie³d15.
Wa¿niejsze zdaj¹ siê byæ regulacje zawarte w rz¹dowym projekcie z 1997 r.
O domach sk³adowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postêpowania cywilnego i innych ustaw16, poniewa¿ sta³y siê prawem obowi¹zuj¹cym. Zgodnie z przepisami rozdzia³u 2 tego projektu, zezwolenie na prowadzenie przedsiêbiorstwa sk³adowego przyjmuj¹cego na sk³ad towary rolne
mia³ wydawaæ minister w³aciwy do spraw rolnictwa.
Trzecia koncepcja zosta³a wprowadzona w ¿ycie wraz z nowelizacj¹
u.d.s.17, w wietle której dzia³alnoæ gospodarcza w zakresie prowadzenia
13
14
15

Zob. Druk Sejmowy nr 615 z 11 wrzenia 1998 r.
Zob. Druk Sejmowy nr 2137 z 22 stycznia 1997 r.
A. Szajkowski, Opinia o projekcie ustawy o gie³dach towarowych i domach sk³adowych
(projekt ustawy z dnia 8 maja 1998 r.), PL 1998, nr 12, s. 260.
16 Zob. Druk Sejmowy nr 890 z dnia 22 stycznia 1999 r.
17 Zob. przepis art. 34 ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1808).
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przedsiêbiorstwa sk³adowego sta³a siê dzia³alnoci¹ regulowan¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie dzia³alnoci gospodarczej18. Zmiana spowodowa³a, ¿e obecnie do podjêcia dzia³alnoci gospodarczej przez dom sk³adowy wymagane jest jedynie z³o¿enie wniosku o wpis
do rejestru przedsiêbiorstw sk³adowych prowadzonego przez ministra w³aciwego do spraw rynków rolnych19 wraz z owiadczeniem przedsiêbiorcy, i¿
dane zawarte we wniosku o wpis s¹ kompletne i zgodne z prawd¹ oraz zna
i spe³nia warunki wykonywania dzia³alnoci okrelone w u.d.s.

Reglamentacja dzia³alnoci domów sk³adowych
w systemach normatywnych wybranych pañstw
Zmiana stanowiska polskiego prawodawcy w kwestii bêd¹cej przedmiotem rozwa¿añ zmusza do refleksji. Pomocna w sformu³owaniu ostatecznej
konkluzji mo¿e okazaæ siê analiza unormowañ istniej¹cych w tym wzglêdzie
w porz¹dkach prawnych pañstw, w których obserwuje siê intensywniejszy
rozwój instytucji domów sk³adowych.
W Stanach Zjednoczonych instytucja domów sk³adowych by³a regulowana pocz¹tkowo wy³¹cznie przez prawa poszczególnych stanów jako dzia³alnoæ wolna. Kwestia reglamentacji nie zosta³a poruszona tak¿e w pierwszym
ujednoliconym prawie stanowym, tj. w Uniform Warehouse Receipts Act
z 1906 r. System licencjonowanych domów sk³adowych na p³aszczynie prawa federalnego stworzy³ dopiero uchwalony 11 sierpnia 1916 r. United States
Warehouse Act. Zakres przedmiotowy tego aktu pocz¹tkowo odnosi³ siê tylko
do domów sk³adowych przechowuj¹cych bawe³nê, zbo¿a, tytoñ i we³nê. Zmieni³a to nowelizacja z lutego 1923 r., która powierzy³a ministrowi rolnictwa
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotycz¹cych produktów, których przechowywanie w domach sk³adowych wi¹za³o siê z obowi¹zkiem uzyskania na podstawie tego aktu licencji. Odbywa³o siê to przez publikacjê
odpowiedniej listy wymieniaj¹cej takie produkty20.
W sytuacji, gdy jaki produkt rolny nie znajdowa³ siê na licie, dom
sk³adowy przyjmuj¹cy na sk³ad taki produkt nie podlega³ prawu federalnemu. Niemniej jednak nale¿y odnotowaæ, ¿e w pierwszej po³owie XX w.
w szeregu stanów dosz³o do uchwalenia przepisów prawnych dotycz¹cych
zasad funkcjonowania domów sk³adowych, które tak¿e przewidywa³y wymóg
posiadania licencji np. w Pó³nocnej Karolinie, Luizjanie, New Hampshire,
18
19

Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807.
Z uwagi na to, ¿e ostatni dom sk³adowy zosta³ wykrelony z rejestru przedsiêbiorstw
sk³adowych w marcu 2008 r., rejestr ten obecnie jest raczej instytucj¹ martw¹.
20 J. Hanna, The protection of holder of a warehouse receipt, 15 Minnesota Law Review
19301931, s. 295.
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Oregonie, Po³udniowej Dakocie, Teksasie. Uzyskanie licencji by³o tam traktowane jako niezbêdny wymóg, oprócz stosownego zabezpieczenia, do pos³ugiwania siê przez domy sk³adowe mianem stanowych licencjonowanych domów sk³adowych. Licencji udzielali urzêdnicy, którzy dzielili siê na dwie
kategorie. Pierwsza z nich obejmowa³a wybieranych lub mianowanych urzêdników (np. gubernator, sekretarz stanu, okrêgu, sêdzia rejonowy, urzêdnik
s¹dowy). Drug¹ kategoriê tworzyli urzêdnicy mianowani wy³¹cznie do stosowania prawa o domach sk³adowych albo urzêdnicy o zbli¿onych kompetencjach. Je¿eli licencja by³a udzielana przez osobê z pierwszej grupy, wówczas
jej wydanie nie by³o uzale¿nione od uprzedniej inspekcji. Jednak¿e w wiêkszoci stanów licencja by³a odwo³ywana na skutek pisemnej skargi osoby,
która stwierdzi³a naruszenie prawa i przedstawi³a zadowalaj¹cy dowód.
Szczegó³owe regulacje poszczególnych stanów znacznie siê niekiedy od siebie
ró¿ni³y. Przyk³adem tego jest kwestia odpowiedzialnoci za udzielenie licencji. I tak w Nebrasce gubernator bra³ na siebie osobicie odpowiedzialnoæ za
udzielenie licencji, podczas gdy w Alabamie licencjê wydawa³ sêdzia, ale jego
obowi¹zek w tym wzglêdzie by³ raczej formalny. W pozosta³ych stanach,
które wprowadzi³y system licencjonowania, sprawy udzielania licencji pozostawione zosta³y urzêdnikom lub zarz¹dcom, którzy sprawowali nadzór nad
dzia³alnoci¹ domów sk³adowych. Niektóre stany, np. Kalifornia, Alabama,
Illinois i Minnesota, wymaga³y gruntownego sprawdzenia domu sk³adowego
przed udzieleniem licencji, co zbli¿a³o tê procedurê do wymagañ United States Warehouse Act. Przepisy prawa stanowego poszczególnych stanów przewidywa³y tak¿e odwo³anie albo zawieszenie licencji po otrzymaniu sygna³ów
o nieprzestrzeganiu prawa. W kilku stanach, np. Kansas i Minesocie, warunkiem odnowienia licencji by³o przedstawienie odpowiedniego raportu.
Licencja by³a zwykle udzielana na rok, z tym ¿e istnia³a mo¿liwoæ jej
przed³u¿ania. W niektórych stanach uzyskanie licencji by³o nakazane prawem, a w innych fakultatywne. Jednak¿e tam, gdzie istnia³ taki obowi¹zek,
jego niewykonanie powodowa³o na³o¿enie grzywny za ka¿dy dzieñ dzia³alnoci bez licencji. Massachusetts i New Hampshire nak³ada³y obowi¹zek publikowania w co najmniej jednej gazecie przez co najmniej dziesiêæ dni og³oszenie o licencji, kwalifikacjach, iloci zabezpieczenia i wyganiêciu licencji21.
Aktualnie problematykê reglamentacji domów sk³adowych reguluj¹ zasadniczo dwa akty prawne. Pierwszym z nich jest United States Warehouse
Act z 2000 r.22 (dalej: USWA). Przepis art. 3 (j) USWA jest podstaw¹ prawn¹
dla Ministra Rolnictwa do wydania licencji na dzia³alnoæ domu sk³adowego
zgodnie z przepisami USWA. Warunkiem przyznania licencji jest uprzednie
podjêcie ustaleñ, ¿e dom sk³adowy jest w³aciwie przygotowany do nale¿yte21
22

Ibidem, s. 301305.
Zob. 7 United State Code 241256.
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go przechowywania produktów rolnych i ¿e przedsiêbiorca pragn¹cy prowadziæ dzia³alnoæ w tym zakresie zgadza siê wype³niaæ warunki zawarte
w USWA. Z kolei w wietle przepisu art. 13 USWA Minister Rolnictwa ma
prawo zawiesiæ, czasowo zawiesiæ albo cofn¹æ licencjê za naruszenie lub zaniedbanie w stosowaniu przepisów USWA po uprzednim stworzeniu przedsiêbiorcy mo¿liwoci wypowiedzenia siê. Dodatkow¹ przes³ank¹ do zawieszenia lub cofniêcia licencji s¹ nieuzasadnione albo wygórowane op³aty
nak³adane przez dom sk³adowy za wiadczone us³ugi.
Drugim aktem prawnym jest wydany na podstawie przepisu art. 1
USWA Regulations for the United States Warehouse Act (dalej: RUSWA),
którego przepisy ustanawiaj¹ warunki, na podstawie których Minister Rolnictwa stosuje przy pomocy Farm Service Agency23 (dalej: FSA) przepisy
USWA oraz wprowadza standardy i warunki, które uczestnicy musz¹ spe³niæ,
aby dzia³aæ na podstawie USWA. Z kolei FSA stosuje normy USWA pod
ogólnym kierunkiem i nadzorem Deputy Administrator Commodity Operations24 (dalej: DACO) albo osoby przez niego wyznaczonej. Postanowienia
RUSWA, bardziej restrykcyjne albo ³agodne wobec identycznej dzia³alnoci
regulowanej prawem stanowym, maj¹ przed nim pierwszeñstwo, co oznacza,
¿e regulacjom prawa stanowego zosta³ nadany w tym wzglêdzie charakter
subsydiarny. Na mocy przepisów RUSWA tak¿e DACO przys³uguje prawo
zawieszenia, cofniêcia albo likwidacji licencji za naruszenie postanowieñ zawartych w RUSWA albo w licencji, w szczególnoci m.in. za niewykonywanie
wskazanej w RUSWA albo w licencji dzia³alnoci, naruszenie utrzymania
minimum wymagañ finansowych wskazanych w licencji albo specjalnym porozumieniu, zaniechanie przed³o¿enia odpowiedniego bie¿¹cego owiadczenia
finansowego w ustalonym terminie. Niemniej jednak podmiot niezadowolony
z takiego rozstrzygniêcia ma prawo siê odwo³aæ.
Sk³adaj¹cy podanie o licencjê zobowi¹zany jest przed³o¿yæ DACO wskazane przez niego informacje i dokumenty, które pozwol¹ na ustalenie, ¿e
spe³nia postanowienia USWA. Dokumenty takie musz¹ zawieraæ m.in.
owiadczenie w zakresie kondycji finansowej wnioskodawcy sporz¹dzone
zgodnie z ogólnie przyjêtymi standardami rachunkowoci podanymi przez
American Institute of Certified Public Accountants25.
W prawie francuskim kwestiê reglamentacji domów sk³adowych normuj¹
przepisy art. L 522-1-n. k.h., a tak¿e przepisy dekretu wykonawczego z 1945 r.
Prowadzenie domu sk³adowego wymaga uzyskania zezwolenia od prefekta.
Wnioski o zezwolenie sk³ada siê w prefekturze. Interesuj¹cy jest fakt, ¿e
wnioskodawca, który ju¿ prowadzi dzia³alnoæ handlow¹, zobowi¹zany jest
23
24
25

woci.

W wolnym t³umaczeniu: Agencja ds. Farm (Gospodarstw Rolnych).
W wolnym t³umaczeniu: Zastêpca Administratora ds. Przep³ywu (Obrotu) Towarów.
W wolnym t³umaczeniu: Amerykañski Instytut Urzêdowych Zawiadczeñ Rachunko-
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do przedstawienia m.in. planu lokalu przeznaczonego na dzia³alnoæ ze
wskazaniem rodzaju praw przys³uguj¹cych przedsiêbiorcy do tego lokalu
oraz notatki informuj¹cej o umiejscowieniu zak³adu, jego wyposa¿eniu, sposobach dojazdu oraz rodzaju i wielkoci przewidywanego obrotu handlowego.
Prefekt ma prawo za¿¹daæ wszelkich dokumentów w³aciwych do udowodnienia to¿samoci, moralnoci i sytuacji finansowej przedsiêbiorcy. W sytuacji
naruszenia przez w³aciciela domu sk³adowego przepisów k.h. o domach
sk³adowych lub dekretu Rady Stanu przyjêtego w celu ich zastosowania,
prefekt mo¿e po wys³uchaniu w³aciciela i po konsultacji z organizacjami
zawodowymi i miêdzyzawodowymi orzec czasowe lub definitywne odebranie
zezwolenia. W takim przypadku prezes s¹du postanowieniem tymczasowym
na wniosek prokuratury wyznacza zarz¹dcê tymczasowego i okrela jego
uprawnienia w zakresie prowadzenia przedsiêbiorstwa. W przypadku definitywnego odebrania zezwolenia i je¿eli interes handlu lokalnego wymaga
utrzymania domu sk³adowego, uprawnienia zarz¹dcy tymczasowego mog¹
obejmowaæ wystawianie na przetarg publiczny przedsiêbiorstwa handlowego
i sprzêtu koniecznego do jego u¿ytkowania. Definitywne odebranie zezwolenia mo¿e równie¿ zostaæ orzeczone po konsultacji z organizacjami zawodowymi i miêdzyzawodowymi wobec przedsiêbiorstw, które przesta³y dzia³aæ jako
domy sk³adowe lub jako magazyny od co najmniej dwóch lat.
We W³oszech zasadniczym w tej kwestii aktem prawnym jest rozporz¹dzenie królewskie z moc¹ ustawy z 1926 r. o organizacji domów sk³adowych26. Zezwolenie na utworzenie i prowadzenie domu sk³adowego le¿y
w zakresie kompetencji ministra w³aciwego do spraw gospodarki narodowej.
Minister zachowuje prawo do wycofania zezwolenia ze wzglêdu na interes
publiczny, w przypadku powa¿nego i trwa³ego nieprzestrzegania przepisów
prawnych lub regulaminu. Decyzja o cofniêciu zezwolenia podlega zaskar¿eniu do organu odwo³awczego.
Kwestia reglamentacji dzia³alnoci domów sk³adowych zosta³a potraktowana w sposób odmienny w ustawodawstwie niemieckim. Do czasu wejcia
w ¿ycie rozporz¹dzenia z 16 grudnia 1931 r. o kwitach sk³adowych na zlecenie27 dzia³alnoæ domów sk³adowych by³a wolna, poniewa¿ ani ADHGB
z 1861 r., ani HGB z 1897 r. nie wprowadza³y obowi¹zku ubiegania siê
o zezwolenie w³adzy pañstwowej. Rozporz¹dzenie z 1931 r. przewidywa³o
upowa¿nienie pañstwowe na prawo do wystawiania przez domy sk³adowe
dowodów sk³adowych na zlecenie. W aktualnym stanie prawnym przepisy
rozporz¹dzenia zosta³y uchylone. Powodem rezygnacji z postêpowania maj¹cego na celu uzyskanie upowa¿nienia do wystawiania dowodów sk³adowych
26
27

Opublikowano w Dz.U. nr 39 z 17 lutego 1927 r. ze zm.
Zob. § 38 ust. 3 Die Verordnung über Orderlagerscheine wurde am 16. Dezember 1931
im Deutschen Reichsgesetzblatt (DRGBl. 1931 I 763).
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sta³ siê fakt, ¿e regulacja ta straci³a na swojej aktualnoci i generowa³a
niepotrzebne koszty postêpowania administracyjnego dla krajów zwi¹zkowych. Praktyka wykaza³a, ¿e w wiêkszoci krajów zwi¹zkowych od pewnego
czasu nie by³y wystawiane kwity sk³adowe na zlecenie. Ponadto zmianie
uleg³y motywy le¿¹ce u podstaw wnioskowania przez przedsiêbiorstwa sk³adowe o udzielenie takiego zezwolenia, poniewa¿ podania o wydanie upowa¿nienia do wystawiania kwitów sk³adowych wnoszone by³y przede wszystkim ze wzglêdu na to, aby udowodniæ bankom, na gie³dzie i urzêdom
gospodarczym wymagan¹ solidnoæ. W ten sposób upowa¿nienie do wystawiania kwitów sk³adowych na zlecenie straci³o swoj¹ pierwotn¹ funkcjê
i sta³o siê potwierdzeniem gospodarczej niezawodnoci przedsiêbiorców sk³adowych28. Konkluduj¹c, zmiany, jakie dokona³y siê pod rz¹dami rozporz¹dzenia z 1931 r., przekona³y ustawodawcê niemieckiego o koniecznoci powrotu do pierwotnej koncepcji regulacji dzia³alnoci domów sk³adowych jako
wolnej.

Propozycje de lege ferenda
W warunkach polskich za najbezpieczniejsze rozwi¹zanie maj¹ce s³u¿yæ
budowaniu zaufania do domów sk³adowych nale¿a³oby uznaæ objêcie ich dzia³alnoci wymogiem uzyskania koncesji. Propozycja ta idzie jednak zbyt daleko na tle aktualnie obowi¹zuj¹cego prawa. Koncesja mog³a siê sprawdziæ
w warunkach Polski miêdzywojennej, w której sporo miejsca, w tym tak¿e na
obszarze stanowienia prawa, wype³nia³y zadania zwi¹zane z odbudow¹ pañstwa. Wówczas to mniej rygorystyczne wymogi w zakresie podejmowania
dzia³alnoci przez domy sk³adowe zwiêksza³y ryzyko destabilizacji i tak s³abej sytuacji w rolnictwie. Jednak¿e wspó³czenie próby podniesienia bezpieczeñstwa dzia³alnoci domów sk³adowych w drodze wprowadzenia obowi¹zku
uzyskania koncesji nale¿y uznaæ za rodek zbyt radykalny. Potwierdza to
obserwowana od blisko 20 lat tendencja do ograniczania dziedzin dzia³alnoci
gospodarczej, której podjêcie i wykonywanie obci¹¿one jest obowi¹zkiem uzyskania koncesji. Stawianie dzia³alnoci prowadzonej przez domy sk³adowe
pod wzglêdem znaczenia dla pañstwa na równi m.in. z wytwarzaniem
i obrotem broni¹, wytwarzaniem i obrotem paliwami, rozpowszechnianiem
programów telewizyjnych czy przewozami lotniczymi by³oby wysoce niefortunne. Aktualna sytuacja gospodarcza kraju nie wymaga wprowadzania a¿
tak daleko posuniêtej reglamentacji dla dzia³alnoci domów sk³adowych. Byæ
mo¿e inaczej nale¿a³oby tê kwestiê oceniaæ w okresie pocz¹tku transformacji
prawnoustrojowej i gospodarczej Polski w latach 90. XX w., jednak normy
28

Zob. Druk Bundestagu 13/8445 z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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u.d.s. reguluj¹ce domy sk³adowe wesz³y w ¿ycie po ponad 10 latach od najwa¿niejszych pod tym wzglêdem wydarzeñ29.
Poddanie domów sk³adowych re¿imowi prawnemu dzia³alnoci regulowanej nosi wszelkie cechy oryginalnoci, aczkolwiek s³usznoæ takiego posuniêcia budzi daleko id¹ce zastrze¿enia.
Podkrelan¹ przez ustawodawcê30 zalet¹ tego rozwi¹zania jest zwolnienie podejmuj¹cych tê dzia³alnoæ przedsiêbiorców z przedk³adania organowi
regulacyjnemu czêsto obszernej dokumentacji zwi¹zanej z uzyskaniem zezwolenia. Temu celowi s³u¿y tak¿e doprecyzowanie w u.d.s. warunków podjêcia dzia³alnoci. Ucilenie i przejrzyste okrelenie warunków wykonywania
dzia³alnoci gospodarczej pozwala przedsiêbiorcy otrzymaæ jasno sformu³owane ramy wykonywania tej dzia³alnoci.
W oparciu o powy¿sze, stosuj¹c wyk³adniê historyczn¹, nale¿y dojæ do
wniosku, ¿e g³ównymi beneficjentami wprowadzonej nowelizacji mia³y byæ
domy sk³adowe. Zmusza to do zadania pytania o s³usznoæ obranego przez
prawodawcê kierunku. Troska o domy sk³adowe nie mo¿e przes³aniaæ elementów, które realnie wp³ywaj¹ na ich rozwój. Jednym z g³ównych czynników decyduj¹cych o powodzeniu tej instytucji jest zaufanie do niej, poniewa¿
ono w³anie le¿y u podstaw sprawnej realizacji wszystkich trzech zasadniczych funkcji domów sk³adowych. Podporz¹dkowanie funkcjonowania domów
sk³adowych normom dzia³alnoci regulowanej otworzy³o niebezpieczeñstwo
zwi¹zane z tym, ¿e przedsiêbiorca wystêpuj¹cy o wpis nie bêdzie spe³nia³
wszystkich niezbêdnych warunków do prowadzenia takiej dzia³alnoci. Samo
tylko owiadczenie przedsiêbiorcy w tym wzglêdzie wydaje siê co najmniej
niedostateczne, skoro funkcje domów sk³adowych nie ograniczaj¹ siê tylko do
przechowywania towarów rolnych, lecz równie¿ s³u¿¹ do wydawania dowodów sk³adowych stanowi¹cych podstawê obrotu towarowego oraz stosunków
kredytowych.
Charakterystyczna dla dzia³alnoci regulowanej kontrola ex post nie jest
wystarczaj¹ca z punktu widzenia potrzeb, które domy sk³adowe maj¹ zaspokajaæ. Oczywicie za zbyt daleko id¹cy i nadmiernie uproszczony, a przez to
nieuzasadniony nale¿a³oby uznaæ pogl¹d, i¿ wy³¹cznie zmiana formy reglamentacji dzia³alnoci domów sk³adowych spowodowa³a gwa³towny spadek ich
liczby. Niemniej jednak zmiana ta powinna byæ postrzegana w kategoriach
jednego z czynników maj¹cych na to wp³yw. Ponadto nic nie przemawia za
uznaniem, ¿e przeobra¿enia w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym w okresie niespe³na 4 lat od wejcia w ¿ycie ustawy o domach sk³adowych by³y na tyle
znacz¹ce, aby uzasadnia³y wprowadzenie tak daleko posuniêtej liberalizacji
w zakresie prawnej reglamentacji dzia³alnoci domów sk³adowych.
29
30

Przepisy ustawy o domach sk³adowych zaczê³y obowi¹zywaæ od dnia 4 stycznia 2001 r.
Zob. Druk Sejmowy 2004, nr 2496.
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Dlatego wydaje siê, ¿e w przypadku dzia³alnoci domów sk³adowych w³aciwszy jest system zezwoleñ wydawanych w drodze decyzji na wniosek
zainteresowanego przedsiêbiorcy. Wstêpna kontrola, polegaj¹ca na uprzednim zbadaniu formalnej strony z³o¿onego wniosku i, co wa¿niejsze, przeprowadzeniu weryfikacji przedsiêbiorstwa pod k¹tem jego prawid³owego wyposa¿enia i przygotowania do bezpiecznego i profesjonalnego sk³adowania
rzeczy, we w³aciwym stopniu minimalizowa³aby niebezpieczeñstwo nienale¿ytego prowadzenia przedsiêbiorstwa sk³adowego. Zasadny wydawa³by siê
tak¿e obowi¹zek wnioskodawcy przedstawienia analizy ekonomiczno-finansowej, która wskazywa³aby na mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci bêd¹cej
przedmiotem zezwolenia.
Znamienne s¹ przy tym wnioski p³yn¹ce z rozwi¹zañ przyjêtych w regulacjach prawnych innych pañstw przedstawionych w poprzednim punkcie.
Wskazane tam kraje nie zrezygnowa³y z reglamentacji dzia³alnoci domów
sk³adowych polegaj¹cej na obowi¹zku uzyskania zezwolenia. Paradoksalnie
tezê o zasadnoci utrzymania w naszym prawie zezwolenia na dzia³alnoæ
domów sk³adowych wspiera przyk³ad Niemiec. Praktyka, która ukszta³towa³a siê w tym kraju, wyranie dowodzi, i¿ upowa¿nienie pañstwowe pe³ni³o
rolê swego rodzaju atestu, który przedsiêbiorcy sk³adowi wykorzystywali dla
podnoszenia swojej wiarygodnoci wobec banków, gie³dy itp. S³usznie zauwa¿ono, i¿ w ten sposób pierwotna idea upowa¿nienia pañstwowego uleg³a
wypaczeniu31. Niemniej jednak w warunkach polskich tego rodzaju funkcja
zezwolenia, polegaj¹ca na podnoszeniu wiarygodnoci domów sk³adowych,
by³aby niezwykle po¿¹dana.
Istotne znaczenie dla zabezpieczenia prawid³owej dzia³alnoci domów
sk³adowych mia³oby wyposa¿enie ministra w³aciwego do spraw rynków rolnych w atrybut wydawania decyzji o cofniêciu albo zawieszeniu zezwolenia
w przypadku, gdy dom sk³adowy ra¿¹co naruszy³by przepisy u.d.s., nie wype³nia³by warunków okrelonych w zezwoleniu lub nie rozpocz¹³by dzia³alnoci w terminie wskazanym w zezwoleniu, mimo wyznaczenia przez ministra
dodatkowego terminu. W celu zapewnienia domowi sk³adowemu przedstawienia swojego stanowiska wydawanie powy¿szych decyzji powinno nastêpowaæ po przeprowadzeniu postêpowania wyjaniaj¹cego. Z uwagi jednak na
mo¿liwoæ odwo³ania siê przez dom sk³adowy od niekorzystnej dla niego
decyzji do s¹du administracyjnego decyzjom ministra powinien byæ nadawany rygor natychmiastowej wykonalnoci. W przeciwnym bowiem razie dom
sk³adowy móg³by swoj¹ dzia³alnoci¹ dodatkowo naraziæ interesy posiadaczy
dowodów sk³adowych. Rozwa¿yæ nale¿a³oby tak¿e wprowadzenie obowi¹zku
podawania do publicznej wiadomoci informacji o cofniêciu albo zawieszeniu
zezwolenia.
31

Zob. Druk Bundestag 13/8445 z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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Wzorem dla proponowanego de lege ferenda powrotu do koncepcji obowi¹zkowego uzyskania zezwolenia mog³yby siê staæ w pewnym stopniu uchylone przepisy: art. 6 ust. 3 i art. 9 u.d.s. Pierwszy z nich uprawnia³ ministra
w³aciwego do spraw rynków rolnych do ¿¹dania przedstawienia innych danych ni¿ okrelone w przepisie art. 6 ust. 1 i 2 u.d.s., dotycz¹cych sytuacji
finansowej i prawnej wnioskodawcy lub jego akcjonariuszy (wspólników lub
cz³onków) posiadaj¹cych co najmniej 5% g³osów na walnym zgromadzeniu
(zgromadzeniu wspólników) w celu ustalenia, czy wnioskodawca daje rêkojmiê nale¿ytego prowadzenia przedsiêbiorstwa sk³adowego32. W aktualnym
stanie prawnym przepis ten nale¿a³oby skonfrontowaæ z przepisem art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. O swobodzie dzia³alnoci gospodarczej stanowi¹cym, ¿e organ administracji publicznej nie mo¿e ¿¹daæ ani uzale¿niæ
swojej decyzji w sprawie podjêcia, wykonywania lub zakoñczenia dzia³alnoci
gospodarczej przez zainteresowan¹ osobê od spe³nienia przez ni¹ dodatkowych warunków, w szczególnoci przed³o¿enia dokumentów lub ujawnienia
danych nieprzewidzianych przepisami prawa. W pierwszej kolejnoci nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy dawny przepis art. 6 ust. 3 u.d.s. stanowi³by dostateczn¹
podstawê prawn¹ do ¿¹dania przez organ pañstwowy dodatkowych informacji oraz czy w tym przypadku zastosowanie znalaz³aby regu³a kolizyjna lex
specialis derogat legi generali.
Z kolei uchylony przepis art. 9 u.d.s. uprawnia³ ministra w³aciwego do
spraw rynków rolnych do wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia
w przypadku, gdy wnioskodawca nie dawa³ rêkojmi nale¿ytego prowadzenia
przedsiêbiorstwa sk³adowego. Wprawdzie przepis wymienia³ cztery przypadki, w których by³o to dopuszczalne, niemniej jednak katalog ten nie posiada³
charakteru enumeratywnego, co niezwykle rozszerza³o kompetencje ministra. Zachowanie go w aktualnym stanie prawnym spowodowa³oby, i¿ zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci przez dom sk³adowy mia³oby charakter
bardziej uznaniowy ani¿eli koncesja. Jak wynika bowiem z przepisu art. 56
ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, przes³anka rêkojmi nale¿ytego
wykonywania dzia³alnoci gospodarczej nie zosta³a wymieniona wród podstaw do odmowy udzielenia koncesji. Jedynie przepisy art. 50 pkt 2 i 52 ust.
1 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej stanowi¹ o rêkojmi prawid³owego wykonywania dzia³alnoci objêtej koncesj¹, aczkolwiek przes³anka ta 
jak siê wydaje  posiada znaczenie tylko w procedurze zwi¹zanej z udzielaniem ograniczonej liczby koncesji.

32 Podobny przepis obowi¹zuje we Francji, zob. art. 1 in fine dekretu przyjêtego w celu
zastosowania rozporz¹dzenia z 1945 r. o domach sk³adowych, zmieniony rozporz¹dzeniem
2000-912 z dnia 18 wrzenia 2004 r. (Dz.U. RF z dnia 21 wrzenia 2000 r.).
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Wnioski
Materia prawna maj¹ca za przedmiot regulacjê dzia³alnoci domów sk³adowych jest skomplikowana i wywo³uje szereg w¹tpliwoci. W³aciwa ocena
przyjêtych rozwi¹zañ jest zadaniem trudnym, albowiem wymaga uwzglêdnienia nie tylko aspektów jurydycznych, ale tak¿e uwarunkowañ ekonomicznych oraz specyfiki rynku rolnego, na którym domy sk³adowe mia³y prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Przytoczone dane pokazuj¹, ¿e domy sk³adowe
w chwili obecnej s¹ w Polsce instytucj¹ martw¹. Wydaje siê, ¿e jedn¹
z przyczyn (aczkolwiek ani nie jedyn¹, ani nie najwa¿niejsz¹) takiego stanu
rzeczy jest wadliwa regulacja w zakresie prawnej reglamentacji dzia³alnoci
domów sk³adowych. Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e z uwagi na donios³oæ powierzonych domom sk³adowym funkcji przepisy prawne powinny kreowaæ je
jako instytucjê zaufania publicznego, za niema³y wp³yw na taki wizerunek
domów sk³adowych ma kwestia prawnych unormowañ dotycz¹cych reglamentacji ich dzia³alnoci. Dlatego wydaje siê, ¿e przywrócenie wymogu uzyskania przez domy sk³adowe zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej przynajmniej w jakim stopniu (poza innymi zmianami o charakterze
systemowym) przyczyni³oby siê do budowy pozytywnego ich wizerunku jako
instytucji zaufania publicznego.

120

Studia Prawnoustrojowe 14

UWM

121

2011

Alicja Wojciechowska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Pojêcie porednictwa w prawie cywilnym
Wprowadzenie
Zagadnienie porednictwa jest niezmiernie wa¿ne w naszym kraju,
zw³aszcza w nowym uk³adzie stosunków politycznych, spo³ecznych i gospodarczych. W ostatnich latach mo¿na w Polsce zaobserwowaæ rozwój ró¿nych
form porednictwa. Temu intensywnemu rozwojowi nie towarzyszy jednak
rozwój regulacji prawnej, jako ¿e polskie prawo cywilne nie zawiera obecnie
regulacji porednictwa ogólnego. Obowi¹zuj¹ce przepisy kodeksu cywilnego
w zakresie porednictwa nie nawi¹za³y do rozwi¹zañ przyjêtych w kodeksie
zobowi¹zañ z 1933 r., które by³y wzorowane na regulacji zawartej w niemieckim kodeksie cywilnym, stanowi¹cej model dla wielu ustawodawstw, w szczególnoci szwajcarskiego i w³oskiego. Braku unormowania w kodeksie cywilnym nie s¹ w stanie zast¹piæ poszczególne regulacje pozakodeksowe, które
zajmuj¹ siê unormowaniem wyspecjalizowanych rodzajów porednictwa.
W tym zakresie nale¿y zwróciæ uwagê na przepisy kodeksu morskiego, reguluj¹ce instytucjê agenta i maklera morskiego. Ustawa z 28 lipca 1990 r.
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej zawiera regulacjê prawn¹ w zakresie porednictwa ubezpieczeniowego, za ustawa z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi wprowadzi³a instytucjê maklera gie³dowego. Ponadto instytucja prawna porednictwa jest przedmiotem regulacji
w ustawie o gospodarce nieruchomociami.

1. Rodzaje porednictwa
1.1. Porednictwo cywilne
W celu wyjanienia podstawowej konstrukcji prawnej porednictwa nale¿y odwo³aæ siê do polskiego kodeksu zobowi¹zañ z 1933 r. (dalej: d.k.z.).
Kodeks ten w art. 517522 ukszta³towa³ pojêcie porednictwa cywilnego
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(ogólnego). Artyku³ 517 d.k.z. podawa³ definicjê porednictwa: kto przyrzeka wynagrodzenie za nastrêczenie sposobnoci do zawarcia umowy z inn¹
osob¹, albo za poredniczenie przy zawarciu takiej umowy z inn¹ osob¹,
obowi¹zany jest zap³aciæ wynagrodzenie tylko wtedy, gdy umowa zostanie
zawarta wskutek zabiegów porednika. Taka redakcja przedstawionego
przepisu wzorowana by³a na nieomal identycznym sformu³owaniu prawa
niemieckiego1.
Porednictwo nale¿y zaliczyæ do stosunków prawnych, których przedmiotem jest wiadczenie us³ug. W szerokim tego s³owa znaczeniu to dzia³alnoæ
zmierzaj¹ca do doprowadzenia do wymiany gospodarczej wiadczeñ pomiêdzy
dwiema stronami. Mo¿e to nast¹piæ poprzez spowodowanie, ¿e zainteresowane strony zawr¹ umowê bezporednio ze sob¹ wskutek starañ porednika
albo poprzez wykorzystanie porednika jako zastêpcy poredniego. Porednik
mo¿e tak¿e dzia³aæ na rzecz jednej ze stron jako pe³nomocnik. W ka¿dym
jednak przypadku skutki gospodarcze transakcji dotykaj¹ stron, pomiêdzy
którymi dzia³a³ porednik2.
Brak regulacji umowy porednictwa w kodeksie cywilnym mo¿e wywo³ywaæ ró¿ne spory co do wynagrodzenia porednika. Skoro wynagrodzenie (prowizja) zale¿y od rezultatu (czyli zawarcia umowy), to brak tego rezultatu
 niewa¿noæ lub inna wadliwoæ umowy  powinien poci¹gaæ za sob¹ obowi¹zek zwrotu pobranego przez porednika wynagrodzenia3. Porednik powinien przestrzegaæ interesów przyrzekaj¹cego wynagrodzenie, albowiem ci¹¿y
na nim obowi¹zek lojalnoci. Zgodnie z art. 521 d.k.z., porednik traci³ prawo
do wynagrodzenia oraz do zwrotu wydatków, je¿eli poredniczy³ tak¿e na
korzyæ drugiej strony, mimo zakazu zawartego w umowie, albo w sposób
sprzeczny z wymaganiami dobrej wiary i zwyczajami uczciwego obrotu. Sankcj¹ za niewykonanie tych obowi¹zków by³a odpowiedzialnoæ za szkodê wynik³¹ z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania4.
1.2. Porednictwo handlowe
Pojêcie porednictwa handlowego wykszta³ci³o siê na tle art. 568 d.k.h.
Przepis ten zawiera³ definicjê umowy ajencyjnej, w ramach której kupiec
(ajent) podejmowa³ siê sta³ego poredniczenia w zawieraniu umów na rzecz
daj¹cego polecenie lub zawierania ich w jego imieniu. Instytucja ajencji sta1

Zob. Kodeks cywilny niemiecki - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) z 1896 r., w którym
odrêbny rozdzia³ o porednictwie (Mäklervertrag § 652656) nastêpuje zaraz po umowach
o us³ugi (Dienstvertrag) i o dzie³o (Werkvertrag).
2 Zob. T. wierczyñski, Charakter prawny umowy o porednictwo, PPH 1999, nr 1, s. 15.
3 Por. M. Nesterowicz, Glosa do uchwa³y SN z 18 XII 1990 r., III CZP 67/90, OSP 1991,
z. 10, poz. 230.
4 Zob. art. 239 k.z. i art. 471 k.c.
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nowi³a wyodrêbnion¹ instytucjê prawn¹, zbli¿on¹ z jednej strony do umowy
porednictwa, a z drugiej do umowy zlecenia5.
Obecnie obowi¹zuj¹cy kodeks cywilny nie zawiera przepisów reguluj¹cych umowê ajencyjn¹. Podobieñstwa do tej umowy mo¿na doszukiwaæ siê
w umowie agencyjnej uregulowanej w art. 7587649 k.c. Umowa agencyjna
ma na wzglêdzie usprawnienie obrotu gospodarczego poprzez korzystanie
z us³ug podmiotów porednicz¹cych w zawieraniu umów6 . Ustawow¹ definicjê umowy agencyjnej zawiera przepis art. 758 § 1 k.c., zgodnie z którym
przez umowê agencyjn¹ przyjmuj¹cy zlecenie (agent) zobowi¹zuje siê
w zakresie dzia³alnoci swego przedsiêbiorstwa do sta³ego poredniczenia, za
wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz daj¹cego zlecenie przedsiêbiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.
Szczególnym rodzajem porednictwa handlowego jest stosunek prawny
komisu. Obecnie instytucja prawna komisu jest uregulowana w kodeksie
cywilnym  czêci szczegó³owej prawa zobowi¹zañ (art. 765773). Cech¹ charakterystyczn¹ instytucji komisu jest wymiana ekonomiczna miêdzy dwoma
partnerami. Przedmiotem tej umowy mo¿e byæ rzecz, us³uga lub prawo, które przechodzi z jednej strony na drug¹ poprzez porednika zwanego komisantem7. Nale¿y podkreliæ, ¿e czynnoci komisanta bêd¹ zawsze wykonywane tylko zawodowo i mog¹ dotyczyæ jedynie okrelonych indywidualnie lub
rodzajowo rzeczy ruchomych. W wietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa cywilnego nie mo¿e byæ ¿adnych w¹tpliwoci co do tego, ¿e zlecenie komisowe
sprowadza siê równie¿ do kupna i sprzeda¿y papierów wartociowych, czego
podejmuj¹ siê podmioty prowadz¹ce przedsiêbiorstwa maklerskie oraz banki8.
Do istotnych elementów (essentialia negotii) umowy komisu nale¿y zobowi¹zanie siê komisanta w zakresie dzia³alnoci swego przedsiêbiorstwa do
kupna lub sprzeda¿y rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, lecz w imieniu w³asnym i za wynagrodzeniem, przyjmuj¹cym postaæ prowizji9. W wietle przepisów kodeksu cywilnego umowa komisu sprowadza siê do stosunku
zobowi¹zaniowego, w którym wystêpuj¹ dwie strony, a mianowicie komisant
i komitent. Stosunek ten jest kluczowy dla pojêcia umowy komisu. Zawiera
on podstawowy mechanizm charakteryzuj¹cy komis i wi¹¿¹cy funkcjonalnie
trzy mo¿liwe do wyodrêbnienia relacje pomiêdzy komisantem, komitentem
i osob¹ trzeci¹10.
5 Por. A. Ohanowicz, J. Górski, Zobowi¹zania. Czêæ szczegó³owa, Warszawa  Poznañ
1970, s. 84.
6 Zob. Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska, Zobowi¹zania, czêæ szczegó³owa, Warszawa
2001, s. 158.
7 Por. J. Fr¹ckowiak, Komis w eksporcie wed³ug prawa polskiego, Wroc³aw 1985, s. 16.
8 Zob. ustawa z 22 marca 1991 r.  Prawo o publicznym obrocie i funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r., nr 58, poz. 155 z pón. zm.) i por. W. Czachórski, Zobowi¹zania, zarys
wyk³adu, Warszawa 2002, s. 356.
9 Por. art. 765 k.c.
10 Zob. J. Fr¹ckowiak, op. cit., s. 17.
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Komisantem mo¿e zostaæ wy³¹cznie osoba (fizyczna lub prawna), dla której czynnoci komisowe maj¹ charakter profesjonalny, dlatego ¿e umowê komisu zawiera siê w zakresie dzia³alnoci swego przedsiêbiorstwa11. Natomiast
komitentem (daj¹cym zlecenie) mo¿e byæ ka¿da osoba fizyczna lub prawna.
Do porednictwa handlowego nale¿y równie¿ zaliczyæ spedycjê (art.
794804 k.c.). Istotnego podobieñstwa tych umów dopatrywano siê w fakcie,
¿e zarówno przy umowie komisu jak i spedycji na plan pierwszy wysuwa siê
zasada, ¿e komisant i spedytor dzia³aj¹ we w³asnym imieniu, lecz na rachunek zlecaj¹cego12. Wyp³ywa st¹d samodzielnoæ ich pozycji prawnej wzglêdem osób trzecich, przy istnieniu zale¿noci gospodarczej i wiêzi obligacyjnoprawnej z daj¹cym zlecenie13.
Umowa spedycji, znajduj¹ca swoje unormowanie w przepisach kodeksu
cywilnego, ma charakter prawny zbli¿ony do umowy ekspedycji uregulowanej w kodeksie handlowym z 1934 r. (art. 598612). Umowa spedycji w ujêciu
kodeksu cywilnego stanowi zobowi¹zanie, na mocy którego spedytor zobowi¹zuje siê za wynagrodzeniem do wys³ania lub odbioru przesy³ki albo do dokonania innych us³ug zwi¹zanych z jej przewozem (art. 794 § 1 k.c.). Spedytor
mo¿e wystêpowaæ w imieniu w³asnym albo w imieniu daj¹cego zlecenie (art.
794 § 2 k.c.). Czynnoci spedytora nie maj¹ jednorodnego charakteru, lecz
³¹czy je funkcja zwi¹zana z przewozem. U³atwiaj¹ one i usprawniaj¹ transport na etapie poprzedzaj¹cym przewóz i po jego zakoñczeniu. Dokonuj¹c
czynnoci prawnych, spedytor mo¿e wystêpowaæ zarówno w imieniu daj¹cego
zlecenie, jak i we w³asnym, dzia³aj¹c wówczas  podobnie jak komisant 
jako zastêpca poredni. Natomiast w stosunku do spedycji posi³kowo stosuje
siê odpowiednio przepisy o umowie zlecenia14.
Do poredników handlowych nale¿y tak¿e zaliczyæ maklerów gie³dowych,
jednak¿e w stosunku do nich nie mo¿na odnieæ przepisu art. 569 k.h.,
choæby maklerowi udzielono sta³ego polecenia do porednictwa, bo makler
gie³dowy jest wprawdzie porednikiem, ale urzêdowo upowa¿nionym, dlatego
nie mo¿na w stosunku do niego stosowaæ przepisów ogólnych o porednictwie
lub ajencji15. Ich prawa i obowi¹zki regulowa³y osobne przepisy16.
Obecnie obrót papierami wartociowymi przedstawia siê zupe³nie inaczej
ni¿ w chwili wejcia w ¿ycie kodeksu cywilnego. Przede wszystkim papiery
wartociowe jako dokumenty stwierdzaj¹ce lub maj¹ce stwierdziæ istnienie
11
12
13

Ibidem, s. 3435.
Zob. J. Namitkiewicz, Kodeks zobowi¹zañ, £ód 1949, s. 204.
J. Rajski, Umowa spedycji w ujêciu kodeksu cywilnego, Studia Cywilistyczne 1976,
t. XXVII, s. 111112.
14 Zob. Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska, op. cit. s. 178179.
15 Zob. M. Allerhand, Kodeks handlowy, Bielsko Bia³a 1992.
16 Por. § 32 rozporz¹dzenia Prezydenta o organizacji gie³d; rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z 7 marca 1938 r., poz. 203; rozporz¹dzenie Ministra Skarbu z 26 listopada
1938 r., poz. 203.
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okrelonego prawa maj¹tkowego stanowi¹ samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Makler gie³dowy jest porednikiem handlowym17, albowiem podmiot prowadz¹cy przedsiêbiorstwo maklerskie zobowi¹zuje siê wobec daj¹cego zlecenie do sprzeda¿y lub zakupu oznaczonych papierów wartociowych.
Podmiotem prowadz¹cym przedsiêbiorstwo maklerskie mo¿e byæ osoba prawna, a tak¿e jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej (np.
spó³ka jawna, cywilna), z wy³¹czeniem osób fizycznych18. Bank te¿ mo¿e
podejmowaæ siê dzia³alnoci maklerskiej po uzyskaniu zezwolenia Komisji
Papierów Wartociowych19.
Czynnoci sk³adaj¹ce siê na stosunek zlecenia s¹, u¿ywaj¹c terminologii
uchylonych przepisów kodeksu handlowego, czynnociami handlowymi20. Po
stronie podmiotowej jako przyjmuj¹cy zlecenie maklerskie mo¿e wystêpowaæ
tylko i wy³¹cznie podmiot trudni¹cy siê zawodowo za³atwianiem czynnoci
okrelonego rodzaju dla drugich. Co wiêcej - przedsiêbiorstwo maklerskie nie
mo¿e w ramach swojej dzia³alnoci prowadziæ jednoczenie dzia³alnoci
w innej dziedzinie. Instytucja zlecenia maklerskiego powinna byæ traktowana jako sui generis porednictwo handlowe. Dom maklerski dokonuje czynnoci prawnej w imieniu w³asnym, ale na rachunek inwestora. St¹d wynika
nastêpnie obowi¹zek domu maklerskiego do przeniesienia w³asnoci nabytych papierów wartociowych b¹d uzyskanego wiadczenia pieniê¿nego na
rzecz inwestora. Inwestor nie wystêpuje bezporednio jako strona w transakcji sprzeda¿y lub kupna papierów wartociowych. Zbywca lub nabywca nie
wie, kto stanie siê beneficjentem21.
Nale¿y podzieliæ pogl¹d przyjêty w literaturze, ¿e przedsiêbiorstwo maklerskie wystêpuje wzglêdem daj¹cego zlecenie jako rodzaj komisanta del
credere, który dzia³a w imieniu w³asnym, ale na rachunek inwestora, odpowiadaj¹c za zap³atê ceny przez nabywcê papierów wartociowych oraz na
podstawie wnioskowania a contrario, nie ponosz¹c odpowiedzialnoci za dostarczenie papierów wartociowych22.
Szczególnym rodzajem porednictwa handlowego jest porednictwo
w obrocie nieruchomociami23. Porednikiem w obrocie nieruchomociami
17 Zob. art. 22 ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych.
18 Por. M. Romanowski, Zlecenie maklerskie a umowy pokrewne, PPH 1996, nr 1, s. 10.
19 Zob. art. 18 § 1 i art. 24 § 1 ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych.
20 Zob. M. Allerhand, op. cit., s. 718724. Uchylony art. 498 d.k.h., który stanowi³, i¿ czynnoci prawne kupca zwi¹zane z prowadzeniem jego przedsiêbiorstwa s¹ czynnociami handlowymi.
21 Zob. M. Romanowski, op. cit., s. 9.
22 Zob. A. Minkiewicz, Publiczny obrót papierami wartociowymi w wietle ustawy
z 22 marca 1991, PUG 1991, nr 89, s. 139140.
23 Zob. ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. nr 115,
poz. 741 ze zm.).
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jest osoba fizyczna posiadaj¹ca licencjê nadan¹ przez Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podstawie postêpowania kwalifikacyjnego zakoñczonego wynikiem pozytywnym. Osoby, którym nadano licencje zawodowe, podlegaj¹ wpisowi do Centralnego Rejestru Poredników w obrocie
nieruchomociami. Podmioty gospodarcze mog¹ prowadziæ dzia³alnoæ w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami, je¿eli porednictwo bêdzie
wykonywane przez osoby posiadaj¹ce licencje zawodowe. Porednictwo
w obrocie nieruchomociami polega na wykonywaniu czynnoci zmierzaj¹cych do zawarcia umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomoci, w³asnociowego spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spó³dzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni
mieszkaniowej, najmu lub dzier¿awy nieruchomoci. Porednictwo w obrocie
nieruchomociami zaliczymy równie¿ do porednictwa handlowego.
1.3. Porednictwo ubezpieczeniowe
Zakres porednictwa ubezpieczeniowego wykracza poza zakres pojêciowy
porednictwa cywilnego i handlowego24. Przepisy prawne o porednictwie
ogólnym i handlowym nale¿y traktowaæ jako lex generalis w stosunku do
przepisów odnosz¹cych siê do porednictwa ubezpieczeniowego25. W naszym
ustawodawstwie instytucja prawna porednictwa ubezpieczeniowego jest
unormowana przepisami dwukrotnie nowelizowanej ustawy z 28 lipca 1990 r.
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej26.
Porednictwo ubezpieczeniowe polega na prowadzeniu czynnoci faktycznych lub prawnych zwi¹zanych z zawarciem lub wykonywaniem umów
ubezpieczenia lub reasekuracji. Jest ono wykonywane wy³¹cznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, a w zakresie reasekuracji wy³¹cznie przez brokerów reasekuracyjnych.

2. Charakter prawny umowy o porednictwo
Umowa porednictwa nale¿y do umów uberrimae fidei, opartych na zaufaniu stron. Poszczególne umowy o porednictwo maj¹ istotny wspólny
element, a mianowicie przedmiot umowy, którym jest reprezentowanie interesów klienta wobec innych osób. W zwi¹zku z tym doktryna okrela je
24 Zob. E. Kowalewski, Porednictwo ubezpieczeniowe, [w:] Ubezpieczenia w gospodarce
rynkowej, red. A. W¹siewicz, t. 1, Bydgoszcz 1994, s. 146.
25 Wed³ug art. 522 d.k.z. przepisy dotycz¹ce szczególnych rodzajów porednictwa maj¹
pierwszeñstwo przed przepisami k.z. Zob. te¿ R. Logchamps de Berier, Zobowi¹zania, Poznañ
1948, s. 573574.
26 Dz.U. nr 41, poz. 365.
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jako umowy o zastêpstwo. Umowa zastêpstwa mo¿e byæ albo umow¹ zastêpstwa bezporedniego (porednictwo typu przedstawicielskiego), w której zastêpca (przedstawiciel) dzia³a w imieniu i na rachunek reprezentowanej osoby, albo umow¹ zastêpstwa poredniego (porednictwo sensu stricto), w której
zastêpca dzia³a wprawdzie na rachunek reprezentowanego, ale w imieniu
w³asnym.
Najwê¿sz¹, a zarazem najbardziej wyodrêbnion¹ grupê umów stanowi¹
te umowy, w których porednik dzia³a jako zastêpca poredni, co oznacza, ¿e
dzia³a w imieniu w³asnym, ale na rzecz daj¹cego zlecenie. Klasycznym przyk³adem bêdzie tu umowa komisu, w ramach której komisant zobowi¹zuje siê
do kupna lub sprzeda¿y rzeczy ruchomych na rachunek daj¹cego zlecenie
(komitenta), lecz w imieniu w³asnym27. Ten sam rodzaj umocowania przys³uguje maklerowi papierów wartociowych28.
Ustawodawstwo naszego kraju w zakresie prawa zobowi¹zañ nie zawiera unormowania umowy porednictwa ogólnego (cywilnego). Doktryna definiuje umowê nienazwan¹ jako umowê nieuregulowan¹ przepisami kodeksu
cywilnego29.
Umowa porednictwa jest umow¹ nienazwan¹ o wiadczenie us³ug, jeli
przez to pojêcie rozumiemy wszelkie czynnoci, do których wykonania jedna
ze stron zobowi¹zuje siê wobec drugiej strony30. Umowa porednictwa cywilnego jest jednoczenie umow¹ nienazwan¹ i mieszan¹, która nie zosta³a
uregulowana przepisami ustawy jako odrêbny typ zobowi¹zania31.
Do grupy nazwanych umów o porednictwo, tj. takich, które (zgodnie
z klasycznym rozumieniem tego terminu) posiadaj¹ swoj¹ bezporedni¹ odrêbn¹ regulacjê ustawow¹32, nale¿y zaliczyæ umowê agencji, komisu, spedycji, umowy z agentem morskim lub maklerem morskim33.
Kryterium podzia³u stanowi tu liczba umów, które maj¹ byæ przedmiotem poredniczenia34. Je¿eli porednik zobowi¹zuje siê poredniczyæ w zawarciu bli¿ej nieokrelonej liczby umów z udzia³em lub na rzecz daj¹cego
zlecenie, bêdzie to umowa o porednictwo sta³e. Typow¹ umow¹ o porednictwo sta³e jest umowa agencji. Umowê z agentem ubezpieczeniowym zaliczymy tak¿e do umów o porednictwo sta³e. Równie¿ umowê o porednictwo z agentem morskim zakwalifikujemy jako typ umowy o porednictwo
sta³e.
27
28

Por. art. 765 k.c.
Por. art. 34 ust. 3 ustawy  Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi
i funduszach powierniczych.
29 Zob. B. Gawlik, Pojêcie umowy nienazwanej, Studia Cywilistyczne 1971, t. XVII, s. 11;
R. Logchamps de Berier, op. cit., s. 152.
30 Z. Radwañski, op. cit., s. 242 i n.; por. te¿ B. Gawlik, op. cit., s. 5, 32, 33.
31 Por. R. Logchamps de Berier, op. cit., s. 152153.
32 Zob. Z. Radwañski, op. cit., s. 208 i n.
33 Por. T. wierczyñski, op. cit., s. 16.
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Je¿eli strony przewiduj¹ zawarcie tylko jednej umowy lub oznaczonej
liczby umów, mamy do czynienia z umow¹ o porednictwo dorane35. Umow¹ o porednictwo dorane jest umowa z maklerem morskim, albowiem
podejmuje siê on za wynagrodzeniem na podstawie ka¿dorazowego zlecenia poredniczenia w zawieraniu umów kupna i sprzeda¿y statków, umów
przewozu, czarteru na czas, umów holowniczych i umów ubezpieczenia
morskiego.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozró¿nienie umów o porednictwo sta³e i dorane
nie ma charakteru czysto formalnego. Przede wszystkim nale¿¹ce do obu
grup umowy pe³ni¹ odmienne funkcje gospodarcze. Przedmiotem zlecenia
w ramach porednictwa sta³ego s¹ us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoci¹ zleceniodawcy, który jest profesjonalnym przedsiêbiorc¹ (np. zak³ad ubezpieczeñ,
armator, producent towarów) i poprzez zwiêkszenie liczby zawieranych
umów zyskuje wzrost gospodarczy. W przypadku porednictwa doranego
zleceniodawca nie jest profesjonalist¹ zwiêkszaj¹cym swój udzia³ na rynku,
lecz zazwyczaj osob¹ zamierzaj¹c¹ zawrzeæ korzystniejsz¹ transakcjê w dziedzinie ma³o znanej na rynku. Profesjonalist¹ jest natomiast porednik, do
zadañ którego nale¿y wyszukanie stosownego kontrahenta, zadbanie i zabezpieczenie interesów zleceniodawcy. Dzia³a on raczej tam, gdzie wymagane s¹ specyficzne kwalifikacje, a tak¿e znajomoæ wyspecjalizowanego sektora rynku36.
Do tej kategorii nie mo¿na zakwalifikowaæ umowy komisu, albowiem
komisant mo¿e zobowi¹zaæ siê zarówno do jednorazowego kupna lub sprzeda¿y rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, jak i do sta³ego zawierania
umów. Umowa komisu nale¿y do grupy wyspecjalizowanych umów o wiadczenie us³ug w sferze porednictwa, które mo¿e przybraæ postaæ zobowi¹zania jednorazowego lub trwa³ego. Umowa komisu mo¿e zatem dotyczyæ zarówno zawarcia pojedynczej transakcji w celu zaspokojenia indywidualnych
potrzeb komitenta, jak i s³u¿yæ wymianie towarowej w ramach profesjonalnego obrotu handlowego37.
Przedmiotem umowy o porednictwo ogólne jest doprowadzenie do zawarcia dowolnej dozwolonej prawem umowy. Przyk³adem takiej umowy
o porednictwo ogólne jest umowa agencji. Natomiast przedmiotem umowy
o porednictwo szczególne jest doprowadzenie do zawarcia okrelonego rodzaju umowy38. Okrelenia tego dokonuje ustawodawca w ramach bezporedniej regulacji takiego typu umowy. W ramach tej kwalifikacji bêd¹ znaj34
35
36
37
38

Ibidem.
Ibidem
Ibidem.
Z. Radwañski, J. Panowicz-Lipska, op. cit., s. 189.
Zob. T. wierczyñski, op. cit., s. 16.
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dowa³y siê umowy o porednictwo, które posiadaj¹ regulacjê ustawow¹.
Umowa komisu jest umow¹ porednictwa szczególnego, przedmiotem której
jest nabycie lub zbycie rzeczy ruchomych. Taki charakter prawny maj¹ umowy o porednictwo w obrocie nieruchomociami i dotycz¹ce agentów ubezpieczeniowych.

3. Odpowiedzialnoæ cywilna porednika
Porednik odpowiada ex contractu zgodnie z art. 471 k.c. Odpowiedzialnoæ kontraktowa porednika powstaje w razie niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania. Odpowiedzialnoæ cywilna mo¿e wyst¹piæ jedynie
w fazie nastrêczenia sposobnoci do zawarcia umowy lub poredniczeniu w jej
zawarciu, za nie ponosi on odpowiedzialnoci za wykonanie umowy, do której zawarcia dosz³o dziêki jego zabiegom.
W doktrynie przyjêto, ¿e w umowie porednictwa mo¿na zawrzeæ klauzulê del credere, na podstawie której porednik przyj¹³by odpowiedzialnoæ za
wykonanie zobowi¹zania spoczywaj¹cego na osobie trzeciej39. Wtedy te¿ kontrahent mo¿e domagaæ siê od porednika nie tylko wype³nienia zobowi¹zania, ale te¿ odszkodowania40. W wietle przepisów kodeksu handlowego komisant móg³ przyj¹æ na siebie odpowiedzialnoæ za wykonanie zobowi¹zania
przez kontrahenta (odpowiedzialnoæ del credere). W razie w¹tpliwoci komisantowi nale¿a³a siê osobna prowizja z tytu³u del credere.
Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy kodeksu cywilnego pominê³y zasadê odpowiedzialnoci komisanta z tytu³u del credere. Jednak¿e maj¹c na wzglêdzie
zasadê swobody umów, nale¿y przyj¹æ, ¿e mo¿liwe jest zawarcie w umowie
klauzuli del credere, stosownie do której komisant bêdzie w ka¿dym wypadku odpowiada³ wzglêdem komitenta za nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania
przez osobê trzeci¹. Mo¿e to ³¹czyæ siê ze zwiêkszeniem prowizji41.
W granicach zakrelonych ramami swobody umów porednik, zawieraj¹c
umowê, mo¿e rozszerzyæ zakres swojej odpowiedzialnoci za niewykonanie
lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania na okolicznoci, które nie stanowi¹
o uchybieniu obowi¹zkowi lojalnoci, a s¹ nastêpstwem przyjêtych w umowie
obowi¹zków, polegaj¹cych na czynieniu.
Porednikowi w takim samym zakresie jak osobie przyrzekaj¹cej wynagrodzenie bêdzie przys³ugiwa³o roszczenie odszkodowawcze w stosunku do
osoby trzeciej, je¿eli swoim zachowaniem wype³ni¹ oni przes³ankê okrelon¹
przepisem art. 415 k.c. Porednik i przyrzekaj¹cy wynagrodzenie bêd¹ mogli
39
40
41

Por. M. Allerhand, op. cit., s. 879.
Na zasadzie art. 471 k.c.
Por. uchylony art. 591 § 1 i 2 d.k.h.
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wyst¹piæ z takim roszczeniem, je¿eli poniesiona zosta³a przez nich szkoda
w wyniku niezgodnego z ustaw¹, zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego lub ustalonymi zwyczajami zachowania siê osoby trzeciej42.

Zakoñczenie
Instytucja porednictwa ze wzglêdu na ekonomiczne uzasadnienie oraz
du¿e zapotrzebowanie na tê formê us³ug odgrywa zasadnicz¹ rolê w kszta³towaniu obrotu gospodarczego. Stale wzrasta liczba i ró¿norodnoæ spraw prowadzonych przy pomocy poredników. Istotne znaczenie ma porednictwo:
ubezpieczeniowe, w handlu nieruchomociami, samochodowe, agencje wynajmu lokali i ró¿nego rodzaju agencje porednicz¹ce w wiadczeniu us³ug.
W celu wykonania us³ug porednictwa zawierane s¹ na rynku ró¿nego rodzaju umowy o porednictwo, np. umowa agencji, komisu, umowa o porednictwo w obrocie z nieruchomociami, umowa z brokerem lub agentem ubezpieczeniowym, umowa z maklerem lub agentem morskim. Do grupy tej zalicza
siê umowy o porednictwo w zbyciu lub nabyciu papierów wartociowych,
które wykonuj¹ maklerzy gie³dowi.
Wobec rosn¹cego znaczenia porednictwa (przy sprzeda¿y mieszkañ, samochodów, innych towarów) umowa porednictwa powinna zostaæ jak najszybciej unormowana w kodeksie cywilnym. Konstruowany na podstawie
art. 750 k.c. re¿im prawny tej umowy jako umowy nienazwanej wiadczy
o niedoskona³oci naszego prawa, albowiem aktualnie powstaj¹ liczne spory
na tle umów o porednictwo. Wywody przedstawione w niniejszym artykule
na temat pozycji prawnej porednictwa cywilnego, charakteru prawnego
umowy porednictwa oraz odpowiedzialnoci cywilnej porednika dostarczaj¹
zapewne dodatkowych argumentów na poparcie s³usznego postulatu przywrócenia polskiemu prawu instytucji porednictwa43.

43
44

Por. A. Burzak, op. cit., s. 1112.
Przywrócenie porednictwa postuluj¹ M. Nesterowicz, op. cit., s. 444; A. Burzak,
op. cit., s. 12.
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Ograniczenia w swobodzie rozrz¹dzania
przedsiêbiorstwem mortis causa
Wprowadzenie
Osoba fizyczna, prowadz¹c dzia³alnoæ gospodarcz¹, prowadzi przedsiêbiorstwo. Jako przedsiêbiorca w obrocie cywilnoprawnym mo¿e dokonywaæ
i zazwyczaj dokonuje szeregu czynnoci prawnych inter vivos. W tym zakresie nie ró¿ni siê wiêc zasadniczo od innych osób prowadz¹cych przedsiêbiorstwo, tj. osób prawnych i jednostek organizacyjnych o których mowa
w art. 33[1] k.c.
Regu³¹ obrotu cywilnoprawnego jest to, ¿e prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ maj¹ dowolnoæ tak w doborze swoich kontrahentów, jak i w zakresie
u³o¿enia stosunku prawnego wed³ug w³asnego uznania. Jest to konsekwencja
przyjmowanej w prawie prywatnym zasady autonomii woli stron, na której
oparte s¹ stosunki prawne o charakterze cywilnoprawnym. W zwi¹zku z tym
mog¹ oni m.in. dokonaæ czynnoci prawnej obejmuj¹cej ca³e prowadzone
przez siebie przedsiêbiorstwo b¹d jego czêæ.
W zasadzie ograniczenia swobody dokonywania czynnoci prawnych inter vivos nie s¹ czêste i  o ile wystêpuj¹  na ogó³ nie demobilizuj¹ przedsiêbiorcy do gromadzenia sk³adników maj¹tkowych1. Tymczasem czynnoci
prawne mortis causa, które z samej natury dotycz¹ tylko przedsiêbiorców
bêd¹cych osobami fizycznymi, mog¹ kreowaæ rzeczywistoæ przysz³ego spadkodawcy na wypadek jego mierci w sposób nieodpowiadaj¹cy jego woli,
wyra¿aj¹c tym samym okrelon¹ koncepcjê ustawodawcy w zakresie kszta³towania stosunków spo³ecznych mortis causa. Wówczas mo¿e nie byæ on
zainteresowany prowadzeniem przedsiêbiorstwa a¿ do swojej mierci i nieja1 Chodzi np. o sprzecznoæ danej czynnoci z prawem czy zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, jak równie¿ o przepisy administracyjne ograniczaj¹ce mo¿liwoæ koncentracji przedsiêbiorstw. Zob. w tym ostatnim zakresie np. J. Olszewski, Nadzór nad koncentracj¹ przedsiêbiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Rzeszów 2004, s. 121 i n.
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ko pozbywaæ siê wypracowanego maj¹tku za ¿ycia, tak by odby³o siê to
zgodnie z jego wol¹. Stan taki nie pozwala za na rozwój przedsiêbiorstw.
W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie, czy aktualne rozwi¹zania przyjête
w prawie polskim w jakikolwiek sposób ograniczaj¹ swobodê przedsiêbiorców
w rozrz¹dzaniu ich maj¹tkiem na wypadek mierci, czy pozwalaj¹ na ochronê bytu przedsiêbiorstwa w postêpowaniu spadkowym.

1. Dziedziczenie ustawowe
Stosownie do treci art. 924 k.c. spadek otwiera siê z chwil¹ mierci
spadkodawcy. Prawo polskie zna obecnie dwa tytu³y powo³ania do dziedziczenia (ustawa i testament  art. 926 § 1 k.c.). Dopuszczalnoæ darowizny mortis
causa jest dyskusyjna2. W sk³ad spadku  stosownie do treci art. 922 k.c.
 wchodz¹ za wszystkie cywilnoprawne prawa i obowi¹zki zmar³ego, w tym
przedsiêbiorstwo w rozumieniu art. 55[1] k.c. Przedsiêbiorstwo rozumiane
jako zorganizowany zespó³ sk³adników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej jest wiêc przedmiotem
spadkobrania.
W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawi po sobie testamentu, powo³anie do spadku wynika z ustawy. Wówczas spadkobiercy dziedzicz¹ wed³ug okrelonych grup spadkowych. Nabywaj¹ oni spadek w okrelonych
przez ustawê czêciach. Z punktu widzenia mo¿liwoci dalszego prowadzenia
przedsiêbiorstwa uregulowanie to jest problematyczne. Interes spadkobierców mo¿e bowiem byæ odmienny. Nie ka¿dy z nich bêdzie przecie¿ chcia³
nadal prowadziæ przedsiêbiorstwo, co wiêcej  nie ka¿dy bêdzie to potrafi³.
Ustawa nie zawiera za ¿adnych wymogów odnonie do kwalifikacji podmiotowych przysz³ego spadkobiercy. Przepisy prawa nie chroni¹ w ¿aden sposób
dalszego bytu przedsiêbiorstwa. Dotychczas w prawie polskim tego rodzaju
regulacja wystêpowa³a jedynie przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych.
Stosownie do treci art. 1059 k.c.  uznanego wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego za niezgodny z Konstytucj¹3  spadkobiercy dziedziczyli z ustawy gospodarstwo rolne, je¿eli w chwili otwarcia spadku: 1) stale pracowali
bezporednio przy produkcji rolnej, albo 2) mieli przygotowanie zawodowe do
prowadzenia produkcji rolnej, albo 3) byli ma³oletni b¹d pobierali naukê
zawodu lub uczêszczali do szkó³, albo 4) byli trwale niezdolni do pracy. Jak
widaæ, kr¹g spadkobierców ustawowych gospodarstwa rolnego móg³ byæ wê¿szy od krêgu spadkobierców dziedzicz¹cych dany spadek na zasadach ogól2 Zob. E. Drozd, Darowizna na wypadek mierci, Rejent 1992, nr 1, s. 74 i n.; J. Górecki,
Umowa darowizny na wypadek mierci, Rejent 2006, nr 2, s. 29 i n.
3 Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie P 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5.
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nych, móg³ tak¿e obejmowaæ osoby niepowo³ane do dziedziczenia ustawowego
pozosta³ej czêci danego spadku  ze wzglêdu na uzupe³niaj¹ce treæ tego
przepisu normy art. 1060 i 1062 k.c.4 Oznacza³o to, ¿e ustawodawca tworzy
dwie kategorie spadkobierców ustawowych po osobie, która pozostawi³a spadek obejmuj¹cy gospodarstwo rolne, tj. spadkobierców nabywaj¹cych gospodarstwo rolne i spadkobierców nabywaj¹cych tylko pozosta³¹ czêæ spadku.
Wed³ug Trybuna³u idea taka nie by³a jeszcze sama w sobie nie do pogodzenia
z Konstytucj¹, ale realizuj¹c j¹ ustawodawca przede wszystkim nie powinien
naruszaæ zasady równej ochrony prawnej wszystkich spadkobierców. Tworz¹c
porz¹dek dziedziczenia ustawowego, ustawodawca mo¿e siê kierowaæ ró¿nymi dyrektywami, a za³o¿enie powo³ania do dziedziczenia cz³onków najbli¿szej
rodziny osoby zmar³ej  mimo swego podstawowego znaczenia  jest tylko
jedn¹ z nich. Dlatego samo powo³anie do dziedziczenia gospodarstwa rolnego
innych osób ni¿ co do reszty maj¹tku spadkowego, zwa¿ywszy na to, ¿e
powo³anymi byli równie¿ cz³onkowie rodziny spadkodawcy, nie mog³y byæ
uznane za naruszenie art. 64 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Konstytucji.
Wed³ug Trybuna³u regulacja przyjêta w kwestionowanych przepisach nie
spe³nia³a jednak wymagañ wynikaj¹cych z art. 64 ust. 2 Konstytucji  i to
z kilku przyczyn. Po pierwsze, widoczne na pierwszy rzut oka by³o ra¿¹co
nierówne traktowanie spadkobierców, tak w grupie spadkobierców powo³anych do dziedziczenia z ustawy, jak i spadkobierców ustawowych w stosunku
do spadkobierców testamentowych. W tym drugim przypadku zabrak³o jakichkolwiek ograniczeñ tego rodzaju, jak w art. 1059 k.c. Dowodzi³o to, ¿e
sam ustawodawca nie traktowa³ ustanowionych przez siebie ograniczeñ jako
koniecznych do osi¹gniêcia za³o¿onego celu (niezale¿nie od tego, czy cel ten
by³ legitymowany konstytucyjnie). Zreszt¹  jak wskaza³ Trybuna³  tak¿e
obrót gospodarstwami rolnymi w drodze czynnoci inter vivos nie by³ poddany tego rodzaju ograniczeniom. Po drugie, wyznaczony przez ustawodawcê
kr¹g osób, maj¹cy charakter ograniczaj¹cy w stosunku do krêgu spadkobierców na zasadach ogólnych, nie by³ oparty na przes³ankach w sposób racjonalny prowadz¹cych do celów, które by³yby zgodne z Konstytucj¹. O ile wzglêdy
prawid³owej gospodarki rolnej mog³yby uzasadniaæ dwie pierwsze kategorie
(art. 1059 pkt 1 i 2 k.c.), o tyle grupy trzecia i czwarta (art. 1059 pkt 3 i 4 k.c.)
zosta³y wprowadzone  jak mo¿na przypuszczaæ  wy³¹cznie z przyczyn socjalnych. Trybuna³ zwróci³ uwagê, i¿ art. 1059 wraz z art. 1060 i 1062 k.c.
w brzmieniu wówczas obowi¹zuj¹cym nie prowadzi³y do celu, który mia³by
uzasadnienie konstytucyjne, a mianowicie do zapewnienia gospodarstwu rol4 Pierwszy art. 1060 k.c. przewidywa³, ¿e wnuki spadkodawcy b¹d dalsi zstêpni, którzy
w chwili otwarcia spadku odpowiadaj¹ warunkom przewidzianym w art. 1059 k.c. pkt 1 i 2,
dziedzicz¹ gospodarstwo rolne tak¿e wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mog¹ gospodarstwa
dziedziczyæ z powodu braku warunków przewidzianych w art. 1059 k.c. Z kolei przepis art. 1062
k.c. zawiera³ podobn¹ regulacjê odnonie do rodzeñstwa spadkodawcy i jego dzieci.
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nemu okrelonej wielkoci, pozwalaj¹cej na w³aciwe i ekonomiczne rodzinne gospodarowanie. Wiêcej nawet  dopuszczenie do dziedziczenia ustawowego gospodarstwa rolnego wy³¹cznie osób okrelonych w art. 1059 pkt 3 k.c.
mog³oby uniemo¿liwiæ osi¹gniêcie tego celu. Natomiast wyeliminowanie danego spadkobiercy ustawowego z krêgu osób dziedzicz¹cych gospodarstwo
rolne z powodu niespe³nienia ¿adnego z warunków okrelonych w art. 1059
k.c. wy³¹cza³o go z mo¿liwoci otrzymania tego gospodarstwa w wyniku dzia³u spadku, nawet gdyby w okresie miêdzy otwarciem i dzia³em spadku spe³ni³ on warunek okrelony w art. 1059 pkt 1 lub 2 k.c. Inaczej mówi¹c,
kwestionowane przepisy nie gwarantowa³y ani niepodzielnoci gospodarstwa
rolnego, ani objêcia go przez jedn¹ najbardziej do tego zawodowo i fachowo
predystynowan¹ osobê5. Trybuna³ uzna³ wiêc porednio, ¿e tego rodzaju regulacja by³aby dopuszczalna. Jako ¿e art. 1059 k.c. wymogów konstytucyjnych w tym zakresie nie spe³nia³a, Trybuna³ uzna³ ten przepis za niezgody
z Konstytucj¹. W swoim orzeczeniu da³ jednak podstawy do wprowadzenia
regulacji dziedziczenia ustawowego maj¹cej na celu ochronê gospodarstwa
rolnego w przysz³oci, co odpowiednio mo¿na odnieæ do przedsiêbiorstwa. Za
ochron¹ przedsiêbiorstwa mortis causa przemawiaj¹ bowiem podobne wzglêdy. Do dnia dzisiejszego takiej regulacji jednak nie ma. Gdy w sk³ad spadku
wchodzi przedsiêbiorstwo, a powo³anie do dziedziczenia nastêpuje wy³¹cznie
z ustawy, dalszy byt przedsiêbiorstwa mo¿e byæ zagro¿ony.

2. Dziedziczenie testamentowe
Jak siê wydaje, spadkodawca móg³by temu przeciwdzia³aæ, sporz¹dzaj¹c
testament. Czy jednak na pewno? Zacz¹æ trzeba od tego, ¿e polski ustawodawca przewiduje zasadê swobody rozrz¹dzania maj¹tkiem na wypadek
mierci. Poprzez tê zasadê nale¿y rozumieæ zakres uprawnieñ spadkodawcy
w dokonywaniu dyspozycji swoim maj¹tkiem na wypadek mierci6. Jest to
wiêc chroniona prawnie mo¿liwoæ realizowania skutecznych rozrz¹dzeñ maj¹tkiem na wypadek mierci7.
Na ogó³ chodzi tutaj o wszelkie czynnoci prawne dopuszczalne mortis
causa. Czynnoci te maj¹ s³u¿yæ dysponowaniu maj¹tkiem przez uprawnionego i wywieraæ skutki prawne po jego mierci. Problematyka swobody rozrz¹dzania maj¹tkiem na wypadek mierci jest za zwi¹zana z podstawow¹
zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ na tle prawa cywilnego, tj. zasad¹ autonomii woli pod5 Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie P 4/99, OTK 2001,
nr 1, poz. 5.
6 Por. B. Kordasiewicz, Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1978, s. 58.
7 T. Kipp, H. Coing, Erbrecht, Tübingen 1990, s. 109.
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miotów prawa cywilnego, która wyra¿a przys³uguj¹c¹ tym podmiotom kompetencjê do swobodnego kszta³towania stosunków cywilnoprawnych8. Autonomia woli stron nale¿y bowiem do tradycyjnych zasad prawa cywilnego.
Sk³adaj¹ siê na ni¹ m.in. swoboda dokonania lub niedokonania pewnej czynnoci prawnej oraz dowolnoæ ukszta³towania treci tej czynnoci9.
Obowi¹zuj¹ce prawo polskie pozwala na urzeczywistnienie woli spadkodawcy w decydowaniu o losach swojego maj¹tku tak¿e po jego mierci. Kodeks cywilny przewiduje mo¿liwoæ rozrz¹dzania przez spadkodawcê swoim
maj¹tkiem na wypadek mierci, jednak ta kompetencja znajduje pewne ograniczenia. Podstawowy jest przepis art. 941 k.c., który stanowi, ¿e rozrz¹dziæ
maj¹tkiem na wypadek mierci mo¿na jedynie przez testament. Ustawa
przewiduje ró¿ne rodzaje form testamentów, jednak ¿adna z nich nie pozwala
spadkodawcy na wskazanie, jaki sk³adnik maj¹tkowy winien uzyskaæ powo³any przez niego spadkobierca, w przypadku powo³ania do dziedziczenia kilku spadkobierców. Testator nie mo¿e wiêc przes¹dziæ tego, aby wskazana
przez niego osoba naby³a z chwil¹ jego mierci konkretny wymieniony
w testamencie sk³adnik maj¹tkowy; nie mo¿e tak¿e przes¹dziæ o sposobie
podzia³u maj¹tku spadkowego pomiêdzy kilku spadkobierców. Prawo polskie
nie przewiduje bowiem choæby tzw. testamentu dzia³owego. W sytuacji postêpowania o stwierdzenia nabycia spadku, gdy testator przeznaczy³ poszczególnym osobom konkretne sk³adniki maj¹tku spadkowego, s¹d nie bêdzie merytorycznie rozstrzyga³ tych kwestii. Korzystaj¹c z regu³ wyk³adni okrelonych
w art. 961 k.c., orzeknie nabycie maj¹tku spadkowego w udzia³ach przypadaj¹cych poszczególnym spadkobiercom. Przyk³adowo, gdy spadkodawca w testamencie jednemu ze spadkobierców przeznaczy³ dzia³aj¹ce przedsiêbiorstwo rodzinne, a drugiemu nieruchomoæ, to spadkobiercy nabêd¹ wszystkie
wchodz¹ce do spadku przedmioty maj¹tkowe, a udzia³ ka¿dego z nich, zarówno w ca³oci masy maj¹tkowej, jak i w poszczególnych sk³adnikach tego
maj¹tku, okrelony bêdzie za pomoc¹ u³amka. Równie¿ wówczas byt przedsiêbiorstwa mo¿e byæ zagro¿ony.

3. Umowy o spadek
W wietle prawa polskiego niedopuszczalne s¹ umowy o spadek po osobie ¿yj¹cej (art. 1047 k.c.), chyba ¿e przepisy szczególne stanowi¹ inaczej.
Takim przepisem jest obecnie tylko przepis art. 1048 k.c., który dopuszcza
mo¿liwoæ zawarcia umowy o zrzeczenie siê dziedziczenia10. Wed³ug tego
8
9

Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 1999, s. 19.
Por. S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego. Czêæ ogólna, t. 1, red. S. Grzybowski, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1985, s. 52.
10 I. Kozak, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia, PSD 2004, nr 1112, s. 74 i n.
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przepisu, spadkobierca ustawowy mo¿e przez umowê z przysz³ym spadkodawc¹ zrzec siê dziedziczenia po nim. Dla poruszanego tu problemu mo¿noæ
zawarcia takiej umowy ma du¿e znaczenie praktyczne. Jak zauwa¿a doktryna, instytucja ta pozwala bowiem unikn¹æ sporów miedzy spadkobiercami
czy osobami uprawnionymi do zachowku lub zapisu. Zapobiega tak¿e podzia³owi maj¹tku spadkowego. Poza problemem rozdrobnienia przedsiêbiorstwa
na skutek dziedziczenia ustawowego b¹d testamentowego podkrela siê
wiêc problem realizacji roszczeñ maj¹tkowych z tytu³u zapisów czy zachowku, który mo¿e utrudniaæ dalsze funkcjonowanie przedsiêbiorstwa. Doktryna
twierdzi np., ¿e koniecznoæ realizacji roszczeñ o zachowek w krañcowych
wypadkach mo¿e doprowadziæ do upadku przedsiêbiorstwo lub gospodarstwo
rolne wchodz¹ce w sk³ad spadku, je¿eli spadkobierca nie dysponuje innym
maj¹tkiem, z którego móg³by zaspokoiæ uprawnionych do zachowku. Temu
przeciwdzia³aæ mo¿e w³anie zrzeczenie siê dziedziczenia, które co prawda
wystêpuje zazwyczaj za wynagrodzeniem na rzecz zrzekaj¹cego siê, jednak
odpowiednie ukszta³towanie umowy pozwala roz³o¿yæ spadkodawcy ciê¿ar
zap³aty owego wynagrodzenia na lata11.
Jednym z celów umowy zrzeczenia siê dziedziczenia mo¿e byæ zatem
przeciwdzia³anie rozdrobnieniu przedsiêbiorstwa, które wchodzi³oby w sk³ad
maj¹tku spadkowego. Spadkodawca za ¿ycia wyposa¿a swojego spadkobiercê,
czyni¹c to na poczet przysz³ego spadku w przekonaniu, ¿e z powodu tego
wyposa¿enia spadkobierca ten nie bêdzie ju¿ dziedziczyæ z ustawy po nim,
a jednoczenie to wczeniejsze wyposa¿enie uchroni przedsiêbiorstwo przed
podzia³em i nie zaszkodzi pozosta³ym spadkobiercom12, dla których spadkodawca przewidzia³ inne sk³adniki swojego maj¹tku. St¹d najczêciej umowa
ta po³¹czona jest z darowizn¹ na rzecz zrzekaj¹cego siê, która ma byæ niejako
w³anie ekwiwalentem za akt zrzeczenia siê dziedziczenia13. Pozwala to na
zachowanie przedsiêbiorstwa w jednych rêkach.
Zrzeczenie dziedziczenia jest zatem dopuszczonym przez prawo negatywnym kontraktem dziedziczenia, który nie stanowi tytu³u powo³ania do dziedziczenia14. Treci¹ tego kontraktu jest zrzeczenie siê dziedziczenia po przysz³ym spadkodawcy przez spadkobiercê15. Wykorzystanie tej instytucji mo¿e
pozwoliæ na ochronê bytu przedsiêbiorstwa mortis causa.

11

Tak: J. Pisuliñski, Zrzeczenie siê dziedziczenia w prawie niemieckim, Rejent 1999,
nr 12, s. 64.
12 Tak: S. Wójcik, Podstawy prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2002, s. 31.
13 A. Malinowski, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia w ujêciu kodeksu cywilnego, NPN
2004, nr 4, s. 35.
14 J. Kosik, [w:] System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, t. 4, red. S. Grzybowski,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1985, s. 584 i n.
15 M. Pazdan, Umowa o zrzeczenie siê dziedziczenia w polskim prawie spadkowym,
Rejent 1997, nr 4, s. 186.
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4. Darowizna mortis causa
Jak za wspomniano, dyskusyjne jest, czy w wietle obowi¹zuj¹cego stanu prawnego dopuszczalne s¹ darowizny mortis causa16. Chodzi tutaj bowiem o darowiznê uczynion¹ z zastrze¿eniem warunku zawieszaj¹cego
w postaci mierci darczyñcy i istnieje w¹tpliwoæ, czy czynnoæ tak¹ mo¿na
kwalifikowaæ w³anie jako czynnoæ prawn¹ mortis causa. Dochodzi ona bowiem do skutku ju¿ za ¿ycia uczestnicz¹cych w jej zawarciu stron i ju¿
wówczas powstaj¹ z niej skutki prawne, podczas gdy cech¹ czynnoci prawnych mortis causa jest to, ¿e wszystkie skutki prawne wywo³uj¹ dopiero po
mierci strony dokonuj¹cej tej czynnoci17. Ostatnio w literaturze coraz czêciej wyra¿any jest pogl¹d, ¿e darowizna, której skutecznoæ zale¿y od mierci darczyñcy, jest de lege lata dopuszczalna18. Pogl¹d ten, z uwagi na treæ
art. 941 k.c. jest jednak dyskusyjny19. St¹d po¿¹dana wydaje siê tutaj ingerencja ustawodawcy, który przes¹dzi³by ostatecznie tê kwestiê20. Mog³oby to mieæ
istotne znaczenie dla spadków, w których sk³ad wchodzi przedsiêbiorstwo.
W tym kierunku zmierza projekt zmiany kodeksu cywilnego przygotowany przez grupê senatorów, przyjêty przez Senat w dniu 28 maja 2009 r.
Stosownie do proponowanego przepisu art. 888[1] § 1 k.c., je¿eli darczyñca
zobowi¹za³ siê do bezp³atnego wiadczenia na wypadek mierci, obdarowany
nabywa przedmiot darowizny z chwil¹ mierci darczyñcy, o ile prze¿y³ darczyñcê (darowizna na wypadek mierci)21. W uzasadnieniu dla tego projektu
wskazano, i¿ dla uszanowania woli spadkodawcy sporz¹dzenie testamentu
nie zawsze bêdzie zabiegiem wystarczaj¹cym. Zdaniem projektodawców zasada sukcesji uniwersalnej jest czêsto niezrozumia³a dla osoby, która w testamencie pragnie podzieliæ (rozpisaæ) swój maj¹tek na spadkobierców w sposób
uznany przez siebie za najlepszy. Zadysponowanie w testamencie okrelony16 Zob. np. Z. Radwañski, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne  czêæ ogólna,
t. 2, red. Z. Radwañski, Warszawa 2008, s. 217; M. Pazdan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz,
t. 2, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2000, s. 983; J. Kremis, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz
do artyku³ów 5351088, t. 2, red. E. Gniewek, Warszawa 2004, s. 1025.
17 Tak: S. Wójcik, F. Zoll, [w:] System prawa prywatnego. Prawo spadkowe, t. 10, red.
B. Kordasiewicz, Warszawa 2010, s. 273.
18 Zob. np. M. Niedopia³, Darowizna na wypadek mierci, PiP 1987, nr 11, s. 53;
E. Drozd, op. cit., s. 74 i n.; J. Górecki, op. cit., s. 35 i n.
19 Zob. E. Skowroñska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga czwarta. Spadki,
Warszawa 2006, s. 71 i 252.
20 Jak siê wydaje, zdaniem ustawodawcy taka darowizna jest niedopuszczalna, o czym
wiadczy choæby senacki projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Druk Senacki nr 495), gdzie proponuje siê wprowadzenie do prawa polskiego konstrukcji darowizny na wypadek mierci. Pomys³ ten spotka³ siê jednak z krytyk¹, wedle której taka
figura prawna mo¿e byæ uznana za sprzeczn¹ z normami konstytucyjnymi (!). Zob. P. Telenga,
Opinia do projektu grupy senatorów ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny i niektórych
innych ustaw, Orodek Badañ Studiów i Legislacji, Lublin 14 kwietnia 2009, s. 1 i n.
21 Druk Senacki nr 495, s. 2.
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mi sk³adnikami spadku ma dla spadkodawcy w pierwszej kolejnoci wydwiêk gospodarczy i nie dba on o czystoæ konstrukcji prawnej zawartej
w treci testamentu.
Nadto  wed³ug autorów projektu  jest jeszcze drugi aspekt obowi¹zuj¹cej regulacji spadkowej. W obecnym stanie prawnym, gdy maj¹tek spadkowy
dziedziczy kilku spadkobierców, musz¹ oni najpierw przeprowadziæ postêpowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a nastêpnie dokonaæ dzia³u spadku
i okreliæ, któremu z nich przypadn¹ na w³asnoæ poszczególne sk³adniki
maj¹tkowe. W wypadku sporu pomiêdzy nimi, nawet przy sporz¹dzonym
testamencie, postêpowanie mo¿e toczyæ siê latami, a nabyte w spadku sk³adniki czêsto o znacznej wartoci mog¹ przestaæ istnieæ. Niejednokrotnie, gdy
spadkobiercy staj¹ siê wspó³w³acicielami przedsiêbiorstwa, trudnoci w jego
funkcjonowaniu mog¹ pojawiæ siê ju¿ na tle bie¿¹cego zarz¹du, wyp³at wynagrodzeñ czy nawet prostego wype³nienia deklaracji podatkowych i wspó³odpowiedzialnoci fiskalnej za jego dzia³anie. Nie trzeba dodawaæ, ¿e tylko
niektórzy z nich mog¹ byæ zainteresowani regulacj¹ spraw spadkowych
i prowadzeniem przedsiêbiorstwa, a pozostali nie wykazywaæ ¿adnej aktywnoci. Nie wolno zapomnieæ, ¿e do czasu zakoñczenia postêpowañ spadkowych, potwierdzaj¹cych ich prawa spadkowe wzglêdem np. kontrahentów
czy pracowników, spadkobiercy nie bêd¹ mogli legitymowaæ siê dokumentem
potwierdzaj¹cym uprawnienia do prowadzenia przedsiêbiorstwa, a wiêc takim, który w efekcie pozwoli na w pe³ni skuteczne podpisywanie podstawowych dokumentów. W przesz³oci dochodzi³o w takiej sytuacji do likwidacji
prawid³owo dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw rodzinnych. Jak za zauwa¿yli autorzy projektu  nie jest to zjawisko po¿¹dane. St¹d wprowadzenie konstrukcji prawnej darowizny na wypadek mierci mog³oby umo¿liwiæ spadkodawcy
dysponowanie poszczególnymi sk³adnikami maj¹tku, tak by w chwili mierci
przechodzi³y one automatycznie na w³asnoæ beneficjenta22. Najwyraniej
ustawodawca dostrzeg³ potrzebê ochrony przedsiêbiorstw przed rozdrobnieniem mortis causa.
Podstawowym zarzutem przeciwko tej konstrukcji jest wskazanie, ¿e
pozbawia ona wierzycieli spadkodawcy mo¿liwoci ci¹gniêcia d³ugów
z rozdysponowanego mienia. Skoro bowiem mienie, którego dotyczy darowizna, nie wchodzi w sk³ad spadku, obdarowany nie bêdzie odpowiada³ za d³ugi
spadkowe23. Byæ mo¿e w tym zakresie projekt ten nale¿a³oby uzupe³niæ. Sam
pomys³ jest jednak godny uwagi. Pozwoli na ochronê bytu przedsiêbiorstwa
na wypadek mierci spadkodawcy.

22 Por. M. Domagalski, Biznes chce swobody w spadkobraniu firm, Rzeczpospolita z dnia
5 padziernika 2010, s. C2.
23 Por. wypowied M. Pazdana, [w:] ibidem, s. C2.
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5. Zapis windykacyjny
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, niejako w opozycji do projektu
senackiego, przygotowa³a projekt innej konstrukcji, która ma spe³niæ podobne cele. Chodzi o instytucjê tzw. zapisu windykacyjnego. Stosownie do projektowanego przepisu art. 981[1] § 1 k.c., w testamencie sporz¹dzonym
w formie aktu notarialnego spadkodawca mo¿e postanowiæ, ¿e oznaczona
osoba nabywa przedmiot zapisu z chwil¹ otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Wedle § 2 tego przepisu, przedmiotem zapisu windykacyjnego mo¿e byæ:
1) rzecz oznaczona co do to¿samoci, 2) zbywalne prawo maj¹tkowe, 3) przedsiêbiorstwo lub gospodarstwo rolne, 4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy
u¿ytkowania lub s³u¿ebnoci24.
Zapis windykacyjny pozwala wiêc na przekazanie przedsiêbiorstwa na
rzecz danej osoby mortis causa. Zalet¹ tej konstrukcji jest prostota i zgodnoæ z wol¹ testatora. Powoduje ona nabycie przedmiotu zapisu przez zapisobiercê ju¿ w chwili mierci testatora, bez koniecznoci podejmowania dodatkowych dzia³añ25. Dopuszczalny obecnie zapis (art. 968 k.c.) dla wywo³ania
skutków rzeczowych wymaga zawarcia umowy stanowi¹cej jego wykonanie.
Projekt zmienia ten stan rzeczy i wprowadza now¹ postaæ zapisu. Jako ¿e
rozdysponowanie przez testatora znaczn¹ czêci¹ swego maj¹tku w drodze
zapisów windykacyjnych i wy³¹czenie tych przedmiotów ze spadku ogranicza³oby zakres odpowiedzialnoci za d³ugi spadkowe spadkobierców przyjmuj¹cych spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a tym samym pogarsza³o sytuacjê wierzycieli spadkowych, projekt obci¹¿a odpowiedzialnoci¹ za d³ugi
spadkowe tak¿e osoby otrzymuj¹ce przysporzenia w drodze zapisu windykacyjnego. Przepisy reguluj¹ce tê odpowiedzialnoæ zamieszczono po przepisach
statuuj¹cych odpowiedzialnoæ spadkobierców za d³ugi spadkowe (art.
1034110343 k.c.).
W projekcie przyjêto, i¿ do dzia³u spadku spadkobiercy i zapisobiercy
odpowiadaj¹ solidarnie za d³ugi spadkowe (art. 10341 § 1 k.c.). Ewentualne
rozliczenia (regresy) pomiêdzy spadkobiercami i zapisobiercami powinny nastêpowaæ przy uwzglêdnieniu wartoci otrzymanych przez nich przysporzeñ
(art. 10341 § 2 k.c.). Po dziale spadku osoba, na której rzecz uczyniono zapis
windykacyjny, odpowiada³by za d³ugi spadkowe proporcjonalnie do wartoci
otrzymanego przez niego przedmiotu zapisu (art. 10342 k.c.). Odpowiedzialnoæ tej osoby za d³ugi spadkowe ograniczona jest w projekcie do wartoci
24 Zob. Projekt o zmianie ustawy  Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia
2 czerwca 2009 r., dostêpny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoci: <http://bip.ms.gov.pl/pl/
dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/>, dostêp: 19.10.2010.
25 J. Górecki, Zapis windykacyjny  uwagi de lege ferenda, [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego  ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi
Sztykowi, Kluczbork 2007, s. 129 i n.
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otrzymanego przez ni¹ przedmiotu zapisu windykacyjnego wed³ug stanu
i cen z chwili otwarcia spadku (art. 10343 k.c.).
Konstrukcja zapisu windykacyjnego jest wiêc jedn¹ z figur, które mog¹
chroniæ ostatni¹ wolê spadkodawcy w zakresie rozrz¹dzeñ przedsiêbiorstwem26. Jednak i ona jest obarczona pewn¹ wad¹. Korzyci z tytu³u zapisu
bêd¹ bowiem podlegaæ rozliczeniom z tytu³u zachowku. To za  jak uprzednio wskazano  jest pewnym zagro¿eniem dla bytu przedsiêbiorstwa.

Wnioski
W wietle obecnych przepisów kodeksu cywilnego brak jest podstaw do
skutecznego przes¹dzenia przez spadkodawcê o sposobie podzia³u spadku,
w tym spadku, w którego sk³ad wchodzi przedsiêbiorstwo. Nie mo¿e on
w sposób wi¹¿¹cy spadkobierców wskazaæ, jakie przedmioty maj¹ przypaæ
po jego mierci poszczególnym osobom. Os³abia to w istotny sposób swobodê
testowania. Tymczasem stworzenie spadkodawcy takiej sposobnoci wydaje
siê koniecznoci¹. W tym kierunku zmierzaj¹ projekty zmian naszego prawa,
proponuj¹ce konstrukcjê darowizny mortis causa czy zapisu windykacyjnego.
Mimo tego, ¿e konstrukcje te wywo³uj¹ pewne kontrowersje, w przysz³ym
polskim prawie spadkowym jest miejsce dla ka¿dej z nich. Szczegó³y ka¿dej
z tych konstrukcji winny byæ na obecnym etapie dyskutowane, tak by wykorzystaæ moment legislacyjny. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, ¿e wkrótce powstanie w Polsce projekt nowego kodeksu cywilnego. Trwaj¹ce dyskusje na
temat jego kszta³tu winny uwzglêdniaæ tak¿e obie instytucje. Ka¿da z nich
bêdzie poszerzeniem uprawnieñ spadkodawcy zwi¹zanych ze swobod¹ dysponowania maj¹tkiem na wypadek mierci. Pozwoli tak¿e do ochronê bytu
przedsiêbiorstwa w postêpowaniu spadkowym.

26 Zob. A. Grebieniow, Zapis windykacyjny  w sprawie nowelizacji kodeksu cywilnego,
Wiedza Prawnicza 2010, nr 3, s. 45 i n.
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Obowi¹zek podatkowy a realizacja zasady
swobody dzia³alnoci gospodarczej
 zagadnienia wybrane
1. Zasada swobody dzia³alnoci gospodarczej niew¹tpliwie stanowi nieocenione osi¹gniêcie myli prawno-ekonomicznej, u podstaw której le¿y przekonanie, i¿ ingerencja pañstwa w procesy gospodarcze musi mieæ swoje granice1. Nie wchodz¹c w nieistotne z punktu widzenia dalszych rozwa¿añ
aspekty polityczne, ekonomiczne oraz jurydyczne2 interesuj¹cej nas koncepcji, wyjaniæ nale¿y, ¿e przez swobodê dzia³alnoci gospodarczej rozumieæ
mo¿emy sui generis wi¹zkê praw i wolnoci3 umo¿liwiaj¹c¹ zainteresowanym podmiotom czerpanie korzyci ekonomicznych z realizowanego na w³asny rachunek procesu gospodarowania4.
Maj¹ca swe umocowanie w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych swoboda dzia³alnoci gospodarczej  co ma niema³e znaczenie z punktu
widzenia przedmiotu niniejszej pracy  powinna byæ rozumiana jak najszerzej, tj. nie tylko jako wolnoæ w zakresie wyboru dzia³alnoci gospodarczej
oraz jej wykonywania, lecz tak¿e jako swoboda w wyborze formy organizacyjno-prawnej, swoboda w konkurowaniu z innymi podmiotami, swoboda
w zakresie decydowania o sposobie inwestowania kapita³u, swoboda w zakresie zatrudniania pracowników itd.5 Powy¿sze wyliczenie nie jest rzecz jasna
pe³ne, jednak wiadczy o z³o¿onoci analizowanego zagadnienia. Jednoczenie daje asumpt do stwierdzenia, ¿e równie¿ ograniczenia swobody dzia³alnoci gospodarczej  z ró¿nych powodów niezbêdne  maj¹ niejednolit¹ naturê. Okolicznoæ ta zosta³a zreszt¹ dostrze¿ona w doktrynie, gdzie zauwa¿a siê
1
2

Por.: A. Walaszek-Pyzio³, Swoboda dzia³alnoci gospodarczej, Kraków 1994, s. 12 i n.
Ich charakterystykê prezentuje m.in. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 6364.
3 Ibidem, s. 64.
4 W. Jakimowicz, Publiczne prawo podmiotowe, Kraków 2002, s. 280.
5 M. Bro¿yna, M. Chudzik, K. Kohutek, J. Molis, S. Szuster, Komentarz do art. 6 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.04.173.1807), LEX/el. 2005.
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m.in., i¿ ograniczenia te mog¹ byæ rozumiane tak w¹sko, jak i szeroko6. Inny
podzia³ ograniczeñ swobody dzia³alnoci gospodarczej zak³ada istnienie
wzglêdnych oraz bezwzglêdnych form jej delimitacji7.
Z punktu widzenia niniejszych rozwa¿añ za szczególnie przydatn¹ nale¿y uznaæ koncepcjê ograniczeñ swobody dzia³alnoci gospodarczej w znaczeniu szerokim. Otwiera ona drogê do dyskusji na temat wszelkich uregulowanych ustawowo czynników, determinuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako
tak¹. Wród nich istotne znaczenie  co wyranie podkrela siê w literaturze
publicznego prawa gospodarczego  posiadaj¹ obci¹¿enia publicznoprawne,
w tym przymusowe daniny pieniê¿ne o charakterze publicznoprawnym8. Wydaje siê, ¿e dla pe³noci obrazu nie warto rezygnowaæ z próby konfrontacji
implikacji opodatkowania wzglêdem tych filarów swobody dzia³alnoci gospodarczej, które maj¹ charakter prywatnoprawny. Swoista wi¹zka praw i wolnoci wyra¿aj¹ca treæ analizowanej zasady funkcjonuje dziêki licznym regulacjom
rozproszonym na przestrzeni ca³ego systemu prawnego. Czêæ z nich ma wprawdzie naturê publicznoprawn¹, inne jednak wywodz¹ siê w³anie z prawa prywatnego9. W zwi¹zku z powy¿szym wp³yw unormowañ prawnopodatkowych
na realizacjê zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej winnimy przeledziæ
tak¿e przez pryzmat niektórych zasad gospodarczego prawa prywatnego.
Chodzi bowiem o ustalenie, w jakim zakresie opodatkowanie godzi w funkcjê
zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej we wszystkich jej wymiarach.
2. Jest faktem niebudz¹cym w¹tpliwoci, ¿e istota dzia³alnoci gospodarczej polega na generowaniu zysku bêd¹cego ród³em dochodu przedsiêbiorcy.
Trzeba jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e nie tylko ów podmiot gospodarczy
zainteresowany jest osi¹gniêciem powy¿szego rezultatu. Tak¿e zwi¹zki publicznoprawne, przede wszystkim pañstwo, wykazuj¹ zainteresowanie obrotem gospodarczym, gdy¿ stanowi on dla nich ród³o m.in. dochodów podatkowych10.
Jeli wiêc stanowiona przez pañstwo swoboda dzia³alnoci gospodarczej ma
chroniæ i stymulowaæ (choæ nie gwarantowaæ) wypracowywanie zysku przez
podmiot gospodarczy, to interesuj¹co w tej sytuacji przedstawia siê koncepcja
polegaj¹ca na przejmowaniu czêci tego¿ przychodu przez samo pañstwo.
A w³anie takie fiskalne za³o¿enia le¿¹ u podstaw systemu podatkowego11.
Mechanizm ten ma swoj¹ normatywn¹ podstawê w art. 22 i 64 Konstytucji.
Wed³ug Konstytucji spo³eczna gospodarka rynkowa oparta jest na w³asnoci prywatnej, za ka¿dy ma prawo do w³asnoci oraz innych praw maj¹t6
7
8
9
10

C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 68.
Ibidem, s. 6970.
Ibidem, s. 68
Zob.: J. Jab³oñska-Bonca, Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2004, s. 417.
Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne,
Warszawa 2010, s. 21.
11 S. Owsiak, Finanse publiczne, Warszawa 2001, s. 147151.
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kowych. Jednak na mocy dalszych uregulowañ zawartych w ustawie zasadniczej mo¿liwie jest ograniczenie w³asnoci oraz wolnoci dzia³alnoci gospodarczej. Wprawdzie Konstytucja zastrzega, ¿e ograniczenie wolnoci dzia³alnoci gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze
wzglêdu na wa¿ny interes publiczny, za w³asnoæ mo¿e byæ ograniczona tylko
w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa
w³asnoci, jednak wolnoæ ekonomiczna  jeden z filarów swobody dzia³alnoci
gospodarczej  nie jest pe³na. Mo¿na wiêc ogólnie skonstatowaæ, ¿e w majestacie prawa realizowany jest ci¹g³y proces zasilania bud¿etów zwi¹zków prawa
publicznego w drodze pozbawiania (w pewnym zakresie) podmiotów gospodarczych wypracowanego przez nie zysku w imiê realizacji interesu publicznego.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e ten oczywisty skutek poboru podatku  jakim jest utrata czêci dochodu i tym samym os³abienie si³y nabywczej podatnika  mo¿e byæ, choæ nie musi i nie powinien, destrukcyjny. W ten
sposób znaczenia nabiera zjawisko fiskalizmu, czyli  ogólnie rzecz ujmuj¹c
 takiej polityki centralnych orodków decyzyjnych, która poprzez maksymalizacjê dochodów podatkowych prowadzi do tzw. konfiskacyjnego opodatkowania12. Trudno tu nie dostrzec potencjalnego zagro¿enia dla swobody dzia³alnoci gospodarczej. Wydaje siê zatem, ¿e dla podmiotów wyznaczaj¹cych
kierunek polityki podatkowej bardziej przekonuj¹cym ni¿ teoria neutralnego
opodatkowania (która jest zagadnieniem wysoce kontrowersyjnym13) powinny byæ wnioski p³yn¹ce z analizy tzw. krzywej Laffera, wed³ug której wzrost
opodatkowania mo¿e prowadziæ do zaniku ród³a podatku14. Fenomen opodatkowania  z punktu widzenia interesuj¹cej nas zasady  polega na wiêc
na tym, ¿e mo¿e ono (g³ównie poprzez redystrybucjê finansow¹) tworzyæ
odpowiednie warunki do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej (warunkiem
jest w³aciwa postawa pañstwa oraz jednostek samorz¹du terytorialnego
w zakresie zarz¹dzania finansami publicznymi), jednoczenie jednak (zw³aszcza w obliczu nadmiernego ucisku podatkowego) wywo³uje niekiedy niekorzystne implikacje wzglêdem procesu gospodarowania.
Podsumowuj¹c tê czêæ rozwa¿añ mo¿na wiêc sformu³owaæ tezê, i¿ opodatkowanie determinuje realizacjê zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej
za spraw¹ ekonomicznych skutków, które wywo³uje. Wp³yw ten jednak mo¿e
byæ korzystny lub destrukcyjny.
3. W ramach powy¿szych rozwa¿añ starano siê wykazaæ, ¿e opodatkowanie samo w sobie zawsze wywo³uje pewne nastêpstwa ekonomiczne w odniesieniu do obci¹¿onego okrelon¹ danin¹ przedsiêbiorcy. Bli¿sza analiza intere12 O zjawisku fiskalizmu pisz¹ m.in. A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, Podatki i prawo podatkowe, Poznañ 2000, s. 30.
13 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2001, s. 910.
14 J. Ciak, Polityka bud¿etowa, Toruñ 2002, s. 3536.
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suj¹cego nas zjawiska prowadzi do wniosku, ¿e nie mniej istotne  z punktu
widzenia efektywnoci zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej  jest równomierne roz³o¿enie ciê¿arów fiskalnych pomiêdzy podatników-przedsiêbiorców. Problem ten jest dyskutowany zarówno na gruncie literatury prawa
podatkowego (jednak¿e przede wszystkim w odniesieniu do ogó³u podatników), jak i w doktrynie prawa gospodarczego publicznego.
Podatkowe zasady powszechnoci oraz równoci opodatkowania, stanowi¹ce komponenty zasady sprawiedliwoci podatkowej, wymagaj¹ przyjêcia
przez ustawodawcê takiej metody konstruowania systemu podatkowego, aby
podmioty bêd¹ce w analogicznej sytuacji faktycznej podlega³y zbli¿onym obci¹¿eniom fiskalnym. Nie kwestionuj¹c istotnego znaczenia tak wyra¿onej
idei wzglêdem ogó³u podatników, stwierdziæ wypada, i¿ w wypadku podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ wspomniane zasady nabieraj¹
jeszcze g³êbszego wymiaru. Jeli przyjmiemy, ¿e swoboda dzia³alnoci gospodarczej zapewniona ma byæ m.in. w drodze ochrony wolnej konkurencji, to
staje siê oczywiste, ¿e wyjcie naprzeciw powy¿szej koncepcji wymaga
uwzglêdnienia aspektów podatkowych. Rezygnacja z realizacji zasady powszechnoci i równoci opodatkowania wzglêdem przedsiêbiorców jest bowiem jednoznaczna ze zró¿nicowaniem ich sytuacji ekonomicznej, co bezporednio prowadzi do zaburzenia wolnej konkurencji. Wolna konkurencja
oznacza przecie¿  jak ju¿ wspomniano  m.in. liczenie siê przez podmioty
gospodarcze z istnieniem pewnych ograniczeñ fiskalnych, jednak ich wp³yw
powinien w jednakowym stopniu determinowaæ efektywnoæ procesu gospodarowania u ka¿dego z nich.
Obserwacja dzia³alnoci legislacyjnej oraz praktyki stosowania prawa
podatkowego mo¿e niestety prowadziæ do wniosku, ¿e powszechnoæ i równoæ opodatkowania bywa ignorowana. Te wymagaj¹ce negatywnej oceny
dzia³ania w niema³ym stopniu porednio niwecz¹ skutecznoæ zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej.
4. Odrêbnego omówienia wymaga funkcjonowanie przywilejów podatkowych w kontekcie urzeczywistniania swobody dzia³alnoci gospodarczej,
choæ problem ten pozostaje w zasadniczym zwi¹zku z zasygnalizowan¹ powy¿ej zasad¹ sprawiedliwoci podatkowej. W doktrynie prawa podatkowego
niekiedy prezentowany jest pogl¹d wskazuj¹cy, i¿ powszechnoæ oraz równoæ opodatkowania nie jest rygorystycznie przestrzegana z uwagi na  stosowane na masow¹ skalê  przywileje podatkowe (przede wszystkim ulgi
oraz zwolnienia podatkowe)15. Abstrahuj¹c od niebudz¹cego w¹tpliwoci za15 Por. orzeczenie TK z 29 maja 1996 r., K 22/95, Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego 1996, nr 3, poz. 21. Problem ulg i zwolnieñ podatkowych w kontekcie konstytucyjnej
zasady równoci oraz zasady sprawiedliwoci spo³ecznej omawia obszernie W. Morawski, Ulgi
i zwolnienia w prawie podatkowym, Gdañsk 2003, s. 98104.
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gadnienia, jakim s¹ prawno-ekonomiczne implikacje realizacji ulg i zwolnieñ
podatkowych (redukcja obci¹¿enia podatkowego w wypadku ulg oraz jego
zniesienie odnonie do zwolnieñ), zgodziæ siê nale¿y, i¿ pierwotnie wyznaczony zakres obowi¹zku zap³aty podatku bywa  w³anie za spraw¹ zwolnienia
lub ulgi  zawê¿any. Tego rodzaju zabieg, choæ rzeczywicie prowadzi do
ró¿nicowania sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiêbiorców w drodze odmiennego kszta³towania ich statusu prawnopodatkowego, posiada zdecydowanie inny charakter ni¿ typowe, niemaj¹ce wystarczaj¹cego uzasadnienia
aksjologicznego formy naruszania zasad powszechnoci oraz równoci opodatkowania. W tym wypadku chodzi bowiem o zamierzony skutek w postaci
uprzywilejowanego ukszta³towania stosunku prawno-podatkowego z uwagi
na respektowanie szczególnego rodzaju wartoci maj¹cych istotne znaczenie
z punktu widzenia ogó³u procesów spo³eczno-gospodarczych16. O ile wiêc
niezamierzone (bêd¹ce czêsto nastêpstwem przeoczenia ustawodawcy) odstêpstwa od powszechnoci i równoci opodatkowania zas³uguj¹ na krytykê,
gdy¿ godz¹ w swobodê dzia³alnoci gospodarczej, o tyle wyj¹tki od wspominanych zasad ustanawiane rozmylnie  w ramach wiadomej polityki podatkowej  nale¿y zasadniczo oceniæ pozytywnie, albowiem nierzadko dzia³aj¹ stymuluj¹co na dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Idee le¿¹ce u podstaw przywilejów podatkowych nawi¹zuj¹ do ró¿nych
aspektów ¿ycia spo³eczno-gospodarczego. Nale¿¹ do nich problemy rodzinnosocjalne, edukacyjne, zwi¹zane z ochron¹ rodowiska naturalnego itp.17 Niema³a czêæ przywilejów podatkowych  jak ju¿ zauwa¿ono  traktowana jest
jako instrument oddzia³ywania na szeroko pojête procesy gospodarcze, spe³niaj¹cy funkcjê swoistej zachêty prawno-ekonomicznej. W konsekwencji tego
rodzaju progospodarcze preferencje podatkowe koresponduj¹ z za³o¿eniami
zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej, korzystnie wp³ywaj¹c na jej efektywnoæ. Warto jednak mieæ na uwadze, ¿e przedstawione racje uzasadniaj¹ce pos³ugiwanie siê przywilejami podatkowymi nie mog¹ prowadziæ do utraty
z pola widzenia okolicznoci, i¿ z uwagi na daleko id¹ce skutki ekonomiczne
przywileje podatkowe winny byæ stosowane z umiarem.
Normatywnym wyrazem i jednoczenie przyk³adem swego rodzaju kompromisu miêdzy postulatem ochrony wolnej konkurencji a potrzeb¹ stosowania w pewnych wypadkach preferencji podatkowych jest zespó³ unormowañ
zawartych w art. 67b Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, ¿e jeli udzielenie ulgi podatkowej bêdzie zrównane z udzieleniem pomocy publicznej podmiotowi gospodarczemu, to ca³a taka operacja zasadniczo nie dojdzie do
skutku. Jedynie w enumeratywnie wskazanych przypadkach zastosowanie
16
17

Ibidem, s. 99100.
J. G³uchowski, Podatki ekologiczne, Warszawa 2002, s. 12.
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ulgi w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, bêd¹cej de facto i de iure pomoc¹
publiczn¹ (np. w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i owiaty), bêdzie dopuszczalne18.
5. Zaprezentowane powy¿ej uwagi maj¹ wspólny mianownik, jakim jest
analiza wp³ywu opodatkowania na zasadê swobody dzia³alnoci gospodarczej
w nawi¹zaniu do ekonomicznych nastêpstw poboru podatku. Jednak ingerencyjny charakter prawa podatkowego w interesuj¹cej nas materii na tym
siê nie koñczy. Niekiedy bowiem instytucje prawa podatkowego determinuj¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹ z innych powodów ni¿ stricte ekonomiczne. Truizmem bêdzie stwierdzenie, i¿ prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zane jest m.in. z nawi¹zywaniem stosunków handlowych. Trudno siê zatem
dziwiæ, ¿e w doktrynie zwraca siê uwagê na donios³oæ zasady swobody zawierania umów w odniesieniu do dzia³alnoci gospodarczej, gdy¿ zasada ta
w istocie jest warunkiem sine qua non wolnego obrotu cywilnoprawnego19.
Dziêki przywo³anej zasadzie podmiot prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹
ma zagwarantowan¹ swobodê w wielu obszarach aktywnoci handlowej. Jednoczenie jednak czynnoci cywilnoprawne warunkuj¹ce ów obrót mieszcz¹
siê w polu obowi¹zku podatkowego20. Zwi¹zane jest to niejako z wtórnym
charakterem prawa podatkowego wzglêdem prawa prywatnego, gdy¿ istnienie konstrukcji prawa podatkowego uzale¿nione jest w du¿ym stopniu od
stanowi¹cych podstawê obrotu prawnego instytucji prawa cywilnego. Mo¿na
wiêc przyj¹æ, ¿e ustawodawca podatkowy w pewnym sensie wykorzystuje
fakt, i¿ z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ immanentnie zwi¹zane jest dokonywanie
czynnoci cywilnoprawnych. To w³anie one  jak wyjaniono  stanowi¹
przedmiot opodatkowania.
Wracaj¹c jednak do g³ównego nurtu rozwa¿añ, trzeba podkreliæ, ¿e pewne dzia³ania podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹  bêd¹ce jednoczenie czynnociami prawa cywilnego realizowanymi dziêki swobodzie zawierania umów  mog¹ siê spotkaæ z negatywn¹ ocen¹ organów podatkowych.
Taki skutek mo¿e wyst¹piæ w sytuacji, gdy w ocenie organów podatkowych
okrelone postêpowanie przedsiêbiorcy  spe³niaj¹ce standardy okrelone
w prawie cywilnym  jest przejawem d¹¿enia do unikniêcia lub redukcji
obci¹¿enia fiskalnego. Zjawisko to, okrelane mianem obejcia prawa podat18 L. Etel, Komentarz do art. 67(b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U.05.8.60), [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz, M. Pop³awski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2009, wyd. III.
19 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 255.
20 W wypadku niektórych danin, tak¿e tych, które nie s¹ zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, czynnoci cywilnoprawne niekiedy ca³kowicie wype³niaj¹ przedmiotowy zakres opodatkowania. Najbardziej spektakularnym tego przyk³adem jest podatek od czynnoci cywilnoprawnych
 por.: M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych  komentarz, Warszawa
2007, s. 3039.
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kowego21, polega w uproszczeniu na wyborze takich dzia³añ, które nie maj¹c
uzasadnienia z gospodarczego punktu widzenia gwarantuj¹ podatnikowi najkorzystniejsze sporód wszystkich mo¿liwych sposobów ukszta³towanie stosunku prawnopodatkowego (uzyskanie jak najmniejszego obci¹¿enia fiskalnego).
Wprawdzie na gruncie obecnego stanu prawnego brak jest normatywnej
klauzuli obejcia prawa podatkowego, jednak uprawnienia, w które wyposa¿a organ podatkowy art. 199a Ordynacji podatkowej, zw³aszcza przewidziany
w jego § 3 rodek szczególny, polegaj¹cy na mo¿liwoci wyst¹pienia do s¹du
o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, mog¹
byæ wykorzystane do przeciwdzia³ania temu zjawisku22. Mechanizm ten powoduje, ¿e autonomia przedsiêbiorcy w zakresie podejmowanych przez niego
decyzji gospodarczych ulega w pewnym stopniu ograniczeniu.
Powy¿sze rozwi¹zania, sk¹din¹d s³uszne z punktu widzenia ochrony interesu fiskalnego pañstwa, mog¹ stanowiæ kij o dwóch koñcach. Mianowicie, przedsiêbiorca w obawie przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi mo¿e dokonywaæ wyborów nieracjonalnych z punktu widzenia
dzia³alnoci gospodarczej. Co wiêcej, w skrajnych przypadkach mo¿e dochodziæ do wiadomego dzia³ania na w³asn¹ niekorzyæ, aby tylko usta³a obawa
co do zaistnienia sporu miêdzy przedsiêbiorc¹ a organem podatkowym.
W ten oto sposób organ podatkowy staje siê sui generis weryfikatorem poczynañ przedsiêbiorcy, za swoboda prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej ulega
znacznej atrofii.
W tym miejscu warto nawi¹zaæ do bardzo istotnego komponentu zasady
swobody dzia³alnoci gospodarczej, jakim jest wolnoæ w zakresie wyboru
formy prawno-organizacyjnej przysz³ego podmiotu gospodarczego23. W wietle powy¿szych rozwa¿añ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e tak¿e i tego rodzaju swobodê
mo¿e ograniczaæ czynnik podatkowy. Jeli o wyborze tej¿e formy mia³aby
decydowaæ jedynie analiza skutków podatkowych, nie za wzglêdy prakseologiczne, zwi¹zane choæby z potrzeb¹ skorelowania formy dzia³alnoci gospodarczej z jej przedmiotem, to podatek jawi siê jako nie tylko istotny, lecz
21 Obszernie omawia je m.in.: P. Karwat, Obejcie prawa podatkowego, Warszawa 2002,
s. 1822 oraz J. G³uchowski, Miêdzynarodowe zapobieganie unikaniu i uchylaniu siê od podatków w Konwencji Strasburskiej, [w:] W krêgu prawa finansowego i finansów publicznych.
Ksiêga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, pod
red. H. Dzwonkowskiego, J. G³uchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szo³no-Koguc, Lublin 2005,
s. 144145.
22 Zob.: P. Pietrasz, Komentarz do art. 199(a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U.05.8.60), [w:] C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, S. Presnarowicz,
M. Pop³awski, op. cit.
23 W doktrynie zauwa¿ono, ¿e np. regulacje podatkowe mog¹ byæ przyczyn¹  w zale¿noci
od sfery gospodarowania  b¹d ma³ej popularnoci, b¹d zwiêkszonego zainteresowania
w podejmowaniu dzia³alnoci gospodarczej w formie spó³ki komandytowo-akcyjnej  zob.
£. Franczak, Wp³yw prawa podatkowego na popularnoæ i zastosowanie spó³ki komandytowo-akcyjnej w Polsce, Transformacje Prawa Prywatnego 2009, nr 34, s. 26 i n.
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równie¿ szkodliwy determinant aktywnoci gospodarczej24. Trudno wprawdzie w powy¿szym wypadku mówiæ o jakimkolwiek obejciu prawa podatkowego, jednak zaprezentowana sytuacja stwarza niebezpieczeñstwo w postaci
podejmowania nieracjonalnych gospodarczo decyzji za spraw¹ czynnika podatkowego.
6. Istotn¹ w³aciwoci¹ swobodnej dzia³alnoci gospodarczej powinno byæ
niew¹tpliwie bezpieczeñstwo i pewnoæ obrotu. Aby obrót by³ bezpieczny
i pewny, okrelone dzia³ania musz¹ byæ podjête przez samych kontrahentów,
jednak nie sposób nie dostrzec, ¿e starania wiod¹ce do osi¹gniêcia po¿¹danego stanu rzeczy w omawianym zakresie powinny staæ równie¿ udzia³em pañstwa. I nie chodzi tu wy³¹cznie o regulacyjne, czy te¿ kontrolne funkcje
organów pañstwowych. O bezpiecznym, a tak¿e pewnym obrocie bêdzie mo¿na mówiæ m.in. dopiero wówczas, gdy polityka fiskalna pañstwa wyjdzie
naprzeciw doæ dawno ju¿ sformu³owanym standardom25. Niektóre z nich
maj¹ postaæ ogólnych postulatów co do organizacji procesu tworzenia prawa
podatkowego, inne za przyjmuj¹ formê mniej lub bardziej szczegó³owych
regu³ dotycz¹cych jego stosowania, np. w zakresie wyk³adni.
Z ca³¹ pewnoci¹ istotne znaczenie dla swobody dzia³alnoci gospodarczej ma wiadomoæ, ¿e legislator uwzglêdnia zasadê zaufania do pañstwa
i stanowionego przezeñ prawa podatkowego26. W orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego mo¿na spotkaæ siê z wa¿n¹ dla przedsiêbiorców tez¹, i¿
w kategoriach koniecznoci nale¿y traktowaæ postulat zagwarantowania adresatom unormowañ prawnopodatkowych maksymalnej przewidywalnoci
i obliczalnoci rozstrzygniêæ podejmowanych wobec podatników przez organy
skarbowe27. Jest faktem bezspornym, ¿e prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej oparte jest na ryzyku, za ewentualny zysk, choæ oczywicie po¿¹dany, ma charakter przysz³y i niepewny. St¹d bierze siê istotne znaczenie
wszelkich aktów planistycznych oraz prognoz co do rozwoju tendencji rynkowych.
Jednym z elementów odpowiedzialnej polityki gospodarczej jest, rzecz
jasna, uwzglêdnienie podatkowych aspektów procesu gospodarowania. Przy
czym operacja taka ma sens tym wiêkszy, im szerszy jest horyzont czasowy,
w którym mo¿na dokonywaæ pewnych przewidywañ. Dlatego te¿ dla bezpieczeñstwa oraz pewnoci obrotu gospodarczego fundamentalne znaczenie bêd¹
24 Zjawisko to omawia obszerniej H. Litwiñczuk, Prawo podatkowe przedsiêbiorców, Warszawa 2001, s. 5762.
25 Szerzej na temat wp³ywu zasad podatkowych na tworzenia prawa podatkowego pisze
C. Kosikowski, Podatki. Problem w³adzy publicznej i podatników, Warszawa 2007, s. 86.
26 A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe, [w:] System prawa finansowego, t. III: Prawo daninowe, pod red. L. Etela, Warszawa 2010, s. 111116.
27 Wyrok TK z 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK 2004, nr 5, poz. 41
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niew¹tpliwie mia³y tak¿e zakazy retroaktywnoci prawa podatkowego28 oraz
dokonywania zmian podatków wymierzanych w skali roku w trakcie roku
podatkowego29. W wypadku obydwu wskazanych zasad chodzi o zapewnienie
wzglêdnego bezpieczeñstwa podatkowego z uwzglêdnieniem czynnika czasu.
Jak ju¿ wspomniano, istotnym instrumentem stymulowania dzia³alnoci gospodarczej s¹ ulgi i zwolnienia podatkowe. Jednak ich efektywnoæ bêdzie
wy¿sza, jeli zostanie uwzglêdniona zasada trwa³oci uprawnieñ podatnika
do korzystania z ulg i zwolnieñ podatkowych30. Niema³e znaczenie ma tak¿e
zasada ochrony praw podmiotowych w zakresie prawa podatkowego.
Nie mo¿na w tym miejscu nie wspomnieæ o pewnych regu³ach interpretacji prawa podatkowego, które równie¿ determinuj¹ swobodê dzia³alnoci gospodarczej w zakresie bezpieczeñstwa oraz pewnoci. Najwiêksze znaczenie
pod tym wzglêdem maj¹  jak siê wydaje  dyrektywa interpretacyjna in
dubio pro tributario (orzekanie na korzyæ podatnika)31 oraz zakaz analogii
prowadz¹cej do rozszerzenia obowi¹zku podatkowego32. Powy¿sze regu³y nale¿y uzupe³niæ o wyk³adniê gospodarcz¹, która  jak trafnie konkluduje
B. Brzeziñski  s³u¿y wyborowi tej mo¿liwoci rozumienia przepisu, która
bardziej odpowiada realiom gospodarczym, w których dzia³a podatnik33.
Trzeba wreszcie zauwa¿yæ, ¿e pewnoæ i bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego nabra³y nowego wymiaru wraz z wejciem Polski do Unii Europejskiej.
Gdy chodzi o implikacje dotycz¹ce interpretacji prawa podatkowego, warto
zwróciæ uwagê na wzrost znaczenia wyk³adni celowociowej34 oraz systemowej, co zwi¹zane jest z tym, ¿e wyk³adnia pozajêzykowa pozwala skuteczniej
realizowaæ idee integracji europejskiej35. Jedn¹ z tych idei jest  jak wiadomo  tworzenie wspólnego rynku. Zamierzenie takie mo¿e siê jednak powieæ
o tyle, o ile pewnoæ i bezpieczeñstwo obrotu wewn¹trz ca³ej Unii Europejskiej bêdzie w³aciwie chroniona. Mo¿na zatem ogólnie zauwa¿yæ, ¿e tzw.
wyk³adnia prowspólnotowa36, uwzglêdniaj¹ca za³o¿enia prawa wspólnotowego, bêdzie jednoczenie pe³ni³a funkcje wyk³adni progospodarczej, m.in. urzeczywistniaj¹cej analizowan¹ pewnoæ i bezpieczeñstwo obrotu.

28
29
30

Obszernie zasadê tê omawia A. Gomu³owicz, Zasady podatkowe..., s. 110111.
A. Gomu³owicz, J. Ma³ecki, op. cit., s. 78.
B. Brzeziñski, Wyk³adnia prawa podatkowego, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje.
Funkcjonowanie, Toruñ 2009, s. 143.
31 R. Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008, s. 148.
32 Ibidem, s. 124125.
33 B. Brzeziñski, op. cit., s. 451.
34 R. Mastalski, Stosowanie prawa..., s. 95.
35 D. Antonów, Wyk³adnia prawa podatkowego po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej,
Warszawa 2009, s. 234 i n. oraz L. Morawski, Zasady wyk³adni prawa, Toruñ 2010, s. 310.
36 Szerzej na temat wyk³adni prowspólnotowej: D. Antonów, op. cit., s. 8485.
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Przedsiêbiorca jako strona
postêpowania administracyjnego
 zagadnienia wybrane
1. Konstytucja RP1 w treci art. 20 gwarantuje, ¿e podstawê ustroju
gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi spo³eczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, w³asnoci prywatnej oraz
solidarnoci, dialogu i wspó³pracy partnerów spo³ecznych. Podmiotami korzystaj¹cymi z owej swobody dzia³alnoci gospodarczej s¹ przedsiêbiorcy. Pojêciem tym pos³uguje siê prawodawca w wielu aktach prawnych, zasadnicze
jednak znaczenie wydaj¹ siê mieæ tutaj przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. kodeks cywilny2 i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej3. W regulacjach tych mo¿emy bowiem odnaleæ definicjê
przedsiêbiorcy.
Zgodnie z treci¹ art. 431 k.c. przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadz¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub zawodow¹. Z przepisów kodeksu cywilnego
wynika nadto, ¿e przedsiêbiorca dzia³a pod firm¹, a firmê ujawnia siê we
w³aciwym rejestrze, chyba ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej (art. 432
§ 1 i 2)4. Z kolei w treci art. 4 u.s.dz.g. ustawodawca zaznaczy³, ¿e przedsiêbiorc¹ w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
1 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78,
poz. 483 ze zm.).
2 Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm. (dalej jako k.c.). Dzia³ III pt. Przedsiêbiorcy i ich oznaczenia w tytule II, ksiêgi pierwszej ustawodawca powiêci³ problematyce przedsiêbiorcy.
3 Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 ze zm. (dalej jako u.s.dz.g.).
4 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z treci¹ art. 434 k.c. firm¹ osoby fizycznej jest jej imiê
i nazwisko. Nie wyklucza to w³¹czenia do firmy pseudonimu lub okreleñ wskazuj¹cych na
przedmiot dzia³alnoci przedsiêbiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych okreleñ dowolnie
dobranych. Z kolei firm¹ osoby prawnej jest jej nazwa (art. 435 § 1 k.c.), przy czym firma
zawiera okrelenie formy prawnej osoby prawnej, które mo¿e byæ podane w skrócie, a ponadto
mo¿e wskazywaæ na przedmiot dzia³alnoci, siedzibê tej osoby oraz inne okrelenia dowolnie
obrane (art. 435 § 2 k.c.).
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organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje
zdolnoæ prawn¹  wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹
(ust. 1), nadto za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e wspólników spó³ki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoci gospodarczej (ust. 2). Przy
czym dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest  w myl art. 2 u.s.dz.g.  zarobkowa
dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Wprawdzie mo¿emy mówiæ
o gwarantowanej konstytucyjnie swobodzie przedsiêbiorców w obrocie gospodarczym, niemniej jednak ma ona równie¿ swoje granice. S¹ one widoczne
zw³aszcza w sferze prawa publicznego, które pozwala w sposób w³adczy
i jednostronny ingerowaæ w sferê owej swobody.
Z administracj¹, a co za tym idzie z prawem i postêpowaniem administracyjnym spotykamy siê na co dzieñ. Jej ingerencja w funkcjonowanie
jednostki jest we wspó³czesnym wiecie bardzo du¿a, gdy¿ kontroluje ona ju¿
praktycznie wszystkie sfery ¿ycia. Mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
bez administracji w³aciwie nie da siê dzisiaj funkcjonowaæ. Dzia³ania administracji to z regu³y dzia³ania o charakterze w³adczym i jednostronnym,
a podstawow¹ prawn¹ form¹, w jakiej wykonuje ona na³o¿one nañ zadania,
ci¹gle jest, i pewnie pozostanie, decyzja administracyjna. Co do zasady trudno wiêc tutaj o jak¹kolwiek swobodê  administracja, bêd¹c zwi¹zana zasad¹
praworz¹dnoci, musi bowiem dzia³aæ na podstawie i w granicach przepisów
prawa5. Nadto dysponuje rodkami przymusu pañstwowego w postaci konkretnych rodków egzekucyjnych6, a bêd¹c zwi¹zana zasad¹ ogóln¹ prawnego obowi¹zku prowadzenia egzekucji7, musi w razie uchylania siê zobowi¹zanego od dobrowolnego wykonania ci¹¿¹cego na nim obowi¹zku o charakterze
publicznoprawnym podj¹æ czynnoci zmierzaj¹ce do zastosowania rodków
egzekucyjnych.
Podejmuj¹c konkretne dzia³anie w formie decyzji, administracja jest
zwi¹zana przepisami k.p.a. Te z kolei szczegó³owo normuj¹ tryb wydawania
decyzji oraz jej weryfikacji8, a tak¿e definiuj¹ pojêcie strony postêpowania.
Bez w¹tpienia dla postêpowania administracyjnego pojêcie to ma pierwszoplanowe znaczenie. Brak strony to brak podmiotu, o którego prawach b¹d
obowi¹zkach mo¿e orzekaæ organ administracji, a co za tym idzie  postêpo5 Zob. art. 7 Konstytucji, a tak¿e art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks
postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.)  dalej
jako k.p.a.
6 Zob. art. 1a pkt 12 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm.).
7 Zob. art. 6 ww. ustawy.
8 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w kodeksie postêpowania administracyjnego unormowano równie¿
tzw. postêpowania uproszczone, tj. postêpowanie w sprawach wydawania zawiadczeñ (Dzia³ VII),
a tak¿e postêpowanie w sprawach skarg i wniosków (Dzia³ VIII).
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wanie administracyjne nie mo¿e siê toczyæ. Skoro wiêc administracja w sposób w³adczy i jednostronny mo¿e ingerowaæ w sferê praw i wolnoci strony,
w tym równie¿ przedsiêbiorcy, a przepisy k.p.a. zawieraj¹ szereg chroni¹cych j¹ gwarancji, to znaczenie procedury trudno przeceniæ. Wprawdzie
w literaturze przedmiotu postawiono pytanie o to, czy konieczne jest stworzenie nowej instytucji prawnej w postaci specjalistycznej gospodarczej procedury administracyjnej, z uwagi chocia¿by na to, ¿e w przypadku podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ jasnym jest, ¿e odpowiednia
procedura zabezpiecza i gwarantuje realizacjê zasady wolnoci gospodarczej
w jej materialnej postaci  niemniej jednak udzielono nañ odpowiedzi negatywnej9. Z pogl¹dem tym nale¿y siê zgodziæ, nie ma bowiem potrzeby dokonywania kolejnej dekodyfikacji, gdy¿ k.p.a. w wystarczaj¹cym stopniu chroni
stronê postêpowania, równie¿ tê bêd¹c¹ przedsiêbiorc¹.
Ustawodawca zdefiniowa³ pojêcie strony w treci art. 28 k.p.a. stanowi¹c, ¿e stron¹ jest ka¿dy, czyjego interesu prawnego lub obowi¹zku dotyczy
postêpowanie albo kto ¿¹da czynnoci organu ze wzglêdu na swój interes
prawny lub obowi¹zek. To kluczowe dla postêpowania administracyjnego
pojêcie od lat jest przedmiotem ¿ywego zainteresowania zarówno doktryny10,
jak i orzecznictwa11. Ju¿ od dawna nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e o tym, czy
konkretny podmiot jest stron¹ postêpowania, decyduje nie sama wola zainteresowanego, lecz przepis prawa materialnego12.
Dla prawid³owego okrelenia pojêcia strony postêpowania podstawowe
znaczenie ma wyjanienie pojêæ: interes prawny i obowi¹zek. W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e treci¹ pojêcia interes prawny bêdzie publiczne prawo podmiotowe, rozumiane jako przyznanie przez przepis prawa
jednostce konkretnych korzyci, które mo¿na realizowaæ w postêpowaniu administracyjnym, bo orzeka siê o nich przez wydanie decyzji administracyjnej.
Cechami tego interesu bêdzie to, ¿e jest on indywidualny, konkretny, aktual9 R. Biskup, M. Ganczar, Przedsiêbiorca jako strona postêpowania administracyjnego
 uwagi na tle ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, [w:] Kodyfikacja postêpowania
administracyjnego na 50-lecie K.P.A., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010, s. 32 (cytaty równie¿ z tej strony).
10 Zob. np. J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 172187 (dalej jako Komentarz 2009); W. Klonowiecki, Strona w postêpowaniu administracyjnym, Lublin 1938, passim; M. Zimmermann,
Z rozwa¿añ nad postêpowaniem jurysdykcyjnym i pojêciem strony w kodeksie postêpowania
administracyjnego, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa  Wroc³aw 1967,
s. 433 i n.
11 Bez trudu mo¿na wskazaæ szereg orzeczeñ s¹dowych, w których przewija siê pojêcie
strony postêpowania, zob. np. te wybrane przez J. Borkowskiego, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 234237 (dalej
jako Komentarz 2008).
12 Na fakt ten zwraca³ ju¿ uwagê Najwy¿szy Trybuna³ Administracyjny w wyroku z dnia
13 lutego 1931 r., 1. rej. 4018/29, cytowany przez E. Iserzona, [w:] Postêpowanie administracyjne. Komentarz, Kraków 1937, s. 28  podajê za J. Borkowskim [w:] Komentarz 2009, s. 173.
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ny i sprawdzalny obiektywnie, a jego istnienie znajduje potwierdzenie
w okolicznociach faktycznych, bêd¹cych przes³ankami zastosowania przepisu prawa materialnego13. Z kolei gdy chodzi o obowi¹zek to jest on równie¿
stanowiony przepisem prawa materialnego, a nadto powinien byæ indywidualny, konkretny, aktualny, obiektywnie sprawdzalny, wsparty okolicznociami
faktycznymi bêd¹cymi przes³ankami stosowania przepisu prawa materialnego,
a orzekaæ o nim, aby go stwierdziæ, trzeba w postêpowaniu administracyjnym
przez wydanie decyzji administracyjnej14. Za J. Borkowskim nale¿y powtórzyæ, ¿e w postêpowaniu administracyjnym poddanym zasadzie oficjalnoci [...]
ka¿dy podmiot, który ma interes prawny lub obowi¹zek wymagaj¹cy konkretyzacji w drodze decyzji stosowania prawa w³aciwego i kompetentnego organu
administracyjnego, jest stron¹ postêpowania o tej samej pozycji procesowej15.
W doktrynie wskazuje siê zarówno na obiektywne16, jak i subiektywne
ujêcie legitymacji strony17. Zwolennicy pierwszego z ujêæ  obiektywnego
 wskazuj¹, ¿e interes prawny okrelonego podmiotu, wynikaj¹cy z prawa
materialnego, jest konstytutywnym elementem sprawy administracyjnej,
przeto jego brak oznacza, ¿e sprawa taka nie istnieje, a ewentualne postêpowanie by³oby od samego pocz¹tku bezprzedmiotowe18. Z kolei zgodnie
z ujêciem subiektywnym, to w samym postêpowaniu trzeba zbadaæ, czy interes jest oparty na prawie, nie mo¿na tego bowiem czyniæ przed wszczêciem
postêpowania. Na marginesie nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w dniu
11 kwietnia 2011 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja k.p.a.19, która m.in. dodaje
art. 61a, zgodnie z którym gdy ¿¹danie, o którym mowa w art. 61, zosta³o
wniesione przez osobê niebêd¹c¹ stron¹ lub z innych uzasadnionych przyczyn postêpowanie nie mo¿e byæ wszczête, organ administracji publicznej
wydaje postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania (§ 1), a na postanowienie to s³u¿y za¿alenie20. W Chrócielewski opiniuj¹c projekt zmian
k.p.a. wskaza³21, i¿ propozycja dodania do kodeksu art. 61a jest jedn¹ z naj13
14
15
16

Pogl¹dy W. Klonowieckiego podajê za J. Borkowskim, [w:] Komentarz 2008, s. 231.
Ibidem, s. 232.
Ibidem, s. 233.
Zob. np. Z. Kmieciak, J. P. Tarno, Postêpowanie administracyjne oraz postêpowanie
przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym (w wietle orzecznictwa NSA), Warszawa 1988,
s. 62; E. Ochendowski, Postêpowanie administracyjne ogólne i egzekucyjne, Toruñ 2003, s. 78
80; T. Kie³kowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, s. 5152 i 115116.
17 Przedstawicieli tych pogl¹dów prezentuje J. Borkowski, [w:] Komentarz 2009, s. 176177.
18 T. Kie³kowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, s. 115.
19 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r.,
nr 6, poz. 18).
20 Bez w¹tpienia przepis ten jest wzorowany na art. 165a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.).
21 W. Chrócielewski, Opinia dotycz¹ca projektu ustawy  Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy  Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (druk sejmowy nr 2987), Biuro Analiz Sejmowych. Opinia Zlecona, s. 67 (maszynopis powielony).
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wa¿niejszych kwestii. Przyjmowany na gruncie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego pogl¹d, i¿ z³o¿enie wniosku o wszczêcie postêpowania przez osobê, która
nie ma interesu prawnego w danym postêpowaniu, powinno spowodowaæ
wydanie decyzji o umorzeniu postêpowania, jest  jak s³usznie wskazuje
autor opinii  dotkniête b³êdem logicznym22. Tym samym jedynie wtedy,
gdy w chwili z³o¿enia wniosku nie mo¿na precyzyjnie ustaliæ, czy podmiot
wystêpuj¹cy z ¿¹daniem posiada, czy nie posiada przymiotu strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., mo¿na przyj¹æ, i¿ nale¿y wszcz¹æ postêpowanie administracyjne i w jego toku wyjaniæ w¹tpliwoci dotycz¹ce istnienia interesu
prawnego wnosz¹cego podanie. W przypadku jego braku wszczête postêpowanie musi byæ umorzone23.
Stronami postêpowania administracyjnego mog¹ byæ osoby fizyczne
i osoby prawne, gdy za chodzi o pañstwowe i samorz¹dowe jednostki organizacyjne i organizacje spo³eczne  równie¿ jednostki nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej (art. 29 k.p.a.). Zdolnoæ prawn¹ i zdolnoæ do czynnoci prawnych stron ocenia siê  co do zasady  wed³ug przepisów prawa cywilnego.
Przy czym, zgodnie z treci¹ art. 30 § 2 i 3 k.p.a., osoby fizyczne nie posiadaj¹ce zdolnoci do czynnoci prawnych dzia³aj¹ przez swych ustawowych
przedstawicieli, natomiast strony nie bêd¹ce osobami fizycznymi dzia³aj¹
przez swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli.
Patrz¹c na sprawê z punktu widzenia przedsiêbiorcy, nale¿y zaznaczyæ,
¿e spó³ki osobowe nie maj¹ wprawdzie osobowoci prawnej, niemniej jednak
jako podmioty prawa maj¹ zdolnoæ prawn¹  mog¹ byæ zatem stronami
postêpowania administracyjnego z mocy przepisów odrêbnych, z kolei spó³ki
kapita³owe maj¹ osobowoæ prawn¹ i z tej racji mog¹ byæ stronami postêpowania w ka¿dej sprawie24. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e spó³ki handlowe s¹
wpisywane do rejestru przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego
(KRS)25, a gdy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ okrelon¹ w treci art. 2
u.s.dz.g., to  zgodnie z treci¹ art. 4 u.s.dz.g.  s¹ przedsiêbiorcami tak¿e
wtedy, gdy nie maj¹ osobowoci prawnej. Tym samym w zakresie spraw
administracyjnych dotycz¹cych dzia³alnoci gospodarczej ka¿dy przedsiêbiorca mo¿e byæ stron¹ czy to postêpowania koncesyjnego, czy te¿ dotycz¹cego
zezwolenia na okrelony rodzaj dzia³alnoci regulowanej26. Bez w¹tpienia
wiêc przedsiêbiorca bêdzie w pierwszej kolejnoci stron¹ postêpowania
w ró¿nego rodzaju sprawach z zakresu dzia³alnoci gospodarczej. Nale¿y
równie¿ zwróciæ uwagê na podnoszony w literaturze fakt, ¿e w szeregu
22
23
24
25

Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 67 oraz podana tam literatura.
J. Borkowski, [w:] Komentarz 2008, s. 243.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r., nr 168, poz. 1186 ze zm.).
26 J. Borkowski, [w:] Komentarz 2008, s. 243244.
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przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej do przedsiêbiorców
odnosi siê uregulowania prawne, w tym tak¿e dotycz¹ce postêpowania koncesyjnego oraz w sprawach zezwoleñ na dzia³alnoæ gospodarcz¹ regulowan¹, te
wiêc podmioty, które s¹ przedsiêbiorcami, a nie zosta³y wymienione w art. 29
k.p.a., w tych sprawach bêd¹ stronami postêpowania. W innych sprawach
administracyjnych niezbêdna bêdzie ju¿ odrêbna podstawa prawna do tego,
a¿eby jednostka organizacyjna niewymieniona w art. 29 mog³a byæ stron¹
postêpowania administracyjnego ogólnego27.
Za R. Biskupem i M. Ganczar nale¿y przyj¹æ, ¿e skoro stron¹ postêpowania w sprawach gospodarczych jest przedsiêbiorca b¹d te¿ by³y przedsiêbiorca (gdy wynika to w sposób wyrany z przepisów prawa), o ile tylko
sprawa dotyczy prowadzonej przez niego dzia³alnoci gospodarczej, to definicja strony z art. 28 k.p.a. powinna zostaæ uzupe³niona przez definicjê przedsiêbiorcy. Zatem stron¹ postêpowania w sprawach gospodarczych bêdzie
albo przedsiêbiorca, który ¿¹da podjêcia czynnoci organu w zwi¹zku z prowadzon¹ przez siebie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, o ile taka mo¿liwoæ wynika
z przepisów prawa, albo wobec którego jest prowadzone postêpowanie administracyjne zmierzaj¹ce do okrelenia zakresu jego obowi¹zków, wynikaj¹cych z przepisów prawa i zwi¹zanych bezporednio z prowadzon¹ przez niego dzia³alnoci¹ gospodarcz¹28.
W tocz¹cym siê postêpowaniu administracyjnym strona mo¿e dzia³aæ
osobicie b¹d te¿ ustanowiæ pe³nomocnika  z wyj¹tkiem takich sytuacji
gdzie charakter czynnoci wymaga jej osobistego dzia³ania (art. 32 k.p.a.).
W sytuacji, gdy pe³nomocnictwa udziela przedsiêbiorca, szczególnie wa¿ne
jest, aby podpisa³a je osoba umocowana do reprezentacji przedsiêbiorcy, równoczenie za³¹czaj¹c do niego dokument potwierdzaj¹cy ten fakt, przyk³adowo w postaci odpisu z KRS29.
2. Pytanie zasadnicze: od kiedy mo¿emy mówiæ, ¿e dany podmiot posiada przymiot przedsiêbiorcy? Wprawdzie ustawodawca zaznaczy³, ¿e podejmowanie, wykonywanie, jak równie¿ zakoñczenie dzia³alnoci gospodarczej jest
wolne dla ka¿dego na równych prawach, niemniej jednak z zachowaniem
warunków okrelonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 u.s.dz.g.). Szczegó³owe zasady podejmowania i wykonywania dzia³alnoci gospodarczej normuje
ustawodawca w rozdziale 2 u.s.dz.g. W myl art. 14 ust. 1 u.s.dz.g. przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w dniu z³o¿enia wniosku o wpis
27 Ibidem, s. 245. J. Borkowski jako przyk³ad wskaza³ sprawy regulowane ustaw¹ z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 ze zm.).
28 R. Biskup, M. Ganczar, op. cit., s. 33 (cytat równie¿ z tej strony).
29 Jednym z najczêstszych uchybieñ formalnych, które mo¿na zaobserwowaæ w praktyce
Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych, jest brak za³¹czonego do odwo³ania pe³nomocnictwa
b¹d odpisu z KRS, co skutkuje koniecznoci¹ wezwania do usuniêcia braków formalnych
w trybie art. 64 § 2 k.p.a.
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do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiêbiorców w Krajowym Rejestrze S¹dowym, ma on jednak prawo
okreliæ we wniosku o wpis do ewidencji póniejszy dzieñ podjêcia dzia³alnoci gospodarczej ni¿ dzieñ z³o¿enia wniosku (art. 14 ust. 3 u.s.dz.g.). Przy
czym wpisowi do ewidencji podlegaj¹ przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi. Z kolei zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o KRS, rejestr ten sk³ada
siê m.in. z rejestru przedsiêbiorców, który stosuje siê do podmiotów wskazanych w treci art. 36 ustawy o KRS30 . Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e zgodnie
z treci¹ art. 14 ust. 5 u.s.dz.g. regu³y okrelonej w treci art. 14 ust. 1
u.s.dz.g. nie stosuje siê w przypadku, gdy ustawy uzale¿niaj¹ podejmowanie
i wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej od obowi¹zku uzyskania przez przedsiêbiorcê koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75 (przepis ten
zawiera szczegó³owy katalog rodzajów dzia³alnoæ gospodarczej, które wymagaj¹ uzyskania zezwolenia31). Nadto w myl art. 14 ust. 6 u.s.dz.g., do przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi podejmuj¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹, wi¹¿¹c¹ siê z obowi¹zkiem uzyskania wpisu w rejestrze dzia³alnoci
regulowanej, stosuje siê przepis art. 65 ust. 3 u.s.dz.g.32 Zatem osoby fizyczne staj¹ siê przedsiêbiorcami w wyniku z³o¿enia wniosku o dokonanie wpisu
w ewidencji i rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej (z wyj¹tkiem podejmowania dzia³alnoci reglamentowanej), a w przypadku jednostek organizacyjnych (zarówno tych posiadaj¹cych, jak i nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej) wpis do rejestru przedsiêbiorców KRS ma skutek konstytutywny, tzn.
podjêcie dzia³alnoci gospodarczej jest mo¿liwe dopiero po uzyskaniu wpisu
30 Rejestr przedsiêbiorców, zgodnie z art. 36 ustawy o KRS, stosuje siê do nastêpuj¹cych
podmiotów: spó³ek jawnych; europejskich zgrupowañ interesów gospodarczych; spó³ek partnerskich; spó³ek komandytowych; spó³ek komandytowo-akcyjnych; spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹; spó³ek akcyjnych; spó³ek europejskich; spó³dzielni; spó³dzielni europejskich; przedsiêbiorstw pañstwowych; instytutów badawczych; przedsiêbiorców okrelonych w przepisach
o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie drobnej wytwórczoci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej przedsiêbiorstwami zagranicznymi; towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych; towarzystw reasekuracji
wzajemnej; innych osób prawnych, je¿eli wykonuj¹ dzia³alnoæ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; g³ównych oddzia³ów zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ; g³ównych oddzia³ów zagranicznych zak³adów reasekuracji; instytucji gospodarki bud¿etowej.
31 W treci art. 75 u.s.dz.g. ustawodawca wymieni³ 29 aktów prawnych, które okrelaj¹
rodzaje dzia³alnoci gospodarczej wymagaj¹cej uzyskania zezwolenia.
32 Zgodnie z treci¹ art. 65 u.s.dz.g.: Organ prowadz¹cy, na podstawie przepisów reguluj¹cych dan¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, rejestr dzia³alnoci regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiêbiorcy, po z³o¿eniu przez przedsiêbiorcê owiadczenia o spe³nieniu warunków wymaganych do wykonywania tej dzia³alnoci (ust. 1); przy czym owiadczenie sk³ada siê na
pimie do organu prowadz¹cego rejestr dzia³alnoci regulowanej (ust. 2); a przedsiêbiorca
podlegaj¹cy wpisowi do ewidencji mo¿e z³o¿yæ wniosek wraz z owiadczeniem równie¿ we
w³aciwym organie ewidencyjnym, wskazuj¹c organ prowadz¹cy rejestr dzia³alnoci regulowanej (ust. 3). Ustawodawca zaznaczy³ nadto, ¿e treæ owiadczenia, sposób prowadzenia rejestru
oraz dane podlegaj¹ce wpisowi do rejestru okrelaj¹ przepisy ustaw reguluj¹cych dan¹ dzia³alnoæ (ust. 4), a organ prowadz¹cy rejestr dzia³alnoci regulowanej wydaje z urzêdu zawiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
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do rejestru przedsiêbiorców, chyba ¿e jest to dzia³alnoæ reglamentowana
b¹d regulowana33.
Jak widaæ, ustawodawca zdecydowanie odró¿nia przedsiêbiorcê bêd¹cego
osob¹ fizyczn¹ od bêd¹cego jednostk¹ organizacyjn¹  co nie do koñca wydaje
siê byæ w³aciwe. Fakt ten potwierdza równie¿ regulacja, która wesz³a
w ¿ycie w lipcu 2011 r.34, wprowadzaj¹ca now¹ formê ewidencji dzia³alnoci
gospodarczej, tj. Centraln¹ Ewidencje i Informacjê o Dzia³alnoci Gospodarczej, która bêdzie ewidencjonowa³a jedynie przedsiêbiorców bêd¹cych osobami fizycznymi35.
Bior¹c pod uwagê przepisy obowi¹zuj¹cego prawa mo¿na wyró¿niæ: dzia³alnoæ gospodarcz¹ woln¹, koncesjonowan¹ i regulowan¹. Do podjêcia pierwszej z wyró¿nionych wystarczy  co do zasady  z³o¿enie wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Analiza przepisów pozwala
na stwierdzenie, i¿ zasad¹ jest, ¿e przedsiêbiorca mo¿e podj¹æ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w dniu z³o¿enia wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiêbiorców w KRS (art. 14
ust. 1 u.s.dz.g.).
Regu³a powy¿sza nie mam jednak zastosowania w przypadku obowi¹zku
uzyskania przez przedsiêbiorcê koncesji albo zezwolenia, o których mowa w
treci art. 75 u.s.dz.g. Jak ju¿ wskazano, ustawodawca uzale¿ni³ mo¿liwoæ
podjêcia okrelonych rodzajów dzia³alnoci gospodarczej od uzyskania stosownej koncesji albo zezwolenia i tym samym dzia³alnoæ koncesjonowana
zosta³a objêta obostrzeniami. Na gruncie przepisów u.s.dz.g. ustawodawca
zdefiniowa³ pojêcie organu koncesyjnego, wskazuj¹c w treci art. 5 pkt 1, ¿e
jest to organ administracji publicznej upowa¿niony na podstawie ustawy do
udzielania, odmowy udzielania, zmiany i cofania koncesji. Za przyk³ad regulacji prawnej, której podjêcie wymaga zgodnie z treci¹ art. 75 u.s.dz.g.
stosownego zezwolenia mog¹ pos³u¿yæ chocia¿by przepisy ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi36.
33
34

Zob. R. Biskup, M. Ganczar, op. cit., s. 3436.
Zgodnie z treci¹ art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1808 ze zm.), rozdzia³ 3
ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, zatytu³owany Centralna Ewidencja i Informacja
o Dzia³alnoci Gospodarczej wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2011 r.
35 W¹tpliwoci dotycz¹ce utrzymywania oddzielnego systemu ewidencji dla osób fizycznych oraz dla pozosta³ych przedsiêbiorców (którzy nie s¹ osobami fizycznymi) zg³aszano ju¿
w literaturze, wskazuj¹c przy tym, ¿e celowym by³oby umieszczenie danych i informacji
o przedsiêbiorcach w jednym, wspólnym rejestrze, prowadzonym przez jeden i ten sam podmiot. Zaproponowano te¿, aby zamiast tworzyæ Centraln¹ Ewidencjê i Informacjê Dzia³alnoci
Gospodarczej skorzystaæ z ju¿ funkcjonuj¹cego rozwi¹zania i zamieciæ wszystkie dane i informacje o przedsiêbiorcach  osobach fizycznych w Centralnej Informacji KRS. Zob. R. Biskup,
M. Ganczar, op. cit., s. 39 (cytat równie¿ z tej strony).
36 Zob. np. art. 9 czy art. 18 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze zm.).
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Nie mniej skomplikowane jest podjêcie dzia³alnoci regulowanej.
W pierwszej kolejnoci nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ustawodawca zdefiniowa³ ten rodzaj dzia³alnoci gospodarczej, wskazuj¹c w treci art. 5 pkt 5
u.s.dz.g., ¿e dzia³alnoæ regulowana to taka dzia³alnoæ gospodarcza, której
wykonywanie wymaga spe³nienia szczegó³owych warunków, okrelonych
przepisami prawa. Ustawodawca zaznaczy³ przy tym, i¿ organ prowadz¹cy,
na podstawie przepisów reguluj¹cych dan¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, rejestr
dzia³alnoci regulowanej dokonuje wpisu na wniosek przedsiêbiorcy, po z³o¿eniu przez przedsiêbiorcê owiadczenia o spe³nieniu warunków wymaganych
do wykonywania tej dzia³alnoci (art. 65 ust. 1 u.s.dz.g.). Owiadczenie takie
przedsiêbiorca powinien z³o¿yæ na pimie do organu prowadz¹cego rejestr
dzia³alnoci regulowanej, a organ ten jest zobligowany wydaæ z urzêdu zawiadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Warunki, jakie nale¿y spe³niaæ,
aby podj¹æ dzia³alnoæ regulowan¹, szczegó³owo normuj¹ przepisy prawa.
Jako przyk³ad mog¹ tutaj pos³u¿yæ chocia¿by przepisy ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej37, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty38 czy ustawy z dnia 18 padziernika
2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeñ geograficznych napojów spirytusowych39.
3. Nale¿y podkreliæ, ¿e przedsiêbiorca jako uczestnik obrotu gospodarczego szczególnie czêsto mo¿e byæ stron¹ postêpowania administracyjnego
i to nie tylko zwi¹zanego z podjêciem okrelonej dzia³alnoci gospodarczej40.
Szereg regulacji prawnych z zakresu prawa administracyjnego dotyczy go
w sposób bezporedni, z regu³y normuj¹c obowi¹zki ci¹¿¹ce na osobach prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹41, a co wiêcej  w znacz¹cy sposób wp³ywa nie tylko na funkcjonowanie przedsiêbiorstwa, ale czêsto przes¹dza o jego
bycie na rynku. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na fakt, ¿e du¿a czêæ przepi37
38
39
40

Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 151, poz. 1217 ze zm.  zob. np. art. 25.
Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.  zob. np. art. 50.
Dz. U. nr 208, poz. 1539 ze zm.
Chocia¿ ze Zbiorczej informacji z dzia³alnoci Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych
i Krajowej Reprezentacji Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych w 2009 r. (Kraków 2010,
s. 2930 i 114) wynika, ¿e w przewa¿aj¹cej czêci kolegia zajmowa³y siê sprawami dotycz¹cymi
zmiany wpisów oraz wykrelenia z ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej
(Dz.U. nr 101, poz. 1178 ze zm.).
41 Zob. przyk³adowo: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.); ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 ze
zm.); ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r.,
nr 228, poz. 1947 ze zm.); ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.); ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 ze zm.).
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sów prawa administracyjnego to przepisy nak³adaj¹ce ró¿nego rodzaju sankcje, które obci¹¿aj¹  nieraz znacznie  podmioty administrowane.
Przyk³adem szczególnie dotkliwej regulacji prawnej jest art. 79c ust. 3
ustawy o odpadach, w myl którego je¿eli posiadacz odpadów lub transportuj¹cy odpady, bêd¹c obowi¹zanym do prowadzenia ewidencji odpadów lub
przekazywania wymaganych informacji lub sporz¹dzania i przekazywania
zbiorczego zestawienia danych lub sporz¹dzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodnoci, nie wykonuje tego obowi¹zku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniê¿nej w wysokoci 10 000 z³. Kara ta jest niezwykle
dotkliwa, a jak pokazuje treæ rozpatrywanych przez Samorz¹dowe Kolegium
Odwo³awcze w £odzi odwo³añ od decyzji wydawanych w tych sprawach,
czêsto przes¹dza o koniecznoci likwidacji dzia³alnoci gospodarczej. Bez
w¹tpienia krytycznie nale¿y oceniæ sposób wprowadzenia tej kary do ustawy
o odpadach (przepis wszed³ w ¿ycie tu¿ przed koñcem okresu sprawozdawczego), jak równie¿ to, ¿e ustawodawca decyduj¹c siê na tak wysok¹ karê nie
przewidzia³ mo¿liwoci jej miarkowania czy te¿ odst¹pienia od jej wymierzania w nadzwyczajnych sytuacjach, takich chocia¿by jak niemo¿noæ z³o¿enia
zestawienia z uwagi na powód.
Skoro zatem stan prawa administracyjnego, a co za tym idzie codzienne
funkcjonowanie administracji ma  i to niema³e  znaczenie dla funkcjonowania przedsiêbiorcy w praktyce obrotu gospodarczego, to wa¿ne jest to, aby
by³ on nale¿yty. Przy czym uwadze nie mo¿e umkn¹æ fakt, ¿e za stan prawa
odpowiedzialnoæ ponosi ustawodawca. A gdy dodamy, ¿e jego dzia³ania czêsto nie nosz¹ oznak spójnoci, jak te¿ trudno wielokrotnie dostrzec racjonalnoæ jego poczynañ  to wy³oni siê obraz co najmniej grony i to nie tylko dla
podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, ale dla ka¿dej potencjalnej strony postêpowania, tudzie¿ dla samej administracji, która jest przecie¿
zwi¹zana przepisami obowi¹zuj¹cego prawa.
4. Przedsiêbiorca bêd¹cy stron¹ postêpowania administracyjnego korzysta z wszelkich wynikaj¹cych z k.p.a. gwarancji przybieraj¹cych w pierwszej
kolejnoci postaæ zasad ogólnych. S³u¿¹ one w przewa¿aj¹cej mierze ograniczeniu swobody administracji, nak³adaj¹c nañ ró¿nego rodzaju obowi¹zki.
Odpowiednikiem tych obowi¹zków jest mo¿liwoæ ¿¹dania przez stronê postêpowania okrelonego zachowania siê organu administracji. Jedn¹ z podstawowych zasad rz¹dz¹cych postêpowaniem administracyjnym, która ma
równie¿ przymiot zasady konstytucyjnej, jest zasada dwuinstancyjnoci
 unormowana w art. 15 k.p.a. Postêpowanie administracyjne co do zasady
jest postêpowaniem dwuinstancyjnym42, a zatem strona niezadowolona
42 Nale¿y zaznaczyæ, ¿e ju¿ ustawodawca konstytucyjny przewidzia³ mo¿liwoæ wprowadzenia wyj¹tków od tej zasady.
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z decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji mo¿e z³o¿yæ odwo³anie,
a w konsekwencji spowodowaæ, ¿e sprawa bêdzie jeszcze raz przedmiotem
rozpoznania i rozstrzygniêcia, tym razem przez organ wy¿szego stopnia.
Nadto, zgodnie z treci¹ art. 128 k.p.a. odwo³anie nie wymaga szczegó³owego uzasadnienia. Wystarczy, je¿eli z odwo³ania wynika, ¿e strona nie jest
zadowolona z wydanej decyzji43 . Zatem w zasadzie bez ¿adnego wysi³ku
mo¿na uruchomiæ postêpowanie przed organem drugiej instancji, a tym samym spowodowaæ powtórne rozpoznanie i rozstrzygniêcie sprawy.
Organem odwo³awczym, który wyró¿nia siê na tle innych, jest samorz¹dowe kolegium odwo³awcze44. W doktrynie wskazuje siê, ¿e kolegia s¹ organami
quasi-s¹dowymi45, mimo i¿ funkcjonuj¹ w systemie administracji publicznej.
Ze wzglêdu na organizacjê, sposób rozstrzygania spraw w trzyosobowych sk³adach, a tak¿e status cz³onków orzekaj¹cych, s¹ one organami szczególnymi
i bardzo zbli¿onymi do s¹dów. Dlatego te¿ wyró¿niaj¹ siê  i to zdecydowanie
pozytywnie  na tle innych organów administracji. Z uwagi na fachowy
sk³ad46, sposób wy³aniania kandydatów na cz³onków kolegiów47, a tak¿e
fakt, ¿e przy orzekaniu cz³onkowie sk³adów orzekaj¹cych s¹ zwi¹zani wy³¹cznie przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, za kontrolê orzecznictwa kolegiów sprawuje s¹d administracyjny48  po rozstrzygniêciu kolegium
mo¿na oczekiwaæ najwy¿szej jakoci, a co za tym idzie prawid³owoci. To
z kolei jest istotn¹ gwarancj¹ dla stron postêpowania, w szczególnoci tych
43 Ustawodawca zaznaczy³ przy tym, ¿e przepisy szczególne mog¹ ustalaæ inne wymogi co
do treci odwo³ania.
44 Zob. art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 padziernika 1994 r. o samorz¹dowych kolegiach
odwo³awczych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 856 ze zm.)  dalej jako u.s.k.o., zgodnie
z którym samorz¹dowe kolegia odwo³awcze, [...] s¹ organami wy¿szego stopnia, w rozumieniu
przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [...], w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci jednostek samorz¹du terytorialnego, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹
inaczej. Podobna regu³a zosta³a powtórzona przez ustawodawcê w treci art. 17 pkt 1 k.p.a.,
który stanowi, ¿e organami wy¿szego stopnia w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego w stosunku do jednostek samorz¹du terytorialnego s¹ samorz¹dowe kolegia odwo³awcze, chyba ¿e ustawy szczególne stanowi¹ inaczej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w myl art. 1 ust. 2
u.s.k.o., na zasadach okrelonych w odrêbnych ustawach kolegia orzekaj¹ w innych sprawach
ni¿ wymienione w art. 1 ust. 1 u.s.k.o.
45 Zob. np. A. Korzeniowska, Postêpowanie przed Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym, Zakamycze 2002, s. 286326, a w szczególnoci s. 318.
46 Ustawodawca wprost przewidzia³, ¿e wszyscy etatowi cz³onkowie orzekaj¹cy musz¹
mieæ ukoñczone magisterskie studia prawnicze lub administracyjne. Zob. art. 7 u.s.k.o. Zob.
równie¿ zestawienie dotycz¹ce obsady kadrowej w kolegiach, ze wskazaniem ilu cz³onków ma
wykszta³cenie prawnicze, ilu administracyjne, ilu legitymuje siê uprawnieniami radcy prawnego, adwokata, sêdziego notariusza, czy tytu³em naukowym profesora, b¹d stopniem naukowym
doktora habilitowanego czy doktora [w:] Zbiorcza informacja roczna z dzia³alnoci Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych i Krajowej Reprezentacji Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych w 2009 roku, Kraków 2010, s. 128129.
47 Zob. art. 8 u.s.k.o.
48 Zob. art. 21 ust. 1 i 2 u.s.k.o.
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bêd¹cych przedsiêbiorcami, gdy¿ prawid³owoæ rozstrzygniêcia wp³ywa czêsto nie tylko na kondycjê, ale i na byt prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Z punktu widzenia strony postêpowania, a w szczególnoci tej, która prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, mo¿liwoæ z³o¿enia odwo³ania do fachowego
i tak naprawdê niezale¿nego podmiotu ma du¿e znaczenie. Tym bardziej ¿e
kolegia, za³atwiaj¹c w drugiej instancji nale¿¹ce doñ sprawy, nie s¹ w ¿aden
sposób uzale¿nione ani od organów administracji samorz¹dowej, ani od organów administracji rz¹dowej, gwarantuj¹c w ten sposób prawid³owe i niezale¿ne rozstrzyganie. Mimo to, zgodnie z wyra¿on¹ w treci art. 16 § 2 k.p.a.
zasad¹ s¹dowej kontroli decyzji administracyjnych, strona, w tym równie¿
strona bêd¹ca przedsiêbiorc¹, mo¿e uruchomiæ kontrolê legalnoci dzia³añ
administracji, któr¹ sprawuje s¹downictwo administracyjne.
Na zakoñczenia rozwa¿añ nale¿a³oby zwróciæ uwagê na treæ art. 6 ust. 2
u.s.dz.g. Przepis ten stanowi, ¿e w³aciwy organ nie mo¿e ¿¹daæ ani uzale¿niaæ swojej decyzji w sprawie podjêcia, wykonywania i zakoñczenia dzia³alnoci gospodarczej przez zainteresowan¹ osobê od spe³nienia przez ni¹ dodatkowych warunków, w szczególnoci od przed³o¿enia dokumentów lub
ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa. W literaturze
wskazano, ¿e przepis ten powinien byæ traktowany jako rozwiniêcie konstytucyjnej zasady wolnoci gospodarczej49, niemniej jednak z uwagi na obowi¹zywanie  równie¿ konstytucyjnej  zasady praworz¹dnoci zapis ten wydaje
siê byæ zbêdny50.

49
50

Zob. R. Biskup, M. Ganczar, op. cit., s. 39.
Na marginesie nale¿a³oby jeszcze zwróciæ uwagê na treæ art. 220 § 2 k.p.a. zgodnie
z którym organ administracji publicznej ¿¹daj¹cy od strony zawiadczenia na potwierdzenie
faktów lub stanu prawnego jest obowi¹zany wskazaæ przepis prawa wymagaj¹cy urzêdowego
potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zawiadczenia.
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Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie
Unii Europejskiej
Pojêcie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) odnosi siê do d³ugoterminowej wspó³pracy pomiêdzy partnerem publicznym, czyli jednostkami administracji ró¿nych szczebli, a podmiotami prywatnymi, maj¹cej na celu realizacjê przedsiêwziêæ lub wiadczenie us³ug tradycyjnie dostarczanych przez
sektor publiczny. Wspó³praca opiera siê na optymalnym podziale zadañ, odpowiedzialnoci oraz ryzyka  zgodnie z za³o¿eniem zwiêkszenia efektywnoci tworzonej infrastruktury i dostarczania us³ug. PPP nie jest to¿same
z prywatyzacj¹, gdy¿ nie przenosi na partnera prywatnego w³asnoci eksploatowanych obiektów, a po wyganiêciu umowy gwarantuje przekazanie
sk³adników maj¹tkowych stronie publicznej1.
Analizuj¹c partnerstwo publiczno-prywatne, podnosi siê tak¿e jego znaczenie dla realizacji zasady value for money (najlepsza jakoæ za najkorzystniejsz¹ cenê) rozumianej jako wskanik korzyci odnoszonych przez sektor
publiczny. Odpowiednio wysoki poziom tego wskanika, rozpatrywany w kontraktach d³ugoterminowych, jest jedn¹ z g³ównych przes³anek zaanga¿owania podmiotów publicznych we wspó³pracê z partnerami prywatnymi. Umowa w sprawie PPP powinna ka¿dorazowo jasno okrelaæ cele i zadania
ka¿dego z partnerów, jak równie¿ podzia³ ryzyka i zaanga¿owanych w³asnych zasobów. Strony winny wiêc uzupe³niaæ siê w dzia³aniach, w których
mog¹ okazaæ siê najbardziej efektywne. Ka¿da ze nich musi ponieæ pewien
okrelony w umowie stopieñ ryzyka, gdy¿ przeniesienie ca³oci ryzyka na
partnera prywatnego mo¿e okazaæ siê nieop³acalne dla partnera publicznego
ze wzglêdu na nadmierne koszty gratyfikacji finansowej partnera prywatne1 E. Yescombe, Project Finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Wolters
Kluwer, Kraków 2007, s. 19; B. Korbus (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, UZP,
Warszawa 2010, s. 22.
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go adekwatne do zakresu ponoszonego ryzyka, a nawet niemo¿liwe ze wzglêdów formalnoprawnych2.
Wartoæ zrealizowanych projektów PPP na wiecie w latach 19942007
przekroczy³a 290 mld euro i odnosi³a siê do ponad 1 200 umów realizowanych
g³ównie w takich sektorach, jak drogownictwo i transport, ochrona zdrowia,
edukacja, obronnoæ, gospodarka wodno-kanalizacyjna i utylizacja odpadów3.
W wielu pañstwach Unii Europejskiej PPP sta³o siê popularn¹ form¹ realizacji zadañ publicznych, szczególnie w Wielkiej Brytanii (15% inwestycji publicznych), Francji, Hiszpanii i Portugalii4.
W prawie Unii Europejskiej nie zosta³y przyjête ¿adne wi¹¿¹ce pañstwa
cz³onkowskie akty prawa wtórnego odnosz¹ce siê do partnerstwa publicznoprywatnego. Unijne regulacje PPP to akty tzw. prawa miêkkiego, wyznaczaj¹ce kierunki przysz³ych rozwi¹zañ prawnych i ich interpretacji oraz stanowi¹ce swoiste przewodniki dla podmiotów zainteresowanych realizacj¹ PPP.
Najwa¿niejszymi dokumentami s¹:
 Wytyczne dotycz¹ce udanego partnerstwa publiczno-prywatnego z 2003 r.5;
 Zielona Ksiêga PPP z 2004 r.6,
 Komunikat Komisji dotycz¹cy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówieñ publicznych i koncesji z 2005 r.7,
 Komunikat wyjaniaj¹cy Komisji dotycz¹cy zinstytucjonalizowanego PPP
z 2008 r.8,
 Komunikat wyjaniaj¹cy Komisji dotycz¹cy koncesji w prawie wspólnotowym z 2000 r.9
Powy¿sze dokumenty nie tworz¹ nowych norm prawnych, a jedynie zawieraj¹ wyjanienie sposobu interpretacji przez Komisjê traktatu oraz uregulowañ dotycz¹cych zamówieñ publicznych i koncesji oraz orzecznictwo Try2 B. Korbus, M. Strawiñski, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadañ publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 5253.
3 Dane cytowane wed³ug Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zob. [online]
<www.ippp.pl>.
4 PPP w UE powiêcone s¹ m.in. publikacje: E. Yescombe, Principles of Project Finance,
Academic Press, London 2002; A. Gajewska-Jedwabny (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne,
PWC, Warszawa 2007; B. Korbus, M. Strawiñski, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma
realizacji zadañ publicznych, LexisNexis, Warszawa 2009.
5 Komisja Europejska, Wytyczne dotycz¹ce udanego partnerstwa publiczno-prywatnego,
EC (2003), Bruksela 2003.
6 Zielona Ksiêga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego
w zakresie zamówieñ publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004.
7 Komunikat Komisji dotycz¹cy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówieñ publicznych i koncesji, COM (2005) 569, Bruksela 2005.
8 Komunikat wyjaniaj¹cy Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotycz¹cego zamówieñ publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego partnerstwa
publiczno-prywatnego, COM (2007) 6661, Bruksela 2008.
9 Komunikat wyjaniaj¹cy Komisji dotycz¹cy koncesji w prawie wspólnotowym (Commission interpretative communication on concessions under Community Law), OJ C 121/02, Bruksela 2000.
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buna³u Sprawiedliwoci, do którego kompetencji nale¿y wyk³adnia prawa
unijnego.
Nale¿y jednak¿e podkreliæ, ¿e w odniesieniu do PPP znajduj¹ zastosowanie najwa¿niejsze zasady zamówieñ publicznych10 w zwi¹zku z wydatkowaniem rodków publicznych poprzez powierzanie wykonywania dzia³alnoci
osobom trzecim. Wród katalogu zasad rz¹dz¹cych PPP w szczególnoci nale¿y wyró¿niæ zasady równego traktowania, zakazu dyskryminacji ze wzglêdu
na przynale¿noæ pañstwow¹, swobodnego wiadczenia us³ug oraz przedsiêbiorczoci11.
Najistotniejsz¹ rolê w prezentacji za³o¿eñ instytucji PPP odgrywaj¹ Wytyczne dotycz¹ce udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Opracowane na
zlecenie Dyrekcji Generalnej Polityki Regionalnej wytyczne nie s¹ aktami
wi¹¿¹cymi pañstwa cz³onkowskie, a jedynie zbiorem wskazówek i zaleceñ
odnosz¹cych siê do interpretacji prawa wspólnotowego. Opracowanie wytycznych mia³o na celu przybli¿enie zasad wspó³pracy pomiêdzy partnerami publicznymi i prywatnymi. Wytyczne wskazuj¹ podstawowe problemy i kierunki przysz³ych rozwi¹zañ prawnych i stanowi¹ zachêtê do podejmowania
realizacji PPP.
Komisja zwróci³a uwagê, i¿ wspó³praca pomiêdzy partnerami publicznymi i prywatnymi nasili³a siê w zwi¹zku z ograniczonymi rodkami pozostaj¹cymi w dyspozycji administracji i koniecznoci¹ podejmowania dzia³añ na
rzecz poprawy jakoci i efektywnoci ich wydatkowania. Okrelono wiêc cztery podstawowe zadania dla partnerów prywatnych uczestnicz¹cych w umowach PPP, a mianowicie: zapewnienie dodatkowego kapita³u, umiejêtnoci
w zakresie wdra¿ania i zarz¹dzania, lepszego okrelenia potrzeb i optymalnego wykorzystania zasobów. Wytyczne koncentruj¹ siê na zapewnieniu
otwartego dostêpu do rynku i uczciwej konkurencji, ochronie interesu publicznego i maksymalizacji efektywnoci u¿ytecznoci, okreleniu optymalnego poziomu dofinansowania dotacyjnego w celu realizacji trwa³ego i wykonalnego projektu oraz zapobiegania nadu¿yciom w wykorzystywaniu rodków
publicznych, jak równie¿ ocenie najbardziej efektywnego PPP dla danego
rodzaju projektu12. Zdaniem Komisji PPP umo¿liwia realizacjê wielu projektów w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych administracji, a tak¿e
szybsze wdro¿enie inwestycji ze wzglêdu na dowiadczenie i know-how
10 Dyrektywa Parlamentu i Rady 2004/18/WE z 31 marca 2004 r. dotycz¹ca koordynacji
procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi (OJ L 134);
Dyrektywa Parlamentu i Rady 2004/17/WE z 31 marca 2004 r. dotycz¹ca koordynacji procedur
udzielania zamówieñ publicznych przez podmioty udzielaj¹ce zamówieñ publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocztowych (OJ L 134).
11 A. Górczyñska, Zasady zamówieñ publicznych, [w:] M. Królikowska-Olczak (red.), Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiej gospodarki, Difin 2006, s. 23 i n.
12 Komisja Europejska, Dyrekcja Polityki Regionalnej, Wytyczne dotycz¹ce udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, s. 23.
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przedsiêbiorców. Ide¹ partnerstwa publiczno-prywatnego jest tak¿e jak najlepsza dla obu stron alokacja ryzyka, a mianowicie obarczenie ryzykiem
strony, która ma najwiêksze mo¿liwoci zarz¹dzania nim przy wykorzystaniu
jak najni¿szych kosztów13.
Wytyczne przedstawiaj¹ etapy wdra¿ania PPP, podkrelaj¹c znaczenie
analizy efektywnoci poprzedzaj¹cej jego wdro¿enie oraz za³o¿eñ polityki
realizacji PPP. Analizuj¹ tak¿e proces decyzyjny poprzedzaj¹cy ostateczn¹
decyzjê o realizacji przedsiêwziêcia w formule PPP oraz formy, w jakich
partnerstwo mo¿e byæ realizowane. Przedstawiono tak¿e trzy koncepcje powierzenia sektorowi prywatnemu funkcji uprzednio pe³nionych przez sektor
publiczny: umowy o wiadczenie us³ug, umowy o obs³ugê i zarz¹dzanie oraz
leasing. Wytyczne charakteryzuj¹ rodzaje partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP mo¿e byæ zawierane w formie umów ze stron¹ prywatn¹ obejmuj¹c¹
konkretne przedsiêwziêcie, np. budowê obiektu u¿ytecznoci publicznej. Inwestycja jest finansowana przez sektor publiczny i stanowi jego w³asnoæ,
natomiast na partnera prywatnego przenoszone jest ryzyko zwi¹zane z pracami projektowymi i budowlanymi. Powy¿sza forma wspó³pracy regulowanej
umow¹ zalecana jest w przypadku inwestycji o niskich wymaganiach technologicznych i wydaje siê byæ najmniej atrakcyjna dla partnerów prywatnych
w porównaniu z innymi rodzajami PPP.
Kolejny rodzaj PPP to opracowanie zintegrowanego projektu i mo¿liwoci obs³ugi, czyli tzw. formu³a BOT (buduj-obs³uguj-przeka¿). Koncepcja BOT
zak³ada po³¹czenie w ramach jednego podmiotu odpowiedzialnoci za zaprojektowanie, konstrukcjê i utrzymanie przedmiotu inwestycji, co wi¹¿e siê
z uzyskaniem znacznego wynagrodzenia od partnera publicznego. Wykonawca jest wiêc zobowi¹zany do przygotowania d³ugoterminowego projektu realizacji i utrzymania inwestycji wraz z oszacowaniem zwi¹zanych z tym kosztów, a przez to winien zapewniæ optymalizacjê wykorzystywanych rodków
finansowych. Sektor publiczny udziela zamówieñ BOT w oparciu o konkurs
ofert poprzedzony przejrzystym postêpowaniem przetargowym. Obiekt jest
finansowany przez sektor publiczny i pozostaje jego w³asnoci¹ przez ca³y
czas trwania umowy. Partner publiczny w podejciu BOT zrzeka siê jednak
wielu funkcji kontrolnych, st¹d bardzo istotne jest precyzyjne opracowanie
w procedurze przetargowej potrzeb i wymagañ zwi¹zanych z przedsiêwziêciem. Umowy BOT wed³ug Wytycznych mog¹ trwaæ do 20 lat lub d³u¿ej,
przyk³adowo obejmuj¹c obs³ugê takich systemów infrastruktury, jak oczyszczalnie cieków lub systemu transportowe.
Innym zalecanym modelem PPP jest tzw. koncesja na projekt-konstrukcjê- finansowanie-obs³ugê (DBFO). Porozumienia te umo¿liwiaj¹ prywatnemu partnerowi finansowanie, konstrukcjê i obs³ugê infrastruktury w zamian
13

B. Korbus (red.), op. cit, s. 23.
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za prawo do pobierania przez pewien czas dochodów zwi¹zanych z inwestycj¹. Istnieje mo¿liwoæ udzielania koncesji na wytworzenie nowego maj¹tku
na modernizacjê, unowoczenienie lub rozwój istniej¹cych urz¹dzeñ. Obiekt
jest w³asnoci¹ sektora prywatnego przez okres trwania umowy oraz odzyskania kosztów przez subwencje publiczne. Wybór partnera prywatnego nastêpuje tak¿e w drodze czêsto d³ugotrwa³ego postêpowania przetargowego.
Umowy w DBFO s¹ jednak¿e znacznie bardziej z³o¿one ni¿ w przypadku
BOT i zawierane na rednio 25-30 lat. Wytyczne zalecaj¹ DBFO w projektach
budowy dróg, gospodarki wodno-ciekowej i utylizacji odpadów.
Wytyczne wskazuj¹ tak¿e zasady wdra¿ania PPP, w szczególnoci opracowanie standardów technicznych: oszacowanie i podzia³ ryzyka, analizy finansowe i socjoekonomiczne. Wród potencjalnych ryzyk wymieniono: ryzyko
zwi¹zane z dochodem, ryzyko wyboru partnera prywatnego, ryzyko zwi¹zane
z pracami budowlanymi, ryzyko walutowe, ryzyko umowne/regulacyjne, ryzyko polityczne, ryzyko rodowiskowe/archeologiczne, ryzyko ukrytych wad,
ryzyko zwi¹zane ze spo³eczn¹ akceptacj¹, ryzyko utraty trwa³oci oraz ukryty protekcjonizm. Kolejnym wa¿nym aspektem jest wybór procedury przetargowej i kryteriów oceny ofert, jak równie¿ wybór najlepszego partnera prywatnego. Ukazane s¹ tak¿e zasady przygotowania planu wdro¿enia PPP oraz
przygotowanie i realizacja umowy o PPP.
Zielona Ksiêga Partnerstwo Publiczno-Prywatne a prawo wspólnotowe,
zamówienia publiczne i koncesje z 2004 r. jest efektem debaty organów UE
w sprawie zastosowania prawa unijnego w PPP w zakresie zamówieñ publicznych i koncesji regulowanych dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE14. Definiuj¹c zamówienia publiczne zazwyczaj wskazuje siê, i¿ s¹ to umowy o charakterze maj¹tkowym zawierane pomiêdzy partnerem publicznym a prywatnym,
których przedmiotem s¹ roboty budowlane, dostawy i us³ugi, natomiast koncesje na roboty budowlane odró¿nia od typowych zamówieñ sposób wynagradzania wykonawcy, który w przypadku koncesji jest wy³¹cznym prawem do
eksploatacji obiektu budowlanego albo takim prawem wraz z p³atnoci¹.
W Zielonej Ksiêdze zosta³o równie¿ wprowadzone rozró¿nienie dwóch
podstawowych rodzajów PPP  umowne oraz instytucjonalne (zinstytucjonalizowane). Przyk³adem umownego PPP jest model koncesyjny, w którym podmiot prywatny po otrzymaniu koncesji zajmuje siê wiadczeniem okrelonych
us³ug publicznych i otrzymuje wynagrodzenie bezporednio od u¿ytkowników
udzielonych us³ug. PPP koncesyjne mo¿e dopuszczaæ przekazywanie pewnych rodków pieniê¿nych przez podmiot publiczny, je¿eli chce on wp³yn¹æ
14 Dyrektywa Parlamentu i Rady 2004/18/WE z 31 marca 2004 r. dotycz¹ca koordynacji
procedur udzielania zamówieñ publicznych na roboty budowlane, dostawy i us³ugi (OJ L 134)
oraz Dyrektywa Parlamentu i Rady 2004/17/WE z 31 marca 2004 r. dotycz¹ca koordynacji
procedur udzielania zamówieñ publicznych przez podmioty udzielaj¹ce zamówieñ publicznych
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us³ug pocztowych (OJ L 134).
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na wysokoæ lub sta³oæ op³at pobieranych przez koncesjonariusza przez
u¿ytkowników. Innych przyk³adem umownego PPP s¹ umowy typu Public
Finance Initiative (PFI), w których podmiot prywatny podejmuje siê realizacji, a nastêpnie zarz¹dzania okrelonym obiektem lub infrastruktur¹ (np.
szpitalem, parkingiem, wiêzieniem, szko³¹), a podmiot publiczny zobowi¹zuje
siê do regularnego przekazywania p³atnoci tytu³em wynagrodzenia15. Wysokoæ wynagrodzenia mo¿e zale¿eæ od zakresu wykorzystania obiektu lub
rodzaju wiadczonych us³ug16.
Drugi rodzaj partnerstwa, czyli PPP instytucjonalne, zak³ada stworzenie
podmiotu zarz¹dzanego ³¹cznie przez partnera publicznego i prywatnego
i powo³anego w celu realizacji zadañ publicznych. W praktyce forma ta jest
stosowana w celu realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz segregacji
i utylizacji odpadów. Instytucjonalne PPP mo¿e byæ realizowane albo przez
stworzenie nowego podmiotu wspólnie zarz¹dzanego przez obu partnerów,
albo przez przejêcie przez partnera prywatnego udzia³ów w istniej¹cym ju¿
przedsiêwziêciu publicznym. W Komunikacie dotycz¹cym zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego z 2008 r.17 wskazano, ¿e pojêcie
zinstytucjonalizowanego PPP wed³ug Komisji oznacza wspó³pracê partnerów
publicznych i prywatnych, którzy tworz¹ wspólnie podmiot z kapita³em mieszanym w celu wykonywania zamówieñ publicznych lub koncesji18. Partner
prywatny wnosi obok kapita³u lub innych aktywów tak¿e czynny udzia³
w wykonywanie zadañ powierzonych powo³anemu podmiotowi i/albo w zarz¹dzaniu tym podmiotem. Celem przyjêtego Komunikatu Komisji by³o wyjanienie w¹tpliwoci prawnych odnosz¹cych siê do stosowania przepisów dotycz¹cych zamówieñ publicznych i koncesji19. Komisja podkreli³a, ¿e do
omawianego typu PPP znajduj¹ zastosowanie uregulowania prawa zamówieñ publicznych. Komunikat ukazuje proces tworzenia partnerstwa, wybór
partnerów prywatnych, procedurê udzielania zamówieñ oraz zasady funkcjo15 R. Craven, Procurement procedures under the Private Finance Initiative: the operation
of the new legal framework, Public Procurement Research Group (materia³y niepubl.).
16 A. So³tysiñska, Europejskie Prawo Zamówieñ Publicznych. Komentarz, Zakamycze
2006, s. 69; D. Piasta, Partnerstwo Publiczno-Prywatne  najnowsze inicjatywy unijne, Wspólnoty Europejskie 2004, nr 12, s. 15 oraz orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoci w sprawach
C-324/98 Teleaustria Verlags GmbH and Telephonadress GmbH v. Telekom Austria and Herold
Business Data AG (ECR 2000, s. I-10745); C-258/00 Buchhandler Vereinigung GmbH v. Saur
Verlag GmbH&Co and Die Deutsche Bibliothek (ECR 2002, s. I-4685); C-458/03 Parking Brixen
GmbH v. Gemeinde Brixen and Stadtwerke Brixen AG (ECR 2005, s. I-8612); C-26/03 Stadt
Halle v Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA
Leuna (C-26/03) [2005] ECR I-1 (ECJ 1st Chamber).
17 Komunikat wyjaniaj¹cy Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotycz¹cego zamówieñ publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego partnerstwa
publiczno-prywatnego, COM (2007) 6661, Bruksela 2008.
18 W pañstwach UE stosuje siê takie pojêcia, jak Kooperationsmodell, joint venture, Sociétés dEconomie Mixte.
19 Ch. Tvarno, A critique of the Commissions interpretative communication on Institutionalised Public-Private Partnerships, Public Procurement Law Review 2009, NA 11-23.
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nowania. Odwo³uje siê tak¿e do orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoci, który stwierdzi³, ¿e spó³ki o kapitale mieszanym nie mog¹ byæ
uznawane za wewnêtrzne struktury zarz¹dzaj¹ce us³ugami w imieniu podmiotów zamawiaj¹cych maj¹cych w nich udzia³y20. Z tego powodu zinstytucjonalizowane PPP nie powinny zmieniaæ pierwotnego celu dzia³alnoci,
a nowe zamówienia maj¹ tak¿e co do zasady uzyskiwaæ w ramach postêpowania przetargowego. Zmiany istotnych postanowieñ umowy wymagaj¹
przeprowadzenia nowego postêpowania przetargowego w sytuacji, gdy zmiany te pozwala³yby oferentom na przedstawienie znacz¹co odmiennej oferty21.
W Polsce PPP zosta³o wspó³czenie po raz pierwszy uregulowane w ustawie z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym22, a nastêpnie
w nowej i obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym23. Przyjêcie nowego aktu prawnego by³o konieczne
z powodu problemów implementacyjnych pierwszej ustawy, zwi¹zanych m.in.
z definicj¹ partnerstwa w kontekcie systemu prawa polskiego, wymogiem
tworzenia PPP jedynie w celu realizacji zadania publicznego, narzucania
przedmiotu partnerstwa oraz zakresu i treci umowy o PPP oraz koniecznoci¹ sporz¹dzania kosztownych analiz ekonomicznych. Ustawa z 2008 r.
uwzglêdnia zalecenia dokumentów unijnych, jednak¿e jest aktem o charakterze ogólnym, wprowadzaj¹cym jedynie podstawowe za³o¿enia PPP. Z tego
powodu istotne znaczenie interpretacyjne maj¹ akty wtórnego prawa unijnego, nawet o nie wi¹¿¹cym charakterze, jak równie¿ dorobek doktryny24
i orzecznictwo odnosz¹ce siê do PPP.
Reasumuj¹c, nale¿y podj¹æ próbê odpowiedzi na pytanie, czy istnieje
potrzeba regulacji partnerstwa publiczno-prawnego na poziomie Unii Europejskiej w formie wi¹¿¹cego aktu prawnego. Brak uregulowañ prawnych
umo¿liwia wprowadzanie na poziomie pañstw cz³onkowskich regulacji prawnych adekwatnych do potrzeb ¿ycia gospodarczego danego pañstwa oraz koncepcji roli pañstwa w realizacji zadañ publicznych i wspó³pracy z podmiotami
prywatnymi (np. koncepcja Public Financed Initiative w Wielkiej Brytanii).
Pozostawia wiêc znaczny margines swobody pañstwom cz³onkowskim, które
same decyduj¹ o przyjêciu lub nie krajowej regulacji prawnej. Mo¿na stwierdziæ, i¿ obecnie  zgodnie z zasad¹ subsydiarnoci  PPP jest regulowane na
20 Sprawa C-231/03 Coname (ECR 2005, s. I-7287); sprawa C-410/04 ANAV (ECR 2006,
s. I-3303).
21 Sprawa C-496/99 Komisja v. CAS Succhidi Frutta (ECR 2004, s. I-3801).
22 Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1420.
23 Dz.U. z 2009 r., nr 19, poz. 100.
24 Zob. m.in. B. Korbus (red.), op. cit.; B. Korbus, M. Strawiñski, op. cit.; J. CiechanowiczMcLean, Spo³eczno-prawne aspekty funkcjonowania ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym,
[w:] Partnerstwo publiczno-prywatne. Materia³y pokonferencyjne, Gdañsk 2009; M. Bitner,
A. Koz³owska, M. Kulesza, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ABC,
Warszawa 2006; M. Moszoro, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze u¿ytecznoci publicznej,
Wolters Kluwer 2010.
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poziomie prawa krajowego. Rozwój krajowych uregulowañ dotycz¹cych PPP
i przyjêcie aktów prawnych m.in. w Niemczech, Republice Czeskiej czy Polsce wiadczy o wzrocie znaczenia omawianej problematyki dla rozwoju gospodarczego UE.
W okresie przemian spo³eczno-ustrojowych oraz kryzysu gospodarczego
wzrasta rola administracji. Jednoczenie administracja nie jest w stanie
sama realizowaæ wszystkich na³o¿onych na ni¹ zadañ ze wzglêdu na ograniczenia bud¿etowe. Pojawia siê wiêc problem zrównowa¿enia mo¿liwoci administracji z oczekiwaniami spo³eczeñstwa25 . W tym kontekcie PPP mo¿e
zapewniæ dodatkowy dop³yw kapita³u i wiedzy oraz zwiêkszyæ efektywnoæ
zarz¹dzania inwestycj¹. W zwi¹zku z d³ugim okresem trwania umowy
w sprawie PPP powinny byæ tak¿e ograniczane koszty ca³kowite inwestycji.
Ponadto realizacja du¿ych projektów inwestycyjnych mo¿e mieæ charakter
miêdzynarodowy (np. budowa stadionów olimpijskich czy inwestycji w odnawialne ród³a energii). Komisja dopuszcza równie¿ wykorzystanie w PPP
rodków finansowych pochodz¹cych z funduszy unijnych jako wk³adu w³asnego instytucji publicznych, co dodatkowo mo¿e zwiêkszyæ mo¿liwoci inwestycyjne administracji.
Obok wymienionych powy¿ej korzyci zwi¹zanych z realizacj¹ partnerstwa publiczno-prywatnego nie mo¿na jednak¿e pomin¹æ zagro¿eñ z nim
zwi¹zanych, np. naruszeñ prawid³owoci w procesie realizacji inwestycji czy
wiadczenia us³ug w zwi¹zku z nieodpowiedni¹ alokacj¹ ryzyka, utraty kontroli partnera publicznego nad procesem wiadczenia us³ug, skutkuj¹cych
np. wzrostem kosztów us³ugobiorców czy ni¿sz¹ jakoci¹ wiadczonych us³ug,
jak równie¿ ryzyka zmian politycznych oddzia³uj¹cych na umowy z partnerami prywatnymi. Ryzyka te powinny byæ eliminowane przez maksymalnie
precyzyjne uregulowania umowy w sprawie PPP, jednak¿e nie mog¹ zostaæ
ca³kowicie wyeliminowane przy perspektywie umowy zawieranej na zazwyczaj kilkadziesi¹t lat.
Zachêt¹ dla pañstw cz³onkowskich do zwiêkszenia liczby inwestycji realizowanych w formule PPP oraz wprowadzenia wspólnych zasad realizacji
partnerstwa zwiêkszaj¹cych pewnoæ prawn¹ by³oby przygotowanie wspólnotowego aktu prawnego. Z tego powodu jako zasadne jawi siê przyjêcie dyrektywy o PPP okrelaj¹cej zespó³ minimalnych wspólnych regu³ odnosz¹cych
siê do przygotowania i realizacji PPP w celu zapewnienia rzeczywistej konkurencyjnoci podmiotów prywatnych ubiegaj¹cych siê o udzielenie zamówienia oraz ochrony przed dyskryminacj¹ np. ze wzglêdu na przynale¿noæ pañstwow¹. Istotna rolê odgrywaæ tak¿e powinny unijne zachêty do wymiany
dowiadczeñ przy realizacji umów w sprawie PPP poprzez np. opracowania
wzorów umów czy zbiorów dobrych praktyk.
25

A. Panasiuk, S³owo wstêpne, [w:] B. Korbus (red.), op. cit., s. 16.
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Swoboda dzia³alnoci rzeczoznawców maj¹tkowych
w praktyce obrotu gospodarczego
 wybrane zagadnienia
Rzeczoznawcy maj¹tkowi podlegaj¹ swobodzie dzia³alnoci gospodarczej
na zasadach ogólnych. Ustawa o gospodarce nieruchomociami stanowi bowiem, ¿e rzeczoznawca maj¹tkowy mo¿e wykonywaæ zawód, prowadz¹c m.in.
we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹ jednoosobowo lub w ramach
spó³ki osobowej w zakresie szacowania nieruchomoci. Przy czym na faktyczny
zakres swobody dzia³ania du¿y wp³yw ma okolicznoæ, czy nale¿y on do organizacji zawodowej rzeczoznawców maj¹tkowych. Cz³onkostwo w takiej organizacji
wi¹¿e siê bowiem z obowi¹zkiem stosowania standardów zawodowych. Obowi¹zkiem tym nie s¹ objêci rzeczoznawcy, którzy nie s¹ zrzeszeni, ale rozwi¹zanie takie, umo¿liwiaj¹ce niepodporz¹dkowanie siê standardom zawodowym
wypracowanym przez to rodowisko, jest szeroko krytykowane z uwagi na
zagro¿enie jakoci i rzetelnoci wiadczonych us³ug. Przyczyny takiego stanu
rzeczy oraz mo¿liwe rozwi¹zania s¹ przedmiotem niniejszego opracowania.

1. Rzeczoznawca maj¹tkowy jako zawód regulowany
Rzeczoznawstwo maj¹tkowe jest dzia³alnoci¹ zawodow¹ wykonywan¹
przez rzeczoznawców maj¹tkowych na zasadach okrelonych w ustawie
o gospodarce nieruchomociami z 1997 r.1 Rzeczoznawca maj¹tkowy2 to,
zgodnie z t¹ ustaw¹, osoba fizyczna posiadaj¹ca uprawnienia zawodowe
1
2

Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651.
Dalej zamiennie: rzeczoznawca.
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w zakresie szacowania nieruchomoci (art. 174 ust. 2), tj. czynnoci zwi¹zanych z okrelaniem wartoci nieruchomoci (art. 4 pkt 8). Z tego wzglêdu
w literaturze zwraca siê uwagê, ¿e okrelenie rzeczoznawca maj¹tkowy jest
zbyt szerokie, poniewa¿ nieruchomoci s¹ jednym z wielu sk³adników maj¹tkowych3. Wydaje siê, ¿e bardziej odpowiednie by³oby okrelenie rzeczoznawca nieruchomoci. Postêpowanie, w wyniku którego dokonuje siê okrelenia
wartoci nieruchomoci, to wycena nieruchomoci (art. 4 ust. 6). Rzeczoznawca maj¹tkowy sporz¹dza na pimie opiniê o wartoci nieruchomoci w formie
operatu szacunkowego (art. 156 ust. 1). Operat szacunkowy jest opini¹ autorsk¹ rzeczoznawcy maj¹tkowego4.
Ustanowienie zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego zwi¹zane by³o przede
wszystkim z potrzeb¹ obs³ugi mienia Skarbu Pañstwa i mienia samorz¹dowego (tzw. komunalnego). Powsta³a ona w wyniku przyjêcia (uchylonej obecnie) ustawy o gospodarce gruntami i wyw³aszczeniu nieruchomoci z dnia
29 kwietnia 1985 r. Nadawanie uprawnieñ zawodowych odbywa³o siê na
podstawie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. Ustawa ta powo³ywa³a komisjê ds. nadawania uprawnieñ z zakresu geodezji
i kartografii, co pozwoli³o w ³atwy legislacyjnie sposób powo³aæ przy niej
podkomisjê ds. uprawnieñ zawodowych z zakresu szacowania nieruchomoci5. Ten pocz¹tkowy i przejciowy stan trwa³ do 21 sierpnia 1997 r., tj. do
czasu przyjêcia ustawy o gospodarce nieruchomociami, która w kompleksowy sposób uregulowa³a m.in. tryb nadawania uprawnieñ oraz zasady wykonywania i oceny dzia³alnoci zawodowej.
Zawód rzeczoznawcy maj¹tkowego nale¿y do grupy zawodów regulowanych. Najogólniej s¹ to zawody, których podjêcie i wykonywanie jest podporz¹dkowane maj¹cym ró¿norodne ród³o regulacjom ustawowym, administracyjnym lub korporacyjnym6. Definicja tego pojêcia zawarta jest w ustawie
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Zawód regulowany oznacza tam zespó³
czynnoci zawodowych, których wykonywanie jest uzale¿nione od spe³nienia
wymagañ kwalifikacyjnych i warunków okrelonych w odrêbnych przepisach
(art. 2 ust. 1 pkt 1). Zatem, jak w przypadku ka¿dego zawodu regulowanego,
mo¿liwoæ podjêcia i wykonywania zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego nie
ogranicza siê jedynie do wykazania siê stosowym wykszta³ceniem. Uzyskanie
prawa wykonywania zawodu uzale¿nione jest od spe³nienia wielu dodatkowych wymogów, dotycz¹cych zw³aszcza praktyki i egzaminu zawodowego.
3 W.J. Brzeski, G. Dobrowolski, Sz. Sêdek, Vademecum porednika nieruchomoci, Krakowski Instytut Nieruchomoci, Kraków 1996, s. 25.
4 Wyrok z 12 lutego 2008 r., Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi, II SA/£d 770/07.
5 A. Hopper, S. róbek, Rzeczoznawstwo maj¹tkowe w Polsce i wybranych krajach Europejskich, Warszawa 2001, s. 13.
6 A. Cieliñski, Wspólnotowe prawo gospodarcze, t. II, Warszawa 2007, s. 30.
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Przy czym w odró¿nieniu od wiêkszoci zawodów regulowanych wykonywanie zawodu rzeczoznawcy nie jest powi¹zane z wymogiem cz³onkostwa
w organizacji zawodowej. Na etapie organizowania siê rodowiska rzeczoznawców maj¹tkowych przyjêto bowiem formê prawn¹ stowarzyszenia.
W efekcie w Polsce prawo do wykonywania zawodu oraz u¿ywania tytu³u
zawodowego rzeczoznawca maj¹tkowy nabywa siê z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców maj¹tkowych (art. 174 ust. 3b), natomiast
uprawnienia zawodowe (tzw. uprawnienia pañstwowe) nadaje siê osobie fizycznej, która, zgodnie z art. 177 ust. 1:
1) posiada pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych;
2) nie by³a karana za przestêpstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za
przestêpstwa gospodarcze, za fa³szowanie pieniêdzy, papierów wartociowych, znaków urzêdowych, za sk³adanie fa³szywych zeznañ oraz za przestêpstwa skarbowe;
3) posiada wy¿sze wykszta³cenie magisterskie;
4) ukoñczy³a studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomoci;
5) odby³a praktykê zawodow¹ w zakresie wyceny nieruchomoci;
6) przesz³a z wynikiem pozytywnym postêpowanie kwalifikacyjne, w tym
z³o¿y³a egzamin daj¹cy uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomoci.
Ogólnie, ograniczenia dostêpu do zawodu maj¹ na celu zapewnienie, ¿e
bêdzie on wykonywany przez profesjonalistów, którzy rzeczywicie dysponuj¹
odpowiedni¹ wiedz¹ i kwalifikacjami. W ten sposób konsumenci s¹ chronieni
przed osobami o niewystarczaj¹cych umiejêtnociach oraz zachowywany jest
minimalny poziom jakoci wiadczonych us³ug7 . Ograniczenie dostêpu do zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego dodatkowo uzasadnia donios³oæ prowadzonej dzia³alnoci, albowiem wykonywanie czynnoci przez rzeczoznawcê ³¹czy
siê zazwyczaj z gospodarowaniem mieniem o znacznej wartoci. Jak wskazuje
S. Kalus, zawód ten jest cile zwi¹zany z bardzo powa¿n¹ rol¹, jak¹ odgrywa gospodarka nieruchomociami w ca³ym systemie gospodarki rynkowej.
St¹d te¿ problemem ogromnej wagi jest troska o to, aby przez brak zainteresowania funkcjonowaniem tego zawodu i osobami go wykonuj¹cymi nie podwa¿aæ zaufania spo³eczeñstwa do systemu gospodarczego, którego istotnym elementem s¹ tacy profesjonalici. Skoro ustawa kreuje tak szeroko ich wy³¹czne
kompetencje w przedmiocie okrelania wartoci nieruchomoci, to zwa¿ywszy
na spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie nieruchomoci, nale¿y traktowaæ te
osoby, wyposa¿one zreszt¹ w szczególne uprawnienia nadane przez naczelny
organ administracji, jako rzeczników ochrony interesu publicznego8.
7

Raport Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Analiz Rynku Analiza ograniczeñ konkurencji w sektorze wolnych zawodów, Warszawa 2004, s. 32.
8 S. Klaus, Prawnokarne aspekty odpowiedzialnoci rzeczoznawcy maj¹tkowego, [w:] Rozwa¿ania o prawie karnym, ksiêga pami¹tkowa z okazji siedemdziesiêciolecia urodzin profesora
Aleksandra Ratajczaka, pod red. A.J. Szwarca, Poznañ 1999, s. 187.
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Co ciekawe, pomimo rangi zawodu dopiero w 2010 r. rzeczoznawcy maj¹tkowi zostali wyodrêbnieni jako osobna grupa zawodowa. Na podstawie
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoci na potrzeby rynku pracy oraz
jej stosowania rzeczoznawcy maj¹tkowi s¹ zaliczani do kategorii nr 2441
 specjalici do spraw rynku nieruchomoci9.

2. Dzia³alnoæ zawodowa rzeczoznawców maj¹tkowych
Rzeczoznawstwo maj¹tkowe jest dzia³alnoci¹ zawodow¹ wykonywan¹
przez rzeczoznawców na zasadach okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami. Zgodnie z art. 174 ust. 2 ww. ustawy, tytu³em rzeczoznawcy
maj¹tkowego mo¿e siê pos³ugiwaæ jedynie osoba fizyczna. Dzia³alnoæ zawodow¹ mo¿e jednak wykonywaæ w dwojaki sposób: we w³asnym imieniu i na
w³asny rachunek b¹d w ramach stosunku prawnego ³¹cz¹cego go z przedsiêbiorc¹, o którym mowa w art. 174 ust. 6 ustawy.
Zawód rzeczoznawcy maj¹tkowego jest zaliczany do tzw. wolnych zawodów. Dla przyk³adu kodeks spó³ek handlowych10 w art. 88 wymienia rzeczoznawców maj¹tkowych jako wolny zawód w odniesieniu do spó³ki partnerskiej. W odniesieniu do wolnych zawodów treci¹ wolnoci wykonywania
zawodu jest stworzenie sytuacji prawnej, w której po pierwsze, ka¿dy mieæ
bêdzie swobodny dostêp do wykonywania zawodu, warunkowany tylko talentami i kwalifikacjami; po drugie, bêdzie mieæ rzeczywist¹ mo¿liwoæ wykonywania swojego zawodu oraz po trzecie, nie bêdzie przy wykonywaniu zawodu
poddany rygorom podporz¹dkowania, które charakteryzuj¹ wiadczenie pracy. Jest jednak rzecz¹ oczywist¹, ¿e wolnoæ wykonywania zawodu nie mo¿e
mieæ charakteru absolutnego i mo¿e byæ poddana reglamentacji prawnej,
w szczególnoci gdy chodzi o uzyskanie prawa wykonywania okrelonego
zawodu, wyznaczenie sposobów i metod (ram) wykonywania zawodu, a tak¿e
okrelenie powinnoci wobec pañstwa czy samorz¹du zawodowego11.
W dzia³alnoci zawodowej rzeczoznawców szczególne znaczenie ma art.
175 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami, który stanowi o obowi¹zku wykonywania czynnoci przyznanych na mocy ustawy12 zgodnie z zasa9 Dz.U. z 2010 r., nr 82 poz. 537. Wiêcej nt. omawianej grupy zawodowej zob. m.in.:
A. Borowicz, Bariery funkcjonowania i rozwoju rodowiska zawodowego rzeczoznawców maj¹tkowych, [w:] Bariery rozwoju rynku nieruchomoci, pod red. E. Kucharskiej-Stasiak, £ód 2001,
s. 151163.
10 Ustawa z 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks Spó³ek Handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037,
ze zm.).
11 Wyrok TK z 19 padziernika 1999 r., sygn. SK 4/99, OTK ZU 1999, nr 6, s. 675676.
12 Na podstawie art. 174 ust. 3a, oprócz szacowania nieruchomoci, rzeczoznawcy mog¹
tak¿e sporz¹dzaæ opracowania i ekspertyzy, które nie stanowi¹ operatu szacunkowego, a doty-
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dami wynikaj¹cymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi. Standardy zawodowe to regu³y postêpowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego, ustalone zgodnie z przepisami prawa (art. 4 pkt 14).
Standardy zawodowe ustalaj¹ organizacje zawodowe rzeczoznawców maj¹tkowych w uzgodnieniu z ministrem w³aciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, tj. Ministrem Infrastruktury. Komunikat o uzgodnieniu standardów zawodowych zamieszcza siê w Dzienniku
Urzêdowym Ministra.
Waga standardów jest nie do przecenienia  dostarczaj¹ wskazówek
praktycznych dla poszczególnych rodzajów wyceny oraz s³u¿¹ ujednolicaniu
metodyki podejmowanych czynnoci w takim zakresie szczegó³owoci, jaki
nie zosta³ unormowany przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa13.
Istotn¹ cech¹ standardów jest elastycznoæ. S¹ one zmieniane i udoskonalane stosownie do zmian prawnych, ekonomicznych oraz stanu wiedzy o metodach i sposobach wyceny14. Ponadto s¹ czêsto przygotowywane w powi¹zaniu
ze standardami wyceny wypracowanymi przez ponadnarodowe organizacje
rzeczoznawców, w szczególnoci TEGoVA (The European Group of Valuers
Association)  Europejsk¹ Grupê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców15, co pozwala na zbli¿anie metod i technik wyceny stosowanych w poszczególnych pañstwach europejskich.
Problem ze standardami zawodowymi rzeczoznawców maj¹tkowych
zwi¹zany jest z faktem, ¿e obowi¹zek ich stosowania dotyczy tylko standardów uzgodnionych z ministrem. Na dzieñ dzisiejszy obowi¹zuje tylko jeden
taki uzgodniony standard  Wycena dla zabezpieczenia wierzytelnoci. Zosta³ on przygotowany przez Polsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców
Maj¹tkowych (PFSRM) we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Banków Polskich i uzyska³ pozytywn¹ opiniê Komisji Nadzoru Finansowego. Projekt standardu by³
cz¹ rynku nieruchomoci oraz doradztwa w zakresie tego rynku; efektywnoci inwestowania
w nieruchomoci i ich rozwoju; skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych; oznaczania przedmiotu odrêbnej w³asnoci lokali; bankowo-hipotecznej wartoci nieruchomoci; okrelania wartoci nieruchomoci na potrzeby indywidualnego inwestora; wyceny
nieruchomoci zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowoci; wyceny
nieruchomoci jako rodków trwa³ych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowoci.
13 J. Jaworski, A. Prusaczek, A. Tu³odziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomociami. Komentarz, Warszawa 2009, s. 33.
14 Propozycja kolejnej zmiany standardów zawodowych zawarta jest w dokumencie opracowanym przez zespó³ pod kierunkiem Z. Lendzion-Trojanowskiej (Rada Programowa PFSRM,
Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego) i wskazuje siê w nim, ¿e normy zawodowe (standardy, zasady, noty) nie powinny wskazywaæ rzeczoznawcy maj¹tkowemu jedynie procedur wyceny, ale stanowiæ narzêdzie s³u¿¹ce do dochodzenia do wartoci nieruchomoci.
15 Chc¹c zapewniæ najwy¿sz¹ jakoæ wiadczonych us³ug wyceny i wyró¿niæ ponadprzeciêtnych rzeczoznawców maj¹tkowych, TEGoVA wprowadzi³a system uznania zawodowego Rzeczoznawcy, którzy s¹ odpowiednio wykwalifikowani, prowadz¹ regularn¹ praktykê zawodow¹,
ustawicznie siê kszta³c¹ oraz przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹cego w tym zawodzie kodeksu etycznego,
mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem o otrzymanie dyplomu. Dyplom ten upowa¿nia ich do korzystania
z tytu³u Recognised European Valuer i skrótu REV u¿ywanych po imieniu uprawnionej osoby.
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przedmiotem konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych przez Ministra Infrastruktury. Komunikat o uzgodnieniu standardu zawodowego zosta³ opublikowany w Dzienniku Urzêdowym Ministra Infrastruktury16 i od tego dnia
istnieje obowi¹zek jego stosowania przez wszystkich rzeczoznawców maj¹tkowych.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e standard wyceny dla sektora bankowego jest
jednym z wielu, jakie zosta³y wypracowane przez rodowisko rzeczoznawców.
Podstawowa organizacja zawodowa rzeczoznawców  Polska Federacja Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych  przygotowa³a Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), które obejmuj¹ kilkanacie standardów i not
interpretacyjnych pogrupowanych tematycznie. W zasadzie powinny one
wszystkie lub w przewa¿aj¹cej wiêkszoci zostaæ poddane procedurze uzgadniania. Jednak rozbie¿noci w stanowiskach rzeczoznawców oraz ministra
powoduj¹, ¿e uzgodnienia standardów to proces bardzo ¿mudny i nierzadko
trwaj¹cy latami. Z tego wzglêdu, Rada Krajowa PFSRM podjê³a w dniu
7 kwietnia 2009 r. uchwa³ê nr 13/09, maj¹c¹ na celu wyjanienie statusu
standardów w okresie pomiêdzy dat¹ ich opracowania i przyjêcia przez RK
PFSRM a dat¹ uzgodnienia z ministrem. Uchwa³a wskazuje, ¿e do czasu
uzgodnienia wszystkie standardy i noty uchwalone przez Rad¹ Krajow¹
PFSRM obowi¹zuj¹ cz³onków stowarzyszeñ tworz¹cych PFSRM, tzn. s¹ obowi¹zkowymi regu³ami postêpowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego. Jednoczenie, PFSRM udostêpnia dorobek metodyczny
PKZW do dobrowolnego stosowania rzeczoznawcom maj¹tkowym, którzy
dzia³aj¹ poza strukturami federacji.
Standardy zawodowe s¹ zatem obowi¹zkowe tylko dla rzeczoznawców
zrzeszonych w stowarzyszeniach tworz¹cych Federacjê. Pozostali rzeczoznawcy dysponuj¹ wiêksz¹ dowolnoci¹ w zakresie dochodzenia do wartoci
nieruchomoci. W efekcie utrzymuj¹ca siê od kilku lat sytuacja braku prawnego obowi¹zku stosowania jednolitych standardów zawodowych powoduje
niezamierzony efekt obni¿enia minimalnych wymogów jakoci us³ug wiadczonych przez rzeczoznawców maj¹tkowych. W ocenie Komisji Standardów
PFSRM bardzo ogólny poziom regulacji metodyki wyceny nieruchomoci
w przepisach prawa, bez zapewnienia mo¿liwoci korzystania z jednolitych
standardów zawodowych, nie daje gwarancji utrzymania wymaganego poziomu us³ug wyceny nieruchomoci, co jest szczególnie istotne w czasie du¿ej
zmiennoci rynku zwi¹zanej z kryzysem gospodarczym17.
16
17

Dz.Urz. dnia 8 stycznia 2010 r., nr 1, poz. 1.
Informacja Komisji Standardów o zasadach stosowania od 1 czerwca w 2009 r. Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) przez rzeczoznawców zrzeszonych w stowarzyszeniach tworz¹cych Polsk¹ Federacjê Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych (PFSRM)
zob. [online] <www.pfva.com.pl/upload/zasady.pdf>.
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Pojawia siê pytanie, czy istnieje mo¿liwoæ innego wyjcia z sytuacji,
w której nadmiernie przed³u¿aj¹cy siê okres uzgadniania standardów zawodowych negatywnie wp³ywa na jakoæ us³ug wyceny? Wydaje siê, ¿e drugim
rozwi¹zaniem mo¿e byæ utworzenie samorz¹du zawodowego, którego charakter w automatyczny sposób wymusi³by stosowanie standardów przez wszystkich rzeczoznawców maj¹tkowych.

3. Droga do samorz¹du zawodowego?
Zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami, standardy zawodowe
ustalaj¹ organizacje zawodowe rzeczoznawców maj¹tkowych (art. 175 ust. 6).
Organizacje zawodowe to utworzone zgodnie z przepisami18 stowarzyszenia
i zwi¹zki stowarzyszeñ zrzeszaj¹ce osoby zawodowo wykonuj¹ce czynnoci
rzeczoznawcy maj¹tkowego (art. 4 ust. 15). Zatem organizacjami zawodowymi rzeczoznawców maj¹tkowych s¹ stowarzyszenia19. Stowarzyszeñ takich
jest w Polsce 23, w tym Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wycen Nieruchomoci posiadaj¹ce 16 oddzia³ów terenowych (razem 39 jednostek organizacyjnych). Stowarzyszenia nale¿¹ do wspomnianej Polskiej Federacji Stowarzyszeñ Rzeczoznawców Maj¹tkowych, która pe³ni funkcjê ogólnopolskiej
reprezentacji tego zawodu, czyli zbli¿ona jest do pojêcia korporacji zawodowej. Jest zbli¿ona, co oznacza, ¿e jej funkcja zwi¹zana z reprezentowaniem
zawodu nie jest w pe³ni umocowana prawnie i nie reprezentuje wszystkich
rzeczoznawców, gdy¿ sfederowane stowarzyszenia licz¹ w sumie 3354 cz³onków, a to stanowi jedynie ok. 80% osób posiadaj¹cych uprawnienia rzeczoznawcy maj¹tkowego20.
Federacja dzia³a na podstawie ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, wiêc
cz³onkowie stowarzyszeñ zrzeszonych w Federacji nie s¹ cz³onkami tej Federacji. W³aciwoæ PFSRM ogranicza siê do reprezentowania swoich cz³onków
 stowarzyszeñ, a wszelkie formy reprezentowania rzeczoznawców nie maj¹
jednoznacznej podstawy prawnej. Ponadto forma prawna stowarzyszenia nie
zapewnia wystarczaj¹co skutecznego wp³ywu rodowiska na rozstrzygniêcia
prawne dotycz¹ce tej grupy zawodowej. Co wiêcej, zarówno stowarzyszenia,
jak i PFSRM nie maj¹ skutecznych instrumentów pozwalaj¹cych na przeciwdzia³anie zjawiskom obni¿aj¹cym autorytet zawodu, takim jak dumping ceno18 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.
nr 79, poz. 855, ze zm.)
19 Legaln¹ definicjê stowarzyszenia zawiera art. 2 ustawy  Prawo o stowarzyszeniach.
Jest to dobrowolne, samorz¹dne, trwa³e zrzeszenie o celach niezarobkowych.
20 S. Kolanowski, Izba Samorz¹du Zawodowego Rzeczoznawców Maj¹tkowych  marzenie
bliskie realizacji, Nieruchomoci C.H. Beck 2008, nr 3, s. 13, [online] <www.nieruchomosci.beck.pl>.
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wy, podporz¹dkowywanie siê ¿¹daniom zleceniodawcy, ³amanie solidarnoci
zawodowej (np. udzia³ w tzw. ustawionych przetargach) czy nieprzestrzeganie
zasad etyki zawodowej. Kolejnym negatywnym czynnikiem, który wynika
z faktu zrzeszania siê rzeczoznawców w formie stowarzyszenia, jest wspominany brak mo¿liwoci narzucenia wszystkim przedstawicielom zawodu obowi¹zku stosowania jednolitych standardów zawodowych. Dobrowolnoæ organizacyjna powoduje, ¿e ok. 20% rzeczoznawców maj¹tkowych nie nale¿y do
¿adnych organizacji zawodowych (stowarzyszeñ), co uniemo¿liwia stosowanie
nawet ograniczonych bodców dyscyplinuj¹cych, jak presja rodowiska, orzekanie w sprawach naruszeñ Kodeksu Etyki Zawodowej czy stosowanie sankcji wewn¹trzorganizacyjnych. Stan taki sprzyja (i powoduje) obni¿aniu jakoci oferowanych us³ug i skutkuje obni¿aniem autorytetu zawodu w odbiorze
spo³ecznym21.
Z uwagi na szereg negatywnych elementów zwi¹zanych z funkcjonowaniem organizacji zawodowej rzeczoznawców w formie stowarzyszenia od wielu lat pojawiaj¹ siê propozycje utworzenia samorz¹du zawodowego rzeczoznawców maj¹tkowych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w drodze
ustawy mo¿na tworzyæ samorz¹dy zawodowe reprezentuj¹ce osoby wykonuj¹ce zawody zaufania publicznego i sprawuj¹ce pieczê nad nale¿ytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Pojawi³o siê pytanie, czy zawód rzeczoznawcy maj¹tkowego jest zawodem
zaufania publicznego? Twierdz¹cej odpowiedzi udzielili zarówno przedstawiciele doktryny, jak i Trybuna³ Konstytucyjny. Zawód zaufania publicznego to
zawód polegaj¹cy na obs³udze osobistych potrzeb ludzkich, wi¹¿¹cy siê
z przyjmowaniem informacji dotycz¹cych ¿ycia osobistego i zorganizowany
w sposób uzasadniaj¹cy przekonanie spo³eczne o w³aciwym dla interesów
jednostki wykorzystywaniu tych informacji przez wiadcz¹cych us³ugi22. Pozycja prawna rzeczoznawcy maj¹tkowego, którego ustawa o gospodarce nieruchomociami, standardy zawodowe oraz kodeks etyki obci¹¿aj¹ takimi obowi¹zkami, w istocie jest zbli¿ona do pozycji osób zaufania publicznego23.
W orzeczeniu z 2 grudnia 2002 r. Trybuna³ Konstytucyjny popar³ powy¿sze
stanowisko. Uzna³, ¿e ukszta³towane w ustawie warunki uzyskania kwalifi21 Wskazuje siê ponadto na istniej¹c¹ jednoinstancyjnoæ orzekania w sprawach dotycz¹cych indywidualnego rzeczoznawcy (brak mo¿liwoci odwo³awczych, co jest sprzeczne z art. 78
Konstytucji RP), brak odczuwalnego wp³ywu ka¿dego cz³onka stowarzyszenia na konstrukcjê
i sk³ad personalny w³adz PFSRM, kszta³towanie programu jej dzia³ania, realizowanie zadañ
programowych, jak równie¿ na ocenê w³aciwoci tej realizacji (ibidem).
22 P. Sarnecki, Pojêcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 Konstytucji) na przyk³adzie
adwokatury, [w:] Konstytucja, wybory, parlament. Studia ofiarowane Zdzis³awowi Jaroszowi,
Liber, Warszawa 2000, s. 155.
23 E. Mzyk, [w:] G. Bieniek, A. Hopfer, Z. Marmaj, E. Mzyk, R. róbek, Komentarz do
ustawy o gospodarce nieruchomociami, Zielona Góra 2000, t. II, s. 268; S. Kalus, Status prawny
osób zajmuj¹cych siê zawodowo rynkiem nieruchomoci, Lexis Nexis, Warszawa 2002, s. 85.
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kacji do wykonywania zawodu wiadcz¹ o tym, ¿e ustawodawca przywi¹zuje
szczególn¹ wagê do roli, jak¹ pe³ni¹ rzeczoznawcy maj¹tkowi. W efekcie
ocena pozycji prawnej rzeczoznawców maj¹tkowych jako osób zaufania publicznego jest uzasadniona24. Orzeczenie to ma fundamentalne znaczenie dla
rodowiska rzeczoznawców, otworzy³o im bowiem drogê do stworzenia samorz¹du zawodowego.
Samorz¹dy zawodowe od stowarzyszeñ odró¿niaj¹ dwie cechy  powstaj¹
one w drodze ustawy, a cz³onkostwo w nich jest obowi¹zkowe dla osób, które
chc¹ wykonywaæ okrelony zawód. Samorz¹dy zawodowe przybieraj¹ zwykle
nazwê izba25. Zgodnie z za³o¿eniami, jakie przedstawi³ S. Kolanowski, Samorz¹d Zawodowy Rzeczoznawców Maj¹tkowych bêdzie skupiaæ wy³¹cznie
rzeczoznawców maj¹tkowych posiadaj¹cych uprawnienia nadane w trybie
ustawy o gospodarce nieruchomociami. Zawód rzeczoznawcy maj¹tkowego
wykonywaæ bêd¹ mog³y wy³¹cznie osoby nale¿¹ce do Izby Samorz¹du Zawodowego Rzeczoznawców Maj¹tkowych. Wykonywanie czynnoci rzeczoznawcy
maj¹tkowego przez osobê, która nie jest cz³onkiem Izby, bêdzie zabronione
i podlegaæ bêdzie karze. Jedynym formalnym kryterium cz³onkostwa w samorz¹dzie zawodowym bêdzie posiadanie uprawnieñ pañstwowych rzeczoznawcy maj¹tkowego. Izba wiêc nie bêdzie stanowiæ korporacji zamkniêtej,
a przynale¿noæ do niej bêdzie uprawniaæ, lecz nie zobowi¹zywaæ do wykonywania czynnoci zawodowych rzeczoznawcy maj¹tkowego. Izba Samorz¹du Zawodowego Rzeczoznawców Maj¹tkowych stanowiæ bêdzie jedyn¹ organizacjê
zawodow¹ rzeczoznawców maj¹tkowych w rozumieniu przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomociami. Samorz¹d dysponowaæ bêdzie równie¿ skutecznymi elementami egzekucji przestrzegania zasad etyki zawodowej i solidarnoci rodowiskowej. Wyposa¿enie Izby w kompetencje dwuinstancyjnego
orzekania w sprawach zawodowych i etycznych jej cz³onków, a tak¿e w kompetencje mediacyjne w relacjach zarówno pomiêdzy cz³onkami, jak i podmiotami
zewnêtrznymi istotnie zmniejszy liczbê spraw z tej dziedziny kierowanych do
s¹dów powszechnych lub administracyjnych organów egzekucyjnych26.
Wród korzyci, jakie wymienia siê w zwi¹zku z powo³aniem samorz¹du
zawodowego, najczêciej pojawiaj¹ siê te zwi¹zane ze skuteczn¹ ochron¹ interesów zawodowych jego cz³onków, skutecznym wp³ywem na stan uregulowañ
prawnych dotycz¹cych rzeczoznawców (obowi¹zek zasiêgania opinii izby o projektach regulacji), a tak¿e przeciwdzia³aniem wystêpuj¹cym szkodliwym zjawiskom, zarówno wewn¹trz rodowiska, jak i w krêgach odbiorców us³ug wyceny,
obni¿aj¹cym autorytet zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego27. Powo³anie Izby
24
25
26
27

Wyrok TK z 2 grudnia 2002 r., sygn. SK 4/99, OTK ZU 1999, nr 6, s. 675676.
P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2005, s. 60.
S. Kolanowski, op. cit., s. 13.
Ibidem.
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umo¿liwi³oby zniesienie zbyt du¿ej zale¿noci od organów administracji publicznej. Powszechny jest bowiem opór przeciwko nadawaniu jakimkolwiek
standardom zawodowym rzeczoznawców maj¹tkowych rangi prawa pañstwowego w drodze uzgadniania ich z w³aciwym ministrem. Procedura taka stoi
w sprzecznoci zw³aszcza z mo¿liwoci¹ stosowania w praktyce polskich rzeczoznawców maj¹tkowych istniej¹cych ju¿ i uznanych na wiecie Miêdzynarodowych Standardów Wyceny (MSW) opracowanych przez International
Standards Committee (IVSC)28 .
Pomimo niew¹tpliwych korzyci, jakie wi¹¿¹ siê z powstaniem Izby,
w szczególnoci z mo¿liwoci¹ samoregulacji zawodu (w tym samostanowienia
standardów zawodowych), rzeczoznawcy nie s¹ zgodni w sprawie powo³ania
samorz¹du zawodowego. Obawy budz¹ przede wszystkim koszty funkcjonowania izby29 oraz immanentna cecha ka¿dej izby  obowi¹zek przynale¿noci
do niej jako warunek wykonywania zawodu. Mo¿e stworzyæ to pokusê zamykania siê rodowiska zawodowego, jak ma to miejsce np. w zawodach prawniczych30. Dlatego niektórzy przedstawiciele postuluj¹ utrzymanie wolnego
zawodu eksperckiego, opartego na formule swobodnego samoorganizowania
siê rzeczoznawców maj¹tkowych w organizacje zawodowe o zró¿nicowanym
statusie prawnym31. Inni natomiast proponuj¹ przeprowadzenie reform istniej¹cych struktur, np. przekszta³cenie Federacji Stowarzyszeñ w Federacjê
Rzeczoznawców32.
Nie neguj¹c obaw przeciwników utworzenia samorz¹du, nale¿y podkreliæ, ¿e brak kompromisu nie s³u¿y zawodowi. Jednym z najbardziej widocznych efektów takiego stanu rzeczy jest powstawanie szeregu nowych organizacji zawodowych, np. Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Maj¹tkowego czy
Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Maj¹tkowych. Powoduje to rozdrobnienie rodowiska rzeczoznawców i os³abienie ich jako grupy zawodowej, i to
nie tylko na forum krajowym. Nie jest to korzystne zjawisko szczególnie
w dobie globalizacji.
28 Zob. np. uchwa³ê nr 2 zjazdu za³o¿ycielskiego Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Maj¹tkowego, [online] <http://pirm.pl/wypowiedzi-ekspertow-pirm/89-powstaa-polska-izba-rzeczoznawstwa-majtkowego.html>.
29 Aczkolwiek równoczenie krytykuje siê dotychczasowy, spo³eczny charakter zaanga¿owania wiêkszoci rzeczoznawców w pracê lokalnych organizacji zawodowych. Podkrela siê, ¿e
jest on ma³o efektywny i trudny do egzekwowania. Stwierdza siê zatem, ¿e wype³nienie przez
now¹ organizacjê jej zadañ musi siê wi¹zaæ z wyposa¿eniem tej¿e organizacji w rodki finansowe w postaci konkretnych sk³adek cz³onkowskich. Relacjê z Kongresu Rzeczoznawców Maj¹tkowych w Kiekrzu k. Poznania, 5-6 czerwca 2007 r. zob. [online] <www.msrm.pl/?st=igrm_pr>.
30 W. Nurek, Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy maj¹tkowego, cz. III, Nieruchomoci C.H. Beck 2006, nr 5.
31 Uchwa³a nr 1 zjazdu za³o¿ycielskiego Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Maj¹tkowego [online] <http://pirm.pl/wypowiedzi-ekspertow-pirm/89-powstaa-polska-izba-rzeczoznawstwa-majtkowego.html>.
32 Zob. Relacja z Kongresu Rzeczoznawców Maj¹tkowych w Kiekrzu...
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Podsumowanie
Wolnoæ wyboru i wykonywania zawodu nie ma w polskim porz¹dku
prawnym charakteru absolutnego. Stwierdzenie to dotyczy równie¿ zawodu
rzeczoznawcy maj¹tkowego, tym bardziej ¿e profesja ta jest uznawana za
zawód zaufania publicznego. W przypadku zawodów zaufania publicznego
g³ówn¹ form¹ regulacji jest samoregulacja, tj. okrelanie regu³ danego zawodu przez wykonuj¹ce go osoby. Zazwyczaj odbywa siê to za porednictwem
samorz¹du zawodowego. Próby stworzenia Izby Samorz¹du Zawodowego
Rzeczoznawców Maj¹tkowych napotykaj¹ jednak na opór tak¿e w ramach
samego rodowiska rzeczoznawców. Jako powód podawana jest m.in. po¿¹dana swoboda/ dobrowolnoæ wyboru przez rzeczoznawcê maj¹tkowego standardów zawodowych. Z wagi na znaczenie us³ug szacowania wartoci nieruchomoci wydaje siê, ¿e le rozumiana swoboda przynosi wiêcej szkody ni¿
pozytywnych efektów temu zawodowi.
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Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych
jako przejaw swobody przedsiêbiorczoci
w wietle Dziesi¹tej Dyrektywy*
1. Prawo przedsiêbiorczoci jako podstawa prawna
transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych
Rynek wewnêtrzny, jako obszar bez granic wewnêtrznych, w którym jest
zapewniony swobodny przep³yw towarów, osób, us³ug i kapita³u  zgodnie
z postanowieniami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej1 (TFUE)
 stanowi jednoczenie cel i rodek realizacji tzw. swobód wspólnotowych
(Community Rights, Gemainschaftsfreiheiten, Grundfreiheiten)2. Kompetencje w zakresie rynku wewnêtrznego, a w konsekwencji równie¿ swobód, dzielone s¹ miêdzy Uniê Europejsk¹ oraz pañstwa cz³onkowskie. W zwi¹zku
z tym oraz z faktem, i¿ Traktat nie wskazuje adresata przepisów bêd¹cych
podstaw¹ wolnoci traktatowych, przyjmuje siê, ¿e s¹ one, w sensie obiektywnym i przedmiotowym, nakazami i zakazami skierowanymi do pañstw cz³onkowskich, a nie do jednostek. Jedn¹ ze swobód, której realizacjê maj¹ zapewniæ
wspólnie Unia oraz jej cz³onkowie, jest swoboda przedsiêbiorczoci (swoboda
zak³adania przedsiêbiorstw) uregulowana w Tytule IV (Swobodny przep³yw
osób, us³ug i kapita³u) rozdzia³ 2 (Prawo przedsiêbiorczoci) w art. 4955
TFUE. Przepisy tego rozdzia³u, bêd¹c ród³em prawa pierwotnego3, s¹ pod* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2005/56/WE w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych.
1 Dz.Urz. UE C 115 z 9 maja 2008.
2 A. Wróbel, Pojêcie wspólnego rynku i rynku wewnêtrznego a swobody wspólnotowe, [w:]
Prawo Unii Europejskiej  prawo materialne i polityki, pod red. J. Barcza, Warszawa, 2005, s. 610.
3 Prawo pierwotne  stanowione przez pañstwa cz³onkowskie (traktaty za³o¿ycielskie
Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej oraz tzw. ogólne zasady prawa); prawo wtórne 
prawo stanowione przez organy WE i UE.
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staw¹ prawn¹ do przeprowadzania transgranicznego ³¹czenia spó³ek kapita³owych4.
Swoboda przedsiêbiorczoci obejmuje podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoci prowadzonej na w³asny rachunek, jak równie¿ zak³adanie i zarz¹dzanie przedsiêbiorstwami, a zw³aszcza spó³kami w rozumieniu art. 54 akapit drugi, na warunkach okrelonych przez ustawodawstwo pañstwa
przyjmuj¹cego dla w³asnych obywateli (art. 49 TFUE). Oznacza to, ¿e prawo
przedsiêbiorczoci (right of establishment, le droit détablissement) pozwala
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na zasadzie traktowania narodowego5. Osoba fizyczna prowadz¹ca przedsiêbiorstwo, a tak¿e spó³ka mog¹
nabywaæ w³asnoæ, byæ stron¹ umów, zaci¹gaæ kredyty czy mieæ zdolnoæ
s¹dow¹ poza granicami pañstwa pochodzenia, w innym pañstwie cz³onkowskim. Rol¹ organów pañstwowych jest niedyskryminacyjne traktowanie tych
podmiotów, co umo¿liwia im rozwijanie dzia³alnoci, zarówno pod wzglêdem
organizacyjnym, jak i merytorycznym. Staj¹ siê one takimi sami uczestnikami ¿ycia gospodarczego kraju, jak podmioty krajowe.

2. Spó³ka jako podmiot swobody przedsiêbiorczoci
Zgodnie z art. 54 TFUE, ze swobody przedsiêbiorczoci mog¹ korzystaæ
spó³ki za³o¿one zgodnie z ustawodawstwem pañstwa cz³onkowskiego i maj¹ce swoj¹ statutow¹ siedzibê, zarz¹d lub g³ówne przedsiêbiorstwo wewn¹trz
Unii. Je¿eli ta podwójna wiê prawna jest spe³niona, spó³ka traktowana jest
jak osoba fizyczna maj¹ca przynale¿noæ pañstwa cz³onkowskiego. Obie przes³anki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, jednak spe³nienie drugiej nie wymaga
zsumowania wszystkich jej elementów, inaczej ni¿ jest to w prawie miêdzynarodowym6. Oznacza to, ¿e wystarczy, aby podmiot spe³nia³ tylko jedn¹
z nich, tj. posiada³ statutow¹ siedzibê lub siedzibê zarz¹du albo g³ówne
przedsiêbiorstwo (principal place of business, die Hauptniederlassung) na
terenie jednego z pañstw cz³onkowskich (przy jednoczesnym spe³nieniu przes³anki dotycz¹cej za³o¿enia spó³ki zgodnie z ustawodawstwem jednego
z pañstw Unii). Konsekwencj¹ takiej wyk³adni jest fakt, i¿ spó³ka mo¿e
powstaæ zgodnie z regulacjami jednego z pañstw cz³onkowskich, ale prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wy³¹cznie na terytorium innego pañstwa Unii,
co zosta³o potwierdzone w orzecznictwie ETS7.
4 E. Skibiñska, M. ¯uk, A. Lankamer-Praso³ek, Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych, Warszawa 2008, s. 3.
5 C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruñ 1995, s. 253.
6 E. Skibiñska, M. ¯uk, A. Lankamer-Praso³ek, op. cit., s. 6.
7 Orzeczenie w sprawie Centros Ltd. v. Dania C  212/97, Zb. Orz. 1999, s. 1459.
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Podnoszone s¹ jednak w¹tpliwoci co do tego, czy organom pañstwowym
pozostawiono wybór jednego z tych trzech elementów przy uznawaniu spó³ki8. Wyk³adnia jêzykowa prowadzi do wniosku, ¿e spe³nienie któregokolwiek
z tych warunków jest wystarczaj¹ce do korzystania ze swobody przedsiêbiorczoci. Z drugiej jednak strony, jeli za kryterium zostanie przyjête rzeczywiste powi¹zanie z ¿yciem gospodarczym Unii (co stanowi jeden z celów swobód unijnych), to nale¿y zastanowiæ siê, czy zbyt elastyczne rozumienie tego
przepisu nie doprowadzi do sytuacji, w której podmiot prawa, na przyk³ad,
ma siedzibê zarz¹du na terytorium Unii i zosta³ utworzony zgodnie z ustawodawstwem jednego z jej pañstw, ale rozstrzygaj¹ce decyzje dotycz¹ce funkcjonowania przedsiêbiorstwa zapadaj¹ poza Uni¹ Europejsk¹.
W europejskim prawie spó³ek wykszta³ci³y siê dwa pojêcia, które oddaj¹
sens dzia³añ Unii Europejskiej, tendencji oraz oczekiwañ zwi¹zanych z jego
rozwojem. Coraz czêciej mówi siê o europeizacji prawa spó³ek, która polega
na stopniowym zbli¿aniu i ujednolicaniu przepisów dotycz¹cych spó³ek9.
Proces ten jednak nie móg³by przebiegaæ bez blokuj¹cych przeszkód, gdyby
regulacje prawne nie podlega³y ewolucji i gdyby pañstwa cz³onkowskie wraz
z Uni¹ Europejsk¹ nie by³yby wiadome koniecznoci ich modernizacji10.
Komunikat z 21 maja 2003 r. dla Rady i Parlamentu Europejskiego Modernizacja prawa spó³ek oraz polepszenie Corporate Governance11 Unii Europejskiej  plan dzia³ania12 przedstawia³ kwestie, które wed³ug Komisji wymaga³y priorytetowego rozwi¹zania, roz³o¿onego na trzy etapy: do koñca 2005 r.,
lata 20062008 oraz po 2009 r. Poza zagadnieniami zwi¹zanymi z Corporate
Governance Komisja skoncentrowa³a siê w planie równie¿ na restrukturyzacji spó³ek (przede wszystkim na transgranicznym przeniesieniu siedziby oraz
transgranicznej fuzji), zgrupowaniu spó³ek oraz na nowych formach ponadgranicznych korporacji. Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny, wydaj¹c opiniê13
o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych, podkreli³, ¿e projekt ten znalaz³
siê w planie Komisji jako element krótkoterminowych dzia³añ, przewidzianych na lata 20032005. Wynika st¹d, ¿e plan Komisji szybko zaczêto reali8 S. So³tysiñski, Prawo spó³ek, [w:] Prawo Unii Europejskiej  prawo materialne...,
s. 235236.
9 S. So³tysiñski, op. cit, s. 236.
10 J. Napiera³a, Europejskie prawo spó³ek, [w:] Prawo spó³ek handlowych, pod red.
A. Kocha, J. Napiera³y, Kraków 2005, s. 738.
11 Corporate Governance  ³ad korporacyjny; w planie Komisji nacisk po³o¿ono na ujawnianie danych, wzmocnienie praw akcjonariuszy, system organów spó³ki.
12 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament
 Modernizing Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union
 A plan to move forward  KOM (2003) 284 z dnia 21 maja 2003.
13 Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on cross  border mergers of companies with
share capital, Dz.U. C 117 z 30 kwietnia 2004, s. 43, teza 1.4.
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zowaæ, d¹¿¹c tym samym do stworzenia nowoczesnego i elastycznego europejskiego prawa spó³ek, które odpowiada³oby zmieniaj¹cym siê warunkom
rynku wewnêtrznego.
Podstaw¹ prawn¹ do wydawania dyrektyw, g³ównego narzêdzia s³u¿¹cego harmonizacji prawa, w zakresie prawa spó³ek jest art. 50, ust. 2, lit. g
TFUE (dawny art. 44 TWE). Na jego podstawie wydano wszystkie dyrektywy
dotycz¹ce prawa spó³ek, w tym reguluj¹ce rachunkowoæ spó³ek oraz ich
transgraniczne ³¹czenie siê. Zdarza siê tak, ¿e dyrektywa reguluje zagadnienia z ró¿nych dziedzin prawa, np. jednoczenie z zakresu prawa spó³ek,
prawa podatkowego i prawa pracy, a dla tych zagadnieñ Traktat mo¿e przewidywaæ inn¹ podstawê. W takiej sytuacji, w ostatecznoci, normy uchwalane s¹ na podstawie art. 352 TFUE (dawny art. 308), jak zdarzy³o siê
w przypadku rozporz¹dzenia w sprawie statutu spó³ki europejskiej14 oraz
dyrektywy15 o udziale pracowników w zarz¹dzaniu SE16.
Harmonizacja prawa spó³ek ze wzglêdu na miêdzynarodowy obrót na
rynku wewnêtrznym jest bardzo korzystna17. W ten sposób kontakt miêdzy
spó³kami ró¿nych pañstw cz³onkowskich zostaje zintensyfikowany, poniewa¿
zwiêksza siê pewnoæ obrotu. Jego uczestnicy mog¹ byæ pewni, ¿e nawet jeli
zachodz¹ ró¿nice miêdzy poszczególnymi porz¹dkami prawnymi, to podmioty
im podleg³e rzeczywicie istniej¹ i funkcjonuj¹. Zmniejszaj¹ siê koszty transakcji, gdy¿ nie ma koniecznoci wprowadzania wielu zabezpieczeñ czy konsultacji prawnych. Zabezpieczenie wierzycieli czy akcjonariuszy jest celem
Unii Europejskiej, co czêsto podkrelane jest w preambu³ach dyrektyw (np.
Pierwszej Dyrektywy18). Na tym tle w³anie wydanie Dziesi¹tej Dyrektywy
w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych zosta³o uznane
za zadanie priorytetowe.
Koniecznoæ wydania aktu, który regulowa³by transgraniczne po³¹czenia
spó³ek kapita³owych, rozwa¿ano ju¿ w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku. 17 grudnia 1973 r. przedstawiciele rz¹dów pañstw cz³onkowskich wydali owiadczenie, w którym stwierdzili, ¿e: zrobi¹ co tylko mo¿liwe, aby jak
najszybciej ukoñczyæ prace nad specjaln¹ konwencj¹ dotycz¹c¹ ³¹czeñ trans14 Rozporz¹dzenie Rady WE nr 2157/2001 z 8 padziernika 2001 w sprawie statutu spó³ki
europejskiej (SE), Dz.Urz. WE z 10 listopada 2001, nr L 294, s. 1.
15 Dyrektywa Rady 2001/86/EG w sprawie uzupe³nienia statutu spó³ki europejskiej odnonie do zaanga¿owania pracowników, Dz.Urz. WE z 10 listopada 2001, nr L 294, s. 22.
16 J. Napiera³a, Dyrektywa jako instrument integracji prawa spó³ek, [w:] Instytucje prawne dyrektywy kapita³owej, pod red. M. Cejmera, J. Napiera³y, T. Sójki, Kraków 2004, s. 80.
17 T. Drygala, Ewolucja, stan obecny i perspektywy rozwoju europejskiego prawa spó³ek,
[w:] ibidem, s. 19.
18 Pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji
gwarancji, jakie s¹ wymagane w Pañstwach Cz³onkowskich od spó³ek w rozumieniu art. 58
akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowa¿noci w ca³ej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich, Dz.U. L 65 z 14 marca 1968.
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granicznych19. Nie dosz³o jednak do uchwalenia takiego aktu20. W 1985 r.
Komisja Europejska przedstawi³a projekt21 dyrektywy w tym zakresie, ale
nie przeszed³ on procedury legislacyjnej poza pierwszym czytaniem w Parlamencie Europejskim. Dalszym pracom przeszkodzi³y kontrowersje polityczne.
Najwiêcej w¹tpliwoci wzbudza³ niemiecki system pracowniczego wspó³decydowania. Obawiano siê, ¿e na podstawie dyrektyw w sprawie transgranicznego
³¹czenia siê spó³ek kapita³owych czy transgranicznego przeniesienia siedziby
niemieckie przedsiêbiorstwa bêd¹ stara³y siê omin¹æ restrykcyjne przepisy
niemieckie22. Dopiero kompromis, jaki uda³o siê osi¹gn¹æ w kwestiach pracowniczych przy okazji uchwalenia rozporz¹dzenia w sprawie statutu spó³ki
europejskiej i dyrektywy uzupe³niaj¹cej statut spó³ki europejskiej w odniesieniu do zaanga¿owania pracowników, umo¿liwi³y kontynuowanie prac nad
Dziesi¹t¹ Dyrektyw¹23.
W rozporz¹dzeniu dotycz¹cym statutu spó³ki europejskiej po raz pierwszy prawo unijne wprost odnios³o siê do transgranicznego po³¹czenia spó³ek
(przypomnijmy, ¿e Trzecia Dyrektywa z 1978 r. dotyczy jedynie po³¹czeñ
krajowych24) jako sposobu na utworzenie spó³ki europejskiej. Sprzyjaj¹ce
okolicznoci doprowadzi³y do powstania kolejnego projektu25 Dziesi¹tej Dyrektywy. Podstawowa ró¿nica miêdzy projektem z 2003 r. i 1985 r. dotyczy
podmiotów objêtych zastosowaniem dyrektywy. Projekt z 1985 r. dotyczy³
wy³¹cznie spó³ek akcyjnych, póniejszy za obj¹³ spó³ki kapita³owe w ogóle,
co pozwala na szersze wykorzystanie harmonizacyjnej roli dyrektywy do
ró¿nych form organizacyjnych spó³ek kapita³owych. Po drugie, akt z lat
osiemdziesi¹tych konsekwentnie odwo³ywa³ siê do uregulowañ Trzeciej Dyrektywy, a nowszy co do zasady odwo³uje siê do rozwi¹zañ krajowych, reguluj¹c szczegó³owo tylko aspekty transgraniczne. Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny oceni³ takie rozwi¹zanie pozytywnie, poniewa¿ przepisy pañstw
cz³onkowskich dotycz¹ce po³¹czeñ krajowych zosta³y ju¿ zharmonizowane
w³anie na podstawie Trzeciej Dyrektywy26. Trzecia i najbardziej znacz¹ca
19 Statement by the representatives of the governments of the Member States of
17 December 1973 concerning the removal of legal barriers to the linking  up of undertakings,
Dz.Urz. WE C 117/15 z 1973 r.
20 M. Szyd³o, Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych na rynku wewnêtrznym
w Unii Europejskiej, Rejent 2006, nr 12, s. 115.
21 Proposal for a tenth directive of the Council based on a art. 54 (3) (g) of the Treaty
concerning cross  border mergers of public limited companies, Dz.Urz. WE C 23/11 z 1985 r.
22 T. Drygala, op. cit., s. 27.
23 K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgraniczna z udzia³em polskich spó³ek kapita³owych
w wietle prawa europejskiego i polskiego, [w:] Europejskie prawo spó³ek, t. IV: Spó³ki zagraniczne w Polsce, pod red. M. Cejmera, J. Napiera³y, T. Sójki, Warszawa 2008, s. 264265.
24 Trzecia Dyrektywa Rady z dnia 9 padziernika 1978 dotycz¹ca ³¹czenia siê spó³ek
akcyjnych, Dz.U. L 295 z 20 padziernika 1978, s. 3643.
25 Proposal for a Directive of the European Parlament and of the Council on cross  order
mergers of companies with share capital, COM (2003) 703 final.
26 Opinion of the European Economic and Social Committee..., tezy 1.3.1, 1.3.2, i 1.3.3.
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ró¿nica odnosi siê do kwestii udzia³u pracowników w procedurze po³¹czenia
spó³ek, którego w pierwszym projekcie w ogóle nie przewidziano, a zosta³
uregulowany w drugim.
Ostatecznie Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny wyda³ pozytywn¹ opiniê
o projekcie i dyrektywa zosta³a uchwalona 26 padziernika 2005 r. jako
dyrektywa nr 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych27, zgodnie z procedur¹
art. 251 TWE (art. 294 TFUE)28. Uchwalenie tej tzw. Dziesi¹tej Dyrektywy
zakoñczy³o wieloletni spór dotycz¹cy miêdzynarodowych fuzji w ramach Unii
Europejskiej i zosta³o uznane za kolejny krok na drodze budowania silnego
rynku wewnêtrznego, na którym spó³ki mog¹ bez przeszkód korzystaæ ze
swojej mobilnoci.

3. Zakres podmiotowy stosowania Dziesi¹tej Dyrektywy
Preambu³a dyrektywy wprost okrela jej zadanie (pkt 2), jakim jest u³atwienie transgranicznych po³¹czeñ, ale z poszanowaniem regulacji krajowych. Je¿eli prawo krajowe dopuszcza ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych, to
nie mo¿e uniemo¿liwiaæ fuzji miêdzynarodowej. Nale¿y zwróciæ uwagê na to,
¿e je¿eli dyrektywa nie stanowi inaczej, to ka¿da spó³ka uczestnicz¹ca
w transakcji i ka¿da osoba trzecia, której to dotyczy, podlegaj¹ przepisom
i formalnociom prawa krajowego, które nie mog¹ jednak ograniczaæ swobody przedsiêbiorczoci lub swobodnego przep³ywu kapita³u. Jedyne ograniczenia, jakie s¹ dopuszczalne, to te, które mo¿na potwierdziæ w dotychczasowym
orzecznictwie ETS, w szczególnoci uzasadniæ wymogami dobra ogólnego
i s¹ one jednoczenie niezbêdne i proporcjonalne do osi¹gniêcia tego rodzaju
wymogów nadrzêdnych (pkt 3 preambu³y)29. Wi¹¿e siê to z faktem, i¿ dyrektywa wprowadza standard maksymalny, co oznacza, ¿e porz¹dki krajowe
nie mog¹ wprowadzaæ surowszych wymogów w zakresie procedur po³¹czeniowych, ni¿ przewiduj¹ przepisy unijne.
Zgodnie z art. 1 Dziesi¹tej Dyrektywy, jej regulacjom podlegaj¹ spó³ki
kapita³owe, które spe³niaj¹ w sumie trzy warunki, przy czym dwa pierwsze
s¹ zbie¿ne z warunkami stawianymi przedsiêbiorstwom, aby mog³y korzystaæ
ze swobody przedsiêbiorczoci, a trzeci stanowi przes³ankê uznania przekszta³cenia za transgraniczne. Spó³ka musi byæ utworzona zgodnie z prawem pañstwa cz³onkowskiego i mieæ siedzibê statutow¹, zarz¹d g³ówny lub
g³ówny zak³ad na terenie Unii Europejskiej. Przes³ank¹ transgranicznoci
27
28
29

Dz.Urz. UE L 310/1 z 2005 r.
Procedura wspó³decydowania Rady i Parlamentu Europejskiego.
Zobacz tak¿e uzasadnienia do wyroków w sprawach Inspire Art. (pkt 132), Überseering
(pkt 92) oraz orzeczenie w sprawie Kraus.
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jest fakt podlegania co najmniej dwóch spó³ek uczestnicz¹cych w transakcji
prawu ró¿nych pañstw cz³onkowskich. Dyrektywa w art. 2 definiuje kluczowe dla jej stosowania pojêcia: spó³ka kapita³owa oraz po³¹czenie, przy
czym jeli chodzi o spó³kê kapita³ow¹, to akt wprowadza w³asn¹ definicjê do
wykorzystywania na jego gruncie. Ustawodawca unijny w pierwszej kolejnoci odwo³uje siê do art. 1 dyrektywy 68/151/EWG, który wprost wymienia
spó³ki z poszczególnych pañstw cz³onkowskich bêd¹ce podmiotami Pierwszej
Dyrektywy. Po drugie, wskazuje na spó³ki kapita³owe posiadaj¹ce osobowoæ
prawn¹ i wydzielony maj¹tek, którym wy³¹cznie odpowiadaj¹ za swoje zobowi¹zania, oraz które zgodnie z w³aciwym dla nich prawem krajowym podlegaj¹ warunkom dotycz¹cym gwarancji okrelonych dyrektyw¹ 68/151/EWG
dla zapewnienia ochrony interesów wspólników i osób trzecich.
Podmiotowy zakres Dziesi¹tej Dyrektywy w odniesieniu do swobody
przedsiêbiorczoci w rozumieniu art. 54 TFUE (dawny art. 48 TWE) jest
w¹ski. Nie uwzglêdnia bowiem spó³ek osobowych, spó³dzielni oraz innych
osób prawa prywatnego lub publicznego prowadz¹cych dzia³alnoæ nastawion¹ na zysk30. Je¿eli jednak odwo³amy siê do art. 1 Pierwszej Dyrektywy,
uzupe³nionego w art. 2 ust. 1 lit. b Dziesi¹tej Dyrektywy o kolejn¹ grupê
spó³ek, to okazuje siê, ¿e zastosowanie regulacji dotycz¹cych transgranicznego ³¹czenia jest bardzo szerokie. Dziêki takiemu ujêciu zakresem Dziesi¹tej
Dyrektywy objête s¹ nie tylko spó³ki akcyjne i spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, które stanowi¹ najpowszechniejsze formy spó³ek kapita³owych
w Europie31, ale tak¿e inne podmioty prawa posiadaj¹ce kapita³ zak³adowy32. Musz¹ one jednak odpowiadaæ gwarancjom okrelonym dyrektyw¹
68/151/EWG, co ma istotne znaczenie dla realizacji zasady bezpieczeñstwa
prawnego oraz ochrony uczestników obrotu zwi¹zanego z funkcjonowaniem
spó³ek33. Gwarancje dotycz¹ w szczególnoci jawnoci, wa¿noci zobowi¹zañ
spó³ek oraz niewa¿noci spó³ek. Wród najbardziej istotnych uwagê nale¿y
zwróciæ na postanowienia dyrektywy w zakresie prowadzenia dokumentacji
spó³ki w centralnym rejestrze, rejestrze handlowym lub rejestrze spó³ek
(art. 3 Pierwszej Dyrektywy), wa¿noci czynnoci podjêtych przez organy
spó³ki (art. 9) czy przyczyn niewa¿noci spó³ki (art. 11). Odwo³anie do Pierwszej Dyrektywy nale¿y uznaæ za s³uszne, poniewa¿ jest ona jednym z podstawowych aktów harmonizacji prawa spó³ek. Dzi nie budzi ju¿ wielu kontrowersji, ale w przesz³oci przyczyni³a siê m.in. do istotnych zmian w prawie
Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie system common law istotnie ró¿ni³ siê od
30 Tak samo K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgraniczna..., s. 265; zob. tak¿e A. Zab³ocka, Pojêcie spó³ki w prawie europejskim, Studia Prawniczne 2003, nr 4, s. 5.
31 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008, s. 348 i 436.
32 Uzasadnienie projektu Dyrektywy w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek kapita³owych z 18 listopada 2003 r., COD 2003/0277 .
33 M. Safjan, Wprowadzenie, [w:] Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie  prawo
spó³ek, Warszawa 1996, s. 16.
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systemów kontynentalnych w zakresie ochrony osób trzecich34. Znaczenie
tego aktu potwierdza równie¿ aktualne orzecznictwo ETS, które rozstrzyga
np. kwestie sporne zwi¹zane z ujawnianiem danych a ochron¹ tajemnicy
przedsiêbiorstwa35.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e Dziesi¹ta Dyrektywa wyznacza minimalny zakres
podmiotowy i pañstwa cz³onkowskie mog¹ poprzez implementacjê rozszerzyæ
kr¹g podmiotów poddanych jej stosowaniu36. W tym miejscu warto zwróciæ
uwagê na polsk¹ regulacjê dotycz¹c¹ spó³ki komandytowo-akcyjnej. Zgodnie
z art. 491 § 11 kodeksu spó³ek handlowych37, spó³ka komandytowo-akcyjna
mo¿e uczestniczyæ w transgranicznym ³¹czeniu siê spó³ek, jednak nie mo¿e
byæ spó³k¹ przejmuj¹c¹ albo spó³k¹ nowo zawi¹zan¹, a przepisy o transgranicznym ³¹czeniu siê spó³ek bêd¹ stosowane jedynie odpowiednio (art. 51619
k.s.h.). Ograniczenia te wynikaj¹ porednio z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., który
definiuje ten podmiot jako spó³kê osobow¹, nie dotyczy jednak zagranicznych
spó³ek komandytowo-akcyjnych, jeli tylko prawo pañstwa ich statutowej
siedziby dopuszcza udzia³ tej spó³ki w po³¹czeniu transgranicznym. Pañstwa
cz³onkowskie ró¿nie klasyfikuj¹ spó³kê komandytow¹-akcyjn¹. W Niemczech,
Francji i we W³oszech38 jest to spó³ka kapita³owa, natomiast w Belgii, Rumunii czy Bu³garii39 spó³ka osobowa. Przy takiej ró¿norodnoci rozwi¹zañ
mo¿e dojæ do sytuacji, w której na podstawie Dziesi¹tej Dyrektywy po³¹cz¹
siê dwie spó³ki osobowe, o ile tylko spe³niaj¹ warunki okrelone w art. 2
ust. 1 lit. b Dyrektywy.
Spó³ka musi byæ poddana testowi zdolnoci do uczestnictwa w po³¹czeniu, który okrelaj¹ art. 3 i 4. Jeli prawo co najmniej jednego pañstwa
cz³onkowskiego dopuszcza dop³atê w gotówce, o której mowa w art. 2 ust. 2
lit. a i b, która przekracza 10% wartoci nominalnej, wartoci ksiêgowej
papierów wartociowych lub udzia³ów lub akcji spó³ki powstaj¹cej w wyniku
po³¹czenia transgranicznego, przepisy Dyrektywy równie¿ maj¹ zastosowanie (art. 3 ust. 1). Mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e warunkom okrelonym w art. 2
ust. 1 bêdzie odpowiadaæ spó³dzielnia. Dyrektywa w takim wypadku pozostawia pañstwom cz³onkowskim swobodê w decyzji o stosowaniu jej przepisów
(art. 3 ust. 2). Akt wprost stanowi, ¿e nie stosuje siê go do po³¹czeñ transgranicznych, w których uczestniczy spó³ka, której celem jest zbiorowe inwesto34 I. £ykawy, Komentarz do Pierwszej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich, [w:] ibidem, s. 54.
35 Np. wyrok s¹du pierwszej instancji z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie Manfred
Danser i Hannelore Danser v. Rada Unii Europejskiej T-47/02, Zb. Orz. ETS 2006 s. II-01779.
36 M. Koralewski, Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych na tle po³¹czeñ krajowych, Warszawa 2009, s. 164.
37 Ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r.  Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94,
poz. 1037).
38 L.J. Smith, C. de Cussy, C. Taylor, T. W³odyka, Prawo spó³ek w Republice Federalnej
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i W³oszech, Kraków 2000, s. 153 i 229.
39 M. Koralewski, op. cit., s. 163164.
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wanie kapita³u pozyskanego w drodze publicznej i która dzia³a na zasadzie
dywersyfikacji ryzyka40 oraz której jednostki uczestnictwa s¹ na ¿¹danie ich
posiadaczy odkupywane lub umarzane bezporednio lub porednio z aktywów
tej spó³ki. Regulacja ta dotyczy przede wszystkim funduszy inwestycyjnych,
które dzia³aj¹ jako spó³ka akcyjna o zmiennym kapitale. Pañstwa cz³onkowskie mog¹ uregulowaæ fuzjê tych podmiotów samodzielnie, jednak nie mog¹
pozbawiæ ich zdolnoci po³¹czeniowej, która wynika z prawa pierwotnego41.
Prawo krajowe okrela wymogi oraz formalnoci, które musi spe³niæ
spó³ka, chc¹c uczestniczyæ w po³¹czeniu transgranicznym. Dotyczy to przede
wszystkim procedury po³¹czeniowej, jak równie¿ ochrony wierzycieli ³¹cz¹cych siê spó³ek, obligatariuszy, posiadaczy papierów wartociowych lub
udzia³ów, lub akcji oraz pracowników. Dopuszczalne jest tak¿e przyjêcie
przepisów chroni¹cych wspólników mniejszociowych, którzy zg³osili sprzeciw wobec po³¹czenia. Pañstwo cz³onkowskie mo¿e zg³osiæ swój sprzeciw ze
wzglêdu na interes publiczny, jeli przynajmniej jedna ze spó³ek uczestnicz¹cych w po³¹czeniu podlega jego prawu (art. 4 ust. 1 lit. b). Przepis ten nie
bêdzie mia³ zastosowania w zakresie, w jakim rozporz¹dzenie nr 139/200442
w art. 21 reguluje dopuszczalnoci podejmowania przez pañstwa cz³onkowskie rodków zmierzaj¹cych do ochrony ich uzasadnionych interesów.

Podsumowanie
Swoboda przedsiêbiorczoci, w ocenie autorki, jest podstawowym narzêdziem w realizacji celów, jakie stawia przed sob¹ Unia Europejska  stanowi
naturalne uzupe³nienie pozosta³ych swobód i jest jednoczenie podstaw¹ do
podejmowania dzia³alnoci gospodarczej poza rynkiem krajowym, a w ramach rynku wewnêtrznego. Transgraniczne przekszta³cenia spó³ek s¹ jednym ze rodków realizacji swobody przedsiêbiorczoci, który umo¿liwia wykorzystywanie przez spó³ki kapita³owe mo¿liwoci, jakie daje im jeden rynek
europejski. Mo¿liwe jest zatem nie tylko swobodne eksportowanie towarów
poza granice pañstwa, ale tak¿e poszukiwanie inwestorów i silnych partnerów
gospodarczych. Transgraniczne ³¹czenie siê spó³ek kapita³owych jest szans¹
równie¿ dla polskich przedsiêbiorstw  sposobem na dokapitalizowanie, zdobycie nowych rynków zbytu, a tak¿e wymianê dowiadczeñ. Obecny stan prawny
umo¿liwia wykorzystanie tych korzyci i zminimalizowanie ryzyka transakcyjnego, a tym samym zapewnia realizacjê zasad rynku wewnêtrznego.
40 Dywersyfikacja ryzyka  fundusze maj¹ obowi¹zek ró¿nicowania swoich inwestycji
w celu zmniejszenia ich ryzyka.
41 K. Oplustil, M. Spyra, Fuzja transgraniczna..., s. 266.
42 Rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiêbiorstw, Dz.U. L 24 z 29 stycznia 2004, s. 122.
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Wp³yw zasady swobody umów na koncepcjê
i teoriê papierów wartociowych
Wstêp
Niniejszy artyku³ stanowi próbê analizy teorii i koncepcji papieru wartociowego przez pryzmat umownej koncepcji tej instytucji. Logiczn¹ konsekwencj¹ definiowania papieru wartociowego jako umowy jest stosowanie
doñ wiêkszoci zasad prawa zobowi¹zañ, w tym tak¿e, a mo¿e przede wszystkim zasady swobody umów. Wieloæ elementów, jakie wchodz¹ w sk³ad zbiorczej kategorii papierów wartociowych, sprawia, ¿e ustawodawca zamiast
definiowaæ omawian¹ instytucjê, ogranicza siê do stworzenia przyk³adowej,
enumeratywnej ich listy. Z uwagi na powy¿sze zasadne staje siê pytanie, czy mamy
do czynienia z zasad¹ numerus clauzus papierów wartociowych, czy te¿ nie?
Dodatkowo po dzieñ dzisiejszy jestemy wiadkami doktrynalnego sporu o moment powstania zobowi¹zania z papierów wartociowych. Czy zatem przyjêcie
umownej koncepcji tych instrumentów mo¿e wp³yn¹æ na rozwi¹zanie chocia¿
czêci z powy¿szych problemów, czy te¿ wygeneruje tylko nowe pytania, prowadz¹c do tzw. b³êdnego ko³a? Czy mo¿liwe jest, aby w oparciu zasadê swobody umów wytworzy³ siê swoisty rodzaj empirycznej umowy nienazwanej,
której przedmiotem by³by papier wartociowy? Na te i inne pytania autor
bêdzie siê stara³ udzieliæ odpowiedzi w niniejszym artykule, zdaj¹c sobie
jednoczenie sprawê i¿ podjêta problematyka znacznie wykracza poza ramy
jednej publikacji, pozwalaj¹c jedynie na przedstawienie zarysu problemu.

1. Definicja papieru wartociowego
Polski system prawny nie zna legalnej definicji papieru wartociowego.
Sytuacja ta w wietle ustawodawstwa europejskiego, jak i wiatowego nie
jest jednak czym wyj¹tkowym. Niewiele jest bowiem krajów, których usta-
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wodawstwa zawieraj¹ jego legalne okrelenie. Do takich pañstw zalicza siê
m.in. Szwajcariê, gdzie zdefiniowano papier wartociowy rynku kapita³owego
jako ujednolicone i mog¹ce byæ przedmiotem masowego obrotu papiery wartociowe, prawa dokumentowe o takiej samej funkcji oraz prawa pochodne1.
Warto zaznaczyæ, i¿ w polskim prawie nie tylko pró¿no szukaæ ogólnej
definicji papieru wartociowego, rzadkoci¹ pozostaj¹ nawet ustawowe definicje poszczególnych rodzajów tych papierów2. Warto te¿ odnotowaæ recypowan¹ niedawno do prawa polskiego przez F. Zolla3 szwajcarsk¹ koncepcjê
klauzul dokumentowych, traktuj¹c¹ papiery wartociowe jako podzbiór szerszej kategorii dokumentów d³u¿nych, oraz koncepcjê J. Jastrzêbskiego4 upatruj¹c¹ jego istoty we wp³ywie mechanizmu ujawnienia praw (funkcji legitymacyjnej) na zasady ich przenoszenia (funkcja obiegowa).
1.1. Pojêcie papieru wartociowego w kodeksie cywilnym
Nowelizacja kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 r. wprowadzi³a m.in.
do ksiêgi III Zobowi¹zania tytu³ XXXVII Przekaz i papiery wartociowe.
W art. 9216 zapisano: je¿eli zobowi¹zanie wynika z wystawionego papieru
wartociowego, d³u¿nik jest obowi¹zany do wiadczenia za zwrotem dokumentu albo udostêpnieniem go d³u¿nikowi celem pozbawienia dokumentu
jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przyjêty5. Sposób zredagowania
powy¿szego przepisu móg³by wiadczyæ o tym, i¿ ustawodawca, rezygnuj¹c
z definiowania papieru wartociowego, a koncentruj¹c siê na jego charakterystycznych cechach, pozostawi³ tzw. system otwarty6, aby u³atwiæ procesy
tworzenia nowych typów papierów wartociowych. Funkcjonowanie owego
systemu zosta³o jednak skutecznie ograniczone wskutek ukszta³towania siê
pogl¹du postuluj¹cego zasadê numerus clausus papierów wartociowych. Powy¿sze zapisy kodeksu cywilnego pozwalaj¹ jednak przyj¹æ, i¿ polski system
prawny sk³ania siê ku koncepcji papierów wartociowych koncentruj¹cej siê
1 Art. 2 lit a ustawy z dnia 24 marca 1994 r. Bundesgesetz uber die borsen und den
Effektenhandel.
2 Wyj¹tkiem pozostaj¹ definicje obligacji  zob. art. 4 ustawy o obligacjach z dnia
29 czerwca 1995 (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 120 poz. 1300) czy konosamentu  zob. art. 131
ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r.  Prawo morskie (Dz.U. nr 138 poz. 1545).
3 F. Zoll, Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów d³u¿nych ze szczególnym uwzglêdnieniem papierów wartociowych, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 110.
4 J. Jastrzêbski, Pojêcie papieru wartociowego wobec dematerializacji, Wolters Kluwer
2009, s. 178.
5 Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 4 czerwca 2003 r. (ICKN 428/01), przelew wierzytelnoci,
poza wierzytelnociami wynikaj¹cymi z papierów wartociowych lub zbywalnymi przez indos,
nie mo¿e nast¹piæ wówczas, gdy wierzytelnoæ bêd¹ca przedmiotem cesji nie istnieje. W takim
przypadku przepisy nie chroni¹ nawet nabywcy dzia³aj¹cego w dobrej wierze, gdy¿ uczynienie
w tej mierze wyj¹tku mog³oby nast¹piæ jedynie kosztem osoby bêd¹cej rzekomym d³u¿nikiem.
6 G. Bieniek, Komentarz do kodeksu cywilnego, Lexis Nexis 2007, s. 831.
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na fakcie posiadania dokumentu jako przes³ance koniecznej do realizacji
zawartego w tym dokumencie prawa7.
W literaturze trafnie podnosi siê, i¿ w zakresie nieunormowanym przez
dzia³ II tytu³u XXXVII k.c. funkcjê swoistej czêci ogólnej dla papierów wartociowych na zlecenie pe³ni ustawa  Prawo wekslowe8. Jest to najpe³niej
rozbudowana regulacja dotycz¹ca papierów wartociowych na zlecenie.
Przyznaj¹c prawu wekslowemu tak rozleg³¹ funkcjê, nie mo¿na jednak
nie dostrzegaæ faktu, ¿e zosta³o ono stworzone dla cile okrelonego papieru wartociowego, jakim jest weksel. Dlatego badaj¹c mo¿liwoæ zastosowania przepisu tego prawa w drodze analogii, nale¿y zastanowiæ siê, czy
jego funkcja nie jest specyficznie wekslowa, gdy¿ stwierdzenie takie eliminowa³oby mo¿liwoæ przeprowadzenia analogii. Dla przyk³adu, doktryna
upatruje w wekslowej regulacji indosu instytucjê zdatn¹ do prowadzenia
z niej wnioskowañ w stosunku do innych papierów wartociowych na zlecenie9.
1.2. Pojêcie papieru wartociowego w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi
W kontekcie obecnej regulacji papierów wartociowych w ustawie
o obrocie instrumentami finansowymi warto zwróciæ uwagê na subtelne
zmiany, jakie zasz³y od czasu wprowadzenia wspomnianej wczeniej nowelizacji do kodeksu cywilnego w sposobie pojmowania pojêcia papieru wartociowego. W coraz wiêkszym stopniu podlega³o ono modyfikacjom wynikaj¹cym z rozwi¹zañ technicznych funkcjonuj¹cych w obrocie. W szczególnoci
praktycznie nie ma ju¿ znaczenia podstawowy komponent tego pojêcia, tj.
sam dokument, inkorporuj¹cy w swoim klasycznym rozumieniu okrelone
prawa. W uchylonej ustawie z 22 marca 1991 r.  Prawo o publicznym
obrocie papierami wartociowymi i funduszach powierniczych10 znajdowa³a
siê definicja przystosowana tylko do celów tej ustawy, a okrelaj¹ca papier
wartociowy jako dokument maj¹cy stwierdziæ lub stwierdzaj¹cy istnienie
okrelonego prawa maj¹tkowego, utrwalony w takim brzmieniu i w taki
sposób, ¿e mo¿e stanowiæ samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Obowi¹zuj¹ca do 23 padziernika 2005 r. ustawa z 21 sierpnia 1997 r.  Prawo
o publicznym obrocie papierami wartociowymi11 nie zawiera³a definicji papieru wartociowego, lecz ich listê. W podobny sposób kwestiê tê reguluje
art. 3 pkt 1 obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instru7
8
9
10
11

T. Komosa, Papiery wartociowe, PPH 1995 (wk³adka), s. 2.
Tekst jedn. Dz.U. z 1936 r., nr 37, poz. 282 ze zm.
A. Szpunar, Podstawowe problemy papierów wartociowych, PiP 1991, nr 2, s. 20.
Tekst jedn. Dz.U. z 1994 r., nr 58, poz. 239 ze zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 111, poz. 937 ze zm.
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mentami finansowymi12, wed³ug którego papierami wartociowymi s¹:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów kodeksu spó³ek handlowych13, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartociowe, w tym inkorporuj¹ce prawa maj¹tkowe odpowiadaj¹ce prawom
wynikaj¹cym z akcji lub z zaci¹gniêcia d³ugu, wyemitowane na podstawie
w³aciwych przepisów prawa polskiego lub obcego; b) inne zbywalne prawa
maj¹tkowe, które powstaj¹ w wyniku emisji, inkorporuj¹ce uprawnienie do
nabycia lub objêcia papierów wartociowych okrelonych w lit. a, lub wykorzystywane przez dokonanie rozliczenia pieniê¿nego (prawa pochodne).
Dokument to instrument prawny wyra¿ony za pomoc¹ pisma lub na
jakim noniku, najczêciej na papierze, chocia¿ równie dobrze nonikiem
tym mo¿e byæ inny materia³, np. tabliczka gliniana czy papirus. Nale¿y
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e rewolucja informatyczna znacznie oddali³a dokument od jego klasycznej formy. Mowa tutaj o zjawisku tzw. dematerializacji
papierów wartociowych, niejako wymuszonej z jednej strony przez dynamiczny rozwój technik komputerowego zapisu danych, a z drugiej przez
masowoæ i skalê obrotu niektórymi papierami wartociowymi (jak akcje,
obligacje czy bony skarbowe). Przyk³adam mo¿e byæ tu art. 7 ust. 1 Prawa
bankowego14, który stanowi, i¿ owiadczenie woli sk³adane w zwi¹zku
z dokonywaniem czynnoci bankowych mo¿e byæ wyra¿one za pomoc¹ elektronicznych noników informacji, je¿eli dokumenty te zostan¹ w sposób nale¿yty utrwalone i zabezpieczone. Rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 2005 r. w sprawie postêpowania z dokumentami zwi¹zanymi
z dokonywaniem niektórych czynnoci regulowanych ustaw¹ o obrocie instrumentami finansowymi15 okrelono ponadto sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania na elektronicznych
nonikach informacji, dokumentów zwi¹zanych z dokonywaniem czynnoci
dotycz¹cych obrotu papierami wartociowymi lub innymi instrumentami finansowymi w zakresie regulowanym ustaw¹ o obrocie instrumentami finansowymi. W myl § 3 powy¿szego rozporz¹dzenia utworzenie dokumentu polega na zapisaniu na elektronicznym noniku informacji sekwencji danych
zwi¹zanych z czynnoci¹ dotycz¹c¹ obrotu papierami wartociowymi lub innymi instrumentami finansowymi albo inn¹ czynnoci¹ dokonywan¹ w ramach dzia³alnoci podmiotów w zakresie regulowanym ustaw¹.
F. Zoll podkrela, i¿ brak jest zatem przeszkód do uznania za dokument
zapisu elektronicznego, uwa¿aj¹c za pozbawiony znaczenia fakt, ¿e dla jego
odczytania potrzebne jest korzystanie z urz¹dzeñ technicznych16.
12
13
14
15
16

Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538 ze zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.
Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 ze zm.
Dz.U. z 2005 r., nr 242, poz. 2041 ze zm.
F. Zoll, op. cit., s. 28.
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2. Teoria papierów wartociowych
Rozwa¿ania na temat istoty papieru wartociowego sprowadzaj¹ siê
w pierwszej kolejnoci do okrelenia chwili, z jak¹ zobowi¹zanie to powstaje.
W doktrynie prawa cywilnego bezsporne jest, i¿ owo zobowi¹zanie wi¹¿e siê
ze sporz¹dzeniem dokumentu o cile przez prawo okrelonej treci. Dokument taki powinien byæ podpisany przez d³u¿nika, choæ w wietle art. 92110
§ 2 k.c. podpis d³u¿nika mo¿e byæ odbity w sposób mechaniczny, chyba ¿e
przepisy szczególne stanowi¹ inaczej17.
Z powy¿szego mo¿na wysnuæ wniosek, i¿ papier wartociowy powstaje
w momencie wystawienia odpowiedniego dokumentu zgodnie z przepisami
prawa. Takie stanowisko okrelane jest mianem teorii kreacyjnej papierów wartociowych18. Przyjmuje siê, i¿ zobowi¹zanie powstaje tutaj
w drodze czynnoci prawnej jednostronnej, sama za czynnoæ prawna posiada charakter abstrakcyjny, tzn. oderwany od swojej gospodarczej przyczyny.
Istnienie causa i jej wa¿noæ nie przek³ada siê w ¿aden sposób na istnienie
i wa¿noæ zobowi¹zania z papieru wartociowego.
W pewnych przypadkach konsekwentne stosowanie teorii kreacyjnej
mo¿e prowadziæ do uznania za wa¿ne zobowi¹zania z papieru wartociowego
nawet wówczas, gdy np. wystawca nale¿ycie wype³nionego weksla w³asnego
zapomni o nim i nie poinformuje o fakcie wystawienia osoby wymienionej
w jego treci jako remitenta (wierzyciela). Z uwagi na powy¿sze skrajna
teoria kreacyjna  podobnie zreszt¹ jak jeszcze bardziej radykalna teoria
personifikacyjna19  uwa¿ane s¹ za archaiczne i nieaktualne.
Oczywiste s³aboci teorii kreacyjnej próbowano naprawiæ, uzupe³niaj¹c j¹
o dodatkowe warunki, jakie musia³y byæ spe³nione, aby powsta³o prawnie
skuteczne zobowi¹zanie z papieru wartociowego. Tym w³anie sposobem
w nauce prawa narodzi³y siê inne teorie papierów wartociowych, z których
najwa¿niejszymi s¹: teoria emisyjna oraz teoria dobrej wiary.
Teoria emisyjna zak³ada, i¿ momentem pocz¹tkowym, od którego mo¿emy mówiæ o istnieniu zobowi¹zania z papieru wartociowego, jest chwila
jego wydania czy te¿ emisji przez d³u¿nika osobie trzeciej.
Teoria dobrej wiary upatruje tego momentu w chwili, w której dokument znalaz³ siê w rêkach osoby, która go naby³a w dobrej wierze albo od
której wystawca nie mo¿e ju¿ prawnie skutecznie domagaæ siê wydania tego¿
dokumentu.
W sposób dalece odmienny powy¿sze zagadnienie interpretowane jest
z punktu widzenia teorii umownej, zwanej równie¿ kontraktow¹. Dla zwolenników tej koncepcji powstanie zobowi¹zania z papieru wartociowego wy17
18
19

Oryginalny podpis d³u¿nika wymagany dla weksla, czeku oraz konosamentu.
Teoria ta pochodzi od Kuntzego Die Lehre von den Inhaberpapieren (1857).
Historycznie najstarsza, upatrywa³a ona wierzyciela w samym papierze (dokumencie).
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maga nie tylko wystawienia samego dokumentu (jednostronnej czynnoci
prawne), ale równie¿ i umowy miêdzy wystawc¹ a odbiorc¹ dokumentu,
której to przedmiotem jest w³anie owo wydanie dokumentu. Umowa taka
jako czynnoæ kazualna podlega ogólnym zasadom prawa cywilnego. Jednak
na dalszych etapach obiegu dokumentu zobowi¹zanie w nim zawarte stopniowo odrywa siê od swojej gospodarczej przyczyny, staj¹c siê tym samym
zobowi¹zaniem typu abstrakcyjnego.
Swoistym wariantem teorii umownej jest koncepcja tzw. pozoru
prawnego, której celem jest ochrona nabywcy w dobrej wierze przed skutkami niewa¿noci umowy poprzez przyjêcie za³o¿enia, ¿e w takiej sytuacji
wystawca stworzy³ pozór prawny skutecznego wystawienia dokumentu.
Aktualne brzmienie przepisów kodeksu cywilnego dotycz¹cych papierów
wartociowych nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny momentu powstania
zobowi¹zania z papieru wartociowego. Czêæ przedstawicieli polskiej doktryny, zw³aszcza w odniesieniu do publicznych papierów wartociowych, sk³ania
siê ku teorii emisyjnej20. Jako wyraz tej teorii postrzegaj¹ oni m.in. normê
prawn¹ zawart¹ w art. 92113 k.c., która stanowi, i¿ d³u¿nik mo¿e powo³aæ siê
wzglêdem wierzyciela na zarzuty, które dotycz¹ wa¿noci dokumentu lub
wynikaj¹ z jego treci albo s³u¿¹ mu osobicie przeciw wierzycielowi. D³u¿nik
mo¿e powo³aæ siê nadto na zarzuty, które s³u¿¹ mu wzglêdem poprzedniego
wierzyciela, je¿eli nabywca dokumentu dzia³a³ wiadomie na szkodê d³u¿nika. Powy¿sze twierdzenia spotykaj¹ siê jednak niekiedy z krytyk¹ wspó³czesnej doktryny prawa cywilnego21.
Wydaje siê jednak, i¿ bior¹c pod uwagê stanowisko doktryny niektórych
krajów Europy Zachodniej, tudzie¿ zapisy ustawy o rachunkowoci22 mówi¹ce o umowach z papierów wartociowych, zasadne jest uznanie teorii
umownej za w³aciw¹ dla zobowi¹zania powsta³ego z papierów wartociowych. Doktryna francuska23 stoi na stanowisku, i¿ to w³anie ró¿norodnoæ
papierów wartociowych niejako wymusza ich analizê przez pryzmat teorii
umownej. Pozwala to nie tylko na dog³êbne zrozumienie istoty papierów
wartociowych, ale tak¿e na pogodzenie ich charakteru z natur¹ aktu bêd¹cego podstaw¹ ich tworzenia. Powy¿sza teoria wychodzi bowiem z za³o¿enia,
i¿ ród³o zobowi¹zania z papierów wartociowych tkwi we wzajemnych relacjach miêdzy stronami, które go tworz¹ (koncept contrat négociable).
Dodatkowo wskazuje siê, i¿ z uwagi na postêpuj¹c¹ dematerializacjê
papierów wartociowych teoria emisyjna staje siê coraz bardziej niewystarczaj¹ca24. Ci¹g³e trzymanie siê i poprawianie koncepcji zwi¹zku treci prawa
20
21
22
23
24

T. Komosa, op. cit., s. 3.
A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, LexisNexis 2003, s. 16 i n.
Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.
H. Causse, Les titres négociables, Litec 1993, s. 25 i n.
Ibidem, s. 26.
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zawartego w papierze wartociowym i dokumentu, zw³aszcza w dobie swobody przep³ywu kapita³ów i p³atnoci, jest czynnikiem hamuj¹cym rozwój papierów wartociowych25. Przypomnieæ mo¿na w tym miejscu g³oszony od
dawna pogl¹d, ¿e w przysz³oci wartoci zast¹pi¹ rzeczy, tak jak obrót bezgotówkowy zastêpuje obrót gotówkowy, co otworzy mo¿liwoæ wymiany wartoci na szerok¹ skalê. Emisja przez zwolenników teorii kontraktowej traktowana jest jako oferta wymagaj¹ca akceptacji drugiej strony. Zak³adaj¹c
bowiem brak materialnego nonika (instrumentum)26, dowodu zobowi¹zania
wynikaj¹cego z papieru wartociowego nale¿a³oby szukaæ w akcie prawnym,
który go stworzy³, a nie w dokumencie stwierdzaj¹cym jego istnienie. Coraz
czêciej równie¿ i w doktrynie polskiej27 wskazuje siê na dopuszczalnoæ
umownego kreowania abstrakcyjnych czynnoci prawnych, co wi¹¿e siê nierozerwalnie z liberalnym podejciem do zasady numerus clausus papierów
wartociowych.
Cywilistyka dawno ju¿ przywyk³a do postrzegania wierzytelnoci jako
samodzielnego przedmiotu obrotu, oderwanego od swojego materialnego substratu. Papier wartociowy jest bowiem aktem prawnym o charakterze co
najmniej dwustronnym, poprzez który strony zmierzaj¹ do osi¹gniêcia okrelonych skutków prawnych. H. Causse wskazuje, ¿e nawet tak emisyjny
papier wartociowy jak akcja oparty jest na umowie, jak¹ jest umowa spó³ki.
Reasumuj¹c, zdaniem autora, teoria umowna zapewnia nie tylko najlepsze wywa¿enie i pogodzenie interesów uczestników obrotu, jest tak¿e najw³aciwsza z uwagi na postêpuj¹c¹ konstrukcjê zdematerializowanego systemu
papierów wartociowych oraz koresponduje z pochodnym charakterem nabycia praw zeñ wynikaj¹cych

3. Zasada swobody umów
3.1. Istota zasady swobody umów
Z uwagi na przedstawione powy¿ej pogl¹dy autora przemawiaj¹ce za
umown¹ koncepcj¹ papieru wartociowego, zasadna staje siê analiza zasady
swobody umów jako jednego z czynników kszta³tuj¹cych treæ stosunków
obligacyjnych do tego dokumentu siê odnosz¹cych.
25 Za³o¿eniem dosyæ radykalnej dematerializacji w tym kraju nie by³o jednak ca³kowite
oderwanie siê od tradycyjnego prawa papierów wartociowych, lecz dostosowanie go do wspó³czesnych mo¿liwoci zwi¹zanych z rozwojem techniki.
26 We Francji od 1984 r. papiery wartociowe nie s¹ ju¿ materializowane w formie papierowej  wprowadzone to zosta³o ustaw¹ z 30 grudnia 1981 r. (Loi de finance nr 81-1160) oraz
dekretem z 2 maja 1983 r. (décret 83-359).
27 A. Ch³opecki, Czy w prawie polskim obowi¹zuje zasada numerus clausus papierów
wartociowych, PS 1994, nr 2, s. 39.
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Zasada swobody umów, zwana tak¿e swobod¹ kontraktowania (fr. liberté
contractuelle), wyra¿ona zosta³a w art. 3531 k.c. Przepis ten zosta³ wprowadzony nowel¹ z dnia 28 lipca 1990 r.28 i stanowi, ¿e strony zwieraj¹ce
umowê mog¹ u³o¿yæ stosunek prawny29 wed³ug swojego uznania, byleby jego
treæ lub cel nie sprzeciwia³y siê w³aciwoci (naturze) stosunku, ustawie ani
zasadom wspó³¿ycia spo³ecznego. Unormowanie to  oparte na za³o¿eniu, ¿e
wszystko, co nie jest zakazane jest prawnie dozwolone  z uwagi na swoje
umiejscowienie i treæ nie dotyczy czynnoci prawnych jednostronnych30.
Dlatego te¿ przyjêcie jakiejkolwiek koncepcji papieru wartociowego bazuj¹cej na jednostronnym owiadczeniu woli (jak np. teoria emisyjna czy kreacyjna) wyklucza analizê istoty papieru wartociowego w sposób zaproponowany
przez autora. O tym, czy stronom danego stosunku prawnego przys³uguje
kompetencja do okrelonego kszta³towania treci tego stosunku, decyduje
zawsze zakres swobody kontraktowej przyznanej im w tej mierze przez ustawodawcê. Tym samym swoboda umów w odniesieniu do papierów wartociowych nie bêd¹cych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oznacza
daleko posuniête uwolnienie stron od formalizmu prawnego. W stosunkach
umownych przewa¿a regu³a, ¿e prawnie skuteczne jest samo porozumienie
stron (consensus) nie wymagaj¹ce szczególnej formy. Czasem kwalifikuje
siê pojêcie swobody umów jako uprawnienie lub prawo podmiotowe. Dodatkowo za mo¿liwoci¹ odniesienia tej zasady do szeroko rozumianych papierów wartociowych przemawia, zdaniem autora, fakt, i¿ jest ona cile zwi¹zana ze swobod¹ dzia³alnoci gospodarczej, stanowi¹c¹ przes³ankê gospodarki
rynkowej.
Jeli chodzi o treæ umowy, to przez treæ stosunku prawnego rozumie
siê powszechnie uprawnienia i obowi¹zki stron. Strony umowy mog¹ uk³adaæ
³¹cz¹ce je stosunki kontraktowe w dowolny sposób, mog¹ je przekszta³caæ
wed³ug swojego uznania, a tak¿e powo³ywaæ do ¿ycia stosunki kontraktowe
nie przewidziane w ¿adnym przepisie, jeli odpowiada to ich potrzebom i ich
woli. A zatem strony maj¹ do swobodnego wyboru trzy mo¿liwoci: mog¹
zawrzeæ umowê nazwan¹ na zasadach okrelonych w kodeksie, mogê zawrzeæ umowê nazwan¹ wprowadzaj¹c do niej pewne zmiany31 lub te¿ mog¹
zawrzeæ umowê nienazwan¹, której treæ ukszta³tuj¹ ca³kowicie wed³ug swojego uznania z zachowaniem ograniczeñ wynikaj¹cych z art. 3531 k.c.32
28
29

Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321.
Przez stosunek prawny nale¿y rozumieæ stosunek zobowi¹zaniowy, a swoboda umów
stanowi w istocie swobodê kszta³towania treci stosunku zobowi¹zaniowego przez umowê.
30 M. Safjan, Zasada swobody umów (uwagi wstêpne na tle wyk³adni art. 3531 k.c.),
PiP 1993, nr 4, s. 12.
31 Np. klauzule, dodatkowe zastrze¿enia umowne, zadatek, umowne prawo odst¹pienia,
kary umowne. Mog¹ te¿ zawrzeæ tzw. umowê mieszan¹, polegaj¹c¹ na po³¹czeniu kilku cech
umów nazwanych.
32 J. Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, PWN, Warszawa 1994, s. 3739.
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W odniesieniu do zawierania umów wystarczy, ¿e umowa zostanie zawarta
przez zgodne owiadczenie woli stron wyra¿one przez jakiekolwiek zachowanie siê ka¿dej z nich, które ujawnia tê wolê w sposób dostateczny (tj. w zw.
z art. 60 k.c.).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e treæ okrelonego stosunku umownego okrela nie
tylko sama umowa, chocia¿ to ona jest zasadniczym ród³em kszta³towania
tej treci, ale równie¿ przepisy ustawy o charakterze bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym, a tak¿e zasady wspó³¿ycia spo³ecznego i ustalone zwyczaje (art. 56
k.c.). Dlatego te¿ autor dopuszcza powo³ywanie siê na zasadê swobody umów
li tylko w odniesieniu do papierów wartociowych (czy te¿ instrumentów
finansowych) nie bêd¹cych przedmiotem publicznego obrotu. Z art. 3531 k.c.
mo¿na wyprowadziæ wniosek, ¿e zasada swobody umów wi¹¿e siê z czterema
zasadniczymi cechami dotycz¹cymi: swobodnego decydowania o zawarciu lub
niezawarciu kontraktu, swobodnego wyboru kontrahenta, ukszta³towania
treci umowy oraz swobodnego wyboru formy umowy33.
Za cel umowy uznaæ nale¿y stan rzeczy, który ma byæ spe³niony w nastêpstwie zrealizowanej umowy, stan bêd¹cy przedmiotem czyjego d¹¿enia,
gdzie mo¿na przypisaæ stronom zamiar osi¹gniêcia pewnego stanu rzeczy.
Mówi¹c o celu ma siê na myli cel stron zawieraj¹cych umowê, cel ich
dzia³ania polegaj¹cego na stanowieniu norm postêpowania. Chodzi zatem
o taki stan rzeczy, jaki ma zostaæ osi¹gniêty przez wykonanie zobowi¹zania
(realizacjê uprawnieñ i obowi¹zków stron).
3.2. Ograniczenia zasady swobody kontraktowania
Zasada swobody umów nie ma charakteru absolutnego. Zarówno polski,
jak i szwajcarski kodeks zobowi¹zañ, wypowiadaj¹c zasadê, ¿e strony swobodnie kszta³tuj¹ treæ stosunku zobowi¹zaniowego, który ma ich dotyczyæ,
akcentuj¹ granice tej swobody wyraniej ni¿ kodeks Napoleona, na którym
oba akty prawne by³y wzorowane, a który w art. 1134 w rozdz. III (o skutkach umów) ksiêgi trzeciej stanowi³, ¿e umowy legalnie zawarte staj¹ siê
prawem dla tych, którzy je zawarli34.
Obecnie z treci obowi¹zuj¹cego art. 3531 k.c. wynika, ¿e swoboda stron
w okreleniu treci umowy nie jest absolutna, lecz ograniczona co do treci
i co do celu. Treæ lub cel umowy nie mog¹ byæ sprzeczne z w³aciwoci¹
(natur¹) stosunku, ustaw¹ oraz z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego. Zgodnoæ
z w³aciwoci¹ (natur¹) stosunku mo¿na postrzegaæ w sposób szeroki
33 G. Bieniek, H. Ciep³a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko³akowski, M. Sychowicz,
T. Winiewski, Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Zobowi¹zania, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1996, s. 12 i n.
34 E. £êtowska (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ  czêæ ogólna, t. 5,
C.H. Beck Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006, s. 432 i n.
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b¹d te¿ w¹ski. W znaczeniu szerszym dyrektywa ta rozumiana jest jako
nakaz respektowania podstawowych cech stosunku obligacyjnego, a wiêc
tych jego elementów, których brak mo¿e prowadziæ do podwa¿enia istoty
nawi¹zywanej wiêzi prawnej. Znaczenie wê¿sze odwo³uje siê natomiast do
nakazu respektowania przez strony tych elementów danego stosunku obligacyjnego, których modyfikacja lub pominiêcie prowadzi³oby do zniekszta³cenia
zak³adanego modelu wiêzi prawnej zwi¹zanej z danym typem stosunku. Model ten powinien byæ zrekonstruowany na podstawie minimalnych (koniecznych) elementów danego stosunku obligacyjnego, bez których traci³by on
swój sens gospodarczy albo wewnêtrzn¹ równowagê aksjologiczn¹35.
Powy¿sze rozró¿nienie wydaje siê byæ istotne dla umownej koncepcji
papieru wartociowego, zw³aszcza w dobie wzrostu znaczenia nowych, nienazwanych stosunków prawnych. Dyskusyjny bowiem jest wp³yw, jaki mog³yby
wywieraæ ukszta³towane zwyczajowo przez praktykê swoiste wzorce umów
(papier wartociowy) pozwalaj¹ce na okrelenie ich natury oraz tworz¹ce
kryterium limituj¹ce autonomiê stron w ramach ustalania treci umowy.
Wydaje siê zatem, i¿ opieranie siê na wszelkich stosunkach nienazwanych,
bez wzglêdu na stopieñ ich utrwalenia w praktyce obrotu, jest mocno dyskusyjne  co jednak nie zamyka³oby drogi przed kreowaniem nowych umów
o papier wartociowy. Je¿eli jednak do kryteriów ogólnych natury zobowi¹zania zaliczyæ kryterium sensu gospodarczego danego stosunku determinowanego przez empirycznie utrwalony przez praktykê obrotu rozk³ad praw
i obowi¹zków stron danego stosunku prawnego, to sta³aby siê mo¿liwa rekonstrukcja natury tego stosunku (zwi¹zanego np. z nowym rodzajem papieru wartociowego). Zabieg taki nie mo¿e jednak prowadziæ do swoistej petryfikacji praktyki, która w skrajnych przypadkach urosn¹æ mog³aby do rangi
prawa zwyczajowego silnie ograniczaj¹cego autonomiê woli stron.
Zdaniem autora, zw³aszcza owo w¹skie ujêcie mog³oby byæ konstrukcj¹
s³u¿¹c¹ ocenie umów opiewaj¹cych na dane papiery wartociowe, których
konieczne (minimalne) elementy okrela³aby praktyka obrotu gospodarczego.
Zgodnoæ z ustaw¹ oznacza, i¿ niedopuszczalne jest ustalenie treci lub
celu stosunku zobowi¹zaniowego, w wyniku którego dochodzi³oby do naruszenia przepisów o charakterze bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym (iuris cogentis).
W kontekcie wp³ywu zasady swobody umów na teoriê papierów wartociowych warto odnotowaæ, i¿ pojêcie przepisów bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych
nie powinno byæ ograniczane li tylko do unormowañ zawieraj¹cych regulacje
prawa cywilnego36. Dodatkowo podkrela siê, i¿ sprzecznoæ z ustaw¹ zwi¹zana jest z charakterystyczn¹ dla prawa prywatnego miêdzynarodowego
35 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, t. I,
C.H. Beck 2002, s. 668 i n.
36 Ibidem, s. 666667.
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klauzul¹ porz¹dku publicznego, zawart¹ ju¿ w kodeksie zobowi¹zañ (art. 55),
a obecnie charakterystyczn¹ dla wielu systemów prawnych. Sprzecznoæ treci lub celu stosunku z ustaw¹ prowadzi do niewa¿noci umowy, chyba ¿e
w³aciwy przepis przewiduje inny skutek (art. 58 k.c.). Tym samym przepisy
wzglêdnie obowi¹zuj¹ce (iuris dispositivi) nie stanowi¹ [...] ram swobody
kontraktowej w wietle art. 3531 k.c. Regulacja dyspozytywna tworzy wzorcowy i optymalny z punktu widzenia prawa model, s³u¿¹cy jako punkt odniesienia przy interpretowaniu umowy i ocenie jej odmiennych uzgodnieñ
z punktu widzenia natury tej umowy i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Tylko
te kryteria bêd¹ zatem brane pod uwagê37.
Co do zgodnoci z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego, nurt doktryny
uznaje to wyra¿enie za rodzaj klauzuli generalnej, przez któr¹ rozumie siê
zwrot niedookrelony, oznaczaj¹cy pewne oceny funkcjonuj¹ce w jakiej grupie spo³ecznej. Ocena moralna to prze¿ycie polegaj¹ce na udzieleniu aprobaty lub dezaprobaty jakiemu czynowi ludzkiemu, bior¹c pod uwagê to,
w jakim stopniu przyczynia siê on do sprawiedliwego dobra innych ludzi.
Sporód podstawowych wartoci, ze wzglêdu na które dokonuje siê ocen
moralnych, nale¿y wymieniæ wolnoæ cz³owieka. Nieakceptowane s¹ umowy
odbieraj¹ce czy ograniczaj¹ce wolnoæ poruszania siê, ingeruj¹ce w wolnoæ
sumienia czy religii, wolnoæ wyra¿ania pogl¹dów, kszta³cenia siê, rozwijania
swojej osobowoci38. Zasady wspó³¿ycia spo³ecznego nawi¹zuj¹ ponadto do
tzw. s³usznoci kontraktowej, uczciwoci kupieckiej, równej pozycji stron
umowy czy te¿ do przestrzegania zasad lojalnego, opartego na zaufaniu postêpowania wobec kontrahenta. Dodatkowo, trafnie zwraca siê uwagê na fakt, ¿e
kryteria s³usznoci kontraktowej powinny byæ ró¿nicowane, a w konsekwencji
w niejednakowym stopniu limitowaæ autonomiê stron w kszta³towaniu treci
umowy w zale¿noci od tego, czy umowa zawierana jest miêdzy profesjonalistami, czy te¿ nie39.
Powy¿sze rozwa¿ania na temat wp³ywu zasady swobody umów na teoriê
i koncepcjê papierów wartociowych warto uzupe³niæ o dwie dodatkowe kwestie. Po pierwsze, mowa tu o art. 387 k.c., który stanowi, ¿e umowa
o wiadczenie niemo¿liwe jest niewa¿na. Niemo¿noæ wiadczenia musi istnieæ w chwili zawarcia kontraktu, a wiadczenie musi byæ niemo¿liwe do
spe³nienia obiektywnie, a wiêc nie tylko dla danego kontrahenta (d³u¿nika),
lecz tak¿e dla ka¿dej innej osoby. Uznaæ nale¿y za niemo¿liwe wiadczenie,
które mog³oby polegaæ na wywo³aniu skutku prawnego wy³¹czonego przez
ustawê (np. przeniesienie prawa wed³ug ustawy niezbywalnego). Po drugie,
37 K. B¹czyk, Glosa do wyroku SN z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 244/00, teza 3, OSP
2002, nr 3, poz. 39.
38 Szerzej pisze o tym M. Safjan, Zasada swobody umów (Uwagi wstêpne na tle wyk³adni
art. 353 k.c.), PiP 1993.
39 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny..., s. 671.
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art. 388 k.c. pozwala dodatkowo kontrolowaæ treæ umowy (o papier wartociowy) w razie wyzysku. Mowa tu o sytuacji, gdy jedna ze stron wykorzystuje
przymusowe po³o¿enie (najczêciej trudna sytuacja materialna lub zdrowotna),
niedo³êstwo (najczêciej wynika z podesz³ego wieku) lub niedowiadczenie
drugiego kontrahenta (najczêciej wynika z m³odego wieku) i w zamian za
swoje wiadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej
wiadczenie, którego wartoæ w chwili zawarcia umowy przewy¿sza w ra¿¹cym stopniu wartoæ jego w³asnego wiadczenia. Jest to uznawane za
sprzeczne z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu. Dominuj¹cy
pogl¹d trafnie przyjmuje, ¿e wyzysk nale¿y uznaæ za wadliwoæ treci czynnoci prawnej, a nie za jedn¹ z wad owiadczenia woli. Legislator przyznaje
pokrzywdzonemu prawo ¿¹dania dokonania zmiany treci umowy, która
mo¿e polegaæ na zmniejszeniu wiadczenia uzyskanego, zwiêkszeniu wiadczenia uzyskanego b¹d te¿ na równoczesnym zmniejszeniu wiadczeñ obu
stron40.

4. Teoria umowna a zasada numerus clausus papierów
wartociowych
Powy¿sza analiza koncepcji i teorii papierów wartociowych uwidacznia
doktrynalne trudnoci w przyjêciu jednej ogólnej definicji tej instytucji, czego
efektem jest postawa ustawodawcy zmierzaj¹ca do tworzenia w przypadku
obrotu publicznego zamkniêtego katalogu omawianych dokumentów. Z uwagi
na przyjêcie przez autora umownej koncepcji papierów wartociowych, takie
podejcie nie mog³o siê sprawdziæ  zw³aszcza w dobie globalizacji rynków
kapita³owych oraz wzrastaj¹cego znaczenia swobody przep³ywu kapita³ów
i p³atnoci. Dopuszczenie do emisji na rynku regulowanym papierów wartociowych powsta³ych na gruncie prawa innych pañstw cz³onkowskich powoduje, ¿e w tym zakresie nie mo¿na ju¿ mówiæ o zasadzie numerus clausus41.
Do powy¿szego zagadnienia mo¿na te¿ podejæ w zgo³a odmienny, aczkolwiek kompromisowy sposób. O ile generalnie mo¿na mówiæ o zasadzie zamkniêtego katalogu papierów wartociowych opartych na polskich przepisach, a dopuszczonych do publicznego obrotu, i tyle nie mo¿na zastosowaæ tej
zasady do papierów wartociowych, których róde³ nale¿y upatrywaæ w przepisach pañstw trzecich. W³anie ten ostatni argument powoduje, ¿e nie mo¿na mówiæ o zamkniêtym katalogu papierów wartociowych dopuszczonych do
publicznego obrotu.
40
41

Szerzej o tym J. Rajski, op. cit., s. 42 i n.
Na temat pogl¹dów dotycz¹cych obowi¹zywania obecnie zasady numeruss clausus papierów wartociowych zob. szerzej M. Romanowski, op. cit., s. 130 i n.

Wp³yw zasady swobody umów na koncepcjê i teoriê papierów wartociowych

205

Kolejnym wartym uwagi zagadnieniem s¹ skutki objêcia pojêciem papierów wartociowych praw pochodnych powsta³ych w wyniku emisji,
a inkorporuj¹cych uprawnienie do nabycia lub objêcia papierów wartociowych wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami
lub wykonywanych poprzez dokonanie rozliczenia pieniê¿nego42. Tak okrelony katalog instrumentów pochodnych daje w zasadzie nieograniczone
mo¿liwoci tworzenia nowych papierów wartociowych (np. po zastosowaniu
ró¿nych sposobów rozliczenia finansowego).
W efekcie mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e choæ nie ma zamkniêtego katalogu
instrumentów pochodnych, to opieraj¹ siê one na instrumentach bazowych
stanowi¹cych pewien zamkniêty (przynajmniej w prawie polskim) katalog.
De facto uprawnione wydaje siê byæ twierdzenie o zasadzie numerus clausus
polskich papierów wartociowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, zaznaczaj¹c jednoczenie, i¿ regu³a listy zamkniêtej nie dotyczy papierów emitowanych na podstawie przepisów prawa innego pañstwa, a dopuszczonych do obrotu. Rozwa¿ania te s¹ tym bardziej interesuj¹ce, ¿e
w wielu pañstwach Europy Zachodniej przyjêto umown¹ koncepcjê papieru
wartociowego pod wp³ywem prawa francuskiego.
Wracaj¹c natomiast do kwestii charakteru przyjêtej w prawie publicznym definicji papierów wartociowych, nale¿y uznaæ, ¿e ustawodawca w zasadzie omija ten problem poprzez zastosowanie wyliczeñ. Przyjêcie takiej
konstrukcji powoduje, ¿e definicja ta nie jest to¿sama z okreleniem papierów wartociowych w kodeksie cywilnym43. Co wiêcej, szczegó³owa analiza
poszczególnych instrumentów finansowych zaliczonych w ustawie o obrocie
instrumentami finansowymi do powy¿szej grupy prowadzi do wniosku, ¿e
wykazuj¹ one niekiedy odmienne cechy ni¿ klasyczne papiery wartociowe
w rozumieniu kodeksu cywilnego44. Sama dematerializacja nie powoduje
jednak, ¿e mamy do czynienia z inn¹ instytucj¹ ni¿ papier wartociowy
w rozumieniu k.c., lecz jedynie ze zmian¹ nonika materialnego. Inn¹ natomiast kwesti¹ jest rozszerzenie klasycznego papieru wartociowego w ustawie o obrocie instrumentami na dodatkowe kategorie instrumentów finansowych. Wydaje siê zatem, ¿e przyjêcie umownej koncepcji instrumentu
finansowego winno skutkowaæ podobnym jego traktowaniem jak w ustawie
o obrocie instrumentami finansowymi traktowane s¹ papiery wartociowe.
Brak takiego zabiegu powoduje, ¿e definicja papieru wartociowego w rozumieniu ostatniej z wymienionych ustaw jest zdecydowanie szersza ni¿
42 Papiery wartociowe, które stanowi¹ podstawê prawa pochodnego, bêd¹ równie¿ okrelane mianem bazy lub instrumenty bazowego.
43 Zob. F. Zoll, op. cit., s. 207 i n.
44 Takim przyk³adem s¹ prawa pochodne od papierów wartociowych, których instrumentem bazowym jest papier wartociowy, czy zaliczane do kategorii papierów wartociowych prawa do akcji.
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w przypadku kodeksu cywilnego. Mo¿na nawet postawiæ tezê, ¿e w prawie
polskim mamy dwie definicje papieru wartociowego  cywilistyczn¹ (kodeks
cywilny) oraz finansow¹ (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi), których zakres pojêciowy wspólny jest jedynie w pewnym fragmencie. Definicja
zawarta w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi obejmuje jedynie
te papiery wartociowe w rozumieniu kodeksu cywilnego, które ustawodawca
dopuci³ do obrotu regulowanego45.
Wydaje siê jednak, ¿e w przypadku papierów wartociowych emitowanych na gie³dzie prym wiedzie teoria umowna lub jej zmodyfikowana postaæ.
W myl tej teorii ród³a powstania papierów wartociowych nale¿y poszukiwaæ w podstawowym stosunku prawnym, np. umowie spó³ki akcyjnej. Kreacja nie nastêpuje wiêc na podstawie jednostronnego owiadczenia woli, bowiem musi istnieæ porozumienie co do jego powstania, a nastêpnie wydania
uprawnionemu, nawet je¿eli wydanie nastêpuje jedynie poprzez wpis na
w³aciwym rachunku. O ile w wypadku klasycznych papierów wartociowych
ich ród³em jest umowa, a nastêpnie porozumienie co do ich emisji, o tyle
przy prawach pochodnych dopiero z chwil¹ powstania stosunku prawnego
mo¿emy mówiæ o papierze wartociowym.

Podsumowanie
Wydaje siê i¿ przyjêcie umownej koncepcji papierów wartociowych,
a tym samym próba przeniesienia na ich grunt zasady swobody umów mo¿e
doprowadziæ do definitywnego zerwania z zasad¹ zamkniêtego katalogu tych
instrumentów. Autor celowo w niniejszej pracy stara³ siê zastêpowaæ s³owo
papier okreleniem instrument, a niekiedy te¿ tytu³, poniewa¿ w dobie
dematerializacji obrotu oraz szerokiej swobody przep³ywu kapita³ów i p³atnoci mówienie o papierze wartociowym wydaje siê byæ jêzykowym anachronizmem. Wzorem doktryny francuskiej nale¿a³oby wrêcz mówiæ o tytule
wartociowym albo tytule zbywalnym (titre négociable). Prowadziæ by to
mog³o do powstania swoistej umowy o tytu³, stanowi¹cej (podobnie jak kiedy leasing) rodzaj empirycznej umowy nienazwanej, której rozwój determinowany by³by m.in. przez zasadê swobody umów.

45 Poza t¹ grup¹ mo¿na wyró¿niæ dodatkowo dwie inne kategorie, tj. prawa pochodne oraz
prawa do akcji.
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Charakter prawny wiadczenia wykonawcy
w umowie o roboty budowlane
i jego konsekwencje dla praktyki
obrotu gospodarczego
Uwagi wprowadzaj¹ce
Kwestia charakteru prawnego wiadczenia w umowie o roboty budowlane od wielu ju¿ lat jest przedmiotem sporów zarówno w doktrynie, jak
i orzecznictwie s¹dowym. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest przede wszystkim
szcz¹tkowa oraz nieprecyzyjna regulacja samej umowy o roboty budowlane
w kodeksie cywilnym, ale równie¿ niekonsekwencja s¹dów cywilnych co do
ustalania charakteru prawnego omawianego wiadczenia. Choæ problem ten
ma istotne znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego, na gruncie orzeczeñ
S¹du Najwy¿szego oraz s¹dów apelacyjnych obserwowaæ mo¿na brak ustabilizowanych pogl¹dów oraz znaczne rozbie¿noci przy rozstrzyganiu sporów pomiêdzy stronami umów o roboty budowlane. Wbrew pozorom kwestia charakteru prawnego wiadczenia w umowie o roboty budowlane nie ma znaczenia
wy³¹cznie teoretycznego, wprost przeciwnie  przyjêcie jego niepodzielnoci,
wzglêdnie podzielnoci powoduje istotne konsekwencje praktyczne w stosunkach pomiêdzy wykonawc¹ a inwestorem, rzutuj¹c przede wszystkim na:
 odpowiedzialnoæ za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie zobowi¹zania, w tym skutki odst¹pienia od umowy;
 okrelenie relacji miêdzy rozliczeniami czêciowymi a rozliczeniem
koñcowym pomiêdzy stronami;
 okrelenie rozpoczêcia biegu terminów przedawnienia dla roszczeñ
z odpowiedzialnoci kontraktowej oraz biegu terminów dla roszczeñ z tytu³u
rêkojmi i gwarancji1.
1

A. Damasiewicz, Umowa o roboty budowlane z wzorami, Warszawa 2010, s. 85.
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Zatem ustalenie charakteru prawnego wiadczenia wykonawcy budowlanego poci¹ga za sob¹ szereg daleko id¹cych skutków prawnych dla stron
umowy. Dlatego wypracowanie spójnych pogl¹dów oraz zasad rozstrzygania
sporów, których zarzewiem jest niejednokrotnie w³anie charakter omawianego wiadczenia, pozwoli na zmniejszenie niepewnoci zarówno przedsiêbiorców, jak i konsumentów  podmiotów umów o roboty budowlane.
Celem publikacji jest próba udzielenia odpowiedzi na fundamentalne
pytanie o charakter wiadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane
poprzez dokonanie analizy zaprezentowanych w literaturze pogl¹dów przedstawicieli nauki oraz istniej¹cego orzecznictwa s¹dowego. Pozwoli to na ustalenie i wskazanie praktycznych konsekwencji przyjêcia podzielnego, wzglêdnie niepodzielnego charakteru tego¿ wiadczenia. Nie mniej wa¿nym
aspektem jest te¿ odpowied na pytanie o dopuszczalnoæ przes¹dzenia przez
strony (ju¿ w samej umowie), czy wiadczenie wykonawcy ma charakter
podzielny, czy niepodzielny.

1. Konsekwencje przyjêcia podzielnoci
b¹d niepodzielnoci wiadczenia wykonawcy
w umowie o roboty budowlane
Jak wzmiankowano powy¿ej, przyjêcie okrelonego charakteru prawnego
wiadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane poci¹ga za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje prawne, przede wszystkim co do okrelenia wzajemnych praw i obowi¹zków stron umowy. Zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu cywilnego dotycz¹cymi wykonywania zobowi¹zañ, ustalenie, ¿e
wiadczenie ma charakter podzielny, powoduje, ¿e w myl art. 450 k.c.: wierzyciel nie mo¿e odmówiæ przyjêcia wiadczenia czêciowego, chocia¿by ca³a
wierzytelnoæ nie by³a ju¿ wymagalna, chyba ¿e przyjêcie takiego wiadczenia narusza jego uzasadniony interes. Przyjêcie przez wierzyciela wiadczenia czêciowego powoduje zatem zwolnienie d³u¿nika z zobowi¹zania w tym
zakresie. Skutki takie nie powstaj¹ w sytuacji, gdy uznamy, ¿e wiadczenie
wykonawcy jest niepodzielne.
Na gruncie regulacji umowy o roboty budowlane problem komplikuje
art. 654 k.c., w myl którego: w braku odmiennego postanowienia umowy
inwestor zobowi¹zany jest na ¿¹danie wykonawcy przyjmowaæ wykonane
roboty czêciowo, w miarê ich ukoñczenia, za zap³at¹ odpowiedniej czêci
wynagrodzenia. Co ciekawe  samo istnienie obowi¹zku dokonywania odbiorów czêciowych w ramach umowy o roboty budowlane by³o podnoszone
zarówno jako argument, który wzmacnia pogl¹d o jednorazowym wiadczeniu wykonawcy, jak i taki, który wskazuje na podzielnoæ wiadczenia. Nale¿y jednak zdecydowanie podzieliæ ocenê S¹du Najwy¿szego, który kilkukrot-
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nie wskazywa³, ¿e dokonywane przez inwestora na podstawie art. 654 k.c.
odbiory czêciowe i zap³ata czêci wynagrodzenia nie powoduj¹ wyganiêcia
zobowi¹zania w tej czêci2. Oznacza to, ¿e koñcowe rozliczenie robót mo¿e
obejmowaæ prace ju¿ odebrane i rozliczone, a strony mog¹ korygowaæ swoje
wczeniejsze stanowiska. Czym innym jest zatem finansowanie w miarê postêpu robót, a czym innym czêciowe wykonywanie wiadczenia.
Kolejn¹ istotn¹ konsekwencj¹ okrelonego zakwalifikowania wiadczenia
wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest mo¿liwoæ zastosowania zasad solidarnej odpowiedzialnoci stron tej umowy. W zale¿noci od przyjêtego
(podzielnego b¹d niepodzielnego) charakteru wiadczenia odmiennie przedstawia siê mo¿liwoæ zastosowania przepisu art. 380 § 1 k.c., zgodnie
z którym: d³u¿nicy zobowi¹zani do wiadczenia niepodzielnego s¹ odpowiedzialni za spe³nienie wiadczenia jak d³u¿nicy solidarni. Zatem w razie
przyjêcia, ¿e wiadczenie wykonawcy jest niepodzielne, a jest ich kilku, to
odpowiadaj¹ oni solidarnie wobec inwestora za ca³oæ wiadczenia. Przepis
ten nie mia³by jednak zastosowania, gdyby przyj¹æ podzielny charakter
wiadczenia wykonawcy. W grê wchodzi³by wówczas art. 379 § 1 k.c., który
nakazuje podzia³ wiadczenia wykonawców na tyle czêci, ilu jest wykonawców. Powstaje pytanie: jakich wiadczeñ inwestor móg³by dochodziæ od poszczególnych wykonawców?3
Jest i druga strona medalu. Je¿eli wiadczenie wykonawcy uznane bêdzie za wiadczenie niepodzielne, wówczas stosuje siê art. 380 § 2 k.c., zgodnie z którym: w braku odmiennej umowy d³u¿nicy zobowi¹zani do wiadczenia podzielnego s¹ odpowiedzialni za jego spe³nienie solidarnie, je¿eli
wzajemne wiadczenie wierzyciela jest niepodzielne. Zatem inwestorzy bêd¹
odpowiedzialni solidarnie za zap³atê wynagrodzenia wykonawcy4.
Kwestia charakteru prawnego wiadczenia w umowie o roboty budowlane ma jednak przede wszystkim znaczenie dla mo¿liwoci odst¹pienia od
umowy oraz zwi¹zanych z tym zasad wzajemnego rozliczenia wykonawcy
z inwestorem. W razie odst¹pienia od umowy inaczej bowiem kszta³tuj¹ siê
ich prawa i obowi¹zki w sytuacji, gdy wiadczenia obu stron umowy wzajemnej uznamy za podzielne, a inaczej gdy za niepodzielne.
Uprawnienie wierzyciela do odst¹pienia od umowy w przypadku zw³oki
d³u¿nika przewiduje m.in. art. 491 k.c. Zgodnie z treci¹ § 2 podzielnoæ
wiadczenia umo¿liwia odst¹pienie od umowy ze skutkiem ex nunc, co pozwala
na utrzymanie umowy co do czêci ju¿ wykonanej5. Art. 491 § 2 zd. 1 k.c.
2 Zob. wyroki SN: z dnia 4 wrzenia 2002 r., I CK 1/02, Lex 75261; z dnia 23 stycznia 2007 r.,
III CSK 275/06, Lex 277283; z dnia 26 kwietnia 2007 r., III CSK 366/06, Lex 274211.
3 E. Strzêpka-Frania, W. Bia³oñczyk, Przedmiot wiadczenia wykonawcy (generalnego wykonawcy) w umowie o roboty budowlane, MoP 2006, nr 15, s. 812.
4 A. Damasiewicz, op. cit., s. 8687.
5 T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Zobowi¹zania
 czêæ szczególna, Warszawa 2010, s. 306.
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stanowi: Je¿eli bowiem jedna ze stron dopuszcza siê zw³oki tylko co do
czêci wiadczenia, uprawnienie do odst¹pienia od umowy przys³uguj¹ce
drugiej stronie ogranicza siê, wed³ug jej wyboru, albo do tej czêci, albo do
ca³ej reszty niespe³nionego jeszcze wiadczenia. W tej sytuacji spe³nione
przez wykonawcê w czêci wiadczenie podlega rozliczeniu wed³ug umowy,
rozliczenia w³aciwe dla re¿imu odst¹pienia od umowy dotycz¹ jedynie tej
czêci wiadczenia, co do której nast¹pi³o odst¹pienie6. Je¿eli natomiast
wiadczenie jest niepodzielne, odst¹pienie od umowy nastêpuje ze skutkiem
ex tunc, czyli dotyczy zarówno ju¿ zbudowanej czêci obiektu, jak i czêci
jeszcze niezrealizowanej7. Powstaje zatem stan, jakby umowa w ogóle nie
by³a zawarta8. Co oznacza, ¿e strony zwracaj¹ sobie to, co do momentu
odst¹pienia sobie wiadczy³y.
Obowi¹zek zwrotu spe³nionych wiadczeñ zasadniczo powinien byæ dokonany w naturze. Nie zawsze jednak jest to fizycznie mo¿liwe, zw³aszcza w
przypadku umowy o roboty budowlane, co wynika z charakteru samego oddzia³ywania wykonawcy robót budowlanych. Obowi¹zek zwrotu wiadczenia
wykonawcy przybiera wiêc postaæ zwrotu wartoci czêciowo wykonanego
obiektu. Nie ma zatem wtedy znaczenia wysokoæ uzgodnionego przez strony
wynagrodzenia z tytu³u wykonania robót, co bez w¹tpienia jest dla wykonawcy drastyczn¹ konsekwencj¹9.
Poszukuj¹c remedium na powy¿sze nastêpstwa, wyra¿ono nawet pogl¹d,
¿e dopuszczalne jest zastosowanie art. 491 § 2 k.c. tak¿e w sytuacji, gdy
wiadczenie wykonawcy uznamy za niepodzielne i to pomimo tego, ¿e przepis
rozpoczyna passus: je¿eli wiadczenia obu stron s¹ podzielne. Wywodzono
w drodze wyk³adni a simili, ¿e art. 491 § 2 k.c. odnosi siê nie tylko do
zobowi¹zañ podzielnych w rozumieniu art. 379 § 2 k.c., ale tak¿e do wiadczeñ podlegaj¹cych podzia³owi ze wzglêdu na ich czêciowe spe³nianie
w czasie10. Choæ jest bezsporne, ¿e zezwolenie wierzycielowi na odst¹pienie
6 M. Gutowski, Odst¹pienie od umowy o roboty budowlane, PiP 2005, nr 9, s. 76; tak
równie¿ SN w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 r., V CSK 379/2007, LexPolonica 1806420.
7 T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 306.
8 Poza zakresem rozwa¿añ pozostaje tu kwestia kontrowersji zwi¹zanych ze wskazaniem
skutków odst¹pienia od umowy w odniesieniu do odst¹pienia umownego i ustawowego. Skutki
odst¹pienia umownego okrela art. 395 § 2 k.c., stanowi¹c, ¿e w razie wykonania prawa
odst¹pienia umowa uwa¿ana jest za niezawart¹. To, co strony ju¿ wiadczy³y, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba ¿e zmiana by³a konieczna w granicach zwyk³ego zarz¹du. Za
wiadczone us³ugi oraz korzystanie z rzeczy nale¿y siê drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Co do okrelenia skutków odst¹pienia ustawowego art. 494 k.c. przewiduje: strona, która
odstêpuje od umowy wzajemnej, obowi¹zana jest zwróciæ drugiej stronie wszystko, co otrzyma³a
od niej na mocy umowy; mo¿e ¿¹daæ nie tylko zwrotu tego, co wiadczy³a, lecz równie¿ naprawienia szkody wynik³ej z niewykonania zobowi¹zania. Co znamienne, art. 494 k.c. nie powtarza sformu³owania zawartego w art. 395 § 2 k.c.  umowa uwa¿ana jest za niezawart¹.
9 M. Gutowski, op. cit., s. 7475.
10 M. Lemkowski, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego  Izba Cywilna z dnia 19 III 2004 r.,
IV CK 172/03, Rejent 2006, nr 1, s. 140141.
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od ca³oci umowy w sytuacji, gdy znaczna czêæ zobowi¹zania zosta³a przez
d³u¿nika wykonana, stanowi bardzo daleko id¹c¹ konsekwencjê zw³oki, to zaproponowana wyk³adnia art. 491 § 2 k.c. nie wydaje siê jednak przekonuj¹ca.
Analizuj¹c konsekwencje odst¹pienia od umowy o roboty budowlane,
nale¿y równie¿ uwzglêdniæ regulacjê art. 635 k.c., stosowan¹ do umowy
o roboty budowlane na mocy odes³ania zawartego w art. 656 § 1 k.c. Przenosz¹c jego treæ na grunt umowy o roboty budowlane, przyznaje on inwestorowi prawo odst¹pienia od umowy przed up³ywem terminu do wykonania
obiektu w przypadku takiego opónienia wykonawcy, które czyni nieprawdopodobnym ukoñczenie obiektu w czasie umówionym. Zatem art. 635 k.c. jako
przepis szczególny w stosunku do ogólnych przepisów dotycz¹cych niewykonania umów wzajemnych wy³¹cza okrelone w art. 491 § 1 k.c. warunki
odst¹pienia od umowy w postaci popadniêcia przez wykonawcê w zw³okê
i wyznaczania mu dodatkowego terminu do rozpoczêcia lub kontynuowania
i ukoñczenia obiektu11.

2. Charakter wiadczenia wykonawcy w orzecznictwie
s¹dowym
W orzecznictwie zarówno S¹du Najwy¿szego, jak i s¹dów apelacyjnych
istniej¹ rozbie¿noci co do charakteru prawnego wiadczenia wykonawcy
w umowie o roboty budowlane. Analizuj¹c poszczególne rozstrzygniêcia, mo¿na jednak dostrzec znamienn¹ ewolucjê. Starsza judykatura opowiada siê
zdecydowanie za niepodzielnoci¹ wiadczenia wykonawcy, nowsza natomiast doæ stanowczo za podzielnoci¹. Niemniej jednak nadal pojawiaj¹ siê
orzeczenia odbiegaj¹ce od tak zarysowanego podzia³u, st¹d i problem wci¹¿
pozostaje aktualny.
Pocz¹tkowo s¹dy konsekwentnie przyjmowa³y niepodzielny charakter
wiadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane, co znalaz³o wyraz
w kilku znamiennych orzeczeniach. S¹d Apelacyjny w Warszawie 7 marca
2001 r. orzek³, ¿e skuteczne odst¹pienie od umowy o roboty budowlane powoduje, ¿e stosunek prawny wygasa ex tunc12. W uzasadnieniu wskazano, ¿e ze
wzglêdu na niepodzielnoæ wiadczenia nie jest mo¿liwe zastosowanie regulacji art. 491 § 2 k.c., czyli odst¹pienie tylko od tej czêci zobowi¹zania, która
nie zosta³a spe³niona. Równie¿ S¹d Najwy¿szy w wyroku z dnia 14 marca
2002 r.13, opieraj¹c siê na ustawowej definicji wiadczenia podzielnego z art.
379 § 2 k.c., przyj¹³ niepodzielnoæ przedmiotu wiadczenia umowy o roboty

nr 5.

11
12

Wyrok SN z dnia 14 listopada 2008 r., V CSK 182/08, Lex 619662.
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 marca 2001 r., ACa 512/00, Prawo Gospodarcze 2002,

13

Wyrok SN z dnia 14 marca 2002 r., IV CKN 821/00, Lex 54375.
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budowlane. S¹d uzasadnia³, ¿e choæ przy robotach budowlanych na ogó³ da
siê wyodrêbniæ poszczególne etapy prac, a tak¿e oceniæ na ka¿dym z nich
wartoæ robocizny i zu¿ytych materia³ów, to nie znaczy to, ¿e przedmiot
wiadczenia jest podzielny w rozumieniu art. 379 § 2 k.c. Ka¿da z czêci,
traktowana osobno, ma bowiem zupe³nie inne w³aciwoci ni¿ ca³oæ. Wskaza³ przy tym, ¿e wiadczenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest
oznaczone co do to¿samoci (w rozstrzyganym przypadku wiadczenie obejmuj¹ce wybudowanie oczyszczalni), a wskutek tego zawsze niepodzielne.
Tak¹ liniê orzecznicz¹ S¹d podtrzyma³ jeszcze w wydanym niespe³na szeæ
miesiêcy póniej wyroku z 4 wrzenia 2002 r.14, orzekaj¹c, ¿e przyjêcie
w umowie czêciowego sposobu rozliczania robót (art. 654 k.c.) nie zmienia
charakteru zobowi¹zañ stron.
To wydawa³oby siê ugruntowane ju¿ stanowisko uleg³o jednak zmianie
w prze³omowym wyroku z 19 marca 2004 r.15, w którym wbrew wczeniejszym twierdzeniom SN przyj¹³, ¿e wiadczenie wykonawcy wynikaj¹ce
z umowy o roboty budowlane jest jednak podzielne w rozumieniu art. 379
§ 2 k.c. S¹d dokona³ tu roz³¹cznej oceny charakteru przedmiotu wiadczenia
oraz samego wiadczenia wykonawcy. W uzasadnieniu wskaza³, ¿e przedmiot
wiadczenia jest oznaczony co do to¿samoci, a w zwi¹zku z tym, tak jak
przyjmowano wczeniej, w zasadzie niepodzielny, co nie mo¿e byæ jednak
uto¿samiane z niepodzielnoci¹ samego wiadczenia. W przypadku umowy
o roboty budowlane polega ono na wykonaniu okrelonych robót, których
efektem jest wytworzenie oznaczonego w umowie obiektu. Czym innym jest
to, ¿e inwestor zainteresowany jest otrzymaniem okrelonego co do to¿samoci przedmiotu, jakim jest obiekt, czym innym za mo¿liwoæ wykonywania
czêciami robót niezbêdnych do tego, aby taki obiekt powsta³. Takie czêciowe wykonywanie robót jest w³anie czêciowym spe³nianiem wiadczenia
w rozumieniu art. 379 § 2 k.c., gdy¿ mo¿liwe jest bez istotnej zmiany tego
obiektu. S¹d doszed³ zatem do konkluzji, ¿e choæ przedmiot wiadczenia, tzn.
obiekt jest niepodzielny, to wiadczenie z tej umowy, tj. wykonywanie robót
budowlanych jest podzielne. W kolejnym wyroku (z 16 listopada 2005 r.16)
SN, podtrzymuj¹c co do zasady tezê o podzielnoci wiadczenia wykonawcy,
uzupe³ni³ wczeniejsz¹ wypowied stwierdzeniem, ¿e przes¹dzenie jego podzielnego lub niepodzielnego charakteru zale¿eæ bêdzie przede wszystkim od
postaci przedmiotu wiadczenia, a w ka¿dym razie  od woli stron wyra¿onej
w umowie. To stanowisko SN konsekwentnie potwierdzi³ w kolejnych orzeczeniach. W tezie wyroku z 20 kwietnia 2006 r.17 ponownie przyj¹³, ¿e niepodzielnoæ przedmiotu wiadczenia nie mo¿e byæ uto¿samiana z niepodzielnoci¹
14
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dnia 4 wrzenia 2002 r., I CK 1/02, Lex 75261.
dnia 19 marca 2004 r., IV CK 172/03, OSP 2006/2/18.
dnia 16 listopada 2005 r., V CK 350/05, Lex 176353.
dnia 20 kwietnia 2006 r., III CSK 11/06, LexPolonica nr 2059595.
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wiadczenia. Podzielnoci takiej nie wykluczaj¹ cechy prawne charakteryzuj¹ce wiadczenie wykonawcy robót, a mianowicie samo okrelenie przedmiotu
wiadczenia jako obiektu zindywidualizowanego (species) i jednorazowy charakter wiadczenia wykonawcy. Ponadto SN kategorycznie opowiedzia³ siê za
prymatem woli stron co do przyjêcia okrelonego charakteru wiadczenia
wykonawcy. Stwierdzi³ bowiem, ¿e zagadnienie prawnej kwalifikacji omawianego wiadczenia nie powstaje wówczas, gdy same strony umowy o roboty
budowlane wprost lub porednio przewiduj¹ jego podzielnoæ. Podobne konkluzje znalaz³y siê równie¿ w tezie wyroku z 5 listopada 2008 r.18, gdzie SN
wskaza³, ¿e odst¹pienie od umowy mo¿e dzia³aæ ze skutkiem ex nunc tylko
wtedy, gdy wiadczenie wykonawcy robót budowlanych ma charakter podzielny w rozumieniu art. 379 § 2 k.c., co nale¿y oceniæ przez pryzmat
regulacji zawartej w art. 647 k.c. oraz treci regulacji zawartej w samej
umowie. Za podzielnoci¹ wiadczenia wykonawcy wynikaj¹cego z umowy
o roboty budowlane, choæ bez bli¿szego uzasadnienia, powo³uj¹c siê jedynie
na argumentacjê przedstawion¹ w wyroku z 19 marca 2004 r., opowiedzia³
siê SN równie¿ w wyroku z 14 listopada 2008 r.19 i w wyroku z 9 lipca 2009 r.20
W wyroku z 4 czerwca 2009 r.21 jednak¿e powróci³ do kategorycznego stwierdzenia, ¿e o tym, czy wiadczenie niepieniê¿ne przewidziane w umowie
o roboty budowlane jest podzielne, czy niepodzielne, w rozumieniu art. 491
§ 2 w zwi¹zku z art. 379 § 2 k.c., decyduj¹ przede wszystkim postanowienia
umowy interpretowane zgodnie z art. 65 § 2 k.c.22
Zaprezentowane tu stanowisko judykatury nie jest jednak tak konsekwentne jakby siê pocz¹tkowo wydawa³o. S¹d Apelacyjny w Poznaniu
w wyroku z 11 stycznia 2006 r.23 jednoznacznie przyj¹³ bowiem, ¿e przedmiotem umowy o roboty budowlane jest koñcowy obiekt o pe³nej integralnoci
sk³adowych elementów. Nie mo¿na zatem tylko z racji sukcesywnej budowy
(monta¿u) tego obiektu mówiæ o podzielnoci wiadczenia w rozumieniu art.
379 § 2 k.c. Równie¿ S¹d Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 30 marca
2006 r.24 przyj¹³, ¿e umowa o roboty budowlane charakteryzuje siê zobowi¹zaniem osi¹gniêcia materialnego rezultatu w postaci koñcowego efektu przewidzianego w umowie. Ponadto SN w wyroku z 27 marca 2008 r.25 wskaza³,
¿e odst¹pienie od umowy o roboty budowlane wywiera skutek ex tunc, tj.
stwarza taki stan prawny, jakby umowa nie zosta³a w ogóle zawarta. Zatem
wydaje siê, ¿e w ten sposób powróci³ do pogl¹du o niepodzielnoci wiadcze18
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Wyrok SN z dnia 5 listopada 2008 r., I CSK 198/08, Lex 483312.
Wyrok SN z dnia 14 listopada 2008 r., V CSK 182/08, Lex 619662.
Wyrok SN z dnia 9 lipca 2009 r., III CSK 341/08, Lex 584753.
Wyrok SN z dnia 4 czerwca 2009 r., III CSK 337/08, Lex 512064.
T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 306307.
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2006 r., I ACa 761/05, Lex 186159.
Wyrok SA w Katowicach z dnia 30 marca 2006 r., I ACa 1900/05, Lex 217197.
Wyrok SN z dnia 27 marca 2008 r., II CSK 477/07, Lex 385595.
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nia wykonawcy. Przy czym w uzasadnieniu znalaz³o siê równie¿ stwierdzenie,
zgodnie z którym przes¹dzenie podzielnego lub niepodzielnego charakteru
wiadczenia wykonawcy zale¿y od postaci przedmiotu wiadczenia wykonawcy, a w ka¿dym razie od woli stron wyra¿onej w umowie.

3. Pogl¹dy doktryny co do charakteru wiadczenia
wykonawcy
Wyra¿ony przez S¹d Najwy¿szy pogl¹d o podzielnoci wiadczenia wykonawcy spotka³ siê z krytyk¹ doktryny. M. Lemkowski wskaza³, ¿e wiadczenie wykonawcy w umowie o roboty budowlane nie jest wiadczeniem podzielnym w rozumieniu art. 379 § 1 k.c. O takim mo¿emy bowiem mówiæ jedynie
wówczas, gdy s¹ to czynnoci jednorodne, trwaj¹ce w czasie lub powtarzaj¹ce
siê26, a poszczególne jego czêci musz¹ mieæ wszystkie istotne w³aciwoci
ca³ego wiadczenia27. Takich cech nie ma wiadczenie wykonawcy. Wykonanie robót budowlanych nie stanowi bowiem dzia³añ jednorodnych. Maj¹ one
charakter z³o¿ony, prowadz¹ do osi¹gniêcia oznaczonego w umowie rezultatu,
którym jest rzecz oznaczona co do to¿samoci, zupe³nie nie daj¹ca siê podzieliæ pomiêdzy strony stosunku zobowi¹zaniowego28.
Przes³anki przemawiaj¹ce za przyjêciem niepodzielnoci wiadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane wskazali równie¿ E. Strzêpka-Frania
i W. Bia³oñczyk, argumentuj¹c, ¿e choæ w³aciwoci fizyczne obiektu pozwalaj¹ na wyodrêbnienie z niego pewnych czêci, to jednak spowoduje to istotn¹
zmianê zarówno przedmiotu wiadczenia, jak i wartoci wiadczenia. Co
wiêcej, wydawanie obiektu czêciami nie jest przedmiotem wiadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane, nie spe³nia bowiem celu umowy,
jakim jest wybudowanie obiektu i przekazanie go inwestorowi. Uznanie
wiadczenia wykonawcy za podzielne nie zaspokaja zatem wynikaj¹cego
z umowy interesu zarówno jego, jak i inwestora29.
Podobne stanowisko zaj¹³ równie¿ M. Jamka, który stwierdzi³, ¿e podzielnoæ wiadczenia zwi¹zana jest z obiektywnymi w³aciwociami przedmiotu wiadczenia. To powoduje, ¿e co do zasady wiadczenie wykonawcy ma
charakter niepodzielny. Autor ten nie wykluczy³ jednak a priori podzielnoci,
przyjmuj¹c, ¿e wskazane w art. 379 § 2 k.c. przes³anki mog¹ byæ w konkretnych okolicznociach spe³nione. Odnosz¹c siê do kwestii woli stron co do
okrelenia charakteru wiadczenia, uzna³, ¿e decyduj¹ce o tym w³aciwoci
wiadczenia nie mog¹ byæ przedmiotem uzgodnienia stron. Doprowadzi to
26
27
28
29

T. Dybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, Wroc³aw i in. 1981, s. 109110.
Wyrok SN z dnia 14 marca 2002 r., IV CKN 821/00, Lex 54375.
M. Lemkowski, op. cit., s. 138.
E. Strzêpka-Frania, W. Bia³oñczyk, op. cit., s. 809813.
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bowiem co najwy¿ej do nadania wiadczeniu charakteru spe³nianego czêciowo, a nie charakteru podzielnego30.
T. Soko³owski, opowiadaj¹c siê co do zasady za niepodzielnoci¹ wiadczenia w umowie o roboty budowlane, nie wykluczy³ jednak istnienia wiadczeñ o odmiennym charakterze. Analizuj¹c przes³anki decyduj¹ce o podzielnym charakterze wiadczenia wykonawcy, wyró¿ni³ przes³anki subiektywne
oraz obiektywne. Jako ¿e postanowienia umowy stanowi¹ element subiektywny, nie maj¹ dowolnego charakteru i musz¹ byæ skorelowane z elementem obiektywnym, czyli cechami technicznymi obiektu lub cechami technologicznymi procesu budowlanego31.
Akceptuj¹c najnowsze orzecznictwo SN, za swobod¹ stron w okrelaniu
podzielnoci lub niepodzielnoci wiadczenia wykonawcy opowiedzia³a siê
A. Damasiewicz. Dopiero przy braku takich regulacji w umowie ocena charakteru wiadczenia powinna nastêpowaæ przy uwzglêdnieniu kodeksowych
zasad reguluj¹cych wykonywanie zobowi¹zañ32.

4. Kryteria oceny charakteru wiadczenia wykonawcy
4.1. Pojêcie wiadczenia podzielnego oraz wiadczenia czêciowego
Pojêcie wiadczenia podzielnego zosta³o zdefiniowane w art. 379 § 2 k.c.
Zgodnie z jego treci¹: wiadczenie jest podzielne, je¿eli mo¿e byæ spe³nione
czêciowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartoci. Z definicji tej wynika, ¿e podzielnoæ wiadczenia zachodzi wówczas, gdy przy jego spe³nianiu
czêciami wystêpuj¹ kumulatywnie dwie przes³anki. Po pierwsze, zachowany
musi byæ bez istotnej zmiany przedmiot wiadczenia, co oznacza, ¿e poszczególne czêci musz¹ mieæ wszystkie istotne w³aciwoci wiadczenia. Przy
czym, jak s³usznie podniesiono, ocena tego powinna uwzglêdniaæ w³aciwoci
fizyczne przedmiotu wiadczenia. Po drugie, wartoæ wiadczenia nie mo¿e
ulec istotnej zmianie, co nakazuje wzi¹æ pod uwagê wynikaj¹cy z treci
zobowi¹zania cel wiadczenia oraz interes wierzyciela33.
Kodeks wyró¿nia równie¿ kategoriê wiadczeñ czêciowych, czyli takich,
które mog¹ byæ spe³niane sukcesywnie, tj. w okrelonych odstêpach czasowych. Ze swej natury wiêkszoæ wiadczeñ mo¿e byæ w ten sposób spe³niana,
a treæ art. 450 k.c. pozwala przyj¹æ, ¿e ustawodawca dopuszcza tak¹ mo¿liwoæ w odniesieniu zarówno do wiadczeñ podzielnych, jak i niepodzielnych.
30

s. 891.

31
32
33

M. Jamka, Przedwczesne zakoñczenie umowy o roboty budowlane, MoP 2007, nr 16,

T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 308309.
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Co do umowy o roboty budowlane potwierdza to dodatkowo art. 654 k.c.
odnosz¹cy siê do obowi¹zku dokonywania odbiorów czêciowych34.
Niestety S¹d Najwy¿szy zdaje siê uto¿samiaæ pojêcie wiadczenia podzielnego ze wiadczeniem czêciowym, mimo ¿e s¹ to terminy o znaczeniu
odmiennym. Z samego faktu sukcesywnego spe³niania wiadczenia w pewnym odcinku czasowym nie mo¿na wnioskowaæ o jego podzielnoci35, ta bowiem wymaga nie tylko etapowego spe³niania wiadczenia, ale równie¿
zachowania jednorodnoci zarówno jego przedmiotu, jak i wartoci wiadczenia. Wiêkszoæ obiektów mo¿e byæ, co prawda, wykonywana etapami, ale nie
jest to równoznaczne z wykonywaniem samodzielnymi czêciami36. Mamy tu
zatem do czynienia z pomieszaniem dwóch kwestii  wiadczenia spe³nianego czêciowo i wiadczenia podzielnego.
Strony mog¹ równie¿ rozbiæ jedn¹ umowê o roboty budowlane na szereg
mniejszych, opisuj¹c przedmiot wiadczenia osobno dla ka¿dej z nich37.
Wówczas inwestor, powierzaj¹c wykonawcy wykonanie czêci obiektu, powierza mu do wykonania pewn¹ ca³oæ pod wzglêdem technicznym, chocia¿by to
by³ tylko fragment obiektu budowlanego. Przedmiotem wiadczenia jest
wówczas umówiony obiekt, tj. konkretne roboty objête umow¹ stron38. Mo¿liwoæ zawarcia umowy o roboty budowlane, której przedmiotem bêdzie wybudowanie obiektu budowlanego tylko w okrelonej czêci lub stanie zaawansowania robót, nie przeczy jednak niepodzielnoci przedmiotu wiadczenia.
Rezultat okrelony w umowie stanowi wówczas przedmiot wiadczenia niepodzielnego, choæ i w tym wypadku mo¿e ono byæ wykonywane etapami39.
4.2. Przedmiot umowy (zobowi¹zania) a przedmiot wiadczenia
Dla ustalenia charakteru prawnego wiadczenia wykonawcy w umowie
o roboty budowlane niezbêdne jest precyzyjne zdefiniowanie pojêæ wiadczenie wykonawcy i przedmiot wiadczenia. Jak s³usznie dostrze¿ono, zarówno doktryna, jak i orzecznictwo niekonsekwentnie pos³uguj¹ siê wskazanymi
terminami40.
Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wiadczenie wykonawcy,
tj. zachowanie d³u¿nika zgodne z treci¹ zobowi¹zania. Podstawowe znaczenie ma wiêc wykonywanie robót budowlanych, a nie wy³¹cznie osi¹gniêty
w wyniku tego rezultat. Od przedmiotu umowy odró¿nia siê pojêcie przedmiotu wiadczenia, tj. rzeczy, dobra, prawa, których dotyczy zachowanie
34
35
36
37
38
39
40

M. Lemkowski, op. cit., s. 137139.
Ibidem, s. 137
T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks
M. Jamka, op. cit., s. 891.
E. Strzêpka-Frania, W. Bia³oñczyk, op. cit.,
T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks
E. Strzêpka-Frania, W. Bia³oñczyk, op. cit.,

cywilny..., s. 307.
s. 813.
cywilny..., s. 309.
s. 803.
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d³u¿nika. Zgodnie z art. 647 k.c., w umowie o roboty budowlane przedmiotem
wiadczenia wykonawcy jest obiekt41. Choæ na gruncie przepisów kodeksu
cywilnego brak jest jego definicji42, za obiekt nale¿y uznaæ okrelony rezultat
robót budowlanych, który w dokumentacji projektowej stanowi samoistn¹
ca³oæ, daj¹c¹ siê wyodrêbniæ co najmniej pod wzglêdem technicznym lub
technologicznym43.
S¹d Najwy¿szy w prze³omowym orzeczeniu z 19 marca 2004 r.44 uzna³,
¿e niepodzielnoæ obiektu (przedmiotu wiadczenia) nie jest równoznaczna
z niepodzielnoci¹ samego wiadczenia. Stanowisko to trudno jednak zaakceptowaæ. Nie mo¿na bowiem rozstrzygaæ o charakterze wiadczenia w oderwaniu od jego przedmiotu. W doktrynie powszechnie przyjmuje siê, ¿e
przedmiot wiadczenia w umowie o roboty budowlane, czyli rodzaj i charakter obiektu, przes¹dza o charakterze wiadczenia wykonawcy45. Zatem charakter robót jest pochodn¹ charakteru obiektu, a o podzielnoci wiadczenia
decyduje w znacznej mierze charakter materialnego rezultatu robót46.
Odpowiedzi na pytanie o dopuszczalnoæ zaakceptowania podzielnego
charakteru wiadczenia wykonawcy nale¿y w zwi¹zku z tym poszukiwaæ
poprzez ustalenie dopuszczalnoci podzielenia samego obiektu. Przy czym
ocena tego powinna byæ dokonywana nie tylko w oparciu o mo¿liwoci technologiczne podzia³u na poszczególne typy czy etapy robót. Nale¿y równie¿
braæ pod uwagê przeznaczenie i u¿ytecznoæ samego obiektu oraz interes
ekonomiczny inwestora47.
Zró¿nicowanie obiektów na podzielne i niepodzielne zosta³o w doktrynie
dokonane. S³usznie wskazano, ¿e w odniesieniu do niektórych obiektów istnieje mo¿liwoæ podzielenia na czêci, mog¹ce tak¿e stanowiæ przedmiot odrêbnych umów. Jednak sposób takiego podzia³u nie jest dowolny. Przes¹dzaj¹
o tym mo¿liwoci technologiczne oraz przepisy Prawa budowlanego. Obiekty
realizowane w umowie o roboty budowlane podlegaj¹ bowiem przepisom
Prawa budowlanego, które to o takiej podzielnoci decyduj¹ ostatecznie. Nie
jest to zatem mo¿liwe w odniesieniu do tych obiektów, które z zasady nale¿y
wykonywaæ w ramach jednolitego procesu technologicznego, a odbiór techniczny dotyczy ca³oci48.
41
42

Ibidem, s. 803805.
Nie nale¿y uto¿samiaæ pojêcia obiektu, o którym mowa w art. 647 k.c., z pojêciem
obiektu budowlanego, zdefiniowanego w art. 3 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623).
43 J. Strzêpka, [w:] J. Rajski (red.), System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ  czêæ
szczegó³owa, t. 7, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 391.
44 Wyrok SN z dnia 19 marca 2004 r., IV CK 172/03, OSP 2006/2/18.
45 E. Strzêpka-Frania, W. Bia³oñczyk, op. cit., s. 809810.
46 T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 308.
47 W. Bia³oñczyk, Glosa do wyroku SN z 19 marca 2004 r., IV CK 172/03, OSP 2006, nr 2,
poz. 18, s. 86.
48 T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 308309.
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S³usznie zatem S¹d Najwy¿szy dopuszcza mo¿liwoæ uznania wiadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane za podzielne, co nie znaczy, ¿e
bêdzie tak w ka¿dym przypadku. Niepodzielnoæ omawianego wiadczenia
wynikaæ mo¿e bowiem z technicznej niepodzielnoci obiektu, jak równie¿
z technologicznej niepodzielnoci robót budowlanych s³u¿¹cych jego realizacji.
4.3. Znaczenie woli stron dla okrelenia charakteru wiadczenia
Trafnie wskazuje siê w najnowszej judykaturze S¹du Najwy¿szego na
znaczenie woli stron dla ustalenia podzielnego albo niepodzielnego charakteru wiadczenia wykonawcy. We wskazanych wczeniej orzeczeniach SN zdaje
siê jednak przypisywaæ jej znaczenie nadrzêdne  przes¹dzaj¹ce, przyjmuj¹c,
¿e to umowa decyduje ostatecznie o podzielnoci wiadczenia wykonywanego
w jej ramach. Choæ niew¹tpliwie strony mog¹ w treci umowy przyj¹æ podzielny charakter wiadczenia, to nale¿y zaaprobowaæ wyra¿ony w doktrynie
pogl¹d, ¿e dopuszczalnoæ tego ogranicza siê tylko do obiektów i robót, które
z punktu widzenia regu³ technicznych i regulacji Prawa budowlanego s¹
podzielne49. Decyduj¹ce o podzielnoci w³aciwoci wiadczenia nie mog¹ byæ
bowiem przedmiotem uzgodnienia stron. Doprowadzi to co najwy¿ej do nadania wiadczeniu charakteru spe³nianego czêciowo, a nie charakteru podzielnego50. Przyjêcie przez strony podzielnoci wiadczenia wymagaæ zatem bêdzie zawsze badania technicznej podzielnoci zarówno samego obiektu, jak
i badania samego wiadczenia, czyli technologicznej podzielnoci robót maj¹cych doprowadziæ do zrealizowania obiektu.
Postanowienia umowy s¹ wiêc tylko jednym z elementów dookrelaj¹cych charakter wiadczeñ. Choæ kwestia podzielnoci lub niepodzielnoci
mo¿e stanowiæ dla stron umowy istotny miernik ich odpowiedzialnoci, to
jednak charakter nadrzêdny maj¹ re¿imy technologiczne oraz regulacje zawarte w Prawie budowlanym51. Wola stron rozstrzyga o tym, czy z punktu
widzenia ich interesów niekompletne wiadczenie nie traci znaczenia i wartoci, tudzie¿ jak w razie odst¹pienia od umowy bêdzie ono rozliczane.

Podsumowanie
Obserwowane w najnowszym orzecznictwie S¹du Najwy¿szego odejcie
od wydawa³oby siê ugruntowanej wczeniej koncepcji niepodzielnoci wiadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane nale¿y oceniæ sceptycznie.
Poszukiwanie uzasadnienia dla uznania wiadczeñ za podzielne w poszcze49
50
51

Ibidem, s. 308.
M. Jamka, op. cit., s. 891.
T. Soko³owski, [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny..., s. 308309.
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gólnych rozstrzyganych sporach  jak siê wydaje  podyktowane by³o potrzeb¹ ochrony wykonawców. Bezsporne bowiem jest, ¿e przyjêcie podzielnoci
ich wiadczenia w lepszym stopniu zabezpiecza ich interesy, szczególnie
w przypadku odst¹pienia przez inwestora od umowy. Trudno uznaæ za racjonalny, podyktowany art. 491 § 2 k.c., wymóg odstêpowania w ca³oci od
czêciowo ju¿ wykonanej umowy o roboty budowlane, tym bardziej ¿e najczêciej dalsze wykonywanie zobowi¹zania mo¿e byæ bez wiêkszych przeszkód
powierzone innej osobie, przez co czêciowo spe³nione wiadczenie zachowuje
dla wierzyciela znaczenie. W takiej sytuacji przyjêcie podzielnoci wiadczenia powoduje, ¿e odst¹pienie od umowy o roboty budowlane ex tunc wydaje
siê byæ mo¿liwe tylko w nielicznych przypadkach.
Podsumowuj¹c nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e uzale¿nienie skutku odst¹pienia
od umowy wy³¹cznie od woli stron nie wydaje siê byæ w³aciwym rozwi¹zaniem. Zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie dopuszczono jednak mo¿liwoæ zastrze¿enia, ¿e odst¹pienie bêdzie odst¹pieniem od umowy wy³¹cznie
w czêci niewykonanej. Mo¿liwe zatem jest uregulowanie w umowie kwestii
wzajemnego rozliczenia stron na wypadek odst¹pienia, w szczególnoci poprzez ustalenie, ¿e odst¹pienie od umowy niweczy j¹ jedynie ze skutkiem pro
futuro. Takie remedium nie rozwi¹zuje jednak wszystkich problemów.
Wprawdzie w doktrynie wyra¿ono pogl¹d o dopuszczalnoci przyjêcia wskazanego powy¿ej zastrze¿enia na wypadek odst¹pienia od umowy na jakiejkolwiek podstawie (w tym dla ustawowego prawa odst¹pienia)52, ale S¹d Najwy¿szy wydaje siê dopuszczaæ takie uzgodnienie tylko w odniesieniu do
umownego odst¹pienia od umowy przewidzianego w art. 395 k.c. W uzasadnieniu wyroku z 23 stycznia 2008 r.53 wskazano, ¿e przepis art. 395 § 2 k.c.
nie mo¿e byæ rozumiany jako ius cogens. Skoro bowiem strony, w zale¿noci
od ich woli, mog¹ zastrzec prawo odst¹pienia od umowy, mog¹ te¿ okreliæ
skutki odst¹pienia, a w szczególnoci, ¿e ma ono skutek ex nunc. Takie
oderwane od charakteru wiadczenia ustalenie przez strony skutków odst¹pienia od umowy nie jest jednak mo¿liwe w odniesieniu do ustawowego
prawa odst¹pienia. Treæ art. 491 § 2 k.c. uzale¿nia bowiem zakres skutków
odst¹pienia od umowy od tego, czy wiadczenia obu stron s¹ podzielne.

52
53

M. Jamka, op. cit., s. 892.
Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2008 r., V CSK 379/07, LexPolonica 1806420.
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Adwokacki samorz¹d zawodowy
 ograniczenia wolnoci gospodarczej?
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. za obowi¹zuj¹cy ustrój
gospodarczy uzna³a spo³eczn¹ gospodarkê rynkow¹. Zgodnie z za³o¿eniami
jej twórców, mia³a ona w sobie ³¹czyæ wolnoæ gospodarcz¹ z jednoczesnym
wyrównywaniem ró¿nic powstaj¹cych miêdzy podmiotami w wolnorynkowej
gospodarce pozbawionej pieczy ze strony pañstwa, tzn. w gospodarkê rynkow¹ mia³ byæ wpisany porz¹dek spo³eczny1. Polski ustrojodawca opar³ j¹ na
trzech równorzêdnych filarach: w³asnoci prywatnej, wolnoci dzia³alnoci
gospodarczej oraz elemencie spo³ecznym w postaci solidarnoci, dialogu
i wspó³pracy partnerów spo³ecznych.
Kluczowe znaczenie dla niniejszych rozwa¿añ ma zasada wolnoci dzia³alnoci gospodarczej. Powszechnie przyjmuje siê, i¿ jest ona z jednej strony
zasad¹ prawn¹, a z drugiej prawem podmiotowym przys³uguj¹cym jej beneficjentom2. Jak podaje K. Strzyczkowski, wolnoæ gospodarcza jest zasad¹
prawn¹ wyra¿on¹ w Konstytucji i skonkretyzowan¹ w ustawodawstwie zwyk³ym3. Z faktu tego wynikaj¹ dla organów pañstwa obowi¹zki tworzenia
regulacji prawnych urzeczywistniaj¹cych tê wolnoæ, a tak¿e zakaz wydawania jakichkolwiek regulacji sprzecznych z t¹ dyrektyw¹. Zasada ta ma równie¿, a mo¿e przede wszystkim, zastosowanie na etapie stosowania prawa,
tzn. uznaæ nale¿y, i¿ istnieje domniemanie prawne na rzecz wolnoci gospodarczej, z którego to wynika dyrektywa interpretacyjna, stosownie do której
wszelkie w¹tpliwoci wy³aniaj¹ce siê przy wyk³adni obowi¹zuj¹cych przepisów nale¿y t³umaczyæ in favorem libertatis4.
1
2
3
4

K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007, s. 62 i n.
Cz. ¯ó³awska, [w:] Prawo handlowe  czêæ ogólna, red. S. W³odyka, Warszawa 2009, s. 322.
K. Strzyczkowski, op. cit., s. 74 i n.
Zob. uchwa³a SN z dnia 10 stycznia 1990 r., sygn. III CZP 97/89; a tak¿e wyrok NSA
w Warszawie z 21 grudnia 1992 r. S¹d uzna³, i¿ przy wyk³adni przepisów ustawy o dzia³alnoci
gospodarczej w kwestii wydawania zezwoleñ na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej dominowaæ
winna interpretacja realizuj¹ca normê art. 6 Konstytucji RP (z 1952 r., ale po zmianach), natomiast
w sytuacji, gdy jest dopuszczalnych kilka rozwi¹zañ  to, które uwzglêdnia tê normê najpe³niej.

222

Pawe³ Lewandowski

Konkretyzacj¹ konstytucyjnego zapisu o wolnoci dzia³alnoci gospodarczej jest norma art. 6 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej5, który
zezwala na podejmowanie, prowadzenie i zakoñczenie dzia³alnoci gospodarczej w sposób wolny i na równych prawach dla wszystkich przedsiêbiorców
oraz podmiotów ubiegaj¹cych siê o ten status. Z zapisu tego wynika, i¿ nie
mo¿na zmusiæ do podjêcia b¹d zakoñczenia wykonywania dzia³alnoci gospodarczej. Wolnoæ dzia³alnoci gospodarczej jest tak¿e rozumiana jako prawo podmiotowe6 g³ównie o charakterze negatywnym, stwarzaj¹cym przedsiêbiorcom pewn¹ przestrzeñ woln¹ od ingerencji pañstwa i jego organów. Jak
podnosi K. Klecha7, wolnoæ gospodarcza ma charakter roszczeniowy, co nak³ada na pañstwo dzia³aj¹ce za pomoc¹ swoich organów obowi¹zek podjêcia
stosownych zachowañ gwarantuj¹cych jej realizacjê. G³ównym narzêdziem
zmierzaj¹cym do zagwarantowania przestrzegania tego¿ prawa jest roszczenie, czyli mo¿liwoæ domagania siê od konkretnego podmiotu konkretnego
zachowania8. Ponadto  jak podkrela dalej A. Wolter  jego cech¹ charakterystyczn¹ jest konkretny adresat obowi¹zku oraz to, i¿ przez normê prawn¹
wyznaczone s¹ konkretnie okrelone zachowania, które wyznaczaj¹ sferê
mo¿noci postêpowania osoby uprawnionej. Porz¹dek prawny zna szereg instytucji i podmiotów mog¹cych zapewniæ skutecznoæ tych zachowañ, jak
chocia¿by mo¿liwoæ zwrócenia siê ze stosownym wnioskiem do Rzecznika
Praw Obywatelskich9 stoj¹cego na stra¿y wolnoci i praw cz³owieka i obywatela okrelonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych, szeroko
rozumiane prawo do s¹du i inne.
Warto w tym miejscu podnieæ, i¿ zasada wolnoci dzia³alnoci gospodarczej nie ma charakteru absolutnego. W art. 22 Konstytucji wymieniono przes³anki, których ³¹czne spe³nienie dopuszcza ograniczenie tej wolnoci. Jedn¹
z nich jest materialna przes³anka wyst¹pienia wa¿nego interesu publicznego,
druga  bardziej precyzyjna  to przes³anka formalnoprawna w postaci wymogu ograniczenia wolnoci w drodze ustawy. Przes³anka wa¿nego interesu
publicznego ma postaæ klauzuli generalnej, która przybieraj¹c formê zwrotu
niedookrelonego, pozwala na indywidualne potraktowanie konkretnej sytuacji, eliminuj¹c niepotrzebn¹ kazuistykê. Dopuszczalnoæ ich stosowania potwierdza³ tak¿e wielokrotnie Trybuna³ Konstytucyjny, orzekaj¹c m.in., i¿ pojêcia nieostre, do których odwo³uje siê ustawodawca, nie maj¹ charakteru
5
6

Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.
B. Banaszak w Ma³ej encyklopedia prawa (Warszawa 2005) uznaje za publiczne prawo
podmiotowe sytuacjê prawn¹ podmiotu, w której w oparciu o chroni¹ce jego interesy prawne
normach prawnych mo¿e w sposób skuteczny ¿¹daæ czego od pañstwa lub te¿ w sposób niekwestionowany przez pañstwo co zdzia³aæ.
7 K. Klecha, Wolnoæ dzia³alnoci gospodarczej w Konstytucji RP, Warszawa 2009, s. 54.
8 A. Wolter, Prawo cywilne  zarys czêci ogólnej, Warszawa 1968, s. 111.
9 Art. 208 i n. Konstytucji RP oraz ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., nr 14, poz. 147 ze zm.).
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blankietowego i nie daj¹ podstaw do dowolnego kszta³towania ich treci10.
Wartociami, które mog¹ byæ objête t¹ klauzul¹, s¹ chocia¿by bezpieczeñstwo
pañstwa, porz¹dek publiczny, moralnoæ publiczna, ochrona rodowiska czy
te¿ ochrona ¿ycia i zdrowia.
Legaln¹ definicjê dzia³alnoci gospodarczej na obszarze obecnie obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego zawiera ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, wed³ug której jest to zarobkowa dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana,
handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Przedmiotowe kryterium definicji wyczerpuje wszelkie rodzaje
mo¿liwej ludzkiej aktywnoci. W zwi¹zku z powy¿szym wyliczenie to nie
wnosi wiele do charakterystyki dzia³alnoci gospodarczej. Istotniejsze s¹ cechy, które musi spe³niaæ dzia³alnoæ, aby mo¿na jej by³o przypisaæ przymiot
gospodarczej. Warto zaznaczyæ, i¿ wszystkie te w³aciwoci musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie, ale nie wszystkie maj¹ jednakowe znaczenie dla korzystania
z wolnoci gospodarczej. Zarobkowoæ dzia³alnoci gospodarczej, zgodnie
z przewa¿aj¹cym stanowiskiem11, oznacza, i¿ podmiotowi towarzyszy subiektywny zamiar osi¹gniêcia nadwy¿ki wp³ywów nad wydatkami zwi¹zanymi
z podjêtym przedsiêwziêciem. Mamy wiêc do czynienia z subiektywnym nastawieniem przedsiêbiorcy zmierzaj¹cego do realizacji wytyczonego sobie
celu. Zaistnienie obiektywnej przes³anki w postaci wyst¹pienia straty, wkalkulowanej przecie¿ w prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, nie pozbawia
jej zatem charakteru zarobkowego. W uchwale z 6 grudnia 1991 r.12 S¹d
Najwy¿szy wskaza³, i¿ cecha zarobkowoci oznacza podporz¹dkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania i wi¹¿e siê z uczestnictwem w obrocie
gospodarczym poprzez zawieranie odp³atnych umów zwi¹zanych z zaspokajaniem cudzych potrzeb. Nastawienie na osi¹gniêcie nadwy¿ki nie musi zatem
byæ, zdaniem SN, konieczn¹ przes³ank¹ uznania dzia³alnoci za gospodarcz¹
i zale¿y tak¿e od rodzaju prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej.
Cecha zorganizowania, podobnie jak pozosta³e, nie zosta³a zdefiniowana
w ustawie i jest niejednolicie rozumiana w doktrynie13. Jako przyk³ady zorganizowania dzia³alnoci gospodarczej podaje siê wybór formy organizacyjnoprawnej, uzyskanie wpisu do odpowiedniego rejestru czy te¿ uzyskanie,
w sytuacjach wymaganych przez prawo, koncesji lub zezwolenia. Nie mo¿e byæ
mowy o wykonywaniu dzia³alnoci zarobkowej bez jej wczeniejszego zorganizowania, sporny pozostaje jedynie zakres tego zorganizowania. Dlatego pojawiaj¹ siê g³osy o koniecznoci usuniêcia tej przes³anki z definicji dzia³alnoci
10
11
12
13

Zob. np. wyrok TK z dnia 15 wrzenia 1999 r., sygn. K. 11/99.
Zob. m.in. M. Waligórski, [w:] Prawo handlowe..., s. 383.
Por. uchwa³ê SN z 6 grudnia 1991 r., sygn. III CZP 117/91.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. Komentarz, Warszawa
2008, s. 26 i n.
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gospodarczej14. Jako drugie  materialne  rozumienie zorganizowania podaje
siê czasem posiadanie przez przedsiêbiorcê przedsiêbiorstwa w znaczeniu
przedmiotowym, o którym wspomina art. 551 k.c. Nie wszystkie jednak rodzaje dzia³alnoci wymagaj¹ posiadania zorganizowanych w taki sposób sk³adników niematerialnych i materialnych, dlatego nie jest to element niezbêdny do
mówienia o zorganizowanej formie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Cecha ci¹g³oci oznacza natomiast subiektywny zamiar wykonywania
dzia³añ we wzglêdnie trwa³y sposób15. Trudno jednak wskazaæ odcinek czasu
czy wykonane czynnoci, które wiadczyæ bêd¹ niezbicie o istnieniu tej¿e
cechy. Wystêpowanie przerw czy wrêcz dzia³alnoæ sezonowa nie niweczy
zamiaru prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej16. Dlatego cecha ci¹g³oci
dzia³alnoci gospodarczej jest najbardziej kontrowersyjna i niejednoznaczna
przy definiowaniu dzia³alnoci gospodarczej.
Kluczowe znaczenie dla omawianego zagadnienia ma zawodowy charakter dzia³alnoci gospodarczej. Cechê tê traktowaæ mo¿na jako obowi¹zek profesjonalnego i fachowego wykonywania dzia³alnoci gospodarczej. Odpowiednie zastosowanie znajdzie tu art. 355 § 2 k.c., który nale¿yt¹ starannoæ przy
wykonywaniu dzia³alnoci gospodarczej nakazuje odnosiæ do jej zawodowego
charakteru. Jest ona zatem oparta na wiedzy i umiejêtnociach niezbêdnych
do wykonywania danego rodzaju dzia³alnoci17. Drugim rozumieniem tej¿e
cechy jest wykonywanie dzia³alnoci zawodowej przez przedstawicieli tzw.
wolnych zawodów18. A. Kidyba definiuje wolny zawód jako zawód wykonywany profesjonalnie i zawodowo przez wiadczenie us³ug typowych, gdy dzia³alnoæ ta wykonywana jest na w³asny rachunek i wymaga szczególnego
wykszta³cenia lub umiejêtnoci niezbêdnych do jego wykonywania, prowadzona jest samodzielnie i osobicie, przy ewentualnej pomocy osób podporz¹dkowanych19. Pogl¹d, i¿ przedstawiciele wolnych zawodów s¹ przedsiêbiorcami, wyrazili m.in. S. Czepita i Z. Kuniewicz20. Równie¿ A. Kidyba
uznaje na gruncie kodeksu cywilnego oraz ustawy o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej przedstawicieli wolnych zawodów za przedsiêbiorców21. Cezary
Kosikowski z uwagi na specyfikê wolnych zawodów dostrzega ró¿nice pomiê14
15
16

M. Waligórski, [w:] Prawo handlowe..., s. 385.
J. Odachowski, Ci¹g³oæ dzia³alnoci gospodarczej, Glosa 2003, nr 9, s. 30 i n.
Por. art. 14a ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, zezwalaj¹cy na zawieszenie
dzia³alnoci gospodarczej na czas od 1 do 24 miesiêcy.
17 P. Machnikowski, [w:] Kodeks cywilny  komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006,
s. 512513.
18 Katalog wolnych zawodów, dla których wiadczenia dopuszczalne jest zawi¹zanie spó³ki
partnerskiej, zawiera art. 88 ustawy  Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037
ze zm.), ale nie ma tam definicji legalnej wolnego zawodu.
19 A. Kidyba, Handlowe spó³ki osobowe, Kraków 2005, s. 217218.
20 S. Czepita, Z. Kuniewicz, Wybrane problemy definiowania okrelenia przedsiêbiorca
w prawie polskim, [w:] Dzia³alnoæ gospodarcza  kluczowe problemy, red. K. S³awik, Warszawa
2007, s. 66.
21 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2005, s. 16.
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dzy dzia³alnoci¹ przedsiêbiorcy a wykonywaniem wolnego zawodu22. Stanowisko takie zdaje siê równie¿ podzielaæ J. Okolski, wskazuj¹cy na odmiennoci wystêpuj¹ce pomiêdzy przedsiêbiorcami a przedstawicielami wolnych
zawodów, dotycz¹ce chocia¿by relacji ³¹cz¹cych przedsiêbiorców z kontrahentami oraz przedstawicieli wolnych zawodów z klientami, jak te¿ wykonywanie us³ug przez przedstawicieli wolnych zawodów pod wp³ywem i nadzorem
samorz¹dów zawodowych. Wskazuje on jednoczenie, i¿ je¿eli osoby wykonuj¹ce wolne zawody prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, to s¹ przedsiêbiorcami
w myl ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej23. Jaros³aw Grykiel
uwa¿a, i¿ wykonywanie wolnego zawodu mo¿na zdefiniowaæ jako nie maj¹ce
charakteru dzia³alnoci gospodarczej osobiste i samodzielne wiadczenie
us³ug cile zwi¹zanych z kwalifikacjami wymaganymi od podmiotu wiadcz¹cego. Stoi wiêc na stanowisku, i¿ przedstawiciele wolnych zawodów nie mog¹ byæ
uznawani za przedsiêbiorców, gdy¿ ich poczynaniom brak cechy zarobkowoci,
która jest jedynie rodkiem w realizacji celu podstawowego, a mianowicie interesu klienta24. Równie¿ P. Marquardt twierdzi, i¿ jedynie instynktownie dzia³alnoæ zawodowa jest ³¹czona z wykonywaniem wolnych zawodów, mimo i¿
nie istniej¹ ku temu ¿adne przes³anki o charakterze prawnym25.
Gor¹cym przeciwnikiem uznawania adwokatów za przedsiêbiorców na
podstawie ustawy o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r., by³ P. Sarnecki, który
twierdzi³, ¿e to zawód zaufania publicznego i ma mu w zwi¹zku z tym inne
zadania i przywileje. Zdaniem tego autora, celem korporacji adwokackiej jest
piecza nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego, udzielanie pomocy prawnej, wspó³dzia³anie w ochronie praw i wolnoci
obywatelskich, a wiêc g³ównie sprawowanie pewnej donios³ej funkcji publicznej. Faktu tego nie niweczy nawet wykonywanie zawodu na w³asny rachunek za wynagrodzeniem w warunkach konkurencji rynkowej26. Autor ten
ponadto wskazuje na wyrany zamiar ustawodawcy pozbawienia adwokatów
przymiotu przedsiêbiorcy, przejawiaj¹cy siê w uchyleniu art. 24 ustawy
o dzia³alnoci gospodarczej27 poprzez ustawê zmieniaj¹c¹ ustawê  Prawo
o adwokaturze w 1997 r.28 Artyku³ ten przed uchyleniem stanowi³, i¿ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu ustawy jest równie¿ wiadczenie pomocy
22
23
24

C. Kosikowski, op. cit., s. 29.
J. Okolski, D. Wajda, [w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski, Warszawa 2008, s. 55.
J. Grykiel, Pojêcie dzia³alnoci gospodarczej i zawodowej w rozumieniu art. 431 k.c.,
Studia Prawnicze 2005, nr 4, s. 44.
25 P. Marquardt, Notariusz  przedsiêbiorca, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego
2004, nr 11, przyp. 32.
26 P. Sarnecki, Pojêcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przyk³adzie adwokatury, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Z. Jaroszowi, red.
L. Garlicki, Warszawa 2000, s. 160 i n.
27 Dz.U. z 1988 r., nr 41, poz. 324 ze zm.
28 Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy  Prawo o adwokaturze, ustawy
o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 57, poz. 471).
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prawnej (obs³ugi prawnej) podmiotom gospodarczym w zakresie ich dzia³alnoci gospodarczej przez adwokatów lub radców prawnych oraz przez spó³ki
i spó³dzielnie z ich udzia³em. NSA w Warszawie w wyroku z dnia 28 lutego
2001 r.29 wskaza³, i¿ w rozumieniu ustawy dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest
wiadczenie pomocy prawnej, chocia¿ owo wiadczenie mog³oby siê mieciæ
w szeroko pojêtej dzia³alnoci us³ugowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z 1988 r., a wiêc równie¿ bez niego dzia³alnoæ taka mog³a byæ uznana za
dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W zwi¹zku ze zmian¹ stanu prawnego na skutek wejcia w ¿ycie ustawy
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej autor niniejszego opracowania stoi na
stanowisku, i¿ wykonywanie dzia³alnoci polegaj¹cej na wiadczeniu pomocy
prawnej jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, o ile spe³nione s¹ wszelkie przes³anki
z art. 2 ww. ustawy. Argumentem potwierdzaj¹cym to stanowisko jest literalna wyk³adnia art. 2, który jako dzia³alnoæ gospodarcz¹ traktuje dzia³alnoæ
us³ugow¹. Ponadto w uzasadnieniu do projektu Prawa dzia³alnoci gospodarczej czytamy, i¿ z zakresu obowi¹zywania ustawy nie wy³¹czono przedstawicieli wolnych zawodów, a w tym zakresie odpowiednie zastosowanie znajd¹
ustawy reguluj¹ce wykonywanie poszczególnych zawodów30. Argument ten
jest tym bardziej zasadny, i¿ ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej
wprost mówi o dzia³alnoci zawodowej jako dzia³alnoci gospodarczej. Adwokaci s¹ przedsiêbiorcami bez wzglêdu na przypisanie im przymiotu zawodu
zaufania publicznego, który nak³ada na nich dodatkowe obowi¹zki. Ka¿da
aktywnoæ spe³niaj¹ca ww. kryteria z art. 2 jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
o ile przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej. Z uwagi na wykonywanie
wolnego zawodu w formie wiadczenia us³ug zachodzi koniecznoæ rozpatrzenia aktywnoci adwokata w oparciu o ustawê z dnia 4 marca 2010 r.
o wiadczeniu us³ug na terytorium RP31. Kluczowym pojêciem jest definicja
us³ugi, któr¹ jest wiadczenie wykonywane przez us³ugodawcê na w³asny
rachunek zwykle za wynagrodzeniem, w szczególnoci us³ugi budowlane,
handlowe oraz us³ugi w ramach wykonywanego zawodu. O ile pod wzglêdem
przedmiotowym definicje dzia³alnoci gospodarczej i us³ugi s¹ identyczne,
o tyle us³uga mo¿e byæ wykonywana tak¿e w sposób nieodp³atny. Ustawa
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej nie przewiduje w tej kwestii wyj¹tków32. Zdaniem autora ustawa ta nie znajduje zastosowania do przedstawiciela wolnego zawodu wykonuj¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹. Artyku³ 2 ust. 1
pkt 2 lit. c cyt. ustawy wskazuje, i¿ us³ugodawc¹ jest osoba fizyczna niepro29
30

Sygn. II SA 255/00.
Uzasadnienie projektu ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej, s. 5; równie¿
M. Szyd³o, Pojêcie przedsiêbiorcy w prawie polskim, Przegl¹d S¹dowy 2002, nr 78, s. 100 i n.
31 Dz.U. nr 47, poz. 278.
32 Patrz uzasadnienie projektu ustawy o wiadczeniu us³ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, druk sejmowy nr 2590, [online] <http://sejm.gov.pl>, <http://senat.gov.pl>.

Adwokacki samorz¹d zawodowy  ograniczenia wolnoci gospodarczej?

227

wadz¹ca dzia³alnoci gospodarczej oferuj¹ca lub wiadcz¹ca us³ugê. Przyjêcie, i¿ adwokat wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹, zamyka drogê do osi¹gniêcia statusu us³ugodawcy.
Ka¿dy podmiot prawa cywilnego, wymieniony w art. 1 oraz 331 k.c.,
który wykonuje dzia³alnoæ gospodarcz¹, jest przedsiêbiorc¹. Jedn¹ z cech
wykonywania wolnego zawodu jest osobiste jego wiadczenie. Prawo o adwokaturze przewiduje jednak mo¿liwoæ wykonywania zawodu w kancelarii
indywidualnej jako tzw. przedsiêbiorca jednoosobowy, w zespole adwokackim
posiadaj¹cym osobowoæ prawn¹, a tak¿e w spó³ce cywilnej, jawnej partnerskiej lub komandytowej, której wy³¹cznym przedmiotem dzia³alnoci mo¿e
byæ wiadczenie pomocy prawnej. Wydaje siê, i¿ w przypadku wykonywania
zawodu w formie indywidualnej kancelarii oraz spó³ki cywilnej adwokat bêdzie przedsiêbiorc¹ z wszelkimi tego konsekwencjami. W pozosta³ych przypadkach przedsiêbiorc¹ bêdzie spó³ka wiadcz¹ca tak¹ dzia³alnoæ.
Jedn¹ ze specyficznych cech wolnego zawodu zaufania publicznego jest
jego zorganizowanie na zasadzie samorz¹du zawodowego. Samorz¹d zawodowy poszczególnych zawodów maj¹cych przymiot wolnych zorganizowany jest
na wzór samorz¹du terytorialnego, który zosta³ wyposa¿ony w samodzielnoæ
oraz w pewn¹ dozê w³adztwa, moc¹ którego uprawniony jest do rozstrzygania o prawach i obowi¹zkach ca³ej zbiorowoci, tudzie¿ poszczególnych jego
cz³onków na podstawie rozstrzygniêæ adresowanych do konkretnych, indywidualnych podmiotów. Samorz¹d okrelany jest jako grupa spo³eczna i jej
reprezentacja, która zosta³a powo³ana przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych33.
B. Zawadzka wskazuje na samodzielnoæ wykonywania zadañ publicznych
tak¿e przy wykorzystaniu przejawów w³adztwa administracyjnego, gdy¿ bez
tych elementów nie mo¿na rozwa¿aæ jakiegokolwiek samorz¹du34. B. Banaszak definiuje samorz¹d zawodowy jako rodzaj samorz¹du obejmuj¹cego osoby wykonuj¹ce pewien zawód i powo³any do realizacji okrelonych prawem
celów35. Podobn¹ definicjê samorz¹du zawodowego podaje H. Ziêba-Za³ucka,
dla której jest to organizacyjna forma zrzeszania siê obywateli, ukszta³towana na zasadzie wiêzi zawodowej powsta³ej celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji pañstwa36.
Podstawowym zadaniem spoczywaj¹cym na samorz¹dzie zawodowym
jest sprawowanie pieczy nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu w granicach
interesu publicznego oraz dla jego ochrony. Oznacza to, i¿ samorz¹d zawodo33
34

Z. Leoñski, Samorz¹d terytorialny w RP, Warszawa 2002, s. 5.
B. Zawadzka, Zasada udzia³u samorz¹du w sprawowaniu w³adzy, [w:] Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, red. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 205.
35 B. Banaszak, op. cit., s. 523.
36 H. Ziêba-Za³ucka, Samorz¹d zawodowy w wietle Konstytucji RP, Monitor Prawniczy
2005, nr 10, s. 493.
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wy winien nie tylko troszczyæ siê o interes cz³onków korporacji, ale tak¿e
d¹¿yæ do jego pogodzenia i uzgodnienia z interesem publicznym. Konstytucja
RP rozró¿nia dwa rodzaje samorz¹dów zawodowych. Pierwszy z nich tworzony jest dla reprezentowania interesów przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, drugi dla pozosta³ych zawodów, nie posiadaj¹cych tego przymiotu.
Zawód adwokata bezsprzecznie uznaæ nale¿y za zawód zaufania publicznego,
co przejawia siê g³ównie w powierzaniu adwokatom tajemnic ¿ycia prywatnego z jednoczesnym oczekiwaniem nieujawniania tych informacji. Z obowi¹zkiem zachowania nieograniczonej w czasie tajemnicy zawodowej cile sprzê¿ony jest immunitet pozwalaj¹cy na odmowê wyjawienia tych informacji
przed stosownymi organami. O charakterze tym decyduj¹ tak¿e szczególne
zasady etyczne obowi¹zuj¹ce przedstawicieli tego¿ zawodu oraz koniecznoæ
posiadania rozleg³ej specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoci.
Kluczowe znaczenie dla zakwalifikowania danego samorz¹du do okrelonej kategorii ma przyznanie mu pewnych kompetencji w³adczych. Art. 2
ustawy  Prawo o adwokaturze37 stanowi, ¿e adwokatura zorganizowana
jest na zasadzie samorz¹du zawodowego. Jednoczenie art. 3 tej¿e ustawy
wskazuje na zadania samorz¹du, m.in. reprezentowanie adwokatury i ochronê jej praw, sprawowanie nadzoru nad prawid³owym wykonywaniem zawodu, doskonalenie zawodowe adwokatów i kszta³cenie aplikantów czy te¿
ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej. Bez w¹tpienia czêæ z tych
kompetencji, jak chocia¿by rozstrzyganie o trwa³ej niezdolnoci do wykonywania zawodu, skrelenie z listy adwokatów na skutek orzeczenia dyscyplinarnego, wpisanie aplikanta adwokackiego na listê aplikantów adwokackich,
mo¿na uznaæ za wykonywanie w imieniu pañstwa zdecentralizowanej administracji w zakresie spraw publicznych zwi¹zanych z nale¿yt¹ pomoc¹ prawn¹ wiadczon¹ obywatelom. Przymiot ten mo¿na przyznaæ uprawnieniom
samorz¹du adwokackiego w zakresie kontroli predyspozycji i kwalifikacji
zarówno osób wiadcz¹cych zawód, jak i zg³aszaj¹cych dopiero akces do wykonywania go, nadzoru nad nale¿ytym wykonywaniem zawodu czy dbania
o przestrzeganie zasad etycznych poprzez tworzenie odpowiednich norm
z zabezpieczeniem jego przestrzegania w postaci niezale¿nego s¹downictwa
dyscyplinarnego. Samorz¹d adwokacki spe³nia zatem wszelkie kryteria samorz¹du zawodowego, o którym mowa w § 1 art. 17 Konstytucji. Z takiego zaszeregowania wynika uprawnienie konstytucyjne do ograniczania wolnoci gospodarczej z racji wy¿szej wartoci w postaci ochrony interesu publicznego. Samorz¹d
zawodowy zawodów zaufania publicznego z uwagi w³anie na ochronê tego¿
interesu charakteryzuje siê powszechnoci¹ cz³onków wykonuj¹cych dany zawód. Przynale¿noæ do niego jest obowi¹zkowa i powstaje z mocy samego
37 Ustawa z 26 maja 1982 r.  Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 146,
poz. 1188 ze zm.).
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prawa, tj. od momentu uzyskania uprawnieñ do wykonywania zawodu. Pojawia siê w zwi¹zku z tym pytanie: czy obowi¹zkowy charakter przynale¿noci
do samorz¹du, bez mo¿liwoci pozostawienia jego cz³onkom wyboru, mo¿e
byæ uznany za ograniczenie wolnoci dzia³alnoci gospodarczej?
Zdaniem autora obowi¹zkowy charakter przynale¿noci do samorz¹du
zawodowego nie mo¿e wiadczyæ o ograniczeniu wolnoci dzia³alnoci gospodarczej. Jak ju¿ wspomniano, podstawow¹ rol¹ samorz¹du zawodowego jest
kontrola nale¿ytego wykonywania zawodu w myl ochrony interesu publicznego. Sytuacja dowolnoci wyboru przynale¿noci mog³aby wrêcz rodziæ sytuacjê nierównoci podmiotów znajduj¹cych siê w podobnej sytuacji prawnej.
Osoby wiadcz¹ce te same us³ugi i korzystaj¹ce z tych samych przywilejów
znalaz³yby siê w odmiennej sytuacji, czego przejawem mog³oby byæ podleganie b¹d nie odpowiedzialnoci dyscyplinarnej, ponoszenie lub nie kosztów
zwi¹zanych z funkcjonowaniem samorz¹du. Kwestiê tê w odniesieniu do
samorz¹du lekarzy weterynarii, aczkolwiek mog¹c¹ znaleæ zastosowanie
tak¿e do samorz¹du adwokackiego, podniós³ Trybuna³ Konstytucyjny. Stwierdzi³ on, i¿ skoro w interesie publicznym i dla ochrony danej korporacji zawodowej samorz¹d ma sprawowaæ kontrolê nad prawid³owoci¹ wykonywania
zawodu i czyni to jak gdyby w imieniu w³adzy publicznej, to nie mo¿na siê
zgodziæ z postulatem, a¿eby czêæ osób wykonuj¹cych okrelony zawód by³a
poza strukturami samorz¹dowymi i nie podlega³a kontroli38. Istnienie samorz¹du jest nierozerwalnie zwi¹zane ze specyfik¹ wolnego zawodu i wartociami, które winien on reprezentowaæ, takimi jak wysokie kwalifikacje czy deontologia zawodowa. Nikt inny prócz samorz¹du zawodowego nie zrealizowa³by
tych postulatów w taki sposób poprzez osobisty kontakt cz³onków korporacji
czy te¿ np. zgromadzeñ izby39. Samorz¹d dziêki ustalonym i obowi¹zuj¹cym
wszystkich cz³onków regu³om postêpowania (np. Zbiór zasad etyki adwokackiej i godnoci zawodu40) ma mo¿liwoæ wp³ywania na postawê cz³onków.
Stanie na stra¿y podstawowych dla adwokatury wartoci nie mo¿e byæ, zdaniem autora, poczytane za ograniczanie wolnoci dzia³alnoci gospodarczej.
Postulaty g³osz¹ce potrzebê przeszczepienia modelu amerykañskiego z ca³kowitym wyeliminowaniem samorz¹du zawodowego mog¹ siê przyczyniæ do
pogorszenia jakoci obs³ugi prawnej, a ta ma przecie¿ kluczowe znaczenie dla
gospodarki i pañstwa jako organizacji. Nie sposób bowiem traktowaæ obowi¹zków administracyjnych na³o¿onych na przedsiêbiorców (np. obowi¹zek
uzyskania wpisu do Rejestru Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego
lub Ewidencji Dzia³alnoci Gospodarczej, obowi¹zek uzyskania numeru sta38
39

Zob. uzasadnienie wyroku TK z dnia 22 maja 2001 r., sygn. K 37/00.
Zob. A. Zwara, Dzisiejsze zadania samorz¹du adwokackiego, Palestra 2006, nr 34,
s. 90 i n.
40 Uchwa³a Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 padziernika 1998 r., nr 2/XVIII/98 ze
zm. wprowadzonymi uchwa³¹ Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r.
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tystycznego REGON) jako przejawu ograniczenia wolnoci dzia³alnoci gospodarczej. Pañstwo winno mieæ pewn¹ dozê informacji o przedsiêbiorcach,
a w pewnych sytuacjach tak¿e wp³yw na nale¿yte wykonywanie dzia³alnoci.
Wszystkie podmioty po spe³nieniu przes³anek, od których ustawa uzale¿nia wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej, mog¹ j¹ podejmowaæ na to¿samych prawach z poszanowaniem zasady równoci. Ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej w art. 19 nak³ada na przedsiêbiorców obowi¹zek
wykonywania czynnoci zawodowych przez osoby legitymuj¹ce siê posiadaniem odpowiednich kwalifikacji i uprawnieñ zawodowych. Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ w sytuacji indywidualnej praktyki to na osobie wykonuj¹cej wolny
zawód spoczywa obowi¹zek posiadania stosownych kwalifikacji i uprawnieñ.
Jak podaje C. Kosikowski, obowi¹zek ten nak³ada na ró¿nego rodzaju organy,
w tym organy samorz¹du zawodowego dysponuj¹ce w imieniu pañstwa
w³adztwem administracyjnym, zobowi¹zanie do weryfikacji posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych czy te¿ legitymowania siê odpowiednimi
dokumentami je potwierdzaj¹cymi41. Nie mo¿e byæ to jednak poczytane za
przejaw ograniczania wolnoci dzia³alnoci gospodarczej, a jest jedynie nastêpstwem specyfiki zwi¹zanej z rodzajem wiadczonych us³ug.
Trudno tak¿e za przejaw ograniczania wolnoci gospodarczej uznaæ obowi¹zek ponoszenia przez cz³onków korporacji pewnych kosztów zwi¹zanych
z funkcjonowaniem samorz¹du zawodowego. Koszty te porównaæ bowiem
mo¿na do podatku na rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostki samorz¹du terytorialnego, co z samej definicji legalnej jest wiadczeniem przymusowym,
a obowi¹zek ten w ¿adnej mierze nie jest poczytywany za przejaw reglamentacji dzia³alnoci gospodarczej42. Wskazaæ tak¿e nale¿y, i¿ to podmioty reprezentowane na zewn¹trz przez samorz¹d zawodowy winny ponosiæ koszty jego
dzia³ania, tym bardziej ¿e pañstwo w ¿aden sposób samorz¹du nie dotuje,
mimo sprawowania w jego imieniu wycinka administracji publicznej.
Reasumuj¹c, zdaniem autora, adwokacki samorz¹d zawodowy i obowi¹zek przynale¿noci do niego wszystkich cz³onków palestry nie stanowi przejawu ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej. Kontrolowanie jakoci wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etycznych przez cz³onków samorz¹du
wi¹¿e siê ze specyfik¹ zawodów zaufania publicznego i nie mo¿e byæ poczytywane w kategoriach reglamentacji dzia³alnoci gospodarczej. Przysz³oæ oraz
wci¹¿ prowadzone pracy legislacyjne poka¿¹ i zdecyduj¹ o dalszym losie
samorz¹du adwokackiego, jego kompetencjach i wp³ywie na wykonywan¹
przez adwokatów dzia³alnoæ gospodarcz¹.
41
42

C. Kosikowski op. cit., s. 107.
T. Kocowski twierdzi, i¿ reglamentacja to bezporednia administracyjnoprawna ingerencja pañstwa w gospodarkê, nie obejmuj¹ca jednak podatków i danin publicznych. Zob. idem,
Reglamentacja dzia³alnoci gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym,
Kolonia Limited 2009.
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Zastosowanie elektronicznego postêpowania
upominawczego z punktu widzenia przedsiêbiorcy
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego i innych ustaw1, wchodz¹c w ¿ycie 1 stycznia 2010 r., wprowadzi³a do polskiej procedury cywilnej elektroniczne postêpowanie upominawcze (EPU). G³ównym celem tej regulacji by³o podniesienie sprawnoci
postêpowania w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych poprzez
wprowadzenie nowoczesnego, informatycznego systemu, umo¿liwiaj¹cego
sprawne rozpoznawanie pozwów i podniesienie jakoci obs³ugi stron w postêpowaniu cywilnym2. Przedsiêbiorcy czêsto dochodz¹ swych roszczeñ na drodze s¹dowej, a w³anie omawiana nowelizacja odzwierciedla zastosowanie
nowych technik i nowych mo¿liwoci komunikacji elektronicznej w wymiarze
sprawiedliwoci3.
Po przerzuceniu na e-s¹d czêci spraw drobnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postêpowania
dowodowego4, zaobserwowano odci¹¿enie s¹dów powszechnych. Rocznie s¹dy
powszechne rozpatruj¹ oko³o 1,2 miliona zwyk³ych postêpowañ upominawczych5. Nowo powsta³y e-s¹d, którym zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Sprawiedliwoci6 zosta³ XVI Wydzia³ Cywilny S¹du Rejonowego w Lublinie7,
1
2

Dz.U. nr 26, poz. 156.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postêpowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. Druk sejmowy
z 31 lipca 2008 r., nr 859, [online] <www.sejm.gov.pl>, s. 1.
3 K. Weitz, [w:] T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, cz. 1:
Postêpowanie rozpoznawcze, t. 2, Warszawa 2009, s. 863.
4 K. Flaga-Gieruszyñska, [w:] A. Zieliñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010, s. 956.
5 M. Domagalski, Elektroniczne pozwy zala³y e-s¹d, Rzeczpospolita z 25 stycznia 2010.
6 Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia s¹du
rejonowego, któremu przekazuje siê rozpoznanie spraw w elektronicznym postêpowaniu upominawczym nale¿¹cym do w³aciwoci innych s¹dów rejonowych (Dz.U. nr 220, poz. 1728).
7 S. Cielak, Elektroniczne postêpowanie upominawcze, MoP 2010, nr 7, s. 361.
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rozpatrzy w ci¹gu roku wiêcej spraw ni¿ przewidywano w trakcie wprowadzania nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego. Planowano, ¿e e-s¹d
w ci¹gu pierwszego roku swojej dzia³alnoci rozpatrzy 400 tys. spraw w EPU,
za wed³ug najnowszych informacji Ministerstwo Sprawiedliwoci szacuje, ¿e
do koñca 2010 r. do e-s¹du wp³ynie oko³o pó³ miliona pozwów8.
Jak na razie w Polsce podobnie jak w Wielkiej Brytanii funkcjonuje tylko
jeden e-s¹d, poniewa¿ ³atwiej utrzymaæ infrastrukturê techniczn¹ systemu
teleinformatycznego w jednym s¹dzie9. Nie jest to jednak warunkiem sine
qua non10, dlatego te¿ niewykluczone, ¿e w wypadku zbyt du¿ego obci¹¿enia
e-s¹du, w celu unikniêcia jego niewydolnoci zbyt du¿¹ liczb¹ pracowników,
powstanie drugi analogiczny e-s¹d11.
Ministerstwo Sprawiedliwoci, kontynuuj¹c pozytywne przyjêcie EPU
w prawie polskim, planuje nadaæ rangê dokumentów urzêdowych wydrukom
z domowej drukarki. Gdy s¹d bêdzie mia³ do czynienia z wydrukiem dokumentu, zobligowany bêdzie do sprawdzenia zawartych w nim informacji.
Zbli¿ona regulacja istnieje ju¿ w wypadku z³o¿enia wniosku o wszczêcie
egzekucji na podstawie tytu³u wykonawczego, którym jest zaopatrzone
w klauzulê wykonalnoci orzeczenie wydane w elektronicznym postêpowaniu
upominawczym. Jeli strona zdecyduje siê na z³o¿enie ww. wniosku drog¹
tradycyjn¹ (na papierze), a nie poprzez system teleinformatyczny obs³uguj¹cy EPU, komornik jest zobligowany m.in. do zweryfikowania treci przedstawionego mu dokumentu12.
Istotnym zamierzeniem Ministerstwa jest ograniczenie liczby sk³adanych do s¹du dokumentów. Przejawia³oby siê to przyk³adowo tym, ¿e spó³ka
z o.o. nie musia³aby wraz z pozwem do³¹czaæ odpisu z Krajowego Rejestru
S¹dowego, a jedynie napisaæ, ¿e jest spó³k¹ z o.o. Prezes spó³ki wskazywa³by
podstawê umocowania zawart¹ w umowie spó³ki znajduj¹cej siê w KRS, podaj¹c numer rejestru i ¿¹daj¹c przy tym, by s¹d sam ustali³ powy¿sze okolicznoci w KRS13.
Konto w e-s¹dzie zak³ada siê na stronie internetowej www.e-sad.gov.pl.
Za³o¿enie konta nie powinno sprawiaæ trudnoci, poniewa¿ przypomina za8 M. Domagalski, Kadrowe i finansowe wsparci dla e-s¹dów, Rzeczpospolita z 6 wrzenia 2010.
9 £. Godziaszek, Informatyczny prze³om w postêpowaniu cywilny? Rozwa¿ania nad elektronicznym postêpowaniem upominawczym, Palestra 2009, nr 910, s. 82.
10 J. Go³aczyñski, £. Godziaszek, Elektroniczne postêpowanie upominawcze, [w:] M. Barczewski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwoci, Warszawa 2009, s. 14.
11 Uzasadnienie do projektu ustawy..., s. 1.
12 J. Jod³owski, [w:] J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, K. Weitz,
Postêpowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 537.
13 R. Krupa-D¹browska, Elektronika mielej wkracza do s¹dów, Rzeczpospolita z 20 wrzenia 2010.
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k³adanie kont e-mailowych, kont w sklepach internetowych b¹d elektronicznych kont bankowych14. Konto EPU przeznaczone jest dla trzech kategorii
podmiotów:
1) zwyk³ych u¿ytkowników, czyli osób fizycznych;
2) pe³nomocników profesjonalnych  radców prawnych, adwokatów,
rzeczników patentowych, oraz radców Prokuratorii Generalnej;
3) u¿ytkowników masowych i pod tym pojêciem ustawodawca rozumie
u¿ytkowników komunikuj¹cych siê z e-s¹dem za pomoc¹ przeznaczonego jedynie do tego celu w³asnego oprogramowania15.
Ró¿nica przy rejestracji polega na tym, ¿e osoby fizyczne podaj¹ dane
osobowe i adres. Powodowie masowi zobligowani zostali do podania swojej
nazwy, nr NIP, nr wpisu w rejestrze, którym najczêciej bêdzie nr z KRS, ale
w przypadku jego braku  nr w innym w³aciwym rejestrze lub ewidencji.
Natomiast pe³nomocnicy zawodowi podaj¹ zajmowane przez nich stanowisko,
funkcjê, oraz nr wpisu na listê. W przeci¹gu 48 godzin od rejestracji na
podany w jej trakcie e-mail zostaje przes³any link aktywuj¹cy konto oraz
indywidualna nazwa u¿ytkownika.
Kolejnym niezbêdnym etapem do korzystania w pe³ni z EPU, czyli sk³adania pozwów i pism procesowych, jest uzyskanie podpisu elektronicznego
zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym16, rozumianym jako dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi
danymi, do których zosta³y do³¹czone lub z którymi s¹ logicznie powi¹zane,
s³u¿¹ do identyfikacji osoby sk³adaj¹cej podpis elektroniczny (art. 126 § 5
k.p.c.)17. Sposób uzyskania podpisu elektronicznego na potrzeby EPU zale¿y
od rodzaju podmiotu ubiegaj¹cego siê o niego. Adwokaci, radcowie prawni
zobligowani s¹ do z³o¿enia wniosków o przydzielenie im podpisu dostêpowego
do e-s¹du za porednictwem w³aciwego organu samorz¹dowego. Natomiast
powodowie masowi zyskuj¹ niezbêdny podpis elektroniczny poprzez udostêpnienie im odpowiedniego oprogramowania od e-s¹du18.
Tak¿e mechanizm uzyskania podpisu elektronicznego do wykorzystania
w EPU dla osoby fizycznej jest bardzo prosty i szybki. Po zalogowaniu siê na
w³asne konto w e-s¹dzie sk³ada siê wniosek o jego wydanie do Centrum
Certyfikacji Elektronicznego Postêpowania Upominawczego. Po z³o¿eniu
wniosku zainteresowany otrzymuje has³o niezbêdne do prawid³owej instalacji certyfikatu w systemie operacyjnym wykorzystywanym przez jego kompu14
15
16
17

B. Draniewicz, Elektroniczne postêpowanie upominawcze, EP 2010, nr 5, s. 6.
Ibidem, s. 6.
Dz.U. nr 130, poz. 1450 z póñ zm.
Obieg sprawy w elektronicznym postêpowaniu upominawczym, Warszawa 30 grudnia
2009, [online] <www.ms.gov.pl>, s. 3.
18 H. Pietrzkowski, Czynnoci procesowe zawodowego pe³nomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, s. 297.

234

Mi³osz Kaczyñski

ter. Okres oczekiwania na has³o wynosi do 2 godzin (autor artyku³u po
z³o¿eniu wniosku otrzyma³ has³o w tej samej minucie). Certyfikat zwyk³ego
podpisu elektronicznego mo¿na stosowaæ w EPU przez 1 rok19. Regulacja ta
jest pewnym novum, odejciem od zasady obligatoryjnego korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomoc¹ kwalifikowanego certyfikatu (art. 3 pkt 2 ustawy o podpisie elektronicznym). Mimo to
niewykluczone, by wszystkie podmioty, dla których przeznaczone jest EPU,
pos³ugiwa³y siê posiadanym ju¿ przez nich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nadal jednak niska popularnoæ bezpiecznego podpisu elektronicznego wp³ywa na jego znikome wykorzystywanie w elektronicznych instytucjach prawnych20. Przyk³adem powy¿szego problemu jest oparcie nowych
przepisów o postêpowaniu rejestrowym (art. 6943 § 3 i 4 k.p.c. oraz 6944 § 2
i 3 k.p.c.) na niezbyt rozpowszechnionym bezpiecznym podpisie elektronicznym, co nie przyczyni³o siê do ich sukcesu21.
Pozostaj¹c przy zagadnieniu rejestracji przedsiêbiorców, nale¿y wskazaæ
art. 19 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze S¹dowym22, który stanowi, ¿e wnioski sk³adane drog¹ elektroniczn¹ powinny byæ
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu. Mo¿na przyj¹æ, ¿e ustawodawca
w uzasadnieniu do nowelizacji sam przyznaje siê do b³êdu, poniewa¿ wprowadzenie powy¿szych regulacji przyczyni³o siê jedynie do pojedynczych przypadków sk³adania wniosków o wpis w Rejestrze drog¹ elektroniczn¹. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, na wzór której tworzono polskie EPU, ju¿ od
kilku lat niemal 50% rejestracji spó³ek by³o dokonywanych online, poniewa¿
wykorzystywany jest zwyk³y podpis elektroniczny23. Dlatego te¿ g³ównym
postulatem autora jest wprowadzenie w postêpowaniu rejestrowym  na
zasadzie analogii z EPU  Centrum Certyfikacji Krajowego Rejestru S¹dowego. Rezygnacja z ograniczenia katalogu rejestrów jedynie do KRS przy rejestracji w e-s¹dzie powodów masowych, a tak¿e odejcie od obowi¹zkowego
pos³ugiwania siê bezpiecznym podpisem elektronicznym jest uzasadnione
tym, ¿e nowelizacja nie wyklucza wnoszenia pozwów do e-s¹du przez podmioty zagraniczne24.
Innymi odrêbnociami charakteryzuj¹cymi EPU jest odejcie od zasady
miejscowej i rzeczowej w³aciwoci s¹du. Tak¿e umowa prorogacyjna jest
19
20
21

B. Draniewicz, op. cit., s. 7.
J. Go³aczyñski, £. Godziaszek, op. cit., s. 20.
£. Godziaszek, Elektroniczna rewolucja w postêpowaniu cywilnym, Jurysta 2009,
nr 1, s. 12.
22 Dz.U. nr 121, poz. 769 z póñ zm.
23 Uzasadnienie do projektu ustawy..., s. 3.
24 A. Harast, Elektroniczne postêpowanie upominawcze (s¹dowe) w wybranych pañstwach
Unii Europejskiej, MoP 2009, nr 20, s. 1094.
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irrelewantna dla EPU25. Zakres przedmiotowy omawianego postêpowania
obejmuje jedynie roszczenia pieniê¿ne, poniewa¿ dotychczas nie istniej¹ ¿adne przepisy szczególne rozszerzaj¹ce dany zakres. Ustawodawca postanowi³
nie ograniczaæ wysokoci roszczeñ pieniê¿nych rozpatrywanych przez e-s¹d.
Dlatego te¿ mo¿e dojæ do sytuacji, gdy powód wnosi pozew o kwotê 120 tys.
z³, a sprawê  pomimo tego, ¿e powinna byæ rozpatrywana jako sprawa
gospodarcza  rozpatruje s¹d rejonowy, a nie okrêgowy26. Warto zaznaczyæ,
¿e EPU jest autonomiczne wobec innych postêpowañ odrêbnych i choæ np.
sprawa kwalifikuje siê do rozpatrzenia w postêpowaniu gospodarczym, wniesienie pozwu przez system teleinformatyczny e-s¹du powoduje, ¿e strona nie
jest obarczona prekluzj¹ dowodow¹ powi¹zan¹ z postêpowaniem gospodarczym27. Odmiennoæ EPU wyra¿a siê równie¿ wprowadzeniem zasady niedo³¹czania odpisów pism, za³¹czników i pe³nomocnictwa28.
Po udanej rejestracji oraz uzyskaniu niezbêdnego podpisu elektronicznego strona zainteresowana mo¿e zacz¹æ wnosiæ pozwy. Interfejs dostêpu do
systemu teleinformatycznego e-s¹du zawiera wszelkie pouczenia maj¹ce zapobiegaæ zaistnieniu braków formalnych pism oraz u³atwia ich konstruowanie. Dla potrzebuj¹cych pomocy w sprawach technicznych oraz dotycz¹cych
zasad funkcjonowania systemu stworzono call center, czyli mo¿liwoæ skontaktowania siê z osobami kompetentnymi do udzielania wskazówek zarówno
drog¹ telefoniczn¹, jak i mailow¹29.
Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e EPU jest przeznaczone g³ównie dla
powodów masowych, takich jak us³ugodawcy b¹d sprzedawcy. Sk³adaj¹ oni
wiele pozwów opartych na podobnych stanach faktycznych udowodnionych
dokumentami, najczêciej fakturami b¹d rachunkami. Opisuj¹c dok³adnie
dowód, na podstawie którego opiera swoje roszczenie, powód winien m.in.
podaæ numer faktury, wysokoæ nale¿nej kwoty, a tym samym u³atwiæ pozwanemu weryfikacjê zaleg³ej op³aty30. Argumentem przemawiaj¹cym za atrakcyjnoci¹ wykorzystywania EPU s¹ równie¿ przes³anki finansowe, poniewa¿
powód uiszcza jedynie czwart¹ czêæ op³aty i nie jest zobligowany do uzupe³nienia reszty op³aty w przeciwieñstwie do postêpowania nakazowego31. Nale¿y zaakcentowaæ równie¿ mo¿liwoæ u³atwienia, usprawnienia i zaoszczêdze25
26
27
28
29

£. Godziaszek, Informatyczny prze³om..., s. 82.
B. Draniewicz, op. cit., s. 7.
£. Godziaszek, Informatyczny prze³om..., s. 82 i n.
Uzasadnienie do projektu ustawy..., s. 3.
S. Kotecka, Informatyzacja postêpowania cywilnego w prawie polskim, [w:] J. Go³aczyñski (red.), Informatyzacja postêpowania s¹dowego w prawie polskim i wybranych pañstwach,
Warszawa 2009, s. 201 i n.
30 Ibidem, s. 202.
31 T. Zembrzuski, Biuro Analiz Sejmowych, Opinia prawna do projektu ustawy o zmianie
ustawy  kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 859),
[online] <www.orka.sejm.gov.pl>, s. 12.
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nia czasu przez powodów masowych korzystaj¹cych z e-s¹du. U¿ywaj¹c odpowiednich technik i programów komputerowych, mog¹ oni wnosiæ nawet po
kilka tysiêcy pozwów dziennie, pos³uguj¹c siê tzw. paczkami pozwów32.
Mo¿liwoæ skorzystania z EPU przez osoby fizyczne i osoby prawne jest
fakultatywna, dlatego te¿ pozostawiono zwyk³e postêpowanie upominawcze
oraz postêpowanie w sprawach gospodarczych dla stron, które nie chc¹ korzystaæ z s¹dzenia siê drog¹ elektroniczn¹. Jako ¿e podmioty w postêpowaniu gospodarczym wystêpuj¹ g³ównie z roszczeniami pieniê¿nymi, a dzia³alnoæ e-s¹du wp³ywa na przypieszenie ich rozpatrywania, nale¿y spodziewaæ
siê jego pozytywnego wp³ywu na warunki funkcjonowania przedsiêbiorczoci
w kraju33. Korzystanie z wci¹¿ rozwijaj¹cych siê i coraz bardziej doskonalszych technologii komunikacyjnych jest zjawiskiem koniecznym, nieodwracalnym, jak równie¿ wymagaj¹cym ci¹g³ej troski o doskonalenie.

32 G. Tylec, P. Telusiewicz, Elektroniczne postêpowanie upominawcze  pierwsze 3 miesi¹ce. Uwagi dotycz¹ce praktyki funkcjonowania, MoP 2010, nr 14, s. 814.
33 Uzasadnienie do projektu ustawy..., s. 13.
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Ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej
prowadzonej pod kontrol¹ S³u¿by Celnej
Punktem wyjcia do rozwa¿añ nad ograniczeniami dzia³alnoci gospodarczej jest aktywnoæ pañstwa oraz oddzia³ywanie jego organów na tê dzia³alnoæ. Zgodnie z art. 22 Konstytucji RP1 ograniczenia takie s¹ dopuszczalne
tylko w drodze ustawy i tylko ze wzglêdu na wa¿ny interes publiczny. Do
podstawowych zaliczamy: reglamentacjê dzia³alnoci gospodarczej, dzia³alnoæ regulowan¹ oraz zobowi¹zania publicznoprawne, jakimi s¹ podatki
i daniny publiczne, a tak¿e kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
Na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa dzia³alnoæ ta podlega kontroli
przez ró¿ne organy pañstwa, do których niew¹tpliwie nale¿y S³u¿ba Celna.
Kontrola dzia³alnoci gospodarczej wykonywana przez organy S³u¿by Celnej
polega na sprawdzaniu prawid³owoci przestrzegania przepisów prawa przez
zobowi¹zane do tego podmioty.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi, trzeba zaznaczyæ, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza opiera siê na ogólnych zasadach ukszta³towanych przez system prawny
pañstwa, które okrelaj¹ funkcjonowanie podmiotów na rynku gospodarczym.
Oczywiste jest, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza wymaga wolnoci w dzia³aniu
i swobody w urzeczywistnianiu inicjatyw gospodarczych.
Celem niniejszej analizy bêdzie próba scharakteryzowania dzia³alnoci
gospodarczej oraz kontroli wykonywanej przez S³u¿bê Celn¹, a tak¿e wynikaj¹cych z niej ograniczeñ w prowadzeniu tej dzia³alnoci. Charakter opracowania nie pozwala jednak¿e na szersze omówienie wszystkich istniej¹cych
problemów.

1 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78,
poz. 483 z pón. zm.).
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1. Dzia³alnoæ gospodarcza
Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej2, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany
i ci¹g³y. Materia prawna dotycz¹ca tej dzia³alnoci wskazuje na jej typy,
które okrelono w sposób tak ogólny, ¿e stwarza to mo¿liwoæ objêcia nimi
ró¿nych dziedzin aktywnoci. W wyroku z dnia 24 maja 1991 r. Naczelny S¹d
Administracyjny stwierdzi³, ¿e dzia³alnoci gospodarczej nie sprowadza siê
tylko do procesów technologicznych i zjawisk ekonomicznych zachodz¹cych
w toku tej dzia³alnoci, ale równie¿ do czynnoci faktycznych i prawnych
zwi¹zanych z uzyskiwaniem efektów w jej prowadzeniu3.
Zagadnieniem nierozerwalnie zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
jest pojêcie przedsiêbiorcy. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy przedsiêbiorc¹
jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemaj¹ca
osobowoci prawnej, która na mocy innych ustaw uzyska³a zdolnoæ prawn¹.
Natomiast art. 4 pkt 2 tej¿e ustawy uzupe³nia zbiór tych osób o wspólników
spó³ek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoci gospodarczej. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e przedsiêbiorc¹ nie jest spó³ka prawa cywilnego, lecz jej wspólnicy jako osoby fizyczne4.
Osoba fizyczna to ka¿da osoba, która ma prawo do podjêcia i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Osoby fizyczne o ograniczonej zdolnoci do
czynnoci pranych mog¹ byæ reprezentowane przez pe³nomocnika lub przedstawiciela. Osoby zastêpuj¹ce przedsiêbiorcê przy dokonywaniu czynnoci
prawnych s¹ zobowi¹zane do uzyskania umocowania ustawowego lub wynikaj¹cego z orzeczenia s¹du. Jednak nale¿y stwierdziæ, ¿e przedsiêbiorc¹ mo¿e
byæ osoba fizyczna o pe³nej zdolnoci do czynnoci prawnej. Powodem takiego
twierdzenia jest przepis art. 11 kodeksu cywilnego5, w którym osoby ma³oletnie i czêciowo ubezw³asnowolnione nie mog¹ bez zgody przedstawiciela
ustawowego podejmowaæ ¿adnych czynnoci prawnych6. Bior¹c powy¿sze pod
uwagê, nale¿y wskazaæ, ¿e dzia³anie za porednictwem przedstawiciela jest
sprzeczne z ustawow¹ definicj¹ przedsiêbiorcy zawart¹ w art. 4 ustawy
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, gdy¿ przy uzyskiwaniu koncesji przeszkod¹ jest ograniczona zdolnoci do czynnoci prawnych. W wyroku
2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U.
z 2007 r., nr 155, poz. 1095).
3 Wyrok NSA z dnia 24 maja 1991 r., SA 294/91 NSA we Wroc³awiu [online] <http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BAC05D5D38>.
4 J. Sieñczy³o-Chlabicz, E. Bieniek-Koronkiewicz, Podejmowanie i wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej, Warszawa 2002, s. 54.
5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
6 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 83.
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z dnia 19 stycznia 1998 r. Naczelny S¹d Administracyjny stwierdzi³, ¿e niemo¿liwe jest udzielenie koncesji ma³oletniemu na prowadzenie dzia³alnoci
okrelonego rodzaju7.
Osob¹ prawn¹ nazywamy jednostkê organizacyjn¹, która z mocy obowi¹zuj¹cego prawa mo¿e byæ podmiotem praw i obowi¹zków, zw³aszcza
o charakterze maj¹tkowym8. Celem tworzenia jednostek organizacyjnych posiadaj¹cych osobowoæ prawn¹ i wykonuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ jest
oddzielenie maj¹tku przedsiêbiorstwa od maj¹tków osób organizuj¹cych
i kieruj¹cych dzia³aniami przedsiêbiorstwa. W dzia³alnoci gospodarczej osób
prawnych maj¹tek przedsiêbiorstwa stanowi okrelony kapita³ za³o¿ycielski
oraz to co przedsiêbiorstwo wypracowa³o dziêki dzia³alnoci gospodarczej.
Jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej, które na
mocy innej ustawy uzyska³y zdolnoæ prawn¹ do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, to np. spó³ki osobowe.
Wobec powy¿szego nale¿y wskazaæ, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza oraz jej
prowadzenie odbywa siê w przestrzeni wzajemnych oddzia³ywañ pañstwa,
przedsiêbiorców oraz spo³eczeñstwa. Relacje miêdzy tymi podmiotami zosta³y
okrelone w przepisach prawa, które wskazuj¹ m.in. zasady dzia³alnoci gospodarczej, swobodê co do jej podejmowania, formy organizacyjno-prawnej
oraz zorganizowania przedsiêbiorstwa9. Wolnoæ ta przejawia siê równie¿
w wyborze jej rodzaju, miejsca prowadzenia, zawierania umów, a tak¿e
w rywalizacji z innymi podmiotami gospodarczymi.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w z³o¿onym systemie organizacyjnym, jakim jest pañstwo oraz sk³adaj¹ce siê na nie systemy spo³eczno-gospodarcze,
trudno wyobraziæ sobie absolutnie wolne funkcjonowanie gospodarki. Wymaga ona bowiem kierowania i prowadzenia w sposób powi¹zany z ogólnonarodowym interesem publicznym10. Prawid³owe funkcjonowanie aparatów administracyjnych pañstwa nie jest mo¿liwe bez wprowadzenia prawnych
ograniczeñ. W³aciwe ich rozumienie odnajdujemy w orzeczeniu Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r., gdzie do ograniczeñ dzia³alnoci
gospodarczej zaliczono m.in. przymus p³acenia podatków11. Konstruowanie
tych ograniczeñ jest zadaniem ustawodawcy i s³u¿y kierowaniu gospodark¹
jako ca³oci¹ poprzez reagowanie na zmieniaj¹ce siê potrzeby pañstwa oraz
zagro¿enia mog¹ce destabilizowaæ równowagê gospodarcz¹12. Bior¹c powy¿7
8

Wyrok NSA z 19 stycznia 1998 r., II S.A. 1238/97, Pr. Gosp. 1998, nr 11, s. 2225.
E. £êtowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1993, s. 82 i n.; J. Gajda,
Z. Gawlik, Podstawy prawa cywilnego. Czêæ ogólna, Warszawa 1999, s. 75 i n.
9 M. Zdyb, Prawo dzia³alnoci gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada
1999 r., Kraków 2000, s. 7189.
10 C. Kosikowski, Wolnoæ gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995, s. 19 i n.
11 Orzeczenie TK z 26 kwietnia 1995 r., K11/94, OKT 1995, nr 1, poz. 12.
12 R.W. Kaszubski, K. Radzikowski, Wolnoæ gospodarcza i warunki dopuszczalnoci jej
ograniczeñ, Glosa 2000, s. 13.

240

Anna Kobylska

sze pod uwagê, mo¿na stwierdziæ, ¿e kontrola wykonywana przez S³u¿bê
Celn¹ niew¹tpliwie nale¿y do katalogu ograniczeñ dzia³alnoci gospodarczej,
a tak¿e jest przejawem interwencjonizmu pañstwa w gospodarkê.

2. Kontrola dzia³alnoci gospodarczej wykonywana
przez S³u¿bê Celn¹
W myl art. 2 ustawy o S³u¿bie Celnej13 organy S³u¿by Celnej realizuj¹
politykê celn¹ w czêci dotycz¹cej przewozu i wywozu towarów oraz wykonuj¹ inne zadania wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych. Nale¿¹ do nich czynnoci
zwi¹zane z nadawaniem towarom przeznaczeñ celnych, wymiar i pobór nale¿noci celnych i innych op³at zwi¹zanych z przewozem i wywozem towarów,
podatku od towarów i us³ug z tytu³u importu oraz podatku akcyzowego,
a tak¿e podatku od gier oraz op³at i dop³at, o których mowa w ustawie
o grach hazardowych14. Ponadto S³u¿ba Celna zajmuje siê wykonywaniem
zadañ wynikaj¹cych z przepisów wspólnotowych reguluj¹cych statystykê dotycz¹c¹ obrotu towarowego, rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem
i zwalczaniem przestêpstw zwi¹zanych z tym obrotem. Zgodnie z przepisami
ustawy, do zadañ S³u¿by Celnej nale¿y równie¿ wykrywanie przestêpstw
skarbowych i wykroczeñ skarbowych oraz ciganie sprawców w zakresie
okrelonym w kodeksie karnym skarbowym15, a tak¿e zwalczanie przestêpstw i wykroczeñ przeciwko m.in. zdrowiu16, dobrom kultury17, prawom
w³asnoci intelektualnej18.
Omawiana regulacja nak³ada na S³u¿bê Celn¹ wykonywanie kontroli,
która jest prowadzona w oparciu o analizê ryzyka. Celem przedmiotowej
analizy jest rozpoznawanie i oszacowanie wielkoci ryzyka oraz ustalenie
rodków niezbêdnych do jego ograniczenia. Ryzyko oznacza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia naruszenia przepisów prawa. Nale¿y wyjaniæ, ¿e do organów S³u¿by Celnej zaliczamy ministra w³aciwego do spraw finansów publicznych, Szefa S³u¿by Celnej, dyrektorów izb celnych oraz naczelników
urzêdów celnych.
13
14

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o S³u¿bie Celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323 z póñ. zm.).
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540
z pón. zm.).
15 Ustawa z dnia 10 wrzenia 1999 r.  Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r., nr 111,
poz. 765 z pón. zm.).
16 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485
z pón. zm.).
17 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr
162, poz. 1568 z pón. zm.).
18 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.,
nr 90, poz. 631 z pón. zm.).
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W art. 30 ustawy o S³u¿bie Celnej okrelony zosta³ zakres przedmiotowy
kontroli polegaj¹cej na sprawdzeniu prawid³owoci przestrzegania przepisów
prawa przez zobowi¹zane do tego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoci prawnej. Podmioty te s¹ zobowi¹zane
do przestrzegania przepisów prawa celnego okrelaj¹cego wymiar i pobór
nale¿noci celnych oraz nadawanie towarom przeznaczeñ celnych, a tak¿e
respektowania prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania
i zu¿ywania wyrobów akcyzowych, w szczególnoci ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, ska¿ania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania,
wydawania, przewozu i niszczenia oraz w zakresie stosowania i oznaczania
tych wyrobów znakami akcyzy, a tak¿e przestrzeganie przepisów reguluj¹cych urz¹dzanie oraz prowadzenie gier i zak³adów wzajemnych. Na podstawie delegacji ustawowej z art. 50 ust. 1 pkt 1 tej¿e ustawy minister w³aciwy
do spraw finansów publicznych okrela w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owy
zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych19.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nale¿y dokonaæ analizy uprawnieñ funkcjonariuszy celnych do ¿¹dania udostêpnienia akt, ksi¹g i wszelkiego rodzaju
ewidencji oraz dokumentów zwi¹zanych z przedmiotem kontroli. W toku
przeprowadzania czynnoci kontrolnych posiadaj¹ oni prawo do legitymowania lub ustalania to¿samoci osób, przeszukiwania osób i pomieszczeñ oraz
przes³uchiwania wiadków, a tak¿e badania towarów, zasiêgania opinii bieg³ych i nak³adania zamkniêæ urzêdowych20. W myl art. 32 ustawy o S³u¿bie
Celnej, funkcjonariusza zostali uprawnieni do wstêpu oraz poruszania siê po
terenie podmiotu, który podlega kontroli, bez potrzeby uzyskania przepustki,
a tak¿e do wydawania osobom poleceñ okrelonych zachowañ w granicach
niezbêdnych do wykonywania czynnoci albo w celu unikniêcia bezporedniego zagro¿enia bezpieczeñstwa osób lub mienia.
Zgodnie z art. 64 omawianej ustawy, podmioty gospodarcze podlegaj¹
urzêdowemu sprawdzeniu przed rozpoczêciem dzia³alnoci oraz po przerwie
w jej prowadzeniu trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. W myl omawianego
przepisu urzêdowe sprawdzenie polega na wykonywaniu czynnoci w celu
ustalenia, czy s¹ zapewnione warunki i rodki do sprawnego przeprowadzania kontroli. Na okolicznoæ tych czynnoci sprawdzaj¹cych podmioty gospodarcze s¹ zobowi¹zane do przed³o¿enia w³aciwemu naczelnikowi urzêdu celnego zg³oszenia, które zosta³o okrelone w rozporz¹dzeniu w sprawie
urzêdowego sprawdzenia21, wraz z za³¹czon¹ dokumentacj¹.
19 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych
wyrobów akcyzowych (Dz.U. nr 86, poz. 555 z pón. zm.).
20 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamkniêæ
urzêdowych (Dz.U. nr 202, poz. 1563).
21 Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzêdowego
sprawdzenia (Dz.U. nr 222, poz. 1757).
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Specyfika kontroli prowadzonej przez S³u¿bê Celn¹ polega na tym, ¿e
w sposób sta³y lub doranie nadzorowane s¹ urzêdowo istotne operacje gospodarcze wykonywane przez podmioty gospodarcze. Sta³e przeprowadzanie
kontroli zwi¹zane jest z bezporednim uczestniczeniem funkcjonariuszy celnych w czynnociach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ wytwarzania, oczyszczania,
odwadniania alkoholu etylowego oraz produkcj¹ napojów alkoholowych. Dorane wykonywanie kontroli wynika z czynnoci prowadzonych okresowo
przez podmioty gospodarcze, których weryfikacji dokonuje w³aciwy naczelnik urzêdu celnego. Nale¿y wskazaæ, ¿e kontrola dzia³alnoci gospodarczej
wykonywana jest na podstawie imiennego upowa¿nienia do kontroli oraz
legitymacji s³u¿bowej.

3. Ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej
pod kontrol¹ S³u¿by Celnej
Ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej pod kontrol¹ S³u¿by Celnej znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o S³u¿bie
Celnej oraz ustawy o podatku akcyzowym22. Dotycz¹ zapewnienia przez pomioty gospodarcze warunków i rodków do sprawnego przeprowadzania kontroli, dope³nienia formalnoci, spe³nienia wymogów okrelonej formy organizacyjnej, wyjawienia tajemnicy handlowej przedsiêbiorcy, receptur oraz
procesów technologicznych, z³o¿enia zabezpieczenia akcyzowego, a tak¿e korzystania z rzeczy przez podmioty gospodarcze.
3.1. Warunki oraz rodki do wykonywania kontroli
Obowi¹zek zapewnienia warunków i rodków przez podmioty gospodarcze zosta³ okrelony w art. 33 i 34 ustawy o S³u¿bie Celnej. Podmioty podlegaj¹ce kontroli zobowi¹zane s¹ m.in. umo¿liwiæ wgl¹d do dokumentacji
i ewidencji objêtych kontrol¹, udzieliæ niezbêdnej pomocy technicznej, udostêpniæ towary, urz¹dzenia, rodki transportu, a tak¿e umo¿liwiæ przeprowadzanie inwentaryzacji oraz zapewniæ warunki do wykonywania czynnoci
kontrolnych poprzez wyznaczenie samodzielnego pomieszczenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynnoci i liczby funkcjonariuszy je wykonuj¹cych oraz miejsca do przechowywania dokumentów. W celu zapewnienia
ww. warunków i rodków podmioty gospodarcze przygotowuj¹ i oznaczaj¹
urz¹dzenia, pomieszczenia i naczynia s³u¿¹ce do wykonywania dzia³alnoci
oraz dostosowuj¹ te urz¹dzenia i pomieszczenia do nak³adania zamkniêæ
22 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U z 2009 r., nr 3, poz. 11
z pón. zm.).
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urzêdowych. Na podstawie art. 64 ustawy o S³u¿bie Celnej wszystkie te
czynnoci podlegaj¹ weryfikacji oraz zatwierdzeniu przez w³aciwego naczelnika urzêdu celnego w toku urzêdowego sprawdzenia. Rozstrzygniêcie
w przedmiotowej sprawie wydaje w³aciwy naczelnik urzêdu celnego w drodze decyzji, je¿eli podmiot rozpoczyna dzia³alnoæ pod kontrol¹ lub postanowienia w przypadku zg³oszenia zmian do urzêdowego sprawdzenia.
Nale¿y wskazaæ, ¿e zg³oszenie wraz z za³¹czon¹ dokumentacj¹ i protoko³em z czynnoci sprawdzaj¹cych sk³ada siê na akta weryfikacyjne podmiotu,
które s¹ sporz¹dzane w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz akt pozostaje u w³aciwego naczelnika urzêdu celnego, a drugi podmiot podlegaj¹cy
weryfikacji przechowuje w miejscu, w którym j¹ przeprowadzono. Akta weryfikacyjne zabezpieczone s¹ urzêdowo pieczêciami w³aciwego naczelnika
urzêdu celnego z kolejno ponumerowanymi kartami.
3.2. Dope³nienie formalnoci
Problematyka dope³niania formalnoci jest zwi¹zana z obowi¹zkiem
zg³aszania w³aciwemu naczelnikowi urzêdu celnego w okrelonych terminach czynnoci podejmowanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. Terminy zg³oszeñ s¹ ró¿ne i wynikaj¹ z ustawy o S³u¿bie Celnej
oraz z ustawy o podatku akcyzowym, a tak¿e aktów wykonawczych do tych
ustaw. Dotycz¹ one bezporedniego uczestnictwa funkcjonariuszy celnych
w czynnociach zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ podmiotu gospodarczego, który
przesy³a w³aciwemu naczelnikowi urzêdu celnego lub komórce sta³ej kontroli, co najmniej na dzieñ przed zamierzonym wykonywaniem czynnoci, pisemn¹ informacjê zawieraj¹c¹ dane dotycz¹ce terminu, rodzaju wyrobu akcyzowego oraz jego iloci.
W przypadku urzêdowego sprawdzenia podmiot przesy³a w³aciwemu
naczelnikowi urzêdu celnego, co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem dzia³alnoci, zg³oszenie oraz dokumentacjê dotycz¹c¹ tej dzia³alnoci, natomiast
zmiany w zakresie ww. sprawdzenia w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym dokonaniem zmian lub nie póniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia
uzyskania dokumentu podlegaj¹cego zg³oszeniu. Je¿eli zg³oszenie dotyczy
wznowienia dzia³alnoci po przerwie trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce, podmiot
ma obowi¹zek co najmniej na 14 dni przes³aæ w³aciwemu naczelnikowi urzêdu celnego owo zg³oszenie w zakresie jej wznowienia.
Wobec powy¿szego na uwagê zas³uguje fakt, ¿e ka¿da czynnoæ zamierzona przez podmiot gospodarczy podlega zg³oszeniu w formie pisemnej do
w³aciwego naczelnika urzêdu celnego, co mo¿e rodziæ ograniczenia w wykonywaniu dzia³alnoci gospodarczej przez ten podmiot.
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3.3. Formy organizacyjne
Wymóg, który nak³ada ustawa o podatku akcyzowym, nie dotyczy stricte
wyboru formy organizacyjno-prawnej, któr¹ jest prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka niemaj¹ca
osobowoci prawnej. Przedsiêbiorca, decyduj¹c siê na wykonywanie dzia³alnoci pod kontrol¹ S³u¿by Celnej w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi,
podejmuje ju¿ wczeniej czynnoci zwi¹zane z wyborem formy organizacyjnoprawnej. Omawiana regulacja ze swej istoty wymaga prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w formach organizacyjnych podmiotu prowadz¹cego sk³ad
podatkowy, zarejestrowanego odbieraj¹cego lub zarejestrowanego wysy³aj¹cego, podmiotu porednicz¹cego oraz podmiotu zu¿ywaj¹cego.
Ograniczenie wynikaj¹ce z okrelenia wyboru formy organizacyjnej przejawia siê w uzyskaniu zgody w³aciwego naczelnika urzêdu celnego na wykonywanie owej dzia³alnoci. Oprócz przedstawienia wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub rejestru przedsiêbiorców, koncesji oraz zezwoleñ na
wykonywanie dzia³alnoci reglamentowanej, numeru identyfikacji podatkowej, a tak¿e numeru REGON, podmiot gospodarczy ma obowi¹zek wybraæ
formê organizacyjn¹, pod któr¹ bêdzie wykonywa³ dzia³alnoæ podlegaj¹c¹
kontroli S³u¿by Celnej. Zatem przy dope³nieniu wszystkich formalnoci ewidencyjnych, które s¹ uci¹¿liwe i z³o¿one, podmiot gospodarczy jest obowi¹zany podj¹æ decyzjê w zakresie wyboru jednej z form organizacyjnych, co poci¹ga za sob¹ poddanie siê rejestracji jako podatnik podatku akcyzowego, ocenie
miejsca prowadzenia dzia³alnoci oraz weryfikacji. Powoduje to ograniczenia
w dzia³aniu i wykonywaniu zamierzonych czynnoci, a nawet odmowie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej pod kontrol¹ S³u¿by Celnej.
3.4. Tajemnica handlowa, receptury oraz procesy technologiczne
Wymóg wyjawienia tajemnicy handlowej, receptur oraz procesu technologicznego jest zwi¹zany z uzyskaniem zezwolenia w zakresie produkcji i obrotu wyrobami akcyzowymi. Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o S³u¿bie
Celnej podmioty podlegaj¹ce kontroli s¹ obowi¹zane umo¿liwiæ wgl¹d w dokumenty i ewidencje objête kontrol¹, a zw³aszcza dokumenty handlowe, ksiêgowe i finansowe, nawet je¿eli maj¹ one charakter poufny.
Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporz¹dzenia w sprawie urzêdowego sprawdzenia,
do zg³oszenia przes³anego przed rozpoczêciem dzia³alnoci do³¹cza siê szkic
sytuacyjny miejsca prowadzenia dzia³alnoci, wykaz urz¹dzeñ i zakres ich
u¿ytkowania, opis procesu technologicznego i postêpowania technicznego
oraz instrukcjê wewnêtrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, równie¿ dotycz¹cej przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, wykaz
upowa¿nionych przez podmiot osób odpowiedzialnych za wykonywanie
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powierzonych im obowi¹zków w zakresie objêtym kontrol¹ oraz dokumenty
wymagane na podstawie przepisów odrêbnych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ podlegaj¹c¹ kontroli. Podmioty gospodarcze zobowi¹zane zosta³y
do wyjawienia receptur oraz procesów technologicznych organom S³u¿by Celnej, które chroni¹ powierzone im tajemnice. W art. 721 § 1 k.c. okrelona
zosta³a podstawa do ochrony tajemnicy handlowej, procesu technologicznego
oraz receptur, gdy¿ stanowi¹ one tajemnicê handlow¹ przedsiêbiorcy. Zgodnie ze wskazanym przepisem, je¿eli w toku negocjacji strona udostêpni informacje z zastrze¿eniem poufne, druga strona jest obowi¹zana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania
tych informacji dla w³asnych celów, chyba ¿e strony uzgodni³y inaczej.
W przypadku naruszenia warunków uprawniony mo¿e ¿¹daæ od drugiej strony naprawienia szkody. Prawo cywilne wyra¿a ogóln¹ normê ochrony, nawet
nie tyle tajemnicy handlowej, co informacji. Natomiast ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji23 w art. 11 ust. 4 wskazuje na ochronê informacji
posiadaj¹cej wartoæ gospodarcz¹, która obejmuje ró¿ne tajemnice, w tym
tajemnicê handlow¹24.
Na tle powy¿szych uwag nale¿y wyjaniæ, ¿e receptura to tajemnica
przedsiêbiorstwa rozumiana jako nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne (art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Przez recepturê rozumie siê wzór,
formu³ê, przepis normuj¹cy proporcje okrelonych sk³adników przypadaj¹cych na produkt.
Z kolei proces technologiczny to uporz¹dkowany ilociowo i jakociowo
zbiór czynnoci zmieniaj¹cych w³aciwoci fizyczne (kszta³t, wielkoæ) lub
chemiczne okrelonej substancji. Proces wraz z czynnociami pomocniczymi
(przemieszczeniem materia³u) stanowi produkcjê, w wyniku której otrzymuje
siê produkt. Do przed³o¿enia w³aciwemu naczelnikowi urzêdu celnego procesu produkcyjnego s¹ zobowi¹zane wszystkie podmioty gospodarcze, które
dokonuj¹ produkcji wyrobów akcyzowych oraz ich zu¿ycia.
3.5. Zabezpieczenie akcyzowe
Zgodnie z art. 63 ustawy o podatku akcyzowym, obowi¹zek z³o¿enia
zabezpieczenia akcyzowego spoczywa na przedsiêbiorcach niepodlegaj¹cych
zwolnieniu ze z³o¿enia tego zabezpieczenia, które stanowi pokrycie w okrelonej kwocie powsta³ego albo mog¹cego powstaæ zobowi¹zania podatkowego.
Sk³adane jest na czas oznaczony albo nieoznaczony dla zagwarantowania
23 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
24 Zob. [online] <www.monitorprawniczy.pl>.
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pokrycia jednego albo wielu zobowi¹zañ podatkowych. Na wniosek podmiotu
zobowi¹zanego do z³o¿enia zabezpieczenia akcyzowego w³aciwy naczelnik
urzêdu celnego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe w formie depozytu
w gotówce, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, czeku, weksla w³asnego oraz innego dokumentu maj¹cego wartoæ p³atnicz¹.
Z³o¿enie zabezpieczenia akcyzowego ogranicza podjêcie dzia³alnoci
w zakresie wyrobów akcyzowych, gdy¿ podmioty gospodarcze czêæ swoich
rodków finansowych przeznaczaj¹ na zabezpieczenie powsta³ych albo mog¹cych powstaæ zobowi¹zañ podatkowych. Nale¿y wskazaæ, ¿e ww. rodki mog³yby zostaæ wprowadzone do obrotu gospodarczego, co umo¿liwi³oby ich lepsze wykorzystywanie.
3.6. Korzystanie z rzeczy
Ograniczenie dotycz¹ce korzystania z rzeczy przez podmioty gospodarcze
wynika z art. 42 ustawy o S³u¿bie Celnej, który okrela nak³adanie zamkniêæ
urzêdowych przez funkcjonariuszy celnych na pomieszczenia, urz¹dzenia
i naczynia wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoci podlegaj¹cej kontroli. W art. 140 k.c. zosta³o okrelone prawo korzystania z rzeczy. Przepis ten
wskazuje na mo¿liwoæ pe³nego rozporz¹dzania jak¹ rzecz¹, a w³aciciel ma
uprawnienie do jej posiadania, u¿ytkowania, pobierania po¿ytków i innych
dochodów z rzeczy, zbycia, przetwarzania, zu¿ycia lub zniszczenia. Nale¿y
wyjaniæ, ¿e podmioty gospodarcze do ww. praw maj¹ pe³ny dostêp, gdy¿ s¹
w³acicielem lub dzier¿awc¹ rzeczy, nawet jeli wykonuj¹ dzia³alnoæ pod
kontrol¹ S³u¿by Celnej. Jednak warunkiem koniecznym jest zg³oszenie w³aciwemu naczelnikowi urzêdu celnego korzystania z rzeczy, w której znajduj¹
siê wyroby akcyzowe. Zgodnie z art. 279 k.k.25 brak takiego zg³oszenia skutkuje odpowiedzialnoci¹ karn¹ za przestêpstwo kradzie¿y z w³amaniem. Podkrelenia wymaga, fakt ¿e przedsiêbiorca na w³asnym terenie nie mo¿e wejæ
do pomieszczenia, na które zosta³y na³o¿one zamkniêcia urzêdowe, naprawiæ
urz¹dzeñ zabezpieczonych tymi zamkniêciami, co w efekcie skutkuje ograniczeniem korzystania z rzeczy.

Uwagi koñcowe
Poddaj¹c analizie ograniczenia dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej
pod kontrol¹ S³u¿by Celnej, nale¿y stwierdziæ, ¿e bez w¹tpienia omawiane
przepisy ograniczaj¹ swobodê i wolnoæ prowadzenia owej dzia³alnoci. Imperatywne formy dzia³ania pañstwa (zakazy i nakazy) ograniczaj¹ podmioty
25

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z póñ. zm.).
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gospodarcze w celu wymuszenia wykonania obowi¹zków okrelonych w porz¹dku prawnym. Jednoczenie dzia³ania pañstwa maj¹ charakter ingerencji
w sferê gospodarki na rzecz rozwoju gospodarczego. Wydaje siê, ¿e s¹ to
dzia³ania o charakterze wspieraj¹cym i niew³adczym.
Dzia³alnoæ organów w³adzy publicznej, bêd¹cych podmiotami prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego, jest dzia³alnoci¹ kreatywn¹ i perspektywiczn¹26. Administracja celna równie¿ pe³ni rolê s³u¿ebn¹ wobec obywateli
i przedsiêbiorców, d¹¿y do tego, aby legalna dzia³alnoæ gospodarcza, która
nie rodzi ryzyka powstawania strat w bud¿ecie pañstwa oraz nie zagra¿a
w inny sposób spo³eczeñstwu, by³a prowadzona w oparciu o ow¹ kreatywnoæ, swobodê oraz wolnoæ, a nade wszystko wspó³pracê z organami S³u¿by
Celnej. W tym miejscu nale¿y wskazaæ, ¿e w aktualnie nastêpuje redukcja
ograniczeñ dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej w zakresie objêtym przez
S³u¿bê Celn¹, jednak przy stosowaniu skutecznych systemów kontroli przez
wprowadzanie elektronicznych systemów do obrotu gospodarczego. Co wiêcej, nowoczesna administracja celna stwarza sprzyjaj¹ce warunki rozwoju
legalnej dzia³alnoci gospodarczej, choæ pozostaje wymagaj¹ca wobec podmiotów gospodarczych.
Niniejsze opracowanie oczywicie nie wyczerpuje tematyki zwi¹zanej
z ograniczeniami dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej pod kontrol¹ S³u¿by
Celnej, stanowi jedynie przyczynek do dalszych rozwa¿añ nad owymi ograniczeniami, swobod¹ oraz wolnoci¹ gospodarcz¹, a tak¿e wykonywan¹ kontrol¹.

26 K. Kokociñska, Wolnoæ gospodarcza w dokumentach programowych rz¹du, [w:]
B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliñski (red.), Prawo wobec wyzwañ wspó³czesnoci, t. V, Poznañ
2008. C. Kosikowski wskazuje, ¿e dzia³alnoæ pañstwa to nie tylko udzielanie ochrony prawnej,
ale tak¿e dzia³alnoæ kreatywna  tworzenie polityki gospodarczej, strategii, programów oddzia³ywuj¹cych w skali makroekonomicznej  idem, Publiczne prawo gospodarcze..., s. 12.
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Swoboda dzia³alnoci gospodarczej a przedmiot
opodatkowania podatkiem od nieruchomoci
Jednym z warunków swobody dzia³alnoci gospodarczej jest precyzyjne
i stabilne prawo podatkowe. Niejasnoæ i zmiennoæ prawa podatkowego
podwa¿a pewnoæ planowania i dzia³alnoci podmiotów gospodarczych. Skutki niepewnoci wynikaj¹cej z prawa podatkowego mo¿e ograniczyæ jednolite
orzecznictwo s¹dowe. Jeli jednak orzecznictwo s¹dów jest niespójne, ograniczanie swobody dzia³alnoci gospodarczej pog³êbia siê. Z tak¹ negatywn¹ sytuacj¹
mamy do czynienia na gruncie regulacji prawnej zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomoci1. Najwiêcej kontrowersji powsta³o w zwi¹zku z opo1 Na temat przedmiotu opodatkowania podatku od nieruchomoci patrz szerzej: L. Etel,
Podatki od nieruchomoci, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 51103; W. Morawski, [w:] Ustawa
o podatkach i op³atach lokalnych. Komentarz, pod red. W. Morawskiego, ODDK, Gdañsk 2009,
s. 283311; W. Krok, Budowla w podatku od nieruchomoci, ABC Wolters Kluwer, Warszawa
2010, s. 3340; L. Etel, Podatek od nieruchomoci, rolny, leny, C.H. Beck, Warszawa 2005,
s. 6467; L. Etel, Reforma opodatkowania nieruchomoci w Polsce, Temida 2, Bia³ystok 1998,
s. 3335; Europejskie systemy opodatkowania nieruchomoci, pod red.. L. Etela, Kancelaria
Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa 2003, s. 188190; L. Etel, E. Rukowski, Komentarz do ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, s. 6181;
M. Bartosiewicz, R. Kubacki, Opodatkowanie nieruchomoci 2002 r., Difin, Warszawa 2002,
s. 140147; L. Etel, Opodatkowanie nieruchomoci, problemy praktyczne, Temida 2, Bia³ystok
2001, s. 3841; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i op³aty samorz¹dowe, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 2003, s. 4582; E. Kornberger-Soko³owska, Problemy dotycz¹ce zakresu podmiotowego i przedmiotowego podatku od nieruchomoci, [w:] Ksiêga jubileuszowa Profesora Ryszarda
Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Unimex, Wroc³aw 2009, s. 236 i n.;
B. Dauter, A. Jankowski, Podatki i op³aty samorz¹dowe w orzecznictwie Naczelnego S¹du
Administracyjnego, Difin, Warszawa 2001, s. 43 i n.; N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki
maj¹tkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 35 i n.; L. Etel, M. Pop³awski, S. Presnarowicz, Podatki i op³aty samorz¹dowe w pytaniach i odpowiedziach, Municipium, Warszawa
2000, s. 98102; B. Brzeziñski, W. Morawski, Kable telekomunikacyjne znajduj¹ce siê w kanalizacji kablowej a podatek od nieruchomoci, Przegl¹d Podatkowy 2008, nr 10, s. 20 i n.;
F. wita³a, Budowle w energetyce i telekomunikacji a podatek od nieruchomoci w wietle orzecznictwa podatkowego, Przegl¹d Podatkowy 2008, nr 2, s. 29 i n.; B. Pahl, Problematyka opodatkowania budowli usytuowanych w wyrobiskach górniczych, [w:] Podatki i op³aty lokalne w praktyce, pod red. M. Pop³awskiego, Taxpress, Warszawa 2008, s. 75 i n.; B. Pahl, Opodatkowanie

250

Agata Grabowicz

datkowaniem budowli. Konstrukcja przepisu jest tak niejasna, a orzecznictwo tak niejednolite, ¿e nie jest obecnie mo¿liwe do przewidzenia, które
z obiektów bêd¹ podlega³y opodatkowaniu i w jakim zakresie.
Problem nabiera szczególnej wagi w przypadku przedsiêbiorstw bran¿y
energetycznej i telekomunikacyjnej, ze wzglêdu na bardzo du¿¹ wartoæ
obiektów, które potencjalnie mog¹ zostaæ w³¹czone do podstawy opodatkowania. Najprociej rzecz ujmuj¹c, problem polega na tym, czy nale¿y uznaæ za
budowlê i w zwi¹zku z tym opodatkowaæ elektrowniê wiatrow¹ w ca³oci, czy
wy³¹cznie jej fundament? Czy nale¿y opodatkowaæ wy³¹cznie kanalizacjê
techniczn¹, czy tak¿e kable telekomunikacyjne w niej umieszczone? Czy opodatkowaniu podlega wy³¹cznie maszt telefonicznej stacji bazowej, czy tak¿e
umieszczone na nim urz¹dzenia techniczne? W zwi¹zku z tym, ¿e podstaw¹
opodatkowania budowli jest ich wartoæ, uwzglêdnienie wymienionych urz¹dzeñ w istotny sposób wp³ynie na wysokoæ podatku.
Obecnie nie mo¿na w sposób jednoznaczny ustaliæ, wartoæ których
z tych obiektów zostanie w³¹czona do podstawy opodatkowania. Istniej¹ dwie
przyczyny tego stanu rzeczy: po pierwsze, wadliwoæ regulacji prawnej; po
drugie, wadliwoæ orzecznictwa s¹dów administracyjnych.

Wadliwoæ regulacji prawnej
Budowl¹, zgodnie z art. 1a ustawy o podatkach i op³atach lokalnych2,
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 z obiektem budowlanym, które zapewnia mo¿liwoæ u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Ustawodawca odsy³a zatem do definicji obiektu budowlanego w prawie budowlanym.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy  Prawo budowlane3, ilekroæ w ustawie
jest mowa o obiekcie budowlanym, nale¿y przez to rozumieæ m.in. budowlê
stanowi¹c¹ ca³oæ techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami.
Art. 3 ust 3 pr. bud. jako budowlê traktuje ka¿dy obiekt budowlany niebêd¹cy budynkiem lub obiektem ma³ej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska,
obiektów wykorzystywanych w górnictwie, Finanse Komunalne 2009, nr 12, s. 45 i n.;
W. Morawski, Znaczenie przyk³adowego wyliczenia budowli zawartego w art. 3 pkt 3 PrBud
 kazus opodatkowania podatkiem od nieruchomoci stacji bazowych telefonii komórkowej, Monitor Podatkowy 2010, nr 2; B. Brzeziñski, W. Morawski, Urz¹dzenia techniczne a podatek od
nieruchomoci, Przegl¹d Podatkowy 2007 nr 10, s. 41 i n.
2 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r., nr 95, poz. 613); dalej: u.p.o.l.
3 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 156,
poz. 118 ze zm.); dalej: pr. bud.
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mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj¹ce
maszty antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj¹ce instalacje przemys³owe lub urz¹dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk³adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak¿e czêci
budowlane urz¹dzeñ technicznych (kot³ów, pieców przemys³owych, elektrowni wiatrowych i innych urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod maszyny i urz¹dzenia jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czêci przedmiotów sk³adaj¹cych siê na ca³oæ u¿ytkow¹.
Tej pozornie nieskomplikowanej konstrukcji normatywnej mo¿na postawiæ szereg zarzutów:
1. Ustawodawca stworzy³ definicjê w ustawie podatkowej przez odes³anie do Prawa budowlanego, mimo ¿e ka¿da z ustaw realizuje inne cele.
2. W wyniku zmian Prawa budowlanego nastêpuj¹ jednoczenie, bez
woli ustawodawcy w tym zakresie, zmiany zakresu przedmiotowego podatku
od nieruchomoci, niezale¿nie od tego, czy w konstrukcji podatkowej jest to
potrzebne, czy nie, czy jest to w³aciwe, czy niew³aciwe.
3. Wieloznacznoæ pojêæ stosowanych w definicji budowli w Prawie budowlanym powoduje, ¿e zakres obowi¹zku podatkowego nie jest ograniczony.
4. Definicja budowli w Prawie budowlanym jest sprzeczna wewnêtrznie.
Ad. 1. Prawodawca nie uwzglêdni³, ¿e ustawa o podatkach i op³atach
lokalnych oraz ustawa Prawo budowlane maj¹ ró¿ny przedmiot regulacji
i w zwi¹zku z tym ró¿ne s¹ funkcje definicji i norm w nich zawartych. Prawo
budowlane normuje dzia³alnoæ obejmuj¹c¹ sprawy projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okrela zasady dzia³ania
organów administracji publicznej w tych dziedzinach (art. 1 pr. bud.). Cel tej
regulacji mo¿na ogólnie okreliæ jako zagwarantowanie bezpieczeñstwa procesu budowlanego oraz póniejszego u¿ytkowania obiektów. Ustawa o podatkach i op³atach lokalnych realizuje natomiast cel polityki podatkowej. Klasyfikacja obiektów w Prawie budowlanym wyró¿nia je ze wzglêdu na ich cechy
budowlane. Nie jest podporz¹dkowana temu, czy maj¹ one byæ opodatkowane, czy nieopodatkowane, objête wy¿sz¹ czy ni¿sz¹ stawk¹, zwolnione od
podatku czy te¿ maj¹ one korzystaæ z ulg podatkowych. Przy kszta³towaniu
Prawa budowlanego, w tym definicji, ustawodawca nie uwzglêdni³ dzia³ania
tych rozwi¹zañ na gruncie prawa podatkowego. Wskutek odes³ania do Prawa
budowlanego, o opodatkowaniu b¹d nieopodatkowaniu danego obiektu decyduje to, czy jest on ca³oci¹ techniczno-u¿ytkow¹, czy jest obiektem wolnostoj¹cym, czy jest trwale zwi¹zany z gruntem, czy jest obiektem tymczasowym,
czy jest umieszczony bezporednio w ziemi, czy te¿ w kanalizacji technicznej.
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Takie ró¿nicowanie ma uzasadnienie na gruncie Prawa budowlanego. S¹ to
jednak kryteria nieistotne w prawie podatkowym. W efekcie definicje nieruchomoci z Prawa budowlanego nie mog¹ prawid³owo realizowaæ funkcji prawa podatkowego. W prawie podatkowym powoduje to powstawanie sprzecznoci i niekonsekwencji.
Ad. 2. Zmiany ustawy  Prawo budowlane poci¹gaj¹ za sob¹ skutki
w prawie podatkowym. Rozwi¹zanie to nale¿y oceniæ krytycznie z trzech
powodów. Przede wszystkim, dokonuj¹c zmian Prawa budowlanego, nie bierze siê pod uwagê nastêpstw, jakie to wywo³a w prawie podatkowym. Zmiany
uzasadnione wzglêdami budowlanymi wywo³uj¹ konsekwencje niezamierzone i nieprzewidywalne z punktu widzenia opodatkowania. Ponadto ustawodawca nie uwzglêdni³, ¿e zmiany w prawie podatkowym wymagaj¹ odpowiedniego vacatio legis dla przygotowania siê przedsiêbiorców do nowych
sytuacji.
Zgodnie ze stanowiskiem Trybuna³u Konstytucyjnego, zasada pewnoci
prawa wymaga, aby zmian podatków p³aconych w skali rocznej, do których
nale¿y podatek od nieruchomoci, nie wprowadzaæ w toku danego roku podatkowego, lecz w roku poprzednim4. Zmiany w przepisach Prawa budowlanego wchodz¹ natomiast w ¿ycie w dowolnym momencie roku. Odes³anie do
przepisów Prawa budowlanego w ustawie o podatkach i op³atach lokalnych
mo¿e zatem prowadziæ do naruszenia pewnoci prawa i w konsekwencji
swobody dzia³alnoci gospodarczej przedsiêbiorców.
Ad. 3. Ustawodawca uzale¿nia zakres przedmiotowy podatku od pojêæ
nieprecyzyjnych i nieobiektywnych. Jest to niezgodne z art. 217 Konstytucji
RP. Z przepisu tego wynika obowi¹zek okrelania elementów konstrukcji
podatku w drodze ustawy, a tak¿e kwalifikowane wymaganie dostatecznej
okrelonoci i czytelnoci normy podatkowej5.
Przyk³adowo, zgodnie z treci¹ przepisu art. 3 ust. 1 pr. bud., obiektem
budowlanym jest budowla stanowi¹ca ca³oæ techniczno-u¿ytkow¹. Pojêcie
ca³oci techniczno-u¿ytkowej jest jednak wzglêdne. Decyduj¹ce znaczenie ma
bowiem przypisana danemu obiektowi funkcja, która mo¿e byæ ró¿na zale¿nie od woli interpretatora. Przyk³adowo, ca³oci¹ techniczno-u¿ytkow¹ mog¹
byæ zarówno same fundamenty, jak i ca³y obiekt. Zale¿y to od okrelenia
funkcji, jak¹ obiekt ma pe³niæ. Skoro to funkcja techniczno-u¿ytkowa ma
decydowaæ o kwalifikacji podatkowoprawnej, to granice przedmiotowe podatku od nieruchomoci nie s¹ w ¿aden sposób zakrelone. Jest to sprzeczne
4
5

Orzeczenie TK z dnia 29 marca 1994 r., K 13/93, Legalis.
T. Dêbowska-Romanowska, Prawo finansowe. Czêæ konstytucyjna wraz z czêci¹ ogóln¹,
C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 154.

Swoboda dzia³alnoci gospodarczej a przedmiot opodatkowania...

253

z konstytucyjnymi wymogami okrelania elementów konstrukcyjnych podatku w drodze ustawy oraz z wymogiem dostatecznej okrelonoci przepisów.
Ad. 4. Kolejn¹ wad¹ regulacji prawnej jest wewnêtrzna sprzecznoæ definicji budowli w Prawie budowlanym. Zgodnie z t¹ definicj¹, budowl¹ jest
z jednej strony obiekt budowlany stanowi¹cy ca³oæ techniczno-u¿ytkow¹.
Z drugiej strony s¹ ni¹ czêci budowlane urz¹dzeñ technicznych (kot³ów,
pieców przemys³owych, elektrowni wiatrowych i innych urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod maszyny i urz¹dzenia, jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czêci przedmiotów sk³adaj¹cych siê na ca³oæ u¿ytkow¹.
Pojêcie ca³oci techniczno-u¿ytkowej i pojêcie czêci (czêci budowlanej,
czêci przedmiotu), którymi prawodawca pos³uguje siê w ramach tej samej
definicji, s¹ pojêciami o znaczeniu przeciwstawnym. Taka konstrukcja definicji uprawnia do traktowania ka¿dego obiektu o niejednorodnej budowie
w dwojaki sposób: albo jako ca³oæ techniczno-u¿ytkow¹, albo jako zespó³
czêci, z których jedynie czêci o charakterze budowlanym podlegaj¹ opodatkowaniu. Tymczasem przyjêcie jednej b¹d drugiej interpretacji powoduje
odmienne skutki w zakresie wysokoci podatku, poniewa¿ zmienia siê wartoæ podstawy opodatkowania. W efekcie na gruncie treci tego samego przepisu mo¿na obliczyæ dwie kwoty nale¿nego podatku: albo kwotê wy¿sz¹,
obliczon¹ w wyniku w³¹czenia do podstawy opodatkowania wszystkich elementów ca³oci techniczno-u¿ytkowej albo kwotê ni¿sz¹, w razie wy³¹czenia
z podstawy opodatkowania czêci o charakterze niebudowlanym. Jest to
sprzeczne z wymogiem wynikaj¹cymi z art. 217 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa podatkowa powinna byæ tak skonstruowana, by dla wszystkich
podmiotów objêtych jej dzia³aniem kwota podatku w tych samych warunkach
podmiotowych i przy takiej samej podstawie, by³a taka sama  ani wy¿sza,
ani ni¿sza6.

Wadliwoæ orzecznictwa s¹dów administracyjnych
Skutki niedoskona³oci regulacji prawnej potêguje niejednolitoæ orzecznictwa. Mo¿na by³o bowiem oczekiwaæ, ¿e to s¹dy administracyjne przejm¹
ciê¿ar naprawienia b³êdów ustawodawcy i wypracuj¹ jednolit¹ liniê w przedmiocie opodatkowania poszczególnych obiektów. Tak siê jednak nie sta³o.
Rozstrzygniêcia s¹dów s¹ zró¿nicowane i niespójne. S¹dy niejednakowo traktuj¹ obiekty budowlane o takich samych cechach.
W ostatnich latach dokonywano skrajnie ró¿nych kwalifikacji podatkowoprawnej poszczególnych obiektów. W konsekwencji z takich samych sytu6

Ibidem, s. 144.
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acji faktycznych lub prawnych wywodzono ró¿ne skutki prawne. Na przyk³ad
czêæ sk³adów orzekaj¹cych uznawa³a, ¿e funkcjê elektrowni wiatrowej mo¿e
pe³niæ wy³¹cznie ca³oæ elementów elektrowni, zarówno czêci budowlane,
jak i generator  dlatego te¿ ca³oæ powinna podlegaæ opodatkowaniu7. Ale
zapada³y te¿ rozstrzygniêcia, ¿e podatek od nieruchomoci powinien byæ naliczany tylko od fundamentów i masztu urz¹dzenia technicznego8. Analogiczne
rozbie¿noci powstawa³y w sprawach opodatkowania stacji bazowych telefonii komórkowych9. Jednak do rangi symbolu problemu przedmiotu opodatkowania podatku od nieruchomoci urós³ spór dotycz¹cy podatkowoprawnej
kwalifikacji telekomunikacyjnych linii kablowych. Niekiedy bywa³y one kwalifikowane jako sieæ techniczna10, niekiedy jako sieæ uzbrojenia terenu11 albo
nawet jako urz¹dzenia budowlane umo¿liwiaj¹ce u¿ytkowanie kanalizacji
kablowej12. W jednym z wyroków NSA uzna³ nawet, ¿e kable znajduj¹ce siê
w kanalizacji technicznej stanowi¹ budowlê umieszczon¹ w budowli13.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e z czasem orzecznictwo wypracuje spójne stanowisko w przedmiocie opodatkowania poszczególnych obiektów. Rozstrzygniêcia korzystne dla podatników zapadaj¹ bowiem np. w sprawach opodatkowania elektrowni wiatrowych  opodatkowaniu podlegaj¹ obecnie jedynie
fundamenty. Podobnie w wypadku telefonicznych stacji bazowych  opodatkowany jest wy³¹cznie maszt, a nie umieszczone na nim urz¹dzenia techniczne. Natomiast stanowisko profiskalne dominuje w sprawach opodatkowania
sieci telekomunikacyjnych  opodatkowana jest w ca³oci kanalizacja techniczna i biegn¹ce w niej linie kablowe.
Rozstrzygniêcia s¹ jednak tylko pozornie spójne. S¹dy niejednakowo
traktuj¹ obiekty budowlane o takich samych cechach. Rozbie¿noci, jakie
istniej¹ w orzecznictwie, ilustruje nastêpuj¹cy przyk³ad. Takie urz¹dzenia
elektrowni jak generator, rotor z gondol¹, wirnik, generator, skrzynia bie7 Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 wrzenia 2007 r., I SA/Sz 126/07, LEX 397323;
wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2007 r., II FSK 51/06, LEX 283947; wyrok WSA w Szczecinie
z dnia 26 maja 2006 r., I SA/Sz 882/05, Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych.
8 Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2009 r., II FSK 202/08, Legalis; wyrok NSA z dnia 5 stycznia
2010 r., II FSK 1101/08, Legalis; wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., II FSK 1184/08,
Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych; wyrok WSA w Bia³ymstoku dnia 5 maja
2010 r., I SA/Bk 17/10, Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych; wyrok WSA z dnia
7 padziernika 2009 r., II FSK 635/08, Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych.
9 Wyrok NSA z dnia 7 padziernika 2009 r., II FSK 635/08, Legalis; wyrok WSA
w Lublinie z dnia 30 maja 2008 r., I SA/Lu 174/08, Legalis.
10 Wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2006 r., FSK 2316/04, Legalis; wyrok WSA we Wroc³awiu
z dnia 6 listopada 2009 r., I SA/Wr 1428/09, Legalis; wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia
4 listopada 2009 r., I SA/Wr 1034/09, Legalis; wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 26 sierpnia
2009 r., I SA/Wr 599/09, Legalis.
11 Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 maja 2004 r., III SA 2939/03, Centralna Baza
Orzeczeñ S¹dów Administracyjnych.
12 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2008 r., I SA/Bd 223/08, Legalis.
13 Wyrok NSA z dnia 23 maja 2010 r., II FSK 1931/09, Centralna Baza Orzeczeñ S¹dów
Administracyjnych.
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gów, komputer steruj¹cy, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja
alarmowa zdalnego sterowania nie podlegaj¹ opodatkowaniu. Natomiast pomimo ¿e równie¿ linie kablowe po³o¿one w kanalizacji kablowej spe³niaj¹
funkcjê zbli¿on¹ do urz¹dzeñ elektrowni wiatrowych, tj. dokonuj¹ przesy³u
sygna³u telekomunikacyjnego (analogicznie jak urz¹dzenia elektrowni wiatrowej, które wytwarzaj¹ i przesy³aj¹ energiê elektryczn¹) i pod wzglêdem
technicznym stanowi¹ obiekt odrêbny od samej kanalizacji, s¹ ju¿ kwalifikowane odmiennie, tj. jako sk³adnik budowli i opodatkowane.
Ponadto w odniesieniu do ró¿nych obiektów wyk³adnia tego samego
przepisu dokonywana jest w skrajnie ró¿ny sposób. Ilustruj¹ to poni¿sze
fragmenty tez wyroków. W odniesieniu do elektrowni wiatrowych WSA
w Poznaniu orzek³, ¿e intencj¹ prawodawcy nie jest traktowanie ka¿dego
obiektu budowlanego jako ca³oci, ale wyró¿nienie w nim czêci budowlanych
i niebudowlanych14. Ale ju¿ w odniesieniu do linii telekomunikacyjnych, zdaniem NSA nie znajduje [...] ¿adnego uzasadnienia »rozdzielanie« ka¿dej budowli, równie¿ sieci kablowej, od przepustu technicznego na poszczególne
elementy, gdy¿ s¹ one budowl¹ jako ca³oæ15.
Te przyk³ady ujawniaj¹, ¿e s¹dy podporz¹dkowuj¹ rozstrzygniêcie wczeniej za³o¿onej tezie o opodatkowaniu b¹d nieopodatkowaniu obiektu danej
kategorii. Nie wypracowa³y natomiast uniwersalnego wzorca wyk³adni tych
przepisów.

Wnioski i postulaty de lege ferenda
Orzecznictwo nie jest jednolite, poniewa¿ s¹dy indywidualnie, w zale¿noci od konstrukcji obiektu, rozstrzygaj¹ o jego opodatkowaniu albo nieopodatkowaniu. Przyczyn¹ jest to, ¿e wskutek braku jednoznacznej definicji uprawnione s¹ ró¿ne interpretacje wypracowane przez orzecznictwo, w tym tak¿e
ca³kowicie przeciwstawne. Jeli uprawnione s¹ ró¿ne interpretacje, to przyj¹æ nale¿y, ¿e mamy tu do czynienia z klinicznym przyk³adem braku dostatecznej okrelonoci przepisu. To za wymaga interwencji ustawodawcy,
a w przypadku jej braku  interwencji Trybuna³u Konstytucyjnego.
Poniewa¿ jednak wnioski kierowane do TK oczekuj¹ na rozstrzygniêcie,
to pojawia siê postulat wobec orzecznictwa s¹dów administracyjnych. Wydaje
siê, ¿e w sytuacji, gdy uprawnione s¹ zarówno interpretacje maksymalizuj¹ce, jak i minimalizuj¹ce wymiar, s¹dy powinny wybieraæ opodatkowanie na
poziomie koniecznego minimum. Wina w zakresie z³ego prawodawstwa spoczywa bowiem niew¹tpliwie na pañstwie, któremu w takiej sytuacji nie po14
15

Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2009 r., II FSK 202/08, Legalis.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2009 r., IIISA/Po243/09, Legalis.
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winno siê przyznawaæ w¹tpliwych nale¿noci i ograniczaæ w³asnoci podatników ponad minimum, jakie wynika z przepisów.
Ustawodawca powinien podj¹æ decyzjê, które z obiektów chce opodatkowaæ, a nastêpnie wprowadziæ odpowiedni¹ regulacjê. Niezbêdna jest jednoznaczna decyzja prawodawcy, czy jego wol¹ jest opodatkowanie wy³¹cznie
fundamentów obiektu, czy tak¿e wszystkich tworz¹cych go urz¹dzeñ technicznych o wielokrotnie wiêkszej wartoci ni¿ sam fundament.
Nale¿y stworzyæ autonomiczn¹ definicjê podatkowoprawn¹ nieruchomoci. Pojêcia ustawy podatkowej nale¿y uniezale¿niæ od przepisów Prawa budowlanego.
Przedmiot opodatkowania powinien byæ okrelony w sposób generalny,
poprzez wskazanie cech ogólnych nieruchomoci podlegaj¹cych opodatkowaniu. Bêdzie to zapewne wymaga³o wyró¿nienia kilku kategorii nieruchomoci
i ustalenia nie tylko, jakie one maj¹ byæ, jakie maj¹ mieæ cechy, ale te¿
 dlaczego maj¹ podlegaæ opodatkowaniu.
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Status prawny podmiotu wiadcz¹cego
us³ugi medyczne jako przedsiêbiorcy
Konstytucja RP1 w art. 20 konstytuuje zasadê ustrojow¹ spo³ecznej gospodarki rynkowej opartej na wolnoci gospodarczej oraz w³asnoci prywatnej. Wolnoæ oraz prawa jednostek i osób prawa prywatnego wyznaczaj¹
ramy dopuszczalnego oddzia³ywania pañstwa na gospodarkê za pomoc¹ rodków prawnych, za których porednictwem organy pañstwowe i inne podmioty
prawa realizuj¹ zadania wobec gospodarki. Stanowi¹ one wyj¹tki od zasady
swobodnej dzia³alnoci gospodarczej, zagwarantowanej przez konstytucyjne
wolnoci i prawa, i w tym ujêciu stanowi¹ zasady prawa gospodarczego publicznego.
Z zasady wolnoci gospodarczej wynika wyrana i jednoznaczna dyrektywa, ¿e dzia³alnoæ gospodarcza mo¿e byæ inicjowana przez osoby fizyczne
i osoby prawa prywatnego posiadaj¹ce woln¹ od ingerencji pañstwa swobodê
podejmowania decyzji istotnych (relewantnych) dla procesu gospodarowania2. Z zasady tej wynika tak¿e wyrane ograniczenie kompetencji gospodarczych pañstwa i innych podmiotów publicznoprawnych do wyj¹tkowych sytuacji uzasadnionych szczególnie wa¿nym interesem publicznym3.
Podjêcie próby analizy regulacji prawnych w odniesieniu do realizacji
zasady swobody dzia³alnoci gospodarczej w praktyce obrotu gospodarczego
w zakresie wiadczenia us³ug medycznych uzale¿nione jest na wstêpie od
ustalenia, czy podmioty wiadcz¹ce te us³ugi zosta³y wy³¹czone przez ustawodawcê spod dzia³ania tej¿e zasady (art. 22 Konstytucji). Ze wzglêdu na
obszernoæ zagadnienia, opracowanie niniejsze zostanie zawê¿one do kwestii
1
2

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Por. K. Paw³owicz, Wolnoæ gospodarcza w krêgu mitów, [w:] Konstytucyjna zasada wolnoci gospodarczej, red. W. Szwajdler, H. Nowicki, Toruñ 2009, s. 323331.
3 Zob. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 85.
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podstawowej, tj. ustalenia, czy podmioty wiadcz¹ce us³ugi medyczne by³y, s¹
i bêd¹ przedsiêbiorcami w odniesieniu do uchylonego, obecnego oraz przysz³ego stanu prawnego. Odpowied na pytanie, czy dzia³alnoæ podmiotów
wiadcz¹cych us³ugi medyczne jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, wymagaæ bêdzie krótkiego scharakteryzowania podmiotów uprawnionych do wiadczenia
tych us³ug, zasad ich tworzenia, organizacji, zasad finansowania, a tak¿e
rejestracji.
Podmiotami uprawnionymi do wiadczenia us³ug medycznych s¹ zak³ady
opieki zdrowotnej (z.o.z.-y), które dziel¹ siê na publiczne oraz niepubliczne.
Powy¿sza ró¿nica wynika z odmiennoci podmiotów uprawnionych do za³o¿enia zak³adu opieki zdrowotnej  zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej4 (dalej: u.z.o.z.), a tak¿e ze
róde³ finansowania udzielanych us³ug medycznych. Publiczny z.o.z. udziela
wiadczeñ zdrowotnych finansowanych ze rodków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych wiadczeñ na podstawie odrêbnych przepisów nieodp³atnie, za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub ca³kowit¹ odp³atnoci¹ (art. 33 ust. 1 u.z.o.z.). Podstawy finansowania udzielania
us³ug medycznych przez publiczne z.o.z.-y z bud¿etu pañstwa reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych5 (dalej: u..o.z.). wiadczenie zdrowotne zawiera siê w pojêciu wiadczeñ gwarantowanych, tj. wiadczeñ opieki zdrowotnej
finansowanych w ca³oci lub wspó³finansowanych ze rodków publicznych na
zasadach i w zakresie okrelonych w ustawie (art. 5 pkt 35 u..o.z.). Niepubliczne z.o.z.-y wiadcz¹ us³ugi medyczne finansowane ze rodków publicznych w takim zakresie, w jakim zosta³o im udzielone zamówienie na wiadczenie tych us³ug (art. 35 i 35a u.z.o.z.). W innym przypadku koszt us³ugi
ponosi pacjent osobicie. Uwaga dotycz¹ca finansowania us³ug medycznych
wiadczonych przez niepubliczne z.o.z.-y odnosi siê równie¿ do udzielania
wiadczeñ zdrowotnych przez inne uprawnione podmioty, o których mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 2-3 u.z.o.z. Funkcjê ochronn¹ i zabezpieczaj¹c¹ przed
skutkami wiadczenia us³ug medycznych w oparciu o udzielone zamówienie
pe³ni art. 35 ust. 8 u.z.o.z., zgodnie z którym podmioty przyjmuj¹ce zamówienie na wiadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 35 ust. 1 u.z.o.z.,
podlegaj¹ obowi¹zkowemu ubezpieczeniu cywilnemu za szkody wyrz¹dzone
przy udzielaniu tych wiadczeñ6.
4
5
6

Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.
Tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.
Por. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmuj¹cego zamówienie na wiadczenia zdrowotne (Dz.U. nr 283, poz. 2825); Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na wiadczenia
zdrowotne (Dz.U. nr 93, poz. 592).
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Publiczne z.o.z.-y dzia³aj¹ zasadniczo jako samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej i uzyskuj¹ osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego7, wyj¹tkowo za w formie jednostki bud¿etowej lub
zak³adu bud¿etowego (art. 35b-c u.z.o.z.). Niezale¿nie jednak od publicznej
lub niepublicznej formy zak³ady te udzielaj¹ wiadczeñ zdrowotnych (us³ug
medycznych) bezp³atnie, za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub odp³atnie na zasadach okrelonych w ustawie, w przepisach odrêbnych lub w umowie cywilnoprawnej (art. 6 u.z.o.z.). Obecnie nie budzi w¹tpliwoci, ¿e niepubliczne
z.o.z.-y wykonuj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹8. Ewentualne zastrze¿enia budzi
jedynie status samodzielnego publicznego z.o.z.-u, któremu niektórzy odmawiaj¹ statusu przedsiêbiorcy, a wykonywanej dzia³alnoci  cech dzia³alnoci
gospodarczej.
Normatywn¹ definicjê us³ug medycznych zawiera art. 32e ust. 1 u.z.o.z.
Zgodnie z tym przepisem, us³ugami medycznymi s¹ wiadczenia zdrowotne
i zwi¹zane z ich udzielaniem us³ugi wiadczone w publicznych zak³adach
opieki zdrowotnej oraz przez podmioty, którym odpowiedni minister lub centralny organ administracji rz¹dowej, wojewoda lub jednostka samorz¹du terytorialnego albo samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej udzieli³
zamówienia na wiadczenia zdrowotne (art. 8 pkt 13 u.z.o.z.). Podmiotami
uprawnionymi do wiadczenia us³ug medycznych w wyniku udzielonego zamówienia s¹: niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej (w zakresie zadañ okrelonych w statucie tego zak³adu), osoba wykonuj¹ca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej, grupowa praktyka lekarska i grupowa praktyka pielêgniarek lub
po³o¿nych, a tak¿e osoba legitymuj¹cej siê nabyciem fachowych kwalifikacji
do udzielania wiadczeñ zdrowotnych w okrelonym zakresie lub w okrelonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparatur¹ i sprzêtem
medycznym, odpowiadaj¹cymi wymaganiom przewidzianym dla zak³adów
opieki zdrowotnej, oraz spe³nia warunki okrelone w przepisach o dzia³alnoci gospodarczej.
Us³ugi medyczne podlegaj¹ rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie
ewidencyjno-informatycznym, zwanym rejestrem us³ug medycznych. Wyró¿nia siê centralny i wojewódzki rejestr us³ug medycznych oraz terenowe rejestry us³ug medycznych (art. 32e ust. 2 u.z.o.z.). Podmioty udzielaj¹ce us³ug
medycznych zobowi¹zane s¹ dokumentowaæ udzielenie us³ugi medycznej
w ksi¹¿eczce us³ug medycznych lub kuponie wolnym (art. 32e ust. 47 u.z.o.z.).
W rejestrach us³ug medycznych zamieszcza siê wykaz osób objêtych reje7 Zob. art. 4954 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (tekst
jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186 ze zm.).
8 Por. wyrok WSA we Wroc³awiu z dnia 6 padziernika 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 333/09;
uchwa³a NSA w Warszawie z dnia 24 wrzenia 2001 r., sygn. akt OPK 13/01; uchwa³a SN z dnia
22 wrzenia 1995 r., sygn. akt III CZP 115/95.
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strem, podmiotów udzielaj¹cych us³ug medycznych oraz wykaz osób zlecaj¹cych te us³ugi (art. 32e ust. 8 u.z.o.z.). Dane i informacje gromadzone
w rejestrach us³ug medycznych, przekazywane przez podmioty udzielaj¹ce
us³ug medycznych, udostêpniane s¹ organom administracji rz¹dowej, organom jednostek samorz¹du terytorialnego, podmiotom, które utworzy³y publiczne z.o.z.-y oraz podmiotom finansuj¹cym udzielanie tych us³ug, a tak¿e
samorz¹dom zawodów medycznych. Do przekazywania danych dotycz¹cych
dokumentacji medycznej stosuje siê przepisy ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta9 (art. 32f u.z.o.z.).
Zgodnie z art. 4 u.z.o.z., wiadczenia zdrowotne mog¹ byæ udzielane
przez zak³ady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonuj¹ce zawód
medyczny lub przez grupow¹ praktykê lekarsk¹, grupow¹ praktykê pielêgniarek, po³o¿nych na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach.
W zak³adzie opieki zdrowotnej wiadczenia zdrowotne udzielane s¹ wy³¹cznie przez osoby wykonuj¹ce zawód medyczny oraz spe³niaj¹ce wymagania
zdrowotne, okrelone w odrêbnych przepisach (art. 10 ust. 1 u.z.o.z.).
Zgodnie z art. 1 u.z.o.z., zak³ad opieki zdrowotnej jest wyodrêbnionym
organizacyjnie zespo³em osób i rodków maj¹tkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania wiadczeñ zdrowotnych i promocji zdrowia,
utworzonym przez podmioty wymienione w art. 8 u.z.o.z. Mo¿e byæ on równie¿ utworzony i utrzymywany w celu prowadzenia badañ naukowych i prac
badawczo-rozwojowych w powi¹zaniu z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych
i promocj¹ zdrowia, a tak¿e realizacji zadañ dydaktycznych i badawczych
w powi¹zaniu z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych i promocj¹ zdrowia.
Zgodnie z art. 2 u.z.o.z., zak³adem opieki zdrowotnej jest: szpital, zak³ad
opiekuñczo-leczniczy, zak³ad pielêgnacyjno-opiekuñczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zak³ad przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania ca³odobowych lub
ca³odziennych wiadczeñ zdrowotnych w odpowiednio urz¹dzonym, sta³ym
pomieszczeniu, przychodnia, orodek zdrowia, poradnia, ambulatorium, pogotowie ratunkowe, medyczne laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zak³ad rehabilitacji leczniczej, ¿³obek, ambulatorium lub ambulatorium z izb¹ chorych jednostki wojskowej, Policji,
Stra¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Biura Ochrony Rz¹du,
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz jednostki organizacyjnej S³u¿by
Wiêziennej, stacja sanitarno-epidemiologiczna, wojskowy orodek medycyny
prewencyjnej, jednostka organizacyjna publicznej s³u¿by krwi, a tak¿e inny
zak³ad spe³niaj¹cy warunki okrelone w ustawie.
9 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2009 r., nr 52, poz. 417 ze zm.).
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wiadczeniem zdrowotnym s¹ dzia³ania s³u¿¹ce zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne dzia³ania medyczne wynikaj¹ce
z procesu leczenia lub przepisów odrêbnych reguluj¹cych zasady ich wykonywania (art. 3 u.z.o.z.). Do katalogu wiadczeñ zdrowotnych nale¿¹ w szczególnoci wiadczenia zwi¹zane z badaniem i porad¹ lekarsk¹, leczeniem,
badaniem i terapi¹ psychologiczn¹, rehabilitacj¹ lecznicz¹, opiek¹ nad kobiet¹ ciê¿arn¹ i jej p³odem, porodem, po³ogiem oraz nad noworodkiem, opiek¹
nad zdrowym dzieckiem, badaniem diagnostycznym, w tym z analityk¹ medyczn¹, pielêgnacj¹ chorych oraz pielêgnacj¹ niepe³nosprawnych i opiek¹
nad nimi. Do katalogu tego zalicza siê równie¿ opiek¹ paliatywno-hospicyjn¹,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, zapobieganie powstawaniu urazów
i chorób poprzez dzia³ania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne, czynnoci techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji oraz czynnoci z zakresu
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze. Przyjêta definicja wiadczenia zdrowotnego wydatnie podkrela jego biomedyczny charakter i wy³¹cza z zakresu tego pojêcia te wiadczenia, które mog¹ byæ udzielane
przez osoby niewykonuj¹ce zawodu medycznego10.
Podobnie definicjê wiadczenia zdrowotnego ujmuje ustawa o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych. Zgodnie
z art. 4 pkt 40 tej ustawy, wiadczeniem zdrowotnym jest dzia³anie s³u¿¹ce
profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia
oraz inne dzia³anie medyczne wynikaj¹ce z procesu leczenia lub przepisów
odrêbnych reguluj¹cych zasady ich udzielania. Na marginesie wskazaæ nale¿y, ¿e w zakresie pojêcia wiadczeñ opieki zdrowotnej mieszcz¹ siê wiadczenia zdrowotne (art. 4 pkt 40 u..o.z.), wiadczenia zdrowotne rzeczowe
i wiadczenia towarzysz¹ce. wiadczenie zdrowotne rzeczowe zwi¹zane jest
z procesem leczenia, a tak¿e lekami, wyrobami medycznymi, w tym przedmiotami ortopedycznymi i rodkami pomocniczymi (art. 5 pkt 37 u..o.z.).
wiadczenie towarzysz¹ce dotycz¹ zakwaterowania i wy¿ywienia w zak³adzie
opieki zdrowotnej ca³odobowej lub ca³odziennej oraz us³ug transportu sanitarnego (art. 5 pkt 38 u..o.z.). Z tak przyjêtej definicji wiadczenia opieki
zdrowotnej wynika, ¿e ma ono charakter kompleksowy i nie mo¿na go ograniczaæ wy³¹cznie do us³ug cile medycznych11.
Z art. 4 u.z.o.z. wynika wprost, ¿e us³ugi medyczne mog¹ byæ wykonywane w ró¿nych re¿imach prawnych: albo w formie zak³adów opieki zdrowotnej,
albo przez osoby fizyczne wykonuj¹ce zawód medyczny lub przez grupow¹
praktykê lekarsk¹, grupow¹ praktykê pielêgniarek, po³o¿nych na zasadach
okrelonych w odrêbnych przepisach.
10
11

Tak: D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2009, s. 271.
Tak: T. Zimna, Zawieranie umów o udzielanie wiadczeñ opieki zdrowotnej, Warszawa
2007, s. 70; por. D. Karkowska, op. cit., s. 264.
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Osob¹ wykonuj¹ca zawód medyczny jest osoba, która na podstawie odrêbnych przepisów12 uprawniona jest do udzielania wiadczeñ zdrowotnych
oraz osoba legitymuj¹ca siê nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
wiadczeñ zdrowotnych w okrelonym zakresie lub w okrelonej dziedzinie
medycyny (art. 18d ust. 1 pkt 1 u.z.o.z.). Nadmieniam, ¿e konsumentem
us³ug medycznych jest pacjent, który korzysta z tych us³ug w celu bezporednio
niezwi¹zanym z jego dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹ (art. 221 k.c.).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta, pacjentem jest osoba
zwracaj¹ca siê o udzielenie wiadczeñ zdrowotnych lub korzystaj¹ca ze
wiadczeñ zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielaj¹cy wiadczeñ
zdrowotnych lub osobê wykonuj¹c¹ zawód medyczny.
wiadczeniem zdrowotnym jest omówione wy¿ej wiadczenie zdrowotne
w rozumieniu art. 3 u.z.o.z., za podmiotem udzielaj¹cym wiadczeñ zdrowotnych jest zak³ad opieki zdrowotnej, indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, grupowa praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielêgniarek, po³o¿nych, indywidualna specjalistyczna
praktyka pielêgniarek, po³o¿nych albo grupowa praktyka pielêgniarek, po³o¿nych. Wród osób uprawnionych do udzielania us³ug medycznych oprócz
lekarzy znajduj¹ siê równie¿ dentyci oraz felczerzy (zob. art. 3 ust. 2 ustawy
o prawach pacjenta). Pomimo i¿ formy wiadczenia us³ug medycznych s¹
zró¿nicowane (zob. art. 4 u.z.o.z.), ka¿da tego rodzaju dzia³alnoæ polega na
udzielaniu wiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu art. 3 u.z.o.z., niezale¿nie
od tego, czy wiadczenia udzielane s¹ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
czy prywatnie i ca³kowicie na koszt pacjenta. Tak te¿ orzek³ S¹d Najwy¿szy,
stwierdzaj¹c, ¿e prowadzenie dzia³alnoci leczniczej jest wiadczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej, a wed³ug art. 4 tej ustawy dzia³alnoæ lecznicza
mo¿e byæ prowadzona przez zak³ady opieki zdrowotnej lub przez osoby fizyczne13.
Wskazujê, ¿e podmiotem udzielaj¹cym wiadczeñ zdrowotnych oraz
us³ug z nimi zwi¹zanych (us³ug medycznych) jest przedsiêbiorca14, z wyj¹t12 Odrêbnymi przepisami w tym zakresie s¹ przepisy m.in.: ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.),
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielêgniarki i po³o¿nej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r.,
nr 151, poz. 1217 ze zm.), ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jedn. Dz.U.
z 2004 r., nr 53, poz. 531 ze zm.), Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
11 marca 2005 r. w sprawie szczegó³owych uprawnieñ zawodowych felczera (Dz.U. nr 45,
poz. 434), przepisy dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynnoci techniczno-dentystycznych (Dz.U. z 1947 r., nr 27, poz. 104 ze zm.), a tak¿e Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 maja 1951 r. w sprawie szczegó³owego zakresu uprawnieñ uprawnionych techników
dentystycznych (Dz.U. nr 28, poz. 222).
13 Uchwa³a SN z dnia 22 wrzenia 1995 r., sygn. akt: SN III CZP 115/95.
14 Por. M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zak³adach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa
2010, s. 230231.
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kiem przydania tego statusu jednostkom bud¿etowym. Teza ta wynika
z uznania aspektu aktywnoci gospodarczej samodzielnych publicznych
z.o.z.-ów jako dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej15 (dalej: u.s.d.g.). Pogl¹d
ten uzasadniam poni¿ej przywo³anymi argumentami.
W stosunku do aktywnoci gospodarczej samodzielnych publicznych
z.o.z.-ów, S¹d Najwy¿szy uzna³ status przedsiêbiorcy samodzielnych publicznych z.o.z.-ów jeszcze pod rz¹dami ustawy o dzia³alnoci gospodarczej z dnia
23 grudnia 1988 r. oraz w stanie prawnym, w którym obowi¹zywa³ art. 8a
u.z.o.z., który wy³¹cza³ mo¿liwoæ stosowania do zak³adów opieki zdrowotnej
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alnoci gospodarczej16.
Obowi¹zuj¹ca wówczas ustawa o dzia³alnoci gospodarczej stanowi³a w art. 2,
¿e dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana, handlowa i us³ugowa, prowadzona w celach zarobkowych i na w³asny rachunek
podmiotu prowadz¹cego tak¹ dzia³alnoæ, za podmiotem prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹, zwanym przedsiêbiorc¹, mog³a byæ osoba fizyczna, osoba prawna, a tak¿e jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoci prawnej,
utworzona zgodnie z przepisami prawa, je¿eli jej przedmiot dzia³ania obejmuje prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej. Pomimo i¿ ustawa o dzia³alnoci gospodarczej nie mia³a zastosowania do zak³adów opieki zdrowotnej, bowiem wy³¹cza³ tak¹ mo¿liwoæ ww. art. 8a, S¹d Najwy¿szy w powy¿szym
postanowieniu wyjani³: Wy³¹czenie to nie oznacza jednak, ¿e podmiot, którego dzia³alnoæ reguluj¹ przepisy innej ustawy, nie mo¿e byæ uznany za
przedsiêbiorcê. Wy³¹czenie stosowania ustawy o dzia³alnoci gospodarczej
oznacza tylko tyle, ¿e podmiot ten nie jest przedsiêbiorc¹ w jej rozumieniu
i dzia³alnoci tego podmiotu nie reguluj¹ jej przepisy. Uzna³ te¿, ¿e samodzielny publiczny z.o.z. mo¿e byæ przedsiêbiorc¹, albowiem jego dzia³alnoæ
charakteryzuje siê profesjonalnym charakterem, podporz¹dkowaniem regu³om op³acalnoci i racjonalnego gospodarowania, dzia³aniem na w³asny rachunek, powtarzalnoci¹ dzia³añ i uczestnictwem w obrocie gospodarczym.
W uzasadnieniu powo³anego postanowienia S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e
o mo¿liwoci zaliczenia takiego zak³adu do kategorii przedsiêbiorców wiadcz¹ liczne przepisy ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej. Podstawowym
celem prowadzenia dzia³alnoci przez zak³ad jest co prawda udzielanie
wiadczeñ zdrowotnych i promocja zdrowia (art. 1 ust. 1) i zak³ad taki podlega kontroli Ministra Zdrowia oraz wojewody (art. 66), jednak dzia³alnoæ jego
ma charakter us³ugowy i prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego (art. 34, 35b ust. 1 i 2, art. 50, 53, 54, 55), a wiele wiadczeñ udzielanych jest odp³atnie (art. 6 i 33). Niezale¿nie od tego, zak³ad jako wiadcze15
16

Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 z pón. zm.
Postanowienie SN z dnia 26 kwietnia 2002 r., sygn. akt IV CKN 1667/00.
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niodawca w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym zawiera umowy o wiadczenia zdrowotne z kas¹
chorych, których przedmiotem jest finansowanie tych wiadczeñ. Prowadz¹c
szeroko rozumiane us³ugi, mo¿e zawieraæ on umowy, których przedmiotem
jest udzielanie zamówieñ na wiadczenia zdrowotne (art. 35). Uczestniczy te¿
w obrocie gospodarczym, zawieraj¹c samodzielnie umowy cywilnoprawne
z innymi przedsiêbiorcami (np. umowy sprzeda¿y sprzêtu medycznego). Ponadto, S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e skoro prowadzenie dzia³alnoci leczniczej
w ramach niepublicznego zak³adu opieki zdrowotnej jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹17, to z przytoczonych wzglêdów równie¿ publiczny zak³ad opieki
zdrowotnej, którego dzia³alnoæ reguluje ta sama ustawa o zak³adach opieki
zdrowotnej, prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ polegaj¹c¹ na wiadczeniu szeroko rozumianych us³ug zdrowotnych. Uznaj¹c za trafne powy¿sze wnioski,
w pe³ni podzielam równie¿ pogl¹d wyra¿ony w uchwale piêciu sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 24 marca 1997 r.18, ¿e definicja
sformu³owana w akcie prawnym, maj¹cym na celu uporz¹dkowanie pojêæ
i zasad reguluj¹cych prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, powinna przes¹dzaæ o sposobie rozumienia tego pojêcia w ca³ym porz¹dku prawnym.
Uznajê zatem, ¿e wy³¹czenie w art. 8a u.z.o.z. mo¿liwoci stosowania do
zak³adu opieki zdrowotnej (tak publicznego, jak i niepublicznego) przepisów
o dzia³alnoci gospodarczej nie przes¹dzi³o o tym, i¿ dzia³alnoæ takiego zak³adu nie mog³a byæ uznana za gospodarcz¹. W tym miejscu zwracam
uwagê na pogl¹d NSA wyra¿ony w uchwale z dnia 2 kwietnia 2007 r.19,
który w ca³oci popieram, a który odnosi siê do wyk³adni systemowej art. 3
u.s.d.g., zgodnie z którym przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej nie stosuje siê do dzia³alnoci wytwórczej w rolnictwie oraz chowu
i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa, lenictwa i rybactwa ródl¹dowego, a tak¿e wynajmowania przez rolników pokoi, sprzeda¿y posi³ków
domowych i wiadczenia w gospodarstwach rolnych innych us³ug zwi¹zanych
z pobytem turystów. Jak s³usznie wskaza³ NSA: Dokonane w art. 3 wy³¹czenie jednak nie przes¹dza, ¿e prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, lecz jedynie o tym, ¿e dzia³alnoæ ta nie podlega
okrelonej w art. 1 tej ustawy regulacji w zakresie podejmowania, wykonywania i zakoñczenia dzia³alnoci gospodarczej. Prowadzenie gospodarstwa
rolnego nie wymaga wpisu do rejestru przedsiêbiorców czy do ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej ani te¿ jej zakoñczenie nie podlega wykreleniu,
17 Por. uchwa³a SN z dnia 22 wrzenia 1995 r., III CZP 115/95, OSNC 1996, nr l, poz. 6;
wyrok NSA z dnia 17 czerwca 1997 r., SA/£ 3246/95, Prawo Gospodarcze 1997, nr 10, s. 29;
uchwa³a NSA z dnia 24 wrzenia 2001 r., OPK 13/01, ONSA 2002, nr 1, poz. 12.
18 Sygn. akt. FPK 1/97. W podobny sposób wypowiedzia³ siê w tej kwestii S¹d Najwy¿szy
w uchwale z dnia 18 grudnia 1992 r. sygn. akt AZP 25/92.
19 Zob. uchwa³a NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt: II OPS 1/07.
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nie podlega równie¿ innym rygorom wynikaj¹cym z ustawy o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej (pos³ugiwanie siê okrelonymi w niej dokumentami, kontrola wykonywania dzia³alnoci prowadzonej na podstawie jej przepisów itd.). Dzia³alnoæ wytwórcza w rolnictwie natomiast mieci siê w definicji
dzia³alnoci gospodarczej okrelonej w art. 2. Dzia³alnoæ gospodarcz¹ przepis ten charakteryzuje jako zarobkow¹ oraz wykonywan¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Cechy te ma prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dzia³alnoæ
ta nie ró¿ni siê niczym od wykonywania innej indywidualnej dzia³alnoci
zawodowej, która jest wy³¹czona spod dzia³ania przepisów ustawy (np. lekarza, pielêgniarza czy adwokata) i jest objêta inn¹ regulacj¹ prawn¹, choæ co
do charakteru dzia³alnoci tych grup zawodowych nie ma w¹tpliwoci, ¿e jest
to dzia³alnoæ gospodarcza. Czynienie zatem ró¿nicy pomiêdzy prowadzeniem gospodarstwa rolnego a dzia³alnoci¹ zawodow¹, skoro obie charakteryzuj¹ siê tymi samymi cechami (zarobkowa, zorganizowana i ci¹g³a), nie ma
uzasadnienia z uwagi na art. 3 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
Przewidziane w art. 3 tej ustawy wy³¹czenie zatem nie mo¿e prowadziæ do
wniosku, ¿e dzia³alnoæ wytwórcza w rolnictwie nie jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, o której mowa w art. 2 tej ustawy, lecz jedynie ¿e dzia³alnoæ ta nie
podlega re¿imom tej ustawy. Sposób ujêcia przepisów ustawy o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej, polegaj¹cy na tym, ¿e najpierw w art. 2 okrela
siê, co jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, a nastêpnie w art. 3 stanowi siê, ¿e
przepisów tej ustawy nie stosuje siê do dzia³alnoci wymienionej w tym artykule, wyranie wskazuje, ¿e dzia³alnoæ wytwórcza w rolnictwie (prowadzenie
gospodarstwa rolnego) jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 tej
ustawy, jednak¿e do tej dzia³alnoci nie stosuje siê pozosta³ych jej przepisów.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiêc, charakteryzuj¹ce siê przymiotami
wskazanymi w art. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
Wyk³adni systemowej art. 8a u.z.o.z. w zakresie wy³¹czenia stosowania
przepisów ustawy o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r. do dzia³alnoci samodzielnych publicznych z.o.z.-ów dokona³ Naczelny S¹d Administracyjny,
stwierdzaj¹c, ¿e z samego faktu wy³¹czenia stosowania ustawy o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r. do zak³adów opieki zdrowotnej mo¿na ju¿ by³o
wyprowadziæ wniosek, i¿ dzia³alnoæ zak³adów opieki zdrowotnej, któr¹ ustawa okrela jako udzielanie wiadczeñ zdrowotnych, mog³a byæ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹. By³a to dzia³alnoæ gospodarcza, choæ nieobjêta przepisami
ustawy o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r. Tym tylko mo¿na t³umaczyæ
wy³¹czenie stosowania ustawy o dzia³alnoci gospodarczej do zak³adów opieki zdrowotnej20. W uchwale z dnia 17 grudnia 2001 r.21 NSA stwierdzi³, ¿e
wszystkie przes³anki wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy o dzia³alnoci gospo20
21

Uchwa³a NSA z dnia 24 wrzenia 2001 r. sygn. akt: OPK 13/01.
Sygn. akt: FPK 13/01.
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darczej z 1988 r. spe³niaj¹ publiczne zak³ady opieki zdrowotnej prowadz¹ce
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu tej ustawy, kwalifikowan¹ jako us³ugi.
Nie podlega³y one jedynie wpisowi do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
gdy¿ z mocy wy³¹czenia ustawowego (art. 8a u.z.o.z.) nie stosowa³o siê do
tych zak³adów przepisów ustawy o dzia³alnoci gospodarczej z 1988 r.
W literaturze stanowisko takie zaj¹³ równie¿ L. Etel, który uwa¿a, ¿e skoro
samodzielny publiczny z.o.z. uzyskuje rodki finansowe z odp³atnych wiadczeñ zdrowotnych, to tym samym dzia³alnoæ ta powinna byæ traktowana
jak dzia³alnoæ gospodarcza. Zdaniem tego autora, art. 8a dotyczy jedynie
zasad rejestracji tych zak³adów, a nie charakteru ich dzia³alnoci. Pogl¹d ten
uznajê za trafny22.
Na aspekt samodzielnoci omawianych z.o.z.-ów zwróci³ uwagê równie¿
Trybuna³ Konstytucyjny, który stwierdzi³: Poprzez okrelenie zak³adów opieki zdrowotnej mianem »publiczny« ustawodawca uzna³, ¿e ich znaczenie jest
donios³e z punktu widzenia interesu publicznego. Na tyle wa¿ne, aby uznaæ
koniecznoæ ich podporz¹dkowania rz¹dowym lub samorz¹dowym organom
pañstwa, chocia¿ przez nadanie im osobowoci prawnej uzyska³y one du¿y
stopieñ samodzielnoci oraz niezale¿n¹ od Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego podmiotowoæ prawn¹ (w sferze stosunków maj¹tkowych). Okolicznoæ, i¿ w odniesieniu do publicznych, samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej organami tworz¹cymi s¹ organy administracji
rz¹dowej lub jednostki samorz¹du terytorialnego, stwarza gwarancjê i zabezpieczenie, ¿e zak³ady te bêd¹ mog³y realizowaæ cele, dla których je utworzono. Wi¹¿e siê z tym  w okrelonych ustawowo sytuacjach  zobowi¹zanie do
ponoszenia konsekwencji maj¹tkowych zwi¹zanych z ich dzia³alnoci¹. Ani
organ administracji rz¹dowej, ani jednostka samorz¹du terytorialnego nie
mo¿e uwolniæ siê od tego rodzaju obowi¹zków bez stosownego ustawowego
przyzwolenia. W ten sposób zabezpiecza siê mo¿liwoæ realizowania celów
publicznych zwi¹zanych z ochron¹ zdrowa, o których mowa w art. 68 Konstytucji. Samodzielne zak³ady pokrywaj¹ z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty dzia³alnoci oraz zaci¹gniête zobowi¹zania. Obowi¹zuje je zasada samodzielnego pokrywania kosztów dzia³alnoci, w tym
ujemnego wyniku finansowego (art. 35b w zwi¹zku z art. 60 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej) i m.in. od racjonalnej gospodarki uzyskanymi rodkami zale¿y ich wynik finansowy. [...] Zak³ady te posiadaj¹ osobowoæ prawn¹, niezale¿n¹ od osobowoci Skarbu Pañstwa, a przez to tak¿e zdolnoæ do
tego aby byæ samodzielnym podmiotem praw i obowi¹zków maj¹tkowych.
Gospodaruj¹ samodzielnie przekazanymi im nieodp³atnie nieruchomociami
i maj¹tkiem Skarbu Pañstwa lub komunalnym. Cechuje je zatem samodzielnoæ oraz samofinansowanie. Ustawodawca przewiduje, ¿e tylko wyj¹tkowo
22

Zob. L. Etel, Opodatkowanie nieruchomoci. Problematyka praktyczna, Bia³ystok 2001.

Status prawny podmiotu wiadcz¹cego us³ugi medyczne jako przedsiêbiorcy

267

publiczny zak³ad opieki zdrowotnej mo¿e byæ prowadzony w formie jednostki
lub zak³adu bud¿etowego. Dotyczy to sytuacji, kiedy prowadzenie takiego
zak³adu jako samodzielnego publicznego zak³adu opieki zdrowotnej by³oby
niecelowe lub przedwczesne (art. 35c ust. 1 in fine ustawy o zak³adach opieki
zdrowotnej). Zak³ad lub jednostka bud¿etowa prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w prawie bud¿etowym (art. 35c ust. 2 ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej)23.
W uchwale z dnia 11 maja 2005 r.24 S¹d Najwy¿szy wskaza³, ¿e dzia³alnoæ samodzielnych publicznych z.o.z.-ów prowadzona jest stale, w sposób
zawodowy, zorganizowany i planowy, a tak¿e realizowana na w³asny rachunek i we w³asnym imieniu. Nie jest to wprawdzie dzia³alnoæ nastawiona na
zysk, niemniej jej racjonalizacjê zapewnia poddanie jej zasadom rachunku
ekonomicznego (art. 34, 35b ust. 1 i 2, art. 50, 53, 54 i 55 u.z.o.z.), co
w innych wypadkach uznawano w orzecznictwie za kryterium wystarczaj¹ce
do przypisania dzia³alnoci cech gospodarczych25. S¹d Najwy¿szy w powo³anej uchwale zaznaczy³, ¿e samodzielny publiczny z.o.z. uczestniczy w obrocie
gospodarczym przez realizacjê odp³atnych, ekwiwalentnych wiadczeñ wzajemnych, g³ównie finansowanych ze rodków publicznych, które powinny stanowiæ z za³o¿enia nale¿yt¹ zap³atê za wykonane us³ugi medyczne. Wskazujê
zatem, ¿e dzia³alnoæ samodzielnych publicznych z.o.z.-ów, oceniana wed³ug
regu³ stosowanych w obrocie, jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, co nie sprzeciwia siê konkluzji, i¿ jako jednostki organizacyjne bêd¹ce ogniwem wykonuj¹cym zadania pañstwa w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej
s¹ silnie uzale¿nione ekonomicznie od systemu, w którym funkcjonuj¹.
Ewentualny brak zysku z prowadzonej dzia³alnoci nie wyklucza jednak jej
gospodarczego charakteru26.
Wynika z powy¿szego, ¿e stanowisko orzecznictwa w kwestii kwalifikowania dzia³alnoci polegaj¹cej na wiadczeniu us³ug medycznych przez samodzielne publiczne z.o.z.-y jest jednoznaczne27. Pogl¹d ten jest aktualny
równie¿ w obecnym stanie prawnym. Ustaw¹ z dnia 14 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. nr 143, poz. 1032) ustawodawca uchyli³ treæ art. 8a i obecnie
¿aden przepis ustawy o z.o.z.-ach nie wy³¹cza wprost stosowania do dzia³alnoci z.o.z.-ów ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. Regulacja budzi
jednak w¹tpliwoci praktyków, które s¹ w moim przekonaniu pozorne. Uwa¿am bowiem, ¿e pomimo kompleksowego uregulowania dzia³alnoci samo23
24
25
26
27

Orzeczenie TK z dnia 27 czerwca 2000 r., sygn. akt K 20/99.
Sygn. akt III CZP 11/05, OSNC 2006, nr 3, poz. 48.
Por. np. uchwa³a SN z dnia 9 marca 1993 r., sygn akt III CZP 156/92.
Por. uchwa³a SN z dnia 17 wrzenia 2008 r., sygn. akt III CZP 82/08.
Zob. inaczej: R. Ko³odziejski, Glosa do Postanowienia SN z dnia 22 kwietnia 2002 r.,
IV CKN 1667/00, Prawo Spó³ek 2003, nr 78, s. 99.
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dzielnych publicznych z.o.z.-ów w odrêbnej ustawie, w tym w szczególnoci
zasad ich tworzenia, organizacji i rejestracji, nie oznacza to, ¿e uprawnione
jest kwalifikowanie ich dzia³alnoci wy³¹cznie pod k¹tem przedmiotowego
zakresu zadañ, o których mowa w art. 1 u.z.o.z. Uwa¿am, ¿e kwalifikowanie
dzia³alnoci tych zak³adów w aspekcie rodzajowym nale¿y rozpatrywaæ
w kontekcie stworzonej przez ustawodawcê  jako uniwersalnej dla ca³ego
systemu prawa  definicji dzia³alnoci gospodarczej (art. 2 u.s.d.g.). Pogl¹d
taki wyrazi³ równie¿ w swym orzeczeniu z dnia 6 listopada 2008 r. WSA
w Szczecinie28, który stwierdzi³, ¿e dzia³alnoæ samodzielnych publicznych
z.o.z.-ów odpowiada cechom dzia³alnoci gospodarczej zarówno pod rz¹dami
ustawy  Prawo dzia³alnoci gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz.U.
nr 101, poz. 1178 z pón. zm.), jak i obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. W uzasadnieniu wskazanego orzeczenia WSA
wskaza³ w szczególnoci, ¿e wiadczenia nieodp³atne udzielone przez zak³ad
opieki zdrowotnej s¹ nieodp³atnymi dla ubezpieczonego wiadczeniobiorcy,
czyli osoby korzystaj¹cej z us³ug medycznych, jednak zak³ad opieki zdrowotnej otrzymuje zap³atê ze rodków publicznych. Publiczny zak³ad opieki zdrowotnej podlega obowi¹zkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym, przy
czym wpis ten mo¿e byæ dokonany po wczeniejszej rejestracji przez Wojewodê
lub Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej (art. 35 ust. 3 i 4 ustawy) i po
uzyskaniu wpisu prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych
w ustawie, czyli samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodp³atne u¿ytkowanie nieruchomociami oraz maj¹tkiem w³asnym (otrzymanym lub zakupionym). Podstaw¹ jego gospodarki musia³ byæ plan finansowy ustalony
przez kierownika zak³adu (art. 53 ust.1 i ust. 3). Z kolei z art. 54 ust. 1 pkt 1
i pkt 3 ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej pozwala na wyprowadzenie
wniosku, ¿e udzielanie wiadczeñ zdrowotnych jest dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Pierwszy z tych przepisów wskazuje jako jedno ze róde³ rodków finansowych zak³adu odp³atnie wiadczenia zdrowotne, drugi za dopuszcza prowadzenie jeszcze innej dzia³alnoci gospodarczej przez takie zak³ady. Je¿eli
chodzi o prezentowane stanowisko w literaturze, ¿e celem dzia³alnoci gospodarczej ma byæ przysparzanie zysku podmiotowi gospodarczemu, nale¿y
zwróciæ uwagê, i¿ z ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej nie wynika, aby
ich dzia³alnoæ z za³o¿enia by³a prowadzona non profit. Poniewa¿ nie ka¿da
dzia³alnoæ nastawiona na zysk taki zysk przynosi, to z kolei art. 60 ust. 1
zobowi¹zuje samodzielny publiczny zak³ad zdrowotny do pokrycia we w³asnym zakresie ujemnego wyniku finansowego. Konkluduj¹c, WSA stwierdzi³: Analiza przytoczonych przepisów pozwala na stwierdzenie, ¿e samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej niebêd¹cy jednostk¹ bud¿etow¹
prowadzi dzia³alnoæ us³ugow¹ w zakresie wiadczenia us³ug medycznych
28

Sygn. akt: I SA/Sz 440/08.
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w celach zarobkowych i na w³asny rachunek. Ponadto prowadzi tê dzia³alnoæ w sposób ci¹g³y zorganizowany. Jest to zatem dzia³alnoæ gospodarcza. W wyroku z dnia 15 lipca 2010 r.29 NSA podtrzyma³ wy¿ej przytoczone orzeczenie i wskaza³, ¿e niebêd¹cy jednostk¹ bud¿etow¹, samodzielny
publiczny zak³ad opieki zdrowotnej prowadzi  odp³atnie i na w³asny rachunek  dzia³alnoæ us³ugow¹ w zakresie wiadczenia us³ug medycznych,
st¹d istniej¹ podstawy prawne, aby kwalifikowaæ j¹ jako dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Nadmieniam, ¿e pomimo powy¿szego samodzielne publiczne z.o.z.-y
wci¹¿ podlegaj¹ wpisowi do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zak³adów opieki zdrowotnej KRS (art. 49 ust. 1 ustawy o KRS). Poprzez wpis do tego rejestru uzyskuj¹ osobowoæ prawn¹ (art. 35b ust. 3 u.z.o.z.). Ustawodawca nie uwzglêdni³
zatem gospodarczego rodzaju prowadzonej przez samodzielne publiczne
z.o.z.-y dzia³alnoci. Budzi zatem oczywiste zastrze¿enia fakt, ¿e do rejestru
przedsiêbiorców KRS podlegaj¹ wpisowi osoby prawne, choæby dzia³alnoci
gospodarczej nie wykonywa³y (np. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
nieprowadz¹ce dzia³alnoci gospodarczej), za samodzielne publiczne z.o.z.-y
jako wykonuj¹ce tê dzia³alnoæ zosta³y b³êdnie zakwalifikowane do grupy
podmiotów, które dzia³alnoci gospodarczej nie wykonuj¹ lub które prowadz¹
j¹ jedynie ubocznie. Kontrowersje potêguje fakt, ¿e zgodnie z art. 50 ustawy
o KRS, wy³¹czona jest w ogóle mo¿liwoæ wpisu samodzielnych publicznych
z.o.z.-ów do rejestru przedsiêbiorców, nawet w przypadku podjêcia dzia³alnoci gospodarczej, jak to okreli³ ustawodawca30.
Wskazujê, ¿e dzia³alnoæ publicznych podmiotów w zakresie wiadczenia
us³ug medycznych równie¿ na gruncie prawa europejskiego zosta³a uznana
za dzia³alnoæ gospodarcz¹, albowiem Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoci
przes¹dzi³, ¿e us³ugi medyczne s¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ niezale¿nie od
tego, czy koszty wiadczonych us³ug s¹ pokrywane bezporednio przez pacjenta, czy te¿ przez w³adze publiczne b¹d fundusze zdrowia31. Ponadto
dzia³alnoæ samodzielnych publicznych z.o.z.-ów zosta³a objêta zasad¹ przedsiêbiorczoci, albowiem podmioty te zakwalifikowano do kategorii przedsiêbiorców32, zgodnie z traktatem akcesyjnym do Unii Europejskiej33.
29
30

Sygn. akt: II FSK 317/09.
Podobnie: I. Wrzeniewska-Wal, [w:] Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna?,
red. K. Ryæ, A. Sobczak, Warszawa 2010, s. 70; H. Izbebski, W. Mas³owski, Przysz³oæ samodzielnych Publicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej, Instytut Spraw Publicznych Analizy
i Opinie, 2003, nr 6, s. 5.
31 Zob. wyrok ETS z dnia 12 lipca 20001 r., w sprawie B.M.S. Gerates- Smits/Stichting
Ziekenfonds, sprawa C 157/99, zob. OETS 2001, s. I-5473.
32 Por. M. Dercz, T. Rek, Ustawa , op. cit., s. 231.
33 Zob. Traktat podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2004 r., Dz.U. z 2004, nr, 90,
poz. 864.
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W kontekcie powy¿szych rozwa¿añ konieczne jest zasygnalizowanie niepoprawnoci legislacyjnej w rz¹dowym projekcie ustawy o dzia³alnoci leczniczej34. Projektowana ustawa ma zast¹piæ obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustawê
o zak³adach opieki zdrowotnej oraz zmieniæ wiele innych. Ma regulowaæ zasady wykonywania dzia³alnoci leczniczej, zasady funkcjonowania podmiotów
wykonuj¹cych dzia³alnoæ lecznicz¹ niebêd¹cych przedsiêbiorcami, zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoæ lecznicz¹, normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych oraz zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dzia³alnoci leczniczej oraz podmiotami wykonuj¹cymi
dzia³alnoæ lecznicz¹. Projektowana ustawa w art. 16 wprowadza nowy rodzaj regulowanej dzia³alnoci gospodarczej pod nazw¹ dzia³alnoæ lecznicza, która polegaæ bêdzie na udzielaniu wiadczeñ zdrowotnych, a tak¿e na
promocji zdrowia lub realizacji zadañ dydaktycznych i badawczych w powi¹zaniu z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych i promocj¹ zdrowia, w tym
wdra¿aniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia (art. 3).
Zgodnie z art. 4 projektowanej ustawy, dzia³alnoæ lecznicz¹ mog¹ wykonywaæ podmioty lecznicze wpisane do rejestru podmiotów wykonuj¹cych
dzia³alnoæ lecznicz¹, o którym mowa w art. 96 projektowanej ustawy, a do
których zaliczaj¹ siê:
1) przedsiêbiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej we wszelkich formach przewidzianych
dla wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli ustawa nie stanowi inaczej;
2) samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej;
3) jednostki bud¿etowe, w tym pañstwowe jednostki bud¿etowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra w³aciwego do
spraw wewnêtrznych, Ministra Sprawiedliwoci lub Szefa Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, posiadaj¹ce w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izb¹ chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618);
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadañ w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie dzia³alnoci leczniczej;
6) kocio³y lub zwi¹zki wyznaniowe.
Podmiotem wykonuj¹cym dzia³alnoæ lecznicz¹ bêdzie równie¿ praktyka
zawodowa wykonywana przez lekarzy i pielêgniarki. Projekt w art. 5 przyjmuje, ¿e wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.
34 Zob. druk sejmowy VI kadencji nr 3489, [online] <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/
wgdruku/3489>.
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W zakresie statusu prawnego podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoæ lecznicz¹ wprowadza siê podzia³ na podmioty bêd¹ce przedsiêbiorcami oraz podmioty niebêd¹ce przedsiêbiorcami. Do tej drugiej kategorii zalicza siê samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej oraz jednostki bud¿etowe,
w tym pañstwowe jednostki bud¿etowe (art. 2 ust. 1 pkt 4 projektu). Pozosta³e podmioty lecznicze posiadaj¹ w myl projektowanej ustawy status przedsiêbiorcy, zgodnie z art. 2 i 4 u.s.d.g. Za³o¿enie to wynika z przyjêcia, ¿e
podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoæ lecznicz¹ niebêd¹ce przedsiêbiorcami nie
wykonuj¹ dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu art. 2 u.s.d.g, za pozosta³e podmioty w zakresie tej
samej przedmiotowo okrelonej dzia³alnoci  dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu tej¿e ustawy wykonuj¹.
W uzasadnieniu projektu ustawy dowiadujemy siê, ¿e powy¿szy podzia³
wprowadza siê z uwagi na fakt, ¿e w dotychczasowej judykaturze szukano
wyjcia poprzez przyjêcie, ¿e w ujêciu cywilistycznym zak³ady opieki zdrowotnej s¹ przedsiêbiorcami wykonuj¹cymi dzia³alnoæ gospodarcz¹ bez
wzglêdu na formê. W konsekwencji przyjmuje siê w projektowanej ustawie
 czytelny z cywilistycznego punktu widzenia  zespó³ norm, zgodnie z którym: podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoæ lecznicz¹ maj¹ status przedsiêbiorcy
w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, w ramach tej grupy znajd¹ siê
równie¿ przedsiêbiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, a wiêc te podmioty, które podlegaj¹ wpisowi do rejestru przedsiêbiorców. [...] Nale¿y podkreliæ, ¿e w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych wykonuj¹cych dzia³alnoæ lecznicz¹ ich status prawny
bêdzie co do zasady zbli¿ony do statusu innych podmiotów wykonuj¹cych
dzia³alnoæ lecznicz¹, poza tym podmioty te bêd¹ przedsiêbiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz nie przedsiêbiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, co umo¿liwi im funkcjonowanie
bez koniecznoci dokonywania wpisu do rejestru przedsiêbiorców i spe³niania
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
Nale¿y podkreliæ, ¿e podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoæ lecznicz¹ bêd¹
w pe³ni poddane re¿imowi ustawy o finansach publicznych, a ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej nie znajdzie do nich zastosowania w ¿adnym
zakresie. Zgodnie z projektem, dzia³alnoæ lecznicza mo¿e byæ wykonywana
we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania dzia³alnoci gospodarczej, przy czym szczególne regulacje dotycz¹ prowadzenia dzia³alnoci
szpitalnej. Mo¿e j¹ prowadziæ samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej, jednostka bud¿etowa albo spó³ka kapita³owa.
W kontekcie powy¿szego nale¿y poddaæ krytyce za³o¿enie autorów projektu omawianej ustawy w zakresie uznania, ¿e samodzielne publiczne z.o.z.-y
uzyskaj¹ status przedsiêbiorcy na podstawie art. 431 k.c. z uwagi na cechê
zawodowego charakteru wiadczonych us³ug. Krytyce nale¿y równie¿ poddaæ
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niczym nie uzasadniony podzia³ na podmioty wykonuj¹ce oraz niewykonuj¹ce dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu art. 2 u.s.d.g. W uzasadnieniu
projektowanej ustawy brak jest bowiem wskazania jakichkolwiek argumentów uzasadniaj¹cych i motywuj¹cych ustawodawcê do wprowadzenia proponowanych rozwi¹zañ prawnych. Brak jest wskazania na zasadnoæ przyjêcia,
¿e ten sam przedmiot wiadczonych us³ug jedne podmioty bêdzie kwalifikowa³ jako przedsiêbiorców, a pozosta³e nie. Autorzy projektu powo³uj¹ siê doæ
oglêdnie na brak sprecyzowanego statusu prawnego samodzielnych publicznych z.o.z.-ów.
Wskazujê, ¿e w obserwowanej dobie inflacji prawa oraz ³amania zasady
racjonalnego ustawodawcy do ustalenia statusu prawnego samodzielnych
publicznych z.o.z.-ów przyczyni³a siê doktryna, a zw³aszcza judykatura, dokonuj¹c wyk³adni zarówno funkcjonalnej, jak i systemowej prawa, a nastêpnie wyprowadzaj¹c wniosek, ¿e brak jest jakichkolwiek przeszkód w przesz³ym i obecnym stanie prawnym, aby odmawiaæ samodzielnym publicznym
z.o.z.-om statusu przedsiêbiorcy na gruncie ustaw gospodarczych  poczynaj¹c od ustawy o dzia³alnoci gospodarczej, przez Prawo dzia³alnoci gospodarczej po obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustawê o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
Zaznaczyæ nale¿y, i¿ z uwagi na uregulowanie w przestrzeni czasu zasad
tworzenia, organizacji, rejestracji, a tak¿e przedmiotu wiadczonych us³ug na
kanwie odrêbnej od ustaw gospodarczych ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej przyjmowano, ¿e przedmiotem tych¿e podmiotów jest wiadczenie
us³ug medycznych, które niezale¿nie od formy finansowania maj¹ charakter
dzia³alnoci us³ugowej wykonywanej w oparciu o rachunek ekonomiczny
i zasadê rozs¹dnego gospodarowania i wiadczone s¹ w zamian za wiadczenie pieniê¿ne, mimo ¿e uzyskiwane od podmiotu publicznego35. W uzasadnieniu do ustawy brak jest wskazania przyczyn ewentualnych zmian w zakresie
rodzaju dzia³alnoci lub zasad gospodarowania mieniem, odpowiedzialnoci
finansowej czy zmian organizacyjnych, ze wzglêdu na które nale¿y tym podmiotom odmówiæ cechy samodzielnoci i samofinansowania, a tak¿e uznania
ich dzia³alnoci za dzia³alnoæ niebêd¹c¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Wskazujê, ¿e proponowane rozwi¹zanie jest podzia³em sztucznym, swoist¹ fikcj¹,
która wbrew za³o¿eniom autorów projektu mo¿e przyczyniæ siê do z³amania
zasady pewnoci oraz jasnoci prawa, tudzie¿ spowodowaæ chaos w praktyce
gospodarczej podmiotów wiadcz¹cych us³ugi medyczne. Jak zaznaczy³am
wczeniej, wobec akceptacji pogl¹du, ¿e samodzielne publiczne z.o.z.-y s¹
podmiotami gospodarczymi, uzasadnione zastrze¿enia budzi fakt, i¿ nie podlegaj¹ one wpisowi do rejestru przedsiêbiorców KRS. Sytuacja ta nie ulegnie
zmianie, albowiem projekt omawianej ustawy ponownie zak³ada, ¿e wy³¹czona jest mo¿liwoæ wpisu tych podmiotów do rejestru przedsiêbiorców, za
35

Por. R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 120.
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podmioty te bêd¹ podlega³y wpisowi do rejestru stowarzyszeñ, innych organizacji spo³ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej (art. 149 projektu ustawy o dzia³alnoci
leczniczej).
Wskazujê, ¿e za³o¿enie, i¿ samodzielne publiczne z.o.z.-y uzyskaj¹ status
przedsiêbiorcy na gruncie art. 431 k.c. z uwagi na zawodowy charakter wykonywanej dzia³alnoci jest chybione. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu,
przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna,
o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub zawodow¹. Zgodnie z art. 4 u.s.d.g., przedsiêbiorc¹
w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoæ
prawn¹, wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹. Za przedsiêbiorców uznaje siê tak¿e wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia³alnoci gospodarczej. W zakresie ustalenia normatywnej treci pojêcia dzia³alnoæ gospodarcza kodeks cywilny odsy³a do definicji
o znaczeniu uniwersalnym w systemie prawa, zawartej w art. 2 u.s.d.g.,
zgodnie z któr¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ jest zarobkowa dzia³alnoæ wytwórcza, budowlana, handlowa, us³ugowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodowa, wykonywana
w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Uwa¿am zatem, ¿e autorzy projektu b³êdnie
za³o¿yli, ¿e dzia³alnoæ zawodowa, o której mowa w art. 431 k.c., kwalifikuje
okrelony podmiot jako przedsiêbiorcê bez wzglêdu na fakt, czy prowadzi on
dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 u.s.d.g. Doktryna ju¿ dawno
stanê³a na stanowisku, ¿e pojêcie dzia³alnoci zawodowej z art. 431 k.c. uznaje siê za swoiste superfluum ustawowe i dlatego nie ma to pojêcie ¿adnego
desygnatu. Uwa¿am za s³uszny pogl¹d opieraj¹cy siê na wyk³adni systemowej art. 431 k.c., zgodnie z którym przy interpretacji art. 431 k.c. nie nale¿y
przywi¹zywaæ nadmiernej wagi do faktu, ¿e wymienia on dzia³alnoæ zawodow¹ obok dzia³alnoci gospodarczej. Wskazanie w tym przepisie na dzia³alnoæ zawodow¹ jako cechê pojêcia przedsiêbiorcy mia³o na celu przeciwstawienie siê koncepcji przyjêtej na gruncie obowi¹zuj¹cej wówczas ustawy
z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo dzia³alnoci gospodarczej, w której
dzia³alnoæ zawodow¹, w tym wykonywanie wolnych zawodów, wy³¹czono
z pojêcia »przedsiêbiorca«. Takiego ograniczenia nie przyjmuje ju¿ obecnie
obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, która uznaje dzia³alnoæ zawodow¹ wykonywan¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y za jedn¹ z postaci dzia³alnoci gospodarczej36.

36 Zob. Z. Radwañski (red.), Zielona ksiêga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006, s. 49.
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Pomimo odmiennej redakcji stosownych przepisów, zakres pojêcia
przedsiêbiorca jest wiêc obecnie ten sam na tle ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej oraz kodeksu cywilnego. Przeciwstawianie sobie dzia³alnoci zawodowej i dzia³alnoci gospodarczej na gruncie prawa cywilnego nie
ma uzasadnienia37. W doktrynie s³usznie podniesiono, ¿e przedsiêbiorca,
jako podmiot wykonuj¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, musi byæ profesjonalist¹,
czyli musi mieæ odpowiednie kwalifikacje, zale¿ne od przedmiotu tej dzia³alnoci38. Potwierdza to tak¿e art. 355 § 2 k.c., który stanowi, ¿e nale¿yt¹
starannoæ przedsiêbiorcy przy wykonywaniu zobowi¹zania w zakresie prowadzonej przez niego dzia³alnoci gospodarczej nale¿y oceniaæ z uwzglêdnieniem zawodowego charakteru tej dzia³alnoci, dlatego podzieliæ trzeba pogl¹d, ¿e wyk³adnia systemowa i celowociowa art. 431 k.c. prowadzi do
wniosku, ¿e dzia³alnoæ zawodowa jest rodzajem dzia³alnoci gospodarczej39.
Ponadto wskazujê, ¿e dzia³alnoæ zawodow¹40 mog¹ wykonywaæ wy³¹cznie osoby fizyczne41 kwalifikuj¹ce siê uprawnieniami do wykonywania zawodu, w tym wolnego zawodu42, który polega na osobistym i samodzielnym
wykonywaniu wewnêtrznie spójnego zbioru czynnoci (zadañ) wymagaj¹cych
okrelonych kwalifikacji (wiedzy lub umiejêtnoci), systematycznie i odp³atnie oraz w granicach obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego43. Autorzy projektu pominêli zatem tak oczywisty fakt, jak to, ¿e samodzielny publiczny z.o.z.
oraz jednostka bud¿etowa wykonuj¹ca dzia³alnoæ lecznicz¹ nie s¹ osobami
fizycznymi uprawnionymi do wykonywania zawodu, st¹d te¿ nigdy nie nabêd¹ statusu przedsiêbiorcy na gruncie art. 431 k.c. w oparciu wy³¹cznie
o cechê wykonywania dzia³alnoci zawodowej. Uwa¿am, ¿e dzia³alnoæ tych
podmiotów nadal bêdzie kwalifikowana jako odpowiadaj¹ca przes³ankom
uznania jej za dzia³alnoæ gospodarcz¹ w rozumieniu art. 2 u.s.d.g., st¹d te¿
ingerencja pañstwa w zasady funkcjonowania samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej powinna byæ rozpatrywana z uwzglêdnieniem
brzmienia art. 22 Konstytucji RP.

37 Por. A. Powa³owski, Ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 29.
38 Zob. W.J. Katner, Podstawowe zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej, PPH 2004, nr 12, s. 6 i n.; W.J. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe
w zarysie, Kraków 2006, s. 47.
39 Zob. Komentarz do art. 431 k.c., [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,
t. I: Czêæ ogólna, LEX 2009.
40 Por. A. Powa³owski, Ustawa o swobodzie... Komentarz (2009), s. 28.
41 Tak: C. Kosikowski, [w:] A. Powa³owski, Ustawa o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej.
Komentarz, Warszawa 2007, s. 27; A. Powa³owski, [w:] A. Powa³owski, Ustawa o swobodzie...
Komentarz (2009), s. 25.
42 Zob. art. 88 kodeksu spó³ek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z pón. zm.).
43 Tak: K. Wojtczak, Zawód i jego prawna regulacja. Studium z zakresu materialnego
prawa administracyjnego, Poznañ 1999, s. 50.
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Szczególny tryb egzekucji wierzytelnoci
w obrocie gospodarczym  egzekucja przez
zarz¹d przymusowy (zarys instytucji)
Zmiany gospodarcze, które nast¹pi³y w Polsce po roku 1989, doprowadzi³y do gwa³townego wzrostu liczby przedsiêbiorstw sektora prywatnego, czego
skutkiem jest permanentnie zwiêkszaj¹ca siê wymiana towarowo- pieniê¿na
pomiêdzy tymi podmiotami. Kryzys ekonomiczny, nieuczciwi kontrahenci,
jak równie¿ nierozs¹dne lokowanie kapita³ów prowadz¹ do zad³u¿ania firm,
utraty ich p³ynnoci finansowej, a w konsekwencji do niewywi¹zywania siê
z zawieranych umów pomiêdzy podmiotami obrotu gospodarczego, w szczególnoci do niesp³acania wierzytelnoci przez podmioty zobowi¹zane. Sytuacja taka prowadzi do swoistego efektu domina, polegaj¹cego na tym, ¿e
wierzyciele, nie uzyskuj¹c nale¿nych im rodków, sami musz¹ siê zad³u¿aæ
b¹d zwlekaj¹ z p³atnociami. To natomiast sk³ania wierzycieli stron obrotu
gospodarczego do wszczêcia postêpowania egzekucyjnego. D¹¿¹ oni do urzeczywistnienia konkretnej normy prawnej ustalonej w tytule egzekucyjnym
poprzez doprowadzenie za pomoc¹ rodków przymusu do uzyskania przez
wierzyciela wiadczenia nale¿nego mu od d³u¿nika1. Postêpowanie to jest
podstawowym elementem ka¿dego systemu prawnego (w szczególnoci pañstwa prawa) i spe³nia bardzo wa¿n¹ rolê w stabilizacji ³adu prawnego
i w³aciwego funkcjonowania obrotu gospodarczego.
Na wstêpie nale¿y zaznaczyæ, i¿ dochodzone wierzytelnoci w obrocie
gospodarczym dotycz¹ g³ównie egzekucji wiadczeñ pieniê¿nych. Wieloæ
mo¿liwoci prowadzenia egzekucji wiadczeñ pieniê¿nych prowadzi do ich
ci¹g³ej ewolucji, wprowadzania nowych elementów prawnych, jednak mimo
wszystko najczêciej wierzyciele korzystaj¹ z utartych szlaków, prowadz¹c
1 Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz,
pod red. Z. Szczurka, Sopot 2005, s. 76.
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egzekucjê z rachunku bankowego, ruchomoci, nieruchomoci  co stosunkowo czêsto na dalszym etapie prowadzi do upad³oci przedsiêbiorstwa d³u¿nika. Wierzyciele bardzo rzadko uciekaj¹ siê do stosowania innych prawem
przewidzianych mo¿liwoci egzekucji z dochodów uzyskiwanych przez przedsiêbiorstwo d³u¿nika. Warto zatem zaprezentowaæ stosunkowo m³od¹ instytucjê postêpowania egzekucyjnego mo¿liw¹ do stosowania w obrocie gospodarczym  egzekucjê przez zarz¹d przymusowy. Jest to szczególny sposób
egzekucji wiadczeñ pieniê¿nych, wprowadzony do polskiego systemu prawnego ju¿ w roku 1990, kiedy to znowelizowano art. 1062 k.p.c.2, jednak
w sposób pe³ny zosta³a wprowadzona nowelizacj¹ z dnia 2 lipca 2004 r. Ten
odrêbny sposób egzekucji mo¿e byæ skierowany tylko przeciwko d³u¿nikowi
prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego i jest dopuszczalny z dochodów uzyskiwanych z tej dzia³alnoci przez ustanowienie zarz¹du przymusowego nad przedsiêbiorstwem lub
gospodarstwem rolnym3.
Do pe³nego przedstawienia ww. rozwi¹zania istotne wydaje siê siêgniêcie
do zbli¿onych rozwi¹zañ istniej¹cych ju¿ w przedwojennym kodeksie postêpowania cywilnego, zw³aszcza ¿e przedwojenna doktryna jak równie¿ orzecznictwo zawieraj¹ wiele cennych rozwi¹zañ i postulatów dotycz¹cych egzekucji z po¿ytków i dochodów z nieruchomoci przez zarz¹d przymusowy.
Wprowadzona w 2004 r. nowelizacja uchyli³a dotychczas istniej¹cy art.
1062 k.p.c. i wprowadzi³a w jego miejsce nowe, szczegó³owe regulacje4, które
zosta³y ujête w odrêbnym rozdziale dzia³u II, tytu³u III kodeksu postêpowania cywilnego. S¹dowa egzekucja przez zarz¹d przymusowy uregulowana jest
w przepisach art. 10641106423 k.p.c. i mo¿e byæ prowadzona w dwóch trybach:
jako egzekucja z dochodów przedsiêbiorstwa lub jego wyspecjalizowanej czêci
lub jako egzekucja przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub jego wydzielonej czêci. Niniejsze opracowanie dotyczyæ bêdzie jedynie najbardziej korzystnego
trybu dla d³u¿nika, mianowicie egzekucji z dochodów przedsiêbiorstwa.
wiadomie pominiête zostan¹ kwestie prowadzenia egzekucji w tym trybie
w stosunku do d³u¿nika bêd¹cego w³acicielem gospodarstwa rolnego.
Do wszczêcia egzekucji w omawianym trybie konieczna jest inicjatywa
wierzyciela, gdy¿ sk³adany przez niego wniosek egzekucyjny ma istotne znaczenie dla przebiegu postêpowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny zwi¹zany jest bowiem wnioskiem wierzyciela5. Wniosek ten winien spe³niaæ wymogi art. 797 k.p.c.
2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. nr 43,
poz. 296).
3 A. Marciniak, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, s. 299.
4 T. Ereciñski, Wprowadzenie, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego, Warszawa 2005, s. 338 i n.
5 Z. Knypl, [w:] Egzekucja s¹dowa w sprawach cywilnych, pod red. Z. Szczurka, Sopot
1995, s. 107.
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Zgodnie z treci¹ art. 10641 § 1 k.p.c., egzekucja mo¿e byæ skierowana
przeciwko d³u¿nikowi prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹ w formie
przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, na co wskazuje równie¿ systematyka kodeksu postêpowania cywilnego, gdy¿ przepisy dotycz¹ce tej instytucji znalaz³y siê w ramach przepisów szczególnych dotycz¹cych egzekucji
z udzia³em Skarbu Pañstwa oraz przedsiêbiorców.
W tym miejscu powstaje pytanie: w jaki sposób nale¿y rozumieæ przedsiêbiorstwo i czy norma art. 551 k.c.6 jest wystarczaj¹ca, aby w³aciwie zdefiniowaæ przedsiêbiorcê i skutecznie prowadziæ czynnoci prawne zmierzaj¹ce
do zaspokojenia wierzyciela? Istotne jest to równie¿ ze wzglêdu na zakrelenie granic przedmiotowych zarz¹du. Ostatnia zmiana dotycz¹ca tego przepisu wesz³a w ¿ycie 25 wrzenia 2003 r. i wprowadzi³a definicjê legaln¹, zgodnie z któr¹ przedsiêbiorstwo jest zorganizowanym zespo³em sk³adników
niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, obejmuj¹cej w szczególnoci: oznaczenie indywidualizuj¹ce
przedsiêbiorstwo lub jego wyodrêbnione czêci (nazwa przedsiêbiorstwa);
w³asnoæ nieruchomoci lub ruchomoci, w tym urz¹dzeñ, materia³ów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomoci lub ruchomoci
i wiele innych sk³adników (art. 551 k.c.).
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e bardziej w³aciw¹ definicj¹, która winna byæ
stosowana w celu prowadzenia postêpowania egzekucyjnego w niniejszym
trybie, jest definicja ujêta w normie art. 431 k.c., poniewa¿ nie ogranicza siê
ona do regulacji ujêtej w kodeksie cywilnym, a co wiêcej  odnosi do wszelkich stosunków prywatnoprawnych. Zgodnie z art. 431 k.c., przedsiêbiorc¹
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa
w art. 331 k.c., prowadz¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub
zawodow¹7. Ponadto wyk³adnia art. 431 k.c. pozwala rozumieæ pojêcie przedsiêbiorcy szeroko: to zarówno osoba prowadz¹ca dzia³alnoæ zawodow¹, mimo
niespe³niania przez ni¹ kryteriów dzia³alnoci gospodarczej, jak i osoba wykonuj¹ca tak¹ dzia³alnoæ zawodow¹, która nosi zarazem cechy dzia³alnoci
gospodarczej. Jednak mimo powy¿szego w³aciwe jest stosowanie definicji
ujêtej w art. 551 k.c. jako definicji uniwersalnej, stworzonej na potrzeby
prawa cywilnego. Zgodnie z ni¹, przedsiêbiorstwo w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym to zorganizowany kompleks maj¹tkowy przeznaczony do
prowadzenia dzia³alnoci produkcyjnej, handlowej lub us³ugowej, w której
decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ wiêzi funkcjonalne i organizacyjne ³¹cz¹ce poszczególne sk³adniki w jednolit¹ ca³oæ8.
6
7

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).
O. Marcewicz, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2008, s. 1432.
8 M. Bednarek, Komentarz do art. 44533 Kodeksu cywilnego, Warszawa 1997.
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Do dokonania pe³nej analizy art. 10641 § 1 k.p.c., potrzebne te¿ bêdzie
wskazanie legalnej definicji pojêcia dzia³alnoæ gospodarcza. Dzia³alnoæ
gospodarcz¹ nale¿y rozumieæ stosownie do art. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej9, tj. jako zarobkow¹ dzia³alnoæ wytwórcz¹, budowlan¹,
handlow¹, us³ugow¹ oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z³ó¿, a tak¿e dzia³alnoæ zawodow¹, wykonywan¹ w sposób zorganizowany i ci¹g³y. Dyspozycja art. 10641 § 1 k.p.c. wyranie wskazuje, i¿ wszczêcie i prowadzenie postêpowania egzekucyjnego poprzez zarz¹d przymusowy
wymaga prowadzenia przez d³u¿nika dzia³alnoci gospodarczej poprzez eksploatacjê przedsiêbiorstwa. Jest to wymagane w celu faktycznej mo¿liwoci
sprawowania zarz¹du przez zarz¹dcê przymusowego. Jak s³usznie wskaza³a
O. Marcewicz, w innym przypadku trudno sobie wyobraziæ prowadzenie egzekucji w tym trybie, np. gdy d³u¿nik prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹, nie
wykorzystuj¹c do tego celu przedsiêbiorstwa, brak jest mo¿liwoci wszczêcia
egzekucji w omawianym trybie10 .
Zarz¹d nad przedsiêbiorstwem d³u¿nika rozumiany jest tutaj jako podejmowanie przez osobê ustanowion¹ zarz¹dc¹ wszelkich decyzji oraz czynnoci
prawnych, faktycznych oraz polegaj¹cych na za³atwianiu spraw urzêdowych,
dotycz¹cych bezporednio lub porednio przedmiotu gospodarczego, nad którym zosta³ ustanowiony, koniecznych zarówno w toku normalnej eksploatacji, jak i za zgod¹ stron, a w jej braku za zezwoleniem s¹du w sytuacjach
nietypowych11 . Podstawowym obowi¹zkiem zarz¹dcy jest prowadzenie prawid³owej gospodarki mieszcz¹cej siê w zakresie zwyk³ego zarz¹du przedsiêbiorstwem12 . S¹d, okrelaj¹c granice dzia³ania zarz¹dcy, wskazuje, ¿e wolno
mu zaci¹gaæ tylko gospodarczo uzasadnione zobowi¹zania, a w sytuacji przekroczenia tego zakresu dzia³ania zarz¹dca nara¿a siê na odpowiedzialnoæ
odszkodowawcz¹.
Treæ wniosku o wszczêcie egzekucji okrela dyspozycja art. 10642 § 1
k.p.c. Ustawodawca w przepisie tym formu³uje dodatkowe wymogi, jakie
winien spe³niaæ wniosek o wszczêcie egzekucji przez zarz¹d przymusowy. We
wniosku, który musi byæ z³o¿ony do w³aciwego s¹du w trybie art. 797 k.p.c.,
nale¿y dodatkowo w sposób pe³ny okreliæ przedsiêbiorstwo lub gospodarstwo
rolne albo ich czêæ, w stosunku do których ma byæ prowadzone postêpowanie egzekucyjne, nale¿y równie¿ do³¹czyæ informacjê komornika o wszystkich
postêpowaniach egzekucyjnych prowadzonych z mienia wchodz¹cego w sk³ad
przedsiêbiorstwa.
9 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 173,
poz. 1807).
10 O. Marcewicz, op. cit., s. 1433.
11 Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce..., s. 300.
12 H. Pietrzkowski, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, cz. III: Postêpowanie egzekucyjne, pod red. T. Ereciñskiego, Warszawa 2009, s. 657.
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Precyzyjne okrelenie przedmiotu egzekucji jest bardzo istotne w sytuacji
prowadzenia egzekucji z wyodrêbnionej czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, gdy¿ umo¿liwia s¹dowi ustalenie organizacyjnej samodzielnoci
wyodrêbnionej czêci13. Ponadto dok³adne okrelenie przedsiêbiorstwa d³u¿nika ma istotne znaczenie dla ustalenia w³aciwoci miejscowej s¹du w³aciwego
do rozpoznania wniosku. Natomiast informacja komornika o prowadzonych
egzekucjach wiadczeñ pieniê¿nych ze sk³adników maj¹tku przedsiêbiorstwa
jest na tyle istotna, ¿e w przypadku prowadzenia takiej egzekucji, co do
zasady, nie ma mo¿liwoci wszczêcia egzekucji w omawianym trybie14. Wniosku o wszczêcie egzekucji przez zarz¹d przymusowy nie mo¿na ³¹czyæ
z wnioskami o wszczêcie egzekucji innymi sposobami, z zastrze¿eniem
art. 10646 k.p.c., o czym w dalszej czêci. Jednak aby s¹d rozpoznaj¹cy wniosek mia³ mo¿liwoæ zbadania okolicznoci zwi¹zanych z ewentualnie prowadzonymi innymi egzekucjami, musi dysponowaæ informacjami o postêpowaniach egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do danego d³u¿nika.
Uzyskanie tych danych mo¿e stwarzaæ problem dla wierzyciela15, gdy¿ niekiedy wielu komorników mo¿e prowadziæ postêpowanie w stosunku do jednego d³u¿nika. Wynikaæ to mo¿e z ró¿norodnoci sk³adników maj¹tkowych objêtych przedsiêbiorstwem, gospodarstwem rolnym oraz w³aciwoci¹ miejscow¹
organów egzekucyjnych kompetentnych do prowadzenia egzekucji.
S¹d rozpoznaje wniosek o wszczêcie egzekucji zgodnie z art. 10643 § 1
k.p.c., tj. na posiedzeniu niejawnym, nawet gdy zachodzi potrzeba wys³uchania stron lub innych osób. Nale¿y siê w tym miejscu zgodziæ z O. Marcewicz,
i¿ stanowcze brzmienie art. 10643 § 1 k.p.c. prezentuje w tym zakresie regulacjê wyczerpuj¹c¹ i zupe³n¹, nie ma w tym przypadku zastosowania art. 766
k.p.c.16 Ponadto przes¹dza to o jednoosobowym sk³adzie orzekaj¹cym w tym
przedmiocie. S¹dem w³aciwym do rozpoznania wniosku jest s¹d, w którego
okrêgu znajduje siê siedziba przedsiêbiorstwa lub w okrêgu, którego po³o¿one jest gospodarstwo rolne, natomiast w przypadku egzekucji ograniczonej
do czêci przedsiêbiorstwa albo gospodarstwa rolnego decyduje miejsce po³o¿enia tej czêci. Wydane po rozpoznaniu wniosku postanowienie dorêcza siê
wierzycielowi, ewentualnie wierzycielom, którzy zostali wskazani we wniosku jako prowadz¹cy egzekucjê z tego mienia.
S¹d na posiedzeniu niejawnym bada wniosek o wszczêcie egzekucji pod
k¹tem spe³nienia warunków formalnych, zasadnoci i dopuszczalnoci ¿¹dania. Postanowienie rozstrzygaj¹ce o wszczêciu lub odmowie wszczêcia egze13 K. Flaga-Gieruszyñska, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do artyku³ów
5061217, pod red. A. Zieliñskiego, Warszawa 2006, s. 1282.
14 O. Marcewicz, op. cit., s. 1437.
15 Wierzyciel mo¿e uzyskaæ stosowne informacje w trybie art. 7601 k.p.c.
16 Art. 766 k.p.c.: S¹d rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba
¿e zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wys³uchania na posiedzeniu stron lub innych
osób. W sprawach tych s¹d wydaje orzeczenia w formie postanowieñ.
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kucji w omawianym trybie jest zaskar¿alne przez d³u¿nika, wierzyciela,
a tak¿e wierzycieli, którzy prowadz¹ egzekucjê z mienia wchodz¹cego
w sk³ad przedsiêbiorstwa, z tym, ¿e termin do wniesienia za¿alenia przez
wierzycieli niewskazanych we wniosku biegnie dopiero od dnia powziêcia
przez nich wiadomoci o wszczêciu egzekucji. Postanowienie wydane przez
s¹d egzekucyjny o wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy daje mo¿liwoæ dokonania wpisu w ksiêdze wieczystej lub zbiorze dokumentów o ustanowieniu takiego zarz¹du. Nie jest to jednak konieczne, poniewa¿ jeli d³u¿nik
dokona jaki czynnoci prawnych po ustanowieniu zarz¹du przymusowego,
a rozporz¹dzaj¹cych zarz¹dzanym mieniem, to czynnoci takie  w tym
sprzeda¿ nieruchomoci  s¹ niewa¿ne17. Jest to niewa¿noæ o charakterze
bezwzglêdnym. Na niewa¿noæ czynnoci prawnych podjêtych przez d³u¿nika
po wszczêciu egzekucji przez zarz¹d przymusowy mo¿e powo³ywaæ siê ka¿dy,
kto ma w tym interes prawny. W tym miejscu nale¿y uciliæ, od jakiej daty
powstaj¹ skutki wszczêcia egzekucji w prezentowanym trybie. Zgodnie z art.
10649 k.p.c., datê tê ustala siê w oparciu o art. 910 k.p.c., który okrela
chwilê zajêcia innych praw maj¹tkowych. Tym samym nale¿y stwierdziæ, ¿e
skutki prawne dla d³u¿nika nastêpuj¹ z chwil¹ dorêczenia mu zawiadomienia o wszczêciu egzekucji. W stosunku do osób trzecich zobowi¹zanych
w stosunku do d³u¿nika skutki prawne powstaj¹ od chwili dorêczenia im
zawiadomienia, aby wiadczenia uiszcza³y do r¹k zarz¹dcy, natomiast w stosunku do ka¿dej innej osoby, która wiedzia³a o wszczêciu egzekucji, od chwili, gdy powziê³a tak¹ wiadomoæ.
Jak ju¿ wspomniano, egzekucja przez zarz¹d przymusowy mo¿e byæ ograniczona do czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Warunkiem takiego ograniczenia jest gospodarcze wyodrêbnienie takiej czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, a dochód, jaki przynosi wyodrêbniona czêæ,
jest wystarczaj¹cy na zaspokojenie wierzyciela egzekwuj¹cego. Pierwszy
z warunków jest spe³niony wtedy, gdy okrelona czêæ przedsiêbiorstwa lub
gospodarstwa rolnego pod wzglêdem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym jest na tyle wyodrêbniona z ca³oci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, ¿e ma mo¿liwoæ samodzielnego funkcjonowania w oderwaniu
od ca³oci. Odnosz¹c siê natomiast do drugiego z warunków, tj. mo¿liwoci
uzyskania dochodu wystarczaj¹cego na zaspokojenie wierzyciela egzekwuj¹cego z wyodrêbnionej czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, zaznaczenia wymaga, ¿e wierzyciel nie ma obowi¹zku wykazywania takiej
mo¿liwoci. W literaturze spotykaæ mo¿na pogl¹d, i¿ to w³anie wierzyciel
ma wykazaæ mo¿liwoæ zaspokojenia z wyodrêbnionej czêci przedsiêbiorstwa
lub gospodarstwa rolnego18. Trudno zgodziæ siê z takim pogl¹dem, gdy¿ wierzyciel przed wszczêciem egzekucji w omawianym trybie nie ma mo¿liwoci
17
18

A. Damasiewicz, Komentarz do art. 10648 kodeksu postêpowania cywilnego, LEX/el. 2005.
O. Marcewicz, op. cit., s. 1442.
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wgl¹du do ksi¹g rachunkowych przedsiêbiorstwa czy te¿ poznania kondycji
finansowej danego przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Nale¿y zatem
zgodziæ siê z twierdzeniami H. Pietrzkowskiego, i¿ wierzyciel ma tylko obowi¹zek wskazaæ na istnienie wyodrêbnionej gospodarczo czêci przedsiêbiorstwa
lub gospodarstwa rolnego, a s¹d rozpatruj¹cy wniosek, korzystaj¹c z instytucji
wyjanieñ przewidzianych w art. 761 k.p.c., stwierdza te przes³anki19. W tym
miejscu istotne jest zaprezentowanie okolicznoci, gdy do prowadzonej ju¿ egzekucji z wyodrêbnionej czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego przy³¹czaj¹ siê kolejni wierzyciele i nast¹pi taka zmiana okolicznoci, i¿ dochody ze
zorganizowanej czêci przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego nie wystarcz¹
na pokrycie wszystkich roszczeñ. W takiej sytuacji wierzyciel mo¿e z³o¿yæ wniosek do s¹du w³aciwego o rozszerzenie zakresu zarz¹du przymusowego20.
Powracaj¹c do art. 10646 k.p.c., o zbiegu wczeniej wszczêtej egzekucji
z poszczególnych sk³adników wchodz¹cych w sk³ad przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego i egzekucji przez zarz¹d przymusowy tego przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa nale¿y stwierdziæ, i¿ prowadzenie obu egzekucji jest
dopuszczalne w sytuacji, gdy wnosi o to wierzyciel dotychczas prowadz¹cy
egzekucjê albo je¿eli w chwili wszczêcia egzekucji w omawianym trybie jest
oczywiste, ¿e wierzyciel prowadz¹cy egzekucjê zostanie w toku egzekucji
zaspokojony w okresie 6 miesiêcy od daty jej wszczêcia21.
Kolejn¹ istotn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ wyjanienia jest osoba zarz¹dcy
oraz jego uprawnienia. Artyku³ 106410 k.p.c. okrela kwalifikacje wymagane
od kandydata na zarz¹dcê, którym mo¿e byæ zarówno osoba fizyczna, jak
i prawna, o ile spe³nia wymagania okrelone w § 1 art. 106410 k.p.c. Przepis
ten stanowi, i¿ zarz¹dc¹ mo¿e byæ podmiot, który posiada licencjê do wykonywania obowi¹zków syndyka, nadzorcy lub zarz¹dcy w postêpowaniu upad³ociowym lub naprawczym22, ponadto kandydat na zarz¹dcê przymusowego winien byæ zaakceptowany przez strony postêpowania egzekucyjnego.
Sprzeciw jednej ze stron uniemo¿liwia powo³anie danej osoby na zarz¹dcê,
nawet jeli spe³nia ona wszystkie wymagania i w takiej sytuacji to do s¹du
nale¿y wybór osoby zarz¹dcy przymusowego23.
Uprawnienia przys³uguj¹ce zarz¹dcy w ramach pe³nionej przez niego
funkcji, co do zasady, ograniczaj¹ siê do czynnoci zwyk³ego zarz¹du, jednak
ustawodawca w art. 106411 k.p.c. przewidzia³ szczególne przypadki, kiedy
zarz¹dca przymusowy, uzyskuj¹c zgodê s¹du, mo¿e dokonaæ czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d. W uzasadnionych przypadkach zarz¹dca mo¿e:
sprzedaæ nieruchomoæ, ruchomoci lub prawa wchodz¹ce w sk³ad zarz¹dzanego przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego, ewentualnie oddaæ je
19
20
21
22
23

H. Pietrzkowski, op. cit., s. 661.
K. Flaga-Gieruszyñska, op. cit., s. 1287.
Ibidem.
Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce..., s. 230.
Patrz art. 106410 § 2 k.p.c.
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w najem lub dzier¿awê. Jednak zanim s¹d wyrazi zgodê na podjêcie takich
czynnoci, musi zbadaæ, czy dana czynnoæ ma zwi¹zek z zarz¹dem oraz czy
jest uzasadniona gospodarczo i ekonomicznie. Czynnoæ dokonana za zezwoleniem s¹du bêdzie skuteczna wobec wierzycieli, d³u¿nika, jak równie¿
w stosunku do osób trzecich24.
Roszczenia wierzycieli zostaj¹ pokryte z nadwy¿ki dochodów uzyskiwanych z przedmiotu zarz¹du przymusowego nad przedsiêbiorstwem lub gospodarstwem rolnym, jaka pozostaje po uregulowaniu wszystkich nale¿noci,
zgodnie z kolejnoci¹ zaspokajania wynikaj¹c¹ z art. 940 k.p.c. Ciekawostk¹
omawianej instytucji jest to, ¿e zarz¹dca sporz¹dza równie¿ plan podzia³u
sumy uzyskanej z dochodów przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Jest
to szczególne i zarazem nietypowe rozwi¹zanie, gdy¿ w innych postêpowaniach robi to organ egzekucyjny. W planie podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji zarz¹dca bierze pod uwagê tylko nadwy¿kê rodków uzyskanych
w ramach zarz¹du. Do podzia³u sumy uzyskanej w wyniku egzekucji prowadzonej w omawianym trybie stosuje siê przepisy ogólne o podziale sumy
uzyskanej z egzekucji25. W przypadku, gdy plan podzia³u zosta³ sporz¹dzony
wadliwie lub jest krzywdz¹cy dla stron, maj¹ one mo¿liwoæ w trybie art.
106413 § 2 k.p.c. z³o¿yæ skargê, do której stosuje siê odpowiednio przepisy
o skardze na czynnoæ komornika.
Wskazaæ równie¿ nale¿y pewien prymat egzekucji przez zarz¹d przymusowy nad egzekucj¹ s¹dow¹ i administracyjn¹ wiadczeñ pieniê¿nych prowadzonych w inny sposób. Wynika to st¹d, ¿e w przypadku skierowania egzekucji do maj¹tku przedsiêbiorstwa lub gospodarstwa rolnego objêtego zarz¹dem
przymusowym postêpowanie takie jest niedopuszczalne, a je¿eli ju¿ zostanie
wszczête, jest niezw³ocznie umarzane. Wyj¹tkiem jest prowadzenie egzekucji
mimo wczeniejszego objêcia danego sk³adnika zarz¹dem przymusowym, egzekucji nale¿noci niepieniê¿nych oraz maj¹cych na celu zniesienie wspó³w³asnoci w drodze sprzeda¿y publicznej. Natomiast gdy w toku egzekucji
d³u¿nik zobowi¹zany jest do wydania ruchomoci, statku lub nieruchomoci,
albo opró¿nienia pomieszczeñ znajduj¹cych siê we w³adaniu zarz¹dcy, obowi¹zki te ci¹¿¹ na zarz¹dcy.
Instytucja egzekucji przez zarz¹d przymusowy jest interesuj¹cym trybem egzekucji nale¿noci w polskim systemie prawnym. Daje przedsiêbiorcom
nowe metody zaspokajania roszczeñ, które wydaj¹ siê byæ mniej uci¹¿liwe dla
d³u¿nika, nie prowadz¹ do upad³oci przedsiêbiorstwa czy te¿ gospodarstwa
rolnego d³u¿nika, a to z kolei ma mniejsze negatywne konsekwencje spo³eczne.
Omawiana instytucja  przedstawiona w niniejszym artykule tylko w zarysie 
prezentuje nowe, mniej znane sposoby egzekwowania nale¿noci, daje równie¿
inne perspektywy zarówno d³u¿nikowi, jak i wierzycielowi.
24
25

O. Marcewicz, op. cit., s. 1458.
Patrz art. 10231028 k.p.c. oraz 10351040 k.p.c.

Studia Prawnoustrojowe 14

UWM

283

2011

Anna Franusz
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Wp³yw og³oszenia upad³oci przedsiêbiorcy
na postêpowanie arbitra¿owe
Uwagi wstêpne
Zasada swobody prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej stanowi jeden
z fundamentów spo³ecznej gospodarki rynkowej, który stosownie do art. 20
Konstytucji RP jest podstaw¹ ustroju gospodarczego kraju. Ow¹ swobodê
postrzegaæ niew¹tpliwie nale¿y jako jedno z za³o¿eñ ustrojowych pañstwa.
Z aksjologicznego punktu widzenia przedstawia ona wartoæ instrumentaln¹
wzglêdem wolnoci cz³owieka, prawa do samorealizacji, tak¿e w sferze gospodarczej. Niestety, z funkcjonowaniem gospodarki rynkowej zwi¹zane s¹ pewne negatywne konsekwencje, np. niewyp³acalnoæ. Brak zdolnoci organizacyjnych, niedbalstwo czy wypadki losowe przyczyniaj¹ siê do wszczêcia
procedury upad³ociowej wobec przedsiêbiorców. Z punktu widzenia wierzycieli
og³oszenie upad³oci jest oczywicie po¿¹dane, zmierza bowiem do zaspokojenia w jak najwy¿szym stopniu ich roszczeñ. Jednak w szerszym kontekcie
upad³oæ przedsiêbiorcy, który pozostaje w stosunkach cywilnoprawnych z innymi podmiotami, jest zjawiskiem niew¹tpliwie negatywnym1.
Z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ wi¹¿e siê te¿ inne zagro¿enie, polegaj¹ce na
mo¿liwoci wchodzenia w spory prywatnoprawne. Jednym z podstawowych
mechanizmów rozstrzygania tych¿e sporów, oprócz tradycyjnego procesu
przed s¹dem pañstwowym, jest s¹downictwo polubowne, zwane arbitra¿em.
Arbitra¿ jest realizowany w³anie w sporach gospodarczych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem sporów o charakterze miêdzynarodowym. Za jego popularnoci¹ przemawia kilka cech. Z za³o¿enia postêpowanie przed s¹dem polubownym ma cechowaæ siê szybkoci¹ i poufnoci¹ (z uwagi na dba³oæ o dobre
imiê w³aciwoæ ta nabiera dla przedsiêbiorców szczególnej wagi). Pierwszorzêdne znaczenie ma równie¿ jego efektywnoæ, bowiem wyrok s¹du polu1

Z. wieboda, Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004, s. 11.
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bownego lub ugoda przed nim zawarta, po wyra¿onej w odpowiedniej formie
aprobacie s¹du pañstwowego, maj¹ tak¹ sam¹ moc prawn¹ jak wyrok s¹du
pañstwowego lub ugoda s¹dowa. Kolejnym i zarazem niespotykanym w innych adjudykacyjnych trybach eliminowania kontrowersji prawnych przymiotem arbitra¿u jest jego elastycznoæ. Kszta³t arbitra¿u zale¿y od autonomicznej woli stron. Autonomia ta znajduje swój wyraz przede wszystkim
w treci zapisu na s¹d polubowny (umowy o arbitra¿). Rozstrzygaj¹c spór,
s¹d arbitra¿owy nie ma obowi¹zku stosowania prawa, mo¿e bowiem pos³u¿yæ
siê regu³ami s³usznoci.
Stosowanie interesuj¹cego nas instrumentu rozstrzygania sporów rodzi
jednak pewne ryzyko. Otó¿ okolicznoæ niewyp³acalnoci przedsiêbiorców, bêd¹ca podstaw¹ og³oszenia upad³oci, mo¿e wyst¹piæ paralelnie wzglêdem pozostawania przez podmiot gospodarczy stron¹ umowy arbitra¿owej. Stan ten
generuje wiele konsekwencji prawnych. Celem niniejszego opracowania jest
przedstawienie skutków prawnych og³oszenia upad³oci przedsiêbiorcy na
gruncie postêpowania polubownego. W ramach tych¿e rozwa¿añ nale¿y poddaæ analizie kwestiê wp³ywu og³oszenia upad³oci na moc zapisu (na tle
prawa polskiego oraz przyk³adowych rozwi¹zañ spotykanych w innych krajach), w tym tak¿e w kontekcie koncepcji zwi¹zanych z miêdzynarodowym
arbitra¿em handlowym. Nastêpnie kilka uwag zostanie powiêconych procedurze przed s¹dem polubownym, która zosta³a wszczêta przed og³oszeniem
upad³oci przedsiêbiorcy. Wreszcie omówienia wymaga problematyka wp³ywu
faktu upad³oci na wyrok arbitra¿owy.

Wp³yw og³oszenia upad³oci na zapis na s¹d polubowny
W polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu podkrela siê odmienn¹
naturê i rozbie¿ne cele obydwu procedur2. Postêpowanie upad³ociowe, nakierowane na równe zaspokojenie wierzycieli, charakteryzuje siê wysokim
poziomem kontroli pañstwa sprawowanej przez s¹dy, prowadzonej w oparciu
o sztywne normy prawne reguluj¹ce pozycjê upad³ego. Tymczasem arbitra¿
osadzony jest we wspomnianej ju¿ szeroko rozumianej idei autonomii woli
jego stron. Strony, korzystaj¹c z tego, ¿e przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r.
 Kodeks postêpowania cywilnego3 w czêci reguluj¹cej arbitra¿ (czêæ pi¹ta)
2 M. Porzycki, Upad³oæ strony postêpowania arbitra¿owego, [w:] Arbitra¿ handlowy,
t. VIII, Warszawa 2010, s. 204. W literaturze obcej: D. Baizeau, Arbitration and insolvency:
issues of applicable law, [w:] C. Müller, A. Rigozzi (red.), New developments in international
commercial arbitration 2009, Schulthess, Zurich  Basel  Geneva, 2009, s. 98.; P. Kirgis,
Arbitration, bankruptcy, and public policy: a contractarian analysis, American Bankr. Inst.
L. Rev 2009, nr 503, s. 25, 45.
3 Dz.U. z 1965 r., nr 43 poz. 296 ze zm.
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maj¹ zasadniczo charakter dyspozytywny, samodzielnie w formie kontraktowej kreuj¹ swoj¹ sytuacjê prawn¹. Dokonuje siê to w³aciwie bez udzia³u
czynnika pañstwowego. W polskim porz¹dku jurydycznym procedura upad³ociowa, nacechowana w wiêkszym stopniu trosk¹ o interes publiczny, zyska³a
pozycjê nadrzêdn¹ wzglêdem procedury arbitra¿owej4.
Normatywnego odzwierciedlenia tak postawionej tezy nale¿y szukaæ
w art. 142 i 147 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo upad³ociowe
i naprawcze5 (dalej jako p.u.n.). Przepisy ustawy stanowi¹ bowiem, ¿e
z dniem og³oszenia upad³oci (w tym zarówno upad³oci zmierzaj¹cej do
likwidacji, jak i upad³oci z mo¿liwoci¹ zawarcia uk³adu) zapis na s¹d
polubowny, którego stron¹ jest upad³y, traci moc, a tocz¹ce siê postêpowania ulegaj¹ umorzeniu. To doæ restrykcyjne na tle zagranicznych
uregulowañ rozwi¹zanie stanowiæ bêdzie punkt wyjcia do dalszych rozwa¿añ.
Zgodnie z art. 1161 k.p.c., zapis na s¹d polubowny to umowa6, na mocy
której strony poddaj¹ spór istniej¹cy lub przysz³y wynik³y z istniej¹cego
miêdzy nimi stosunku prawnego pod orzeczenie s¹du polubownego (arbitra¿owego). Zapis mo¿e przybraæ formê samodzielnej umowy, nosz¹cej w doktrynie miano kompromisu, b¹d klauzuli zawartej w umowie g³ównej ³¹cz¹cej
np. przedsiêbiorców, czyli tzw. klauzuli arbitra¿owej. Wa¿noæ i skutecznoæ
zapisu dla funkcjonowania arbitra¿u ma znaczenie fundamentalne. Zapis
jest bowiem jego podstaw¹, a tak¿e warunkiem sine qua non ukonstytuowania siê s¹du polubownego oraz wa¿nego przeprowadzenia postêpowania. Bez
istnienia umowy arbitra¿owej arbitra¿ nie ma racji bytu. Jego kontraktowa
natura wyra¿ona jest w³anie w zapisie, w którym strony zgodn¹ wol¹ wyra¿aj¹ pragnienie rozstrzygniêcia sporu w drodze arbitra¿u.
Paradoksalnie to w³anie specyficzna natura arbitra¿u (umowna w³aciwoæ s¹du prywatnego, mo¿liwoæ orzekania wed³ug zasad s³usznoci z pominiêciem norm prawnych) spowodowa³a, i¿ w uzasadnieniu do rz¹dowego projektu ustawy  Prawo upad³ociowe i naprawcze jego autorzy uznali, i¿
w przypadku og³oszenia upad³oci w celu ochrony praw wierzycieli nale¿y
zapewniæ kompetencjê s¹dom pañstwowym do rozpoznania sporów z udzia³em upad³ego7. Istnienie wa¿nego zapisu na s¹d polubowny uniemo¿liwia
4
5
6

Por. M. Porzycki, op. cit., s. 204 i n.
Dz.U. z 2003 r., nr 60 poz. 535 ze zm.
W zwi¹zku z kszta³tem polskiego prawa arbitra¿owego, w doktrynie i w judykaturze
zasadniczo nie przewiduje siê innych ni¿ umowa form zapisu na s¹d polubowny. Przeciwnego
zdania jest F. Zedler, który sformu³owa³ pogl¹d, i¿ polskie prawo dopuszcza sporz¹dzenie zapisu
nie bêd¹cego umow¹, a zawartego w statucie jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. F. Zedler, Zapis na s¹d polubowny, [w:] A. Koch, J. Napiera³a (red.), Umowy w obrocie
gospodarczym, Kraków 2006, s. 388 i n.
7 Nowe uzasadnienie do rz¹dowego projektu ustawy  Prawo upad³ociowe i naprawcze,
jako uzupe³nienie Druku Sejmowego nr 809 z 22 sierpnia 2002 r., s. 21, dostêpne na oficjalnej
stronie Sejmu RP.
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rozpoznanie sprawy pañstwowym organom wymiaru sprawiedliwoci. St¹d
normatywny skutek w postaci wyganiêcia mocy zapisu z chwil¹ og³oszenia
upad³oci. Konsekwencj¹ utraty przez umowê arbitra¿ow¹ mocy jurydycznej
jest umorzenie postêpowania arbitra¿owego tocz¹cego siê przed organem,
który w obliczu zaistnia³ego faktu straci³ ród³o swojego umocowania. Stosownie do wspomnianego uzasadnienia to rada wierzycieli jest podmiotem
w³aciwym do podjêcia decyzji o ewentualnym zastosowaniu arbitra¿u. Wyganiêcie mocy prawnej umowy arbitra¿owej uniemo¿liwia podniesienie zarzutu w postaci istnienia przedmiotowej umowy przed s¹dem pañstwowym,
co w odwrotnej sytuacji skutkowa³oby obowi¹zkiem odrzucenia przez ten s¹d
pozwu lub wniosku o wszczêcie postêpowania nieprocesowego i skierowaniem stron do arbitra¿u (art. 1165 § 1 i 2 k.p.c.)8.
W literaturze przedmiotu s³usznie zwraca siê uwagê na to, i¿ moc prawna zapisu na s¹d polubowny, którego stron¹ jest upad³y, nie zawsze wyganie9. Wszak skutek ten przewidziany jest w celu recepcji przez s¹d pañstwowy spraw tocz¹cych siê przed s¹dami polubownymi bez wzglêdu na to,
czy og³oszono upad³oæ z likwidacj¹ maj¹tku, czy z mo¿liwoci¹ zawarcia
uk³adu (choæby upad³y nie zosta³ pozbawiony nad nim zarz¹du). Za³o¿ono, i¿
z t¹ chwil¹ zmieniaj¹ siê priorytety i na pierwszy plan wysuwa siê interes
prawny wierzycieli kosztem interesu prawnego upad³ego jako podmiotu umowy czy te¿ postêpowania arbitra¿owego. Jednak¿e, zgodnie z interpretacj¹
celowociow¹, normy art. 142 oraz art. 147 p.u.n., gwarantuj¹ce ochronê wierzycieli, dotyczyæ mog¹ wy³¹cznie tych zapisów na s¹d polubowny, które przewiduj¹ arbitra¿ w sporach ze stosunków prawnych pozostaj¹cych w bezporednim zwi¹zku z maj¹tkiem upad³ego tworz¹cym masê upad³oci10. Wydaje siê,
i¿ pró¿no doszukiwaæ siê interesu prawnego wierzycieli w wyganiêciu umowy
arbitra¿owej, która jest podstaw¹ rozpoznania przez s¹d polubowny sporu
o naruszenie dóbr osobistych upad³ego w postaci np. pomówienia.
Ta nad wyraz restrykcyjna regulacja (art. 142 i art. 147 p.u.n.) spotyka
siê w doktrynie z negatywn¹ ocen¹11. Wyró¿nia siê ona tak¿e na tle unormowañ innych europejskich pañstw: the provision of Polish insolvency law, as
it is drafted, is apparently rather unique, at least within EU. Certain insolvency laws are more restrictive than others when it comes to arbitration,
but they do not appear to affect issues of capacity12. Polska ustawa jest
8 Tak A. Jakubecki, F. Zedler, Komentarz do art. 142 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upad³ociowe i naprawcze, [w:] Prawo upad³ociowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze, 2003, LEX 2003.
9 J. Broll, Klauzula arbitra¿owa w wietle prawa upad³ociowego, Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego 1999, nr 3, s. 15; Z. wieboda, Prawo upad³ociowe..., s. 206 (Komentarz
do art. 147, teza 4.)
10 Ibidem.
11 M. Porzycki, op. cit., s. 206, 208.
12 D. Baizeau, op. cit., s. 14.
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powo³ywana na ³amach obcego pimiennictwa zawsze, ilekroæ pragnie siê
wskazaæ najbardziej ra¿¹cy normatywny wyraz konfliktu miêdzy prawem
arbitra¿owym i upad³ociowym13. W pozosta³ych krajach UE og³oszenie upad³oci nie wywo³uje tak daleko id¹cych konsekwencji, jak utrata mocy przez
zapis i nakaz umorzenia postêpowania. Znakomita wiêkszoæ praw insolwencyjnych odbiera co najwy¿ej upad³emu prawo do dokonywania czynnoci
w arbitra¿u, nie za podmiotowoæ arbitra¿ow¹14. Doæ w tym miejscu wspomnieæ niemieckie prawo upad³ociowe, zgodnie z którym zapis na s¹d polubowny jest wi¹¿¹cy dla syndyka, a jego zmiana uzale¿niona od zgody komitetu wierzycieli (§ 160 ust. 2 pkt 3 niemieckiego prawa upad³ociowego)15.
Z kolei w angielskiej regulacji uzale¿niono byt prawny zapisu od losów umowy reguluj¹cej stosunek prawny, którego zapis dotyczy (art. 349A)16. Wiêkszoæ z tych ustaw (Holandia, Francja, Szwajcaria, USA, W³ochy) nie nakazuje tak¿e umorzenia arbitra¿u, lecz jedynie zawieszenie go pod grob¹
(wynika to z praktyki orzeczniczej) uchylenia wyroku jako sprzecznego
z klauzul¹ porz¹dku publicznego (oprócz Niemiec i Szwajcarii)17. St¹d uwa¿a
siê, ¿e model polskiego prawa upad³ociowego godzi w ideê arbitra¿u18.
Du¿e zainteresowanie wród przedstawicieli doktryny prawa arbitra¿owego wzbudzi³o s³ynne orzeczenie Miêdzynarodowego S¹du Arbitra¿owego
przy Miêdzynarodowej Izbie Handlu (International Chamber of Commerce
 ICC) w sprawie Vivendi v. Elektrim. Sprawa dotyczy³a Elektrimu  polskiej
spó³ki, która z powodu upad³oci w sierpniu 2007 r., zgodnie z polskim prawem przesta³a byæ  co potwierdzi³a ta najbardziej presti¿owa instytucja
arbitra¿owa na wiecie  podmiotem umowy arbitra¿owej (umowa wygas³a)19. S¹d przy ICC, zastosowawszy polskie prawo upad³ociowe, nie stwierdzi³ swej w³aciwoci i pomimo sprzeciwu drugiej strony (Vivendi) orzek³, i¿
nie mo¿e byæ mowy o arbitra¿owym rozpoznaniu sporu. Tym samym kszta³t
ustawy de facto neguje faktyczn¹ alternatywnoæ arbitra¿u wzglêdem s¹downictwa pañstwowego, co pozostaje w konflikcie z interesem przedsiêbiorców tak licznie korzystaj¹cych z jego walorów. Zmusza to do zastanowienia
siê w kategoriach hipotetycznych, co dzia³oby siê z zapisem w przypadku
nieprzewidzenia przez prawodawcê powo³anych powy¿ej konsekwencji prawnych. Wydaje siê, i¿ zastosowanie móg³by tu mieæ art. 98 p.u.n., który przy13 P.K. Wagner, When international insolvency law meets international arbitration, Dispute Resolution International 2009, nr 1, s. 60.
14 Ibidem, s. 113.
15 Insolvenzordnung (1999), tekst aktu w jêzyku niemieckim [online] <www.jusline.de/
Insolvenzordnung_%28InsO%29_Langversion.html>.
16 Insolvency Act (1986), tekst aktu w jêzyku angielskim [online] <www.insolvency.gov.uk/
insolvencyprofessionandlegislation/legislation/uk/insolvencyact.pdf>.
17 Por. D. Baizeau, op. cit., s. 101 i n.; P. Kirgis, op. cit., s. 39.
18 Por. D. Baizeau, op. cit., s. 113.
19 Ibidem; P.K. Wagner, op. cit., s. 60.
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znaje prawo syndykowi masy upad³oci do wykonania zobowi¹zania z umowy
wzajemnej b¹d ¿¹dania wykonania zobowi¹zania z takiej umowy. Ma on
równie¿ mo¿liwoæ odst¹pienia od niej. Jeli w umowie tej zawarta jest klauzula arbitra¿owa b¹d kontrakt arbitra¿owy ma charakter samodzielny, wydaje siê, i¿ losy zapisu uzale¿nione bêd¹ od woli syndyka i istoty stosunku
zobowi¹zaniowego wynikaj¹cego z umów wzajemnych. W obecnych stanie prawnym stanowisko syndyka wzglêdem umowy posiadaj¹cej klauzulê arbitra¿ow¹
jest z punktu widzenia samej klauzuli, z przyczyn oczywistych, bez znaczenia.
Sceptycznie oceniane bywa te¿ funkcjonuj¹ce w Polsce rozwi¹zanie,
zgodnie z którym podtrzymany jest skutek prawny wyganiêcia zapisu pomimo umorzenia, zakoñczenia oraz uchylenia postêpowania upad³ociowego
(art. 372 ust. 1 i 2 p.u.n.20). Krytyka sprowadza siê tu nie do brzmienia
powo³anego przepisu, ale do nieumieszczenia przez ustawodawcê w treci
ustawy, normy przywracaj¹cej moc prawn¹ umowie arbitra¿owej w sytuacji
uchylenia tego¿ postêpowania przez s¹d drugiej instancji. W zasadzie jedynym proarbitra¿owym unormowaniem w prawie insolwencyjnym jest art.
206 ust. 1 pkt 7, który umo¿liwia syndykowi, nadzorcy s¹dowemu lub zarz¹dcy poddanie pod rozstrzygniêciu s¹du polubownego sporu dotycz¹cego
masy upad³oci (za zgod¹ wierzycieli). Regulacja ta mo¿e byæ jedynym wyjciem w sytuacji wyganiêcia mocy prawnej zapisu dokonanego przez upad³ego, gdy charakter sporu, w który zaanga¿owany by³ upad³y, niezwykle
utrudnia dochodzenie praw przed s¹dem pañstwowym (np. spór o charakterze miêdzynarodowym). Wtedy wola syndyka i wierzycieli mog³aby byæ niejako wykonaniem woli upad³ego.

Wp³yw og³oszenia upad³oci na tocz¹ce siê postêpowanie
arbitra¿owe
Przepis przes¹dzaj¹cy o wyganiêciu mocy umowy arbitra¿owej i obowi¹zku umorzenia postêpowania przed s¹dem polubownym wydaje siê mieæ
charakter bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cy. Za budz¹ce kontrowersje uchodzi jednak zagadnienie zwi¹zania s¹du arbitra¿owego (powo³anego do ¿ycia umow¹
i dzia³aj¹cego wedle jej zasad) nie tylko przepisami procedury cywilnej, lecz
równie¿ innymi przepisami prawa krajowego. Zabieg maj¹cy za celu doprowadzenie do zwi¹zania strony i s¹du polubownego przepisami prawa krajowego polega na znalezieniu ³¹cznika miêdzy jakimkolwiek elementem arbitra¿u a prawem konkretnego kraju. Dokonuje siê tego w taki sposób, ¿eby
20 Art. 372 ust. 1: Zmiany stosunków prawnych dokonane na podstawie przepisów ustawy obowi¹zuj¹ upad³ego i drug¹ stronê równie¿ po umorzeniu lub zakoñczeniu oraz uchyleniu
postêpowania upad³ociowego. Art. 372 ust. 2: Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio w razie
uchylenia postêpowania upad³ociowego.
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z jednej strony zobowi¹zaæ s¹d polubowny do przestrzegania norm prawnych
o charakterze iuris cogentis, z drugiej natomiast, zachowuj¹c istotê arbitra¿u, pozostawiæ stronom i arbitrom swobodê w kwestiach ustalenia regu³
postêpowania polubownego.
Najbardziej oczywistym i powszechnie stosowanym rozwi¹zaniem
(w tym równie¿ w Polsce  art. 1154 k.p.c.) jest miejsce arbitra¿u (ang. seat
of arbitration)21. Oznacza to, ¿e strony i s¹d arbitra¿owy winne podporz¹dkowaæ siê kogentnym normom prawnym w kraju, na terytorium którego
toczy siê postêpowanie arbitra¿owe. Jest to niezbêdne, jeli strony bêd¹
chcia³y, aby s¹d pañstwowy pozytywnie ustosunkowa³ siê do wniosku o uznanie lub stwierdzenie wykonalnoci wyroku s¹du polubownego lub ugody
przed nim zawartej. Wyra¿ona przez s¹d pañstwowy aprobata orzeczenia
arbitra¿owego jest warunkiem zrównania jego mocy z wyrokiem s¹du pañstwowego, a ugody z moc¹ ugody s¹dowej. W sytuacji sprzeniewierzenia siê
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cemu prawu s¹d pañstwowy, jak podkrela siê
w doktrynie, w majestacie prawa odmówi uznania orzeczenia arbitra¿owego
jako sprzecznego z podstawowymi zasadami porz¹dku prawnego (1214 § 32
pkt 2 k.p.c.)22. W grê wchodzi równie¿ ryzyko uchylenia tego wyroku
w postêpowaniu wszczêtym wskutek wniesienia odpowiedniej skargi (art.
1205 k.p.c.).
Jednak¿e nie mo¿na nie zauwa¿yæ, i¿ nie zawsze czynnoci stron zmierzaæ bêd¹ do uzyskania postanowienia o uznaniu wyroku b¹d stwierdzeniu
jego wykonalnoci. Wszak zrównanie mocy orzeczenia arbitra¿owego z moc¹
orzeczenia pañstwowego organu wymiaru sprawiedliwoci zmierza przede
wszystkim do uzyskania tytu³u egzekucyjnego i w rezultacie do przymusowej
realizacji wierzytelnoci. Abstrahuj¹c od celowoci i sensownoci tego rodzaju
dzia³ania, arbitra¿ mo¿na przeprowadziæ w zupe³nym oderwaniu od prawa
materialnego i procesowego pañstwa, na terytorium którego mia³ on miejsce.
Arbitra¿ mo¿na tak¿e zastosowaæ bez najmniejszego zaanga¿owania aparatu
pañstwowego. Strony mog¹ wybraæ lex fori innego porz¹dku prawnego, choæ
musz¹ liczyæ siê z niepewnoci¹ w zakresie uznania wyroku arbitra¿owego.
Niezastosowanie przepisów prawa polskiego, wskutek wyboru innego prawa
w³aciwego, mog³oby oznaczaæ brak implikacji w postaci wyganiêcia umowy
arbitra¿owej i obowi¹zku umorzenia postêpowania w sytuacji og³oszenia upad³oci strony zapisu, je¿eli taki skutek nie by³by prawem tym (np. angielskim
czy niemieckim) przewidziany (podobne wyroki zapad³y w S¹dzie Arbitra¿o21 Por. T. Ereciñski, K. Weitz, S¹d arbitra¿owy, LexisNexis 2008, s. 75 i n.; J. Poczobutt,
Zagadnienia kolizyjno-prawne w miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym, [w:] Arbitra¿ handlowy..., t. VIII, s. 141 i n.; D. Baizeau, op. cit., s. 100; P.K. Wagner, op. cit., s. 61.
22 A. Hrycaj, Wp³yw postêpowania upad³ociowego na wszczynanie i dalsze prowadzenie
postêpowania cywilnego, HUK. Czasopismo Kwartalne Ca³ego Prawa Handlowego, Upad³ociowego oraz Rynku Kapita³owego 2008, nr 2, s. 211 i n.; M. Porzycki, op. cit., s. 209.

290

Anna Franusz

wym przy ICC)23. Rzecz jasna, podejmuj¹c decyzjê o przeprowadzeniu postêpowania polubownego w Polsce oraz o nieuwzglêdnieniu bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych regu³ prawnych, strony musz¹ byæ wiadome ryzyka odmowy
uznania tego orzeczenia przez s¹d pañstwowy, choæ i tu w doktrynie spotkaæ
mo¿na sceptyczne g³osy, czy odmowa uznania lub stwierdzenia wykonalnoci
wyroku arbitra¿owego mo¿e zostaæ zasadnie oparta na klauzuli porz¹dku
publicznego24. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, o czym bêdzie
mowa poni¿ej, okolicznoæ ta nie stanowi tak ra¿¹cego naruszenia porz¹dku
prawnego25.
Odnonie do wp³ywu og³oszenia upad³oci na postêpowanie polubowne
wszczête jeszcze przed tym momentem  maj¹c na uwadze art. 142 i 147
p.u.n. stanowi¹ce, i¿ z dniem og³oszenia upad³oci postêpowanie ulega umorzeniu  warto przytoczyæ funkcjonuj¹c¹ na ³amach pimiennictwa w¹tpliwoæ wzglêdem tego, co nale¿y rozumieæ przez stwierdzenie ulega umorzeniu. Nieprecyzyjne sformu³owanie ustawodawcy zrodzi³o pytanie o to, czy
zawieszenie postêpowania nastêpuje z mocy prawa czy wskutek postanowienia s¹du arbitra¿owego. Z uwagi na brak okrelenia, i¿ postêpowanie ulega
zawieszeniu z mocy prawa, wiêkszoæ przedstawicieli doktryny opowiedzia³o
siê za drug¹ mo¿liwoci¹. Postanowienie s¹du polubownego o umorzeniu
postêpowania ma charakter ex tunc, tj. umorzenie nastêpuje od dnia og³oszenia upad³oci. Oczywicie obowi¹zek ten istnieje pod warunkiem, ¿e przedmiot sporu, którego dotyczy postêpowanie, nale¿y do masy spadkowej26.

Og³oszenie upad³oci a wyrok arbitra¿owy
Zasygnalizowano ju¿, i¿ jeli pomimo powinnoci umorzenia postêpowania arbitra¿owego, s¹d arbitra¿owy bêdzie kontynuowa³ postêpowanie (teoretycznie mo¿liwa jest tak¿e sytuacja, i¿ organ ten nie posiada³ ¿adnej informacji odnonie do og³oszenia upad³oci strony) i wyda wyrok arbitra¿owy
b¹d zawarta zostanie przed nim ugoda, to  zdaniem czêci przedstawicieli
doktryny  orzeczenie to (ugoda) nie zostanie najprawdopodobniej uznane
przez s¹d pañstwowy ani nie zostanie mu nadana klauzula wykonalnoci27.
Przyczyn¹ odmowy mia³aby byæ okolicznoæ (brana z urzêdu pod uwagê
przez s¹d), i¿ jego uznanie lub wykonanie by³oby sprzeczne z klauzul¹
23

s. 103.

24
25
26

Orzeczenia ICC 6057/1991; 4415/1984; 5996/1991; 11028/2002. Por. D. Baizeau, op. cit.,

M. Porzycki, op. cit., s. 209.
Ibidem, s. 208.
Tak, A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upad³ociowe...; M. Porzycki, op. cit., s. 209;
Z. wieboda, Prawo upad³ociowe..., s. 206 (Komentarz do art. 147, teza 3).
27 A. Hrycaj, op. cit., s. 211 i n.; M. Porzycki, op. cit., s. 209.
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porz¹dku prawnego RP. Nie ma przy tym znaczenia, czy wyrok wydany
zosta³ na terytorium Polski, czy poza nim, bowiem reguluj¹cy podstawê odmowy art. 1214 § 3 pkt 2 k.p.c. ma zastosowanie do obydwu typów orzeczeñ
i ugód. Wydanie wyroku arbitra¿owego w warunkach og³oszenia upad³oci
strony (wyganiêcia mocy zapisu) jest równie¿ uzasadnieniem jego uchylenia
(art. 1206).
W obecnym, w istocie restrykcyjnym kszta³cie prawnym s¹dy pañstwowe
nie mog¹ ustosunkowaæ siê inaczej do wyroku arbitra¿owego (jeli zastosowano tzw. arbitra¿ prawa, a procedurê przeprowadzono wed³ug unormowañ
polskich), który zawiera rozstrzygniêcie sporu miêdzy upad³ym a stron¹
przeciwn¹, ni¿ poprzez odmowê uznania/ stwierdzenia wykonalnoci czy
uchylenie go. Ustawa wygasza moc prawn¹ zapisu, którego byt prawny jest
warunkiem rozpoznania sprawy przez s¹d arbitra¿owy. Inaczej nale¿y jednak spojrzeæ na arbitra¿ miêdzynarodowy, gdzie zastosowanie powinna mieæ
zasada, w myl której s¹dy polubowne zwi¹zane s¹ prawem miejsca arbitra¿u, a nie prawem pañstwa uznaj¹cego28. Ponownego podkrelenia wymaga,
i¿ zdaniem autorki s¹d pañstwowy nie mo¿e uchyliæ wyroku czy te¿ odmówiæ
jego uznania (stwierdzenia wykonalnoci) z powodu utraty przez zapis mocy
wed³ug prawa dla niego w³aciwego (art. 1206 § 1 pkt 1; art. 1215 § 2 pkt 1
k.p.c.), jeli miejscem arbitra¿u jest pañstwo, którego prawo insolwencyjne
w ¿adnym razie nie przes¹dza o wyganiêciu mocy prawnej zapisu na s¹d
polubowny, którego stron¹ jest upad³y. Sk¹d zatem idea powo³ania siê przez
s¹dy na klauzulê porz¹dku prawnego?
W literaturze przedmiotu wskazuje siê, i¿ naruszenie podstawowych zasad porz¹dku prawnego RP w kontekcie arbitra¿u bêdzie mia³o miejsce
wtedy, gdy istnienie takiego orzeczenia godzi³oby w zasady konstytucyjne,
zasady podstawowych ga³êzi prawa materialnego lub procesowego pañstwa
uznaj¹cego29. Jako przyk³ady T. Ereciñski i K. Weitz wskazuj¹ uchybienia
w ukonstytuowaniu siê s¹du polubownego, z³amanie zasady bezstronnoci
arbitrów lub równoci stron w postêpowaniu, nieprawid³owe zastosowanie
regu³ lub praw odnosz¹cych siê do arbitra¿u, uchybienia formalne wyroku
(jeli ich waga narusza istotê sprawiedliwego procesu). Powo³ani autorzy
skonstatowali, i¿ samo formalne naruszenie regu³ postêpowania lub wyrokowania nie powinno prowadziæ do zastosowania klauzuli, jeli naruszenia te
nie dotycz¹ istoty tych zasad i nie powoduj¹ ujemnych konsekwencji30.
Zak³adaj¹c, i¿ postêpowanie polubowne nie by³o dotkniête ¿adnymi b³êdami
natury formalnej, jedynym zarzutem mog³aby byæ okolicznoæ, i¿ stron¹ arbi28
29

Por. D. Baizeau, op. cit., s. 118, 120.
Por. £. B³aszczak, M. Ludwik, S¹downictwo polubowne (arbitra¿owe), Warszawa 2007,
s. 281 i n.; T. Ereciñski, K. Weitz, op. cit., s. 370; M. £aszczuk, J. Szpara, Postêpowania
postarbitra¿owe, [w:] Arbitra¿ handlowy..., t. VIII, s. 607 i n.
30 T. Ereciñski, K. Weitz, op. cit., s. 370.
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tra¿u jest upad³y, a prawo pañstwa uznaj¹cego (nie pañstwa arbitra¿u) odbiera moc prawn¹ zapisowi na s¹d polubowny z powodu og³oszenia upad³oci
jednej z jego stron.
Zdaniem autorki, nie jest to wystarczaj¹cy powód, aby ka¿dorazowo
uchylaæ wyrok czy odmawiaæ stronom uznania go. Oceniaj¹c tê sprawê, s¹d
pañstwowy winien odnieæ siê do ratio legis przepisu art. 142 i 147 p.u.n.
Ustawodawca, co wydaje siê zrozumia³e, za sprawê pierwszorzêdn¹ uzna³
ochronê wierzycieli. Niemniej nie nale¿y postêpowania przed s¹dem polubownym uto¿samiaæ prima facie z pogorszeniem siê sytuacji prawnej wierzycieli upad³ego, a wyganiêcia mocy zapisu i umorzenia procedury arbitra¿owej uznawaæ za gwarancjê zabezpieczenia ich interesów. Taki sui generis
automatyzm jest b³êdny, bowiem sytuacja mo¿e ukszta³towaæ siê zupe³nie
inaczej. Hipotetycznie mo¿na bowiem przyj¹æ, ¿e upad³y od jakiego czasu
zaanga¿owany jest w miêdzynarodowe postêpowanie arbitra¿owe, w zwi¹zku
z którym poniós³ ju¿ (niepotrzebnie  jak ma siê okazaæ) okrelone (niema³e)
koszty. Wed³ug prawa miejsca arbitra¿u, zapis pomimo upad³oci zachowuje
moc prawn¹. Wszak nie jest rzecz¹ niezwyk³¹, ¿e wynik arbitra¿u mo¿e byæ
nadzwyczaj korzystny dla upad³ego, a jego wykonanie przez stronê przeciwn¹ mo¿e de facto zwiêkszyæ szanse na zaspokojenie wierzycieli. Trudno nie
odnieæ wra¿enia, i¿ powo³anie siê w tym miejscu na z³amanie klauzuli
porz¹dku publicznego by³oby nieuzasadnione i nie pozostawa³oby z po¿ytkiem dla wierzycieli.

Wnioski
Restrykcyjne przepisy ustawy  Prawo upad³ociowe i naprawcze, które
uniemo¿liwiaj¹ wszczêcie postêpowania arbitra¿owego, a wszczête nakazuj¹
umorzyæ, s¹  jak wskazano  przedmiotem krytyki i w tym zakresie postulowana jest ich zmiana. Ustawodawca wyszed³ z za³o¿enia, i¿ rozpoznanie
sprawy upad³ego w specyficznym z natury arbitra¿u stanowi zagro¿enie dla
interesów wierzycieli upad³ego, a w ka¿dym razie nie daje gwarancji, ¿e
sytuacja upad³ego, zatem porednio i wierzycieli, nie ulegnie pogorszeniu.
Sprzeniewierzenie siê normie art. 142 i 147 i kontynuowanie procedury
wbrew nakazowi umorzenia mo¿e skutkowaæ odmow¹ uznania wyroku czy
te¿ ugody (stwierdzenia ich wykonalnoci) b¹d ich uchyleniem. Wydanie
wyroku arbitra¿owego nie zawsze mo¿e wi¹zaæ siê z zagro¿eniem interesów
maj¹tkowych wierzycieli. W przypadku arbitra¿u krajowego pozostaje zatem
formu³owanie jedynie wniosków de lege ferenda, aby wzorem ustaw insolwencyjnych innych pañstw pozostawiæ decyzjê w przedmiocie bytu prawnego
umowy arbitra¿owej syndykowi i wierzycielom. Tymczasem jurydyczne status quo nie pozwala s¹dom polskim na utrzymanie takiego wyroku czy ugody
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w mocy (brak mocy prawnej zapisu to brak kompetencji s¹du polubownego
do rozpoznania sprawy).
Jeli za chodzi o arbitra¿ miêdzynarodowy, to postulat umiarkowanego
unicestwiania wyroku w sferze prawno-procesowej wydaje siê byæ s³uszny.
Postuluje siê zatem wstrzemiêliwoæ31 w korzystaniu z klauzuli porz¹dku
publicznego, która wydaje siê byæ miernikiem proarbitra¿owego nastawienia
s¹dów pañstwowych. Wszak ich stosunek do s¹downictwa polubownego ma
niebagatelny wp³yw na efektywnoæ tej alternatywnej formy rozstrzygania
sporów, zarówno w wymiarze krajowym, jak i miêdzynarodowym.

31

Ibidem.

