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WSTĘP
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce monografię, która stanowi kompilację tekstów
powstałych w ramach II edycji projektu badawczego: Prawo a gospodarka.
Wyzwania dla Polski.
Zaproszeni do współpracy autorzy samodzielnie wybrali obszary tematyczne,
które według nich są istotne i jednocześnie mogą zainteresować czytelników. Autorzy
posiadają bardzo różne doświadczenie naukowe i zawodowe, co stanowi niewątpliwy walor
publikacji.
Niniejsza monografia skierowana jest do osób zajmujących się problematyką
rozwiązań prawnych funkcjonujących w gospodarce, ale także do wszystkich innych osób
zainteresowanych tą tematyką.
Zagadnienia poruszane w monografii dotyczą szeroko rozumianego obszaru prawa
podatkowego, prawa przedsiębiorców czy prawa spółek a także instrumentów finansowych,
w postaci instrumentów pochodnych i upadłości konsumenckiej. Traktują także
o problematyce analizowania wydatków na ochronę zdrowia oraz uwarunkowań prawnych
funkcjonowania organizacji pozarządowych i wpływu regulacji prawnych na rozwój rynku
e-commerce.
W imieniu redaktorów, proszę o życzliwe przyjęcie prezentowanej monografii.
Katarzyna Gutbier
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Mateusz Bąk1
INSTYTUCJA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji upadłości konsumenckiej w polskim
systemie prawnym. Ze względu na obszerność omawianej problematyki ograniczono się do charakterystyki
przesłanek koniecznych dla jej orzeczenia. Zastosowano metodę badań prawno-empirycznych za pomocą
analizy obowiązujących przepisów, a następnie obserwacji zakresu i skutków stosowania omawianej instytucji.
Poddano rozważaniom stan prawny z lat 2009-2014 oraz stan po nowelizacji, która weszła w życie 31 grudnia
2014 roku. Wskazane zostaną statystyki związane z ilością spraw upadłościowych w latach 2009- 2019,
na podstawie których oceniono ewolucję zmian w przepisach regulujących tą instytucję. Wnioskiem podjętych
rozważań jest pozytywna ocena dotychczas ukształtowanych przepisów upadłości konsumenckiej ze względu
na zachowanie zarówno interesów zadłużonych osób fizycznych, jak i ich wierzycieli.
Słowa kluczowe: Upadłość konsumencka, dłużnik, wierzyciel.

Wstęp
Instytucja upadłości konsumenckiej w polskim systemie prawnym została po raz pierwszy
uregulowana w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 2 (dalej: PrUp) poprzez
jej nowelizację ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych3.
Wprowadzenie regulacji umożliwiającej ogłoszenie upadłości osoby fizycznej uznano
za konieczne z powodu zwiększania się liczby osób, które nie potrafiły regularnie spłacać
swoich zobowiązań. Przyczyną takiego stanu rzeczy był wzrost popytu w ciągu ostatnich
dziesięcioleci na usługi bankowe w postaci kredytów i pożyczek. Następnie narastające
trudności związane z egzekwowaniem należności coraz częściej przyczyniały się do
bankructwa osób. Ponadto instytucje finansowe zwiększały podaż na kredyty i pożyczki
niejednokrotnie badając zdolność kredytową swoich klientów w sposób powierzchowny.
Instytucja upadłości konsumenckiej daje możliwość umorzenia w całości lub w części
zobowiązań, które w obiektywnej ocenie, nie mogą zostać w pełni uregulowane przez osobę
fizyczną.
Na gruncie prawa międzynarodowego przesłanki upadłości konsumenckiej
są wielorako sformułowane. Nie ma jednolitego i powszechnie przyjmowanego modelu tej
instytucji. W prawie Unii Europejskiej również nie uregulowano takich przepisów w źródłach
prawa powszechnie obowiązującego. Jednakże występuje ogólna aprobata, co do możliwości
ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla osoby uczciwej, która z powodu nieoczekiwanych
okoliczności utraciła płynność finansową4.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie upadłości konsumenckiej w polskim
systemie prawnym przede wszystkim poprzez charakterystykę przesłanek koniecznych dla jej
Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz. U. z 2003 Nr 60 poz. 535.
3
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1572.
4
W. Szpringer, Upadłość konsumencka. Inspiracje z rozwiązań światowych oraz rekomendacje dla Polski,
Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2006, s. 23.
1
2
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orzeczenia. Przepisy regulujące tą instytucję mają charakter proceduralny i materialnoprawny. Jednakże nie zostaną omówione przepisy dotyczące postępowania upadłościowego
z uwagi na obszerność podejmowanej problematyki. Analizie zostanie poddany stan prawny
z lat 2009-2014 oraz stan po nowelizacji, która weszła w życie 31 grudnia 2014 roku.
Ponadto wskazane zostaną statystyki związane z ilością spraw upadłościowych w latach
2009-2019, na podstawie których zostanie oceniona ewolucja zmian w przepisach związanych
z tą instytucją.
Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej do 30 grudnia 2014 roku
Zgodnie z art. 4911 PrUp upadłość konsumencka mogła zostać ogłoszona tylko przez osoby
fizyczne, których nie dotyczyły przepisy o postępowaniu upadłościowym dla
przedsiębiorców. Nie mogli zatem skorzystać z tej instytucji:
• osoby fizyczne, które faktycznie prowadzą działalność gospodarczą, mimo że nie
widnieją we właściwym rejestrze;
• osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej w okresie
krótszym niż 1 rok;
• spadkobiercy przedsiębiorcy w stosunku, do którego złożono wniosek o ogłoszenie
upadłości konsumenckiej w okresie nie dłuższym niż rok od śmierci;
• wspólnicy spółek handlowych;
• wspólnicy spółek partnerskich5.
W doktrynie pozostają wątpliwości co do konsumenckiej zdolności upadłościowej
quasi-przedsiębiorców, to znaczy osób fizycznych formalnie zarejestrowanych jako
prowadzące działalność gospodarczą, jednakże w rzeczywistości wykonujących działania na
warunkach stosunku pracy. Takie przypadki są związane z chęcią zmniejszenia kosztów
działalności wykonywanej przez większych przedsiębiorców. Wydaje się, że w takim stanie
faktycznym należy dopuścić możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez quasi
– przedsiębiorcę6.
Kolejną pozytywną przesłanką ogłoszenia upadłości było złożenie wniosku przez
samego dłużnika. Wierzyciel nie miał takiego uprawnienia. Ponadto dłużnik musiał posiadać
co najmniej dwóch wierzycieli. Wynikało to zarówno z określenia użytego przez prawodawcę
„zobowiązań”, jak i z utrwalonej linii orzeczniczej, według której wniosek dłużnika mającego
tylko jednego wierzyciela podlega oddaleniu7. Poza tym przesłanką konieczną dla ogłoszenia
upadłości zgodnie z art. 4913 ust. 1 PrUp było powstanie niewypłacalności dłużnika wskutek
wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Za niewypełnienie tego warunku
ustawodawca uznaje przypadek, w którym dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc
niewypłacalnym oraz gdy do rozwiązania wcześniej podjętego stosunku pracy doszło
z powodu pracownika lub za jego zgodą. Nadto dłużnik nie mógł przyczynić się
do pogłębienia swojej niewypłacalności. Wyjątek stanowiło działanie dłużnika, którego
zamierzeniem było zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego a także zaciąganie

P. Kuglarz, Upadłość konsumencka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 34-35.
R. Adamus, Nowa upadłość konsumencka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 33.
7
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.06.2010 r. (IV CNP 95/09,), http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2
/IV%20CNP%2095-09-1.pdf. (dostęp 15.05.2019).
5
6
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nowych zobowiązań z intencją regulowania na bieżąco wcześniej podjętych 8.
Celem ustawodawcy, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, było takie ukształtowanie omawianej
instytucji, aby była ona uznawana za odstępstwo od reguły. Zgodnie z przyjętą linią
orzeczniczą sądów za przyczyny niezależne i wyjątkowe uznawano między innymi
kataklizmy, chorobę dłużnika, a także pożary.
Ustawa regulowała również szereg przesłanek negatywnych, których występowanie
powodowało oddalenie przez sąd wniosku o stwierdzenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie
z art. 4913 ust. 2 PrUp taki skutek musiał wystąpić, jeśli w okresie dziesięciu lat przed
złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, w stosunku do dłużnika:
1) prowadzono postępowanie upadłościowe lub inne, na skutek którego umorzona
została całość lub część jego zobowiązań albo w którym zawarto układ;
2) prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym nie zaspokojono wszystkich
wierzycieli, a dłużnik po zakończeniu lub umorzeniu postępowania zobowiązań
swoich nie wykonał;
3) prowadzono postępowanie według przepisów upadłości konsumenckiej, jeżeli
postępowanie zostało umorzone nie na wniosek wszystkich wierzycieli;
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Poza wymienionymi powyżej przesłankami bardzo częstą przyczyną oddalenia wniosku przez
sąd był brak wystarczającego majątku dla pokrycia kosztów postępowania. Przepis ten,
pomimo że nie został zawarty w tytule regulującym postępowanie wobec osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej, na skutek braku wyłączenia obowiązywał
również w tym przypadku. Zatem paradoksalnie dłużnik musiał dysponować stosunkowo
dużą sumą pieniężną rzędu nawet ośmiu tysięcy złotych, aby sąd mógł wszcząć dane
postępowanie. Przyczyniło się to do znacznego ograniczenia kręgu osób, które mogły
skutecznie wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Tabela. I. Ilość wniosków i ogłoszonych upadłości konsumenckich w latach 2009-2014

Rok

Liczba wniosków
o ogłoszenie
upadłości

Wnioski o ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie
upadłości
konsumenckiej

Oddalone

Postępowanie
umorzono

Zwrot
wniosku

2009

985

10

131

28

422

2010

510

12

124

10

265

2011

385

14

101

11

169

2012

286

24

162

9

138

2013

274

28

178

3

104

Źródło: Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/
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Dane statystyczne dotyczące spraw upadłościowych nie pozostawiają złudzeń, że tak
uregulowana instytucja nie spełniła swego przeznaczenia. Większość dłużników, którzy nie
byli w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań nie mogła skorzystać z ogłoszenia
upadłości z powodu bardzo rygorystycznych warunków, które stawiała przed nimi ustawa.
Sąd mógł bowiem uwzględnić wniosek dłużnika tylko przy spełnieniu wszystkich przesłanek
pozytywnych, przy jednoczesnym braku przesłanek negatywnych.
Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej od 31 grudnia 2014 roku
Obowiązująca od 31 grudnia 2014 roku reforma ustawy Prawo upadłościowe wprowadziła
znacznie łagodniejsze warunki, które musi spełnić dłużnik, aby sąd uwzględnił wniosek
o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z art. 4912 ust. 2 PrUp dłużnik ma odtąd
możliwość skorzystania z tej instytucji również w przypadku posiadania tylko jednego
wierzyciela. Ponadto istotnie zmodyfikowano przesłankę winy dłużnika w doprowadzeniu do
jego niewypłacalności. Na gruncie nowego prawa upadłościowego na podstawie art. 4914
ust.1 PrUp „sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej
niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa”. Wyraźnie zaznaczono kierunek obrany przez ustawodawcę, którego celem było
złagodzenie okoliczności, w jakich doszło do sytuacji upadłego konsumenta.
Natomiast utrzymano wyjątkowy charakter tej instytucji poprzez pozostawienie przepisu
ograniczającego jej nadużywanie zawartego w art. 4914 ust. 3 PrUp, który nakazuje oddalić
wniosek w przypadku, gdy w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów
tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na
wniosek dłużnika;
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu
art. 49120;
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie
wniosku o ogłoszenie upadłości;
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną
z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Jednakże ustawodawca pozostawia możliwość przeprowadzenia postępowania, pomimo
wystąpienia powyższych przesłanek, jeśli jest to uzasadnione względami słuszności
lub humanitaryzmu. Ponadto zmodyfikowano przepisy dotyczące czasu, w którym dłużnik
ma wykonać plan spłaty wierzycieli z 5 lat na okres 36 miesięcy. Bardzo ważną zmianą
na korzyść wnioskodawców jest obniżenie kosztów postępowania. Natomiast gdyby dłużnik
nie dysponował odpowiednim majątkiem dla ich pokrycia, sąd nie ma możliwości oddalenia
z tego powodu wniosku ani umorzenia postępowania. W takim przypadku tymczasowo koszty
pokrywa Skarb Państwa. Ponadto wprowadzono domniemanie, zgodnie z którym uważa się,
że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekroczyło trzy miesiące.
Powyższe przesłanki stanowią znaczne ułatwienie dla dłużników w dochodzeniu
do ogłoszenia upadłości w porównaniu do poprzedniej regulacji. Ustawodawca w celu
jednoczesnego zabezpieczenia interesów wierzycieli i zapobieganiu nadużywania
10
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tej instytucji wprowadził przepis zawarty w art. 4914 ust. 4 PrUp, zgodnie z którym
„sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku
są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne
lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami
humanitarnymi”.
Na skutek wprowadzonej reformy prawa upadłościowego, która została
zliberalizowana poprzez usunięcie bardzo rygorystycznych przesłanek umożliwiających
oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, odnotowano
znaczny wzrost liczby osób korzystających z tej instytucji. W 2015 roku w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym opublikowano 2112 postanowień sądu o ogłoszeniu upadłości,
a w następnych latach liczba ta stale wzrastała. W 2016 roku ogłoszono 4434 upadłości
konsumenckich; 2017 r. – 5535; 2018 r. – 6570; do marca 2019 r. włącznie - 1930.
Niewątpliwie decydującym czynnikiem było odstąpienie od obligatoryjnego warunku
wyjątkowości okoliczności, z powodu których dłużnik stał się niewypłacalny, a także
niezależności od jego zachowania. Obecnie obowiązujące określenie „rażącego niedbalstwa”
jest rozumiane jako zawinione działanie dłużnika, które przyczyniło się do utracenia
możliwości spłaty wymagalnych zobowiązań9.
Podsumowanie
Jak przywołano we wstępie wprowadzenie regulacji umożliwiających ogłoszenie upadłości
osoby fizycznej było konieczne ze względu na sytuację gospodarczą w naszym kraju.
Wprowadzona ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe
i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych instytucja upadłości
konsumenckiej była wyrazem z jednej strony chęci umożliwienia spłaty zadłużenia przez
rzetelnych dłużników, a z drugiej dążeniem do zapewnienia zachowania interesów wierzycieli
i jak najpełniejszego ich zaspokojenia. Ustawodawca uchwalając pierwszy raz przepisy
regulujące istotnie ograniczył dostęp do tej instytucji poprzez wprowadzenie licznych
przesłanek negatywnych, których wystąpienie bądź ich brak w przypadku przesłanek
pozytywnych, skutkowało oddaleniem przez sąd złożonego wniosku lub umorzeniem
postępowania. Przez pierwsze cztery lata obowiązywania powyższych przepisów zaledwie
osiemdziesiąt osiem osób spełniło kumulatywnie wszystkie warunki, dzięki czemu sądy
wydawały pozytywne dla konsumentów rozstrzygnięcia. Największe trudności w zachowaniu
przez dłużnika przesłanek stanowiło to, aby niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych
i niezależnych od niego okoliczności. Zatem konsument musi udowodnić, że dochował
należytej staranności w prowadzeniu swoich finansów10. Ponadto bardzo częstą przyczyną
oddalania wniosków przez sąd upadłościowy był brak zdolności dłużnika do pokrycia
kosztów postępowania.
Od 31 grudnia 2014 roku obwiązujące przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej
w sposób istotny ograniczyły rygorystyczne warunki, otwierając drogę dla wielu zadłużonych
osób na zmianę swojej sytuacji ekonomicznej. Ustawodawca, chcąc umożliwić większej
ilości osób skorzystanie z tej drogi, zmodyfikował przesłankę winy dłużnika
A. Bigaj, Ewolucja instytucji upadłości konsumenckiej w latach 2009-2016. Szanse i zagrożenia. „Debiuty
Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej” 2015, nr 15, s. 17.
10
P. Kuglarz, Upadłość konsumencka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 37.
9
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w doprowadzeniu do jego niewypłacalności poprzez wprowadzenie klauzuli umyślności lub
rażącego niedbalstwa. Odstąpiono również od warunku posiadania majątku,
który umożliwiłby pokrycie kosztów postępowania. Ponadto znacząco obniżono koszty
postępowania i przyjęto możliwość ich pokrycia czasowo lub ostatecznie przez Skarb
Państwa.
Ewolucja przepisów związanych z upadłością konsumencką dotychczas była
ukierunkowana na polepszanie pozycji dłużnika, który nie jest już w stanie zaspokajać na
bieżąco swoich zobowiązań. Wydaje się, że ustawodawca obrał kierunek właściwy
ze względu na kształt obecnych stosunków społeczno-ekonomicznych, w których z natury
pozycję uprzywilejowaną ma wierzyciel. Pozostawiono jednocześnie pewną swobodę dla
sędziów związaną z klauzulą słuszności i humanitaryzmu, aby móc dostosować decyzję
do indywidualnego stanu faktycznego. Pozostają wątpliwości czy interesy wierzycieli nie są
uwzględniane w zbyt niskim stopniu. Zmodyfikowane przepisy dotyczące czasu, w którym
dłużnik ma wykonać plan spłaty wierzycieli z 5 lat na okres 36 miesięcy ograniczają
w znacząco kwotę, jaką mogą oni odzyskać po ogłoszeniu upadłości konsumenta. Skoro plan
spłaty zatwierdza niezależny sąd, który musi uwzględnić możliwości finansowe dłużnika,
to takie ograniczenie okresu spłaty wydaje się nieodpowiednie. Zatem de lege ferenda
pełniejsza realizacja celów instytucji upadłości konsumenckiej powinna być realizowana
z uprzednio obowiązującym pięcioletnim maksymalnym okresem planu spłaty wierzycieli.
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INSTITUTION OF CONSUMER BANKRUPTCY IN THE POLISH LEGAL SYSTEM
Summary: The purpose of this article is to present the institution of consumer bankruptcy in the Polish legal
system. Due to the breadth of the discussed issue, the characteristics of the premises necessary for its ruling were
limited. The method of legal-empirical research was applied by means of the analysis of applicable provisions,
and then observation of the scope and effects of using the discussed institution. The legal status from 2009-2014
was reviewed, as well as the state after the amendment, which entered into force on December 31, 2014.
Statistics related to the number of bankruptcy cases in 2009-2019 will be indicated, based on which the evolution
of changes in regulations related to this institution has been assessed. The conclusion of the considerations taken
is the positive assessment of the hitherto shaped consumer bankruptcy regulations due to the behavior of both the
interests of indebted natural persons and their creditors.
Keywords: Consumer bankruptcy, debtor, creditor.
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Iwona Domagała11
STATUS DŁUŻNIKA NIEWYPŁACALNEGO W ŚWIETLE USTAWY
Z DNIA 28 LUTEGO 2003 R. PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Streszczenie: Pojęcie dłużnika niewypłacalnego, zdefiniowane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe, ma kluczowe znaczenie w kontekście zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przepisy
przedmiotowej ustawy wskazują bowiem, że upadłość ogłaszana jest wobec dłużnika, który stał się
niewypłacalny. Za niewypłacalnego uznaje się przy tym dłużnika, który utracił płynność w wykonywaniu
zaciągniętych zobowiązań bądź znalazł się w stanie nadmiernego zadłużenia. Założeniem niniejszego
opracowania jest szczegółowa analiza ustawowych przesłanek świadczących o wystąpieniu stanu
niewypłacalności, który aktualizuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W tym celu autorka
pracy skupia się na praktycznej interpretacji przepisów regulujących przedmiotowe zagadnienie, opierając się na
poglądach prezentowanych aktualnie w doktrynie.
Słowa kluczowe: Niewypłacalność, dłużnik niewypłacalny, upadłość.

Wprowadzenie
Doniosłość prawna i faktyczna zagadnień związanych z powstaniem stanu niewypłacalności
dłużnika wynika z doniosłości mechanizmu ogłoszenia wobec niego upadłości i skutkami,
jakie ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 12 wiąże z tym zjawiskiem.
Rozpoznanie stanu niewypłacalności oraz dopełnienie ustawowego obowiązku złożenia
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, ma bowiem na celu realizację podstawowych
funkcji mechanizmu upadłości obejmujących windykację, profilaktykę oraz wychowawstwo.
Głównym celem i założeniem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie
wierzycieli w jak największym stopniu. Dążąc do jego realizacji ustawodawca wskazał,
że postępowanie upadłościowe należy prowadzić tak, „aby roszczenia wierzycieli mogły
zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą
- dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane”. Postępowanie upadłościowe
należy prowadzić również tak, „aby rzetelny dłużnik uzyskał możliwość oddłużenia” oraz
„aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu
upadłościowym, a jeśli jest to możliwe - zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym
stopniu”13.
Założeniem postępowania upadłościowego jest także profilaktyka przed powstawaniem
ciągów upadłościowych, tworzących się kaskadowo, na skutek niewypłacalnością jednego
z dłużników oraz propagowanie pośród przedsiębiorców wzorca rzetelnej postawy, wobec
grożącej im odpowiedzialności cywilnej14.
U podstaw realizacji przedmiotowych założeń leży przy tym terminowe złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości. Punktem wyjścia jest tu art. 10 PrUpad, zgodnie z którym
„upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”. Należy zadać

Mgr Iwona Domagała, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498, dalej jako: PrUpad).
13
Por. art. 2 PrUpad.
14
A. J. Witosz, Komentarz do art. 2 Prawa upadłościowego [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, 2017,
[online] System Informacji Prawnej Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/587738301/535741, dostęp: 25.05.2019
r.
11
12
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sobie jednak podstawowe pytanie: kogo przepisy prawa upadłościowego nazywają
dłużnikiem niewypłacalnym i kiedy można mówić o wystąpieniu takiego stanu?
Ustawodawca przyjął, że o zaistnieniu stanu niewypłacalności mogą świadczyć dwie
przesłanki: płynnościowa, zwana też powszechną i zadłużeniowa, inaczej określana jako
bilansowa15. Obie z nich odnoszą się do stanu finansów podmiotu w znaczeniu
ekonomicznym, dookreślając moment, w którym rodzi on ryzyko uzasadniające ogłoszenie
upadłości dłużnika16. Obie z nich są przy tym niezależne i równorzędne, a ich charakter jest
alternatywny. W praktyce może zatem dojść do wystąpienia obu przesłanek łącznie, podstawą
ogłoszenia upadłości jest jednak wystąpienie samodzielnie już tylko jednej z nich17.
Płynnościowa przesłanka niewypłacalności
W zakresie przesłanki płynnościowej określono, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli
„utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”18.
Pomocniczo z przesłanką tą ustawodawca wiąże domniemanie, zgodnie z którym „dłużnik
utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące”19.
W tym kontekście podkreślenia wymaga fakt, że sam stan, w którym dłużnik nie
wykonuje swoich zobowiązań pieniężnych, nie przesądza jeszcze o wystąpieniu
płynnościowej przesłanki ogłoszenia upadłości. Ustawodawca wyraźnie wskazuje bowiem na
konieczność zaistnienia stanu, w którym dłużnik traci taką zdolność. Urata zdolności
po stronie dłużnika musi mieć przy tym charakter obiektywnej, finansowej niemożności
wypełniania swoich zobowiązań. Nie sposób bowiem mówić o utracie zdolności
wykonywania zobowiązań, gdy dłużnik wstrzymuje się z ich uregulowaniem
z jakiegokolwiek innego powodu niż wynikający z jego złej sytuacji ekonomicznej.
W szczególności, o utracie zdolności nie będą świadczyły zatem przeszkody o charakterze
faktycznym czy pozapłacowym20.
Utrata zdolności płatniczej przejawia się w obiektywnym braku możliwości
wykonywania wymagalnych zobowiązań o charakterze pieniężnym. Z punktu widzenia
przepisu art. 11 ust. 1a PrUpad bez znaczenia pozostają zatem zobowiązania dłużnika mające
charakter niepieniężny oraz zobowiązania naturalne, chociażby miały charakter pieniężny.
W kontekście badania niewypłacalności dłużnika neutralne pozostają również zobowiązania
pieniężne, które nie są jeszcze wymagalne21. Nieistotnym pozostaje też źródło powstania

S. Gurgul, Kłopoty z instytucją odpowiedzialności za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
przedsiębiorcy, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 7, [online] System Informacji Prawnej Legalis,
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogizdkmjshaztani#tabs-tocarea, dostęp:
28.05.2019 r .
16
S. Gurgul, Kłopoty z instytucją…, op. cit.
17
R. Adamus, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, 2019,
[online] System Informacji Prawnej Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjx
w62zogi3damrrgiztimboobqxalrug44tenjqgm2a#tabs-metrical-info, dostęp: 25.05.2019 r.
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Por. art. 11 ust 1 PrUpad.
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Por. art. 11 ust. 1a PrUpad.
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S. Gurgul, Kłopoty z instytucją…, op.cit.
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A. J. Witosz, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, [online]
System Informacji Prawnej Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/587738301/535741, dostęp: 28.05.2019 r.
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analizowanych zobowiązań, w szczególności ich związek z prowadzoną działalnością
zawodową bądź gospodarczą22.
W zakresie przesłanki płynnościowej wątpliwości może wzbudzać wykładnia
praktyczna pojęcia „wymagalnych zobowiązań pieniężnych", których dłużnik nie jest zdolny
wykonywać. Ustawodawca nie dookreśla bowiem, czy w tym przypadku chodzi o całkowitą
niemożność regulowania wszelkich zobowiązań pieniężnych czy też wyłącznie określonej ich
części. Literatura przedmiotu wskazuje jednak, że należałoby odrzucić stanowiska skrajne.
Jak argumentuje R. Adamus „przyjęcie, że niewypłacalność oznacza utratę zdolności
regulowania wszystkich wymagalnych zobowiązań, prowadziłoby do nieracjonalnych
wniosków. Przy takiej wykładni art. 11 PrUpad zapewne dochodziłoby do oddalenia wniosku
o upadłość z uwagi na ubóstwo masy (art. 13 PrUpad). Należy również przyjąć, że utrata
płynności nie oznacza utraty zdolności regulowania tylko niektórych zobowiązań,
niemających kluczowego charakteru (…) W naukach ekonomicznych przy ocenie płynności
przyjmuje się pewne wartości brzegowe (…) podobnie przy ocenie sformułowania użytego
w art. 11 ust. 1 PrUpad należałoby przyjąć, że chodzi tu o utratę zdolności regulowania
kluczowych zobowiązań. Niemniej w literaturze wyrażane są także i inne poglądy”23.
Aby mówić o wystąpieniu przesłanki płynnościowej konieczny jest zatem zły stan
finansów, uniemożliwiający uregulowanie zobowiązań pieniężnych dłużnika, a spowodowane
nim opóźnienie w spłacie musi przekraczać 3 miesiące. Przyjmuje się bowiem,
że trzymiesięczne opóźnienie w zapłacie pozwala uznać, że sytuacja dłużnika jest na tyle zła,
że w braku dowodu przeciwnego powinno dojść do ogłoszenia upadłości. Z punktu widzenia
ustawy nieistotne są więc jedynie przejściowe przeszkody i opóźnienia w płatnościach.
Dopiero kiedy niemożność regulowania zobowiązań utrzymuje się ponad trzy miesiące,
aktualizuje się podstawa zgłoszenia wniosku o upadłość24.
Domniemanie niewypłacalności może jednak zostać obalone. Dłużnik może podnosić,
że mimo ponad trzymiesięcznych opóźnień w regulowaniu zobowiązań sytuacja ta ma
charakter incydentalny i przejściowy i w niedługim czasie spodziewana jest poprawa kondycji
finansowej podmiotu. Jak wskazuje P. Janda „może to nastąpić wskutek zaciągnięcia
kredytów, pożyczek, finalizacji zbycia części majątku, podniesienia kapitału spółki,
pozyskania środków z emisji obligacji – inaczej mówiąc w wyniku działań gospodarczych,
finansowych mających zapobiec utracie płynności finansowej lub doprowadzić do jej
przywrócenia25.
Dla skuteczności obrony dłużnika, jego działania muszą pozostawać jednak wiarygodne
i ekonomicznie uzasadnione26.
Stan utrzymywania przez dłużnika zdolności realizowania wymagalnych zobowiązań
pieniężnych może podlegać monitorowaniu. W ocenie R. Adamusa przedmiotowa analiza
może zostać oparta na metodzie wskaźnikowej, pozwalającej na statystyczne określenie
poziomu zadłużenia przedsiębiorcy. Wskaźniki będące wówczas przedmiotem badania
P. Janda, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III 2019,
[online] System Informacji Prawnej Lex, https://sip.lex.pl/#/commentary/587739220/586666, dostęp:
29.05.2019 r.
23
R. Adamus, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
24
S. Gurgul, Kłopoty z instytucją…, op. cit.
25
P. Janda, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
26
Ibidem.
22

17

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

obejmują m.in. „relację zobowiązań ogółem do całkowitych aktywów przedsiębiorstwa,
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, który jest wskaźnikiem uzupełniającym ocenę
zadłużenia przedsiębiorcy czy wskaźnik udziału zobowiązań długoterminowych
w zobowiązaniach ogółem, który umożliwia ocenę struktury kapitałów obcych” 27.
Ocena zdolności dłużnika do realizowania zobowiązań pieniężnych może być ponadto
oceniana w oparciu o wskaźniki uzupełniające. Wówczas analiza dokonywana jest za pomocą
metody statycznej i dynamicznej, wykorzystujących rachunek zysków i strat przedsiębiorcy
oraz jego rachunek przepływów pieniężnych28.
W każdym przypadku ogłoszenie upadłości dłużnika powinno nastąpić, gdy nie ma
widoków na zaspokojenie wszystkich jego wierzycieli. Wówczas dalsze prowadzenie
działalności dłużnika może skutkować wybiórczym regulowaniem długów, krzywdzącym
pozostałych wierzycieli29.
Zadłużeniowa przesłanka niewypłacalności
Drugą z przesłanek niewypłacalności, uzasadniającą złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
dłużnika jest przesłanka zadłużeniowa (bilansowa), wskazana w art. 11 ust. 2 PrUpad.
Zgodnie z tym przepisem, za niewypłacalnego ustawa uznaje dłużnika, „którego
zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez
okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące”.
Możliwość badania stanu niewypłacalności w kontekście przedmiotowej przesłanki
została jednak ograniczona podmiotowo. Ustawodawca wskazuje bowiem, że bilansowa
niewypłacalność dotyczy wyłącznie dłużnika będącego „osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną”. Co przy tym istotne, art. 11 ust. 7 PrUpad stanowi, że „przepisy ust. 2-6 nie mają
zastosowania do spółek osobowych określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), w których co najmniej
jednym wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim
majątkiem jest osoba fizyczna”. W konsekwencji, w przypadku spółek osobowych, bilansowa
przesłanka niewypłacalności znajdzie zastosowanie wyłącznie do tych, w których żaden
ze wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem nie jest
osobą fizyczną30.
Jak wskazuje przy tym S. Gurgul „rozwiązanie przyjęte w przepisie ust. 7 wiąże się
z faktem, że w każdej osobowej spółce handlowej funkcjonuje co najmniej jeden wspólnik,
który za zobowiązania danej spółki odpowiada "bez ograniczenia całym swoim majątkiem"
(art. 22 § 2, art. 95 § 1 i 2, art. 102 i 125 KSH). Jeśli zatem wspólnikiem tym jest osoba
fizyczna, utrata bytu prawnego przez upadłą spółkę osobową nie pozbawia jej wierzycieli
prawnej możliwości zrealizowania przysługujących im wierzytelności, ponieważ osoby
fizyczne mają na ogół możliwość zarobkowania i zdobywania majątku (godzi się tu jednak
zauważyć, że możliwość ta w praktyce często bywa iluzoryczna). W konkluzji, ogłoszenie
upadłości w stosunku do osobowej spółki handlowej najczęściej nastąpi tylko wtedy,
R. Adamus, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
Ibidem.
29
P. Janda, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
30
A. J. Witosz, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
27
28
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gdy spełniona zostanie tzw. przesłanka płynnościowa, jeśli przy tym nie zachodzą
okoliczności określone w przepisie ust. 6”31.
Zgodnie z wolą ustawodawcy do zaistnienia zadłużeniowej przesłanki upadłości
dłużnika konieczne jest ustalenie, że jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego
majątku. Ustawodawca doprecyzowuje przy tym, że przy dokonaniu zestawienia zobowiązań
i majątku dłużnika do majątku dłużnika nie wlicza się „składników niewchodzących w skład
masy upadłości”32, a do jego zobowiązań pieniężnych nie wlicza się „zobowiązań przyszłych,
w tym zobowiązań pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązań wobec wspólnika albo
akcjonariusza z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach, o których
mowa w art. 342 ust. 1 pkt 4”33.
Odnosząc się do pierwszej z zasad wskazać należy, że sporządzenie zestawienia
majątku i zobowiązań dłużnika ma na celu ustalenie, że majątek dłużnika pozwala na
zaspokojenie jego wierzycieli. Naturalną i logiczną konsekwencją powyższego jest zatem
wyłączenie z tego zestawienia składników majątkowych, które nie wejdą do masy
upadłości34.
Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 61 PrUpad, masą upadłości, służącą
zaspokojeniu wierzycieli, staje się w dniu ogłoszenia upadłości się majątek upadłego.
W skład masy upadłości wchodzi przy tym „majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia
upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego”, z pewnymi
wyjątkami35. Ustawa przewiduje bowiem, że wśród składników wyłączonych z masy
upadłości znajdą się tym m.in.: mienie wyłączone od egzekucji według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego36, wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej
zajęciu, odpowiednia część kwoty uzyskanej z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub
hipoteki, czy mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników upadłego i ich rodzin,
stanowiące zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym środki pieniężne zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych37. Zgodnie z art. 11 ust. 3 PrUpad, te same składniki nie
zostaną wliczone w skład majątku dłużnika, w przypadku badania zaistnienia zadłużeniowej
przesłanki niewypłacalności.
W rachunku porównawczym majątek – zobowiązania nie ujmuje się zobowiązań
przyszłych w tym zobowiązań uzależnionych od warunku zawieszającego.
Takie uregulowanie sposobu dookreślania zobowiązań dłużnika pozostaje ściśle związane
z charakterem wymienionych zobowiązań. Z uwagi na niepewność ich zaistnienia

S. Gurgul, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, 2018, [online]
System Informacji Prawnej Legalis, https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3
damjxg4ydqojoobqxalrug44tenjqgm2a#tabs-tocarea, dostęp: 29.05.2019 r.
32
Por. art. 11 ust. 3 PrUpad.
33
Por. art. 11 ust. 4 PrUpad.
34
P. Zimmerman, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego [w:] Prawo upadłościowe. Komentarz, 2018,
System Informacji Prawnej Legalis, 2018, [online] https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=
mjxw62zogi3damjzgqytqnboobqxalrug44tenjqgm2a#tabs-metrical-info, dostęp: 29.5.2019 r.
35
Por. art. 62 PrUpad.
36
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn.
zm.).
37
Por. art. 63-67a PrUpad.
31
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oraz ostatecznej wysokości zobowiązania, trudno w sposób pewny zsumować je
z pozostałymi zobowiązaniami dłużnika i określić ich wpływ na jego wypłacalność38.
Na potrzeby zestawienia majątku i zobowiązań pieniężnych dłużnika, do jego
zobowiązań nie wlicza się również wskazanych w art. 342 ust. 1 pkt 4 PrUp „należności
wspólników albo akcjonariuszy z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych
skutkach, w szczególności dostawy towaru z odroczonym terminem płatności, dokonanej na
rzecz upadłego będącego spółką kapitałową w okresie pięciu lat przed ogłoszeniem upadłości,
wraz z odsetkami”, które zostały zaliczone do ostatniej, czwartej kategorii zaspokojenia.
W ocenie P. Zimmermana „ustawodawca wyszedł tu z założenia, iż skoro zobowiązania
z tego tytułu są podporządkowane pozostałym (zewnętrznym w stosunku do spółki dłużnika),
to nie ma potrzeby, aby narzucać obowiązek upadłościowy w celu ochrony interesów
wspólników lub akcjonariuszy. Ci zresztą mają metody korporacyjne (chociażby zmiana
zarządu) pozwalające wpływać na działalność dłużnika i w ten sposób dbać o bezpieczeństwo
własnych należności39’.
Podobnie jak w przypadku płynnościowej przesłanki ogłoszenia upadłości, również
z bilansową przesłanką ustawa wiąże domniemanie. Domniemywa się bowiem,
że „zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie
z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań
wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się
przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące”40.
Jak wynika z powyższego, sam fakt wystąpienia ujemnego wyniku zestawienia majątku
i zobowiązań dłużnika nie stanowi jeszcze o wystąpieniu bilansowej przesłanki ogłoszenia
wobec niego upadłości. Stan nadmiernego zadłużenia podmiotu musi bowiem utrzymywać się
przez okres dwudziestu czterech kolejnych miesięcy. Co istotne, w literaturze przedmiotu
wskazuje się, że już nawet przejściowe uzyskanie przewagi wartości majątku nad
zobowiązaniami oznacza, że doszło do zniwelowania stanu zadłużenia. Wówczas,
w przypadku ponownego jego wystąpienia, zasadnym jest, aby termin 24 miesięcy wskazany
w art. 11 ust. 4 PrUpad był liczony od nowa41.
W kontekście powyższego wskazać jeszcze należy, że niewypłacalność, o której mowa
w art. 11 ust. 2 PrUpad, nie jest bezwzględną przesłanką upadłości. Zgodnie z art. 11 ust. 6
PrUpad sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, a podstawą do oddalenia przez sąd
takiego wniosku jest sytuacja, w której dłużnik nie utracił zdolności do bieżącego
regulowania zobowiązań oraz nie ma zagrożenia utraty przez niego tej zdolności w niedługim
czasie42.
Podsumowanie
Zjawisko niewypłacalności, w ujęciu prawa upadłościowego, związane jest ściśle ze zmienną
w czasie kondycją finansową dłużnika, regulowaną szeregiem czynników wewnętrznych jak
i zewnętrznych. W literaturze podkreśla się, że niewypłacalności dłużników towarzyszą
P. Zimmerman, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
Ibidem.
40
Por. art. 11 ust. 5 PrUpad.
41
A. J. Witosz, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
42
S. Gurgul, Komentarz do art. 11 Prawa upadłościowego…, op. cit.
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powtarzalne symptomy, wśród których R. Adamus wymienia m.in. „zmniejszanie się
przychodów i spadek udziału w rynku, wzrost kosztów finansowych, wyprzedaż majątku
i zapasów po obniżonych cenach czy problemy z utrzymaniem płynności finansowej
i wynikające z tego wzmożone zapotrzebowanie na gotówkę wiążące się z zapotrzebowaniem
na kredyt”43.Utrata zdolności do zaspokajania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz
powstanie stanu zadłużenia przedsiębiorcy, nie przesądza jednak jeszcze o konieczności
złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Istotne w tym kontekście pozostają
domniemania, którymi ustawodawca doregulował zagadnienia związane z tym zjawiskiem.
Dopiero bowiem utrzymywanie się stanu zaburzenia płynności finansowej bądź nadmiernego
zadłużenia przez ustawowo określony czas powoduje powstanie ryzyka pokrzywdzenia
wierzycieli dłużnika i aktualizację obowiązków związanych ze zgłoszeniem wniosku o jego
upadłość44.
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STATUS OF THE INSOLVENT DEBTOR IN THE LIGHT OF THE ACT OF 28 TH FEBRUARY 2003
OF BANKRUPTCY LAW
Summary: The term of an insolvent debtor defined in the Act of 28th February 2003 of Bankruptcy Law is of
key importance in the context of filing an application for the declaration of bankruptcy. The provisions of the
mentioned Act indicate, that bankruptcy is declared against a debtor who has become insolvent. As insolvent is
considered to be the debtor who has lost liquidity in performing his obligations or found himself in a state of
over-indebtedness. The assumption of this study is a detailed analysis of the statutory indications of the
occurrence of a state of insolvency, which updates the obligation to file for bankruptcy. For this purpose, the
author focuses on the practical interpretation of the regulations governing the subject in matter, basing on the
views currently presented in the doctrine.
Keywords: Insolvency, insolvent debtor, bankruptcy
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Klaudia Dzikowska45, Wojciech Zaborowski46
KOMPARATYSTYKA PRAWNICZA POLSKIEJ INSTYTUCJI
KONTROLI PODATKOWEJ WRAZ Z UREGULOWANIAMI
WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu porównanie instytucji kontroli podatkowej w Polsce oraz w krajach
Unii Europejskiej. Komparatystyka dotyczy krajów takich jak Polska, Wielkiej Brytanii czy Szwecji. Zadaniem
autorów było przedstawienie różnic w obowiązujących europejskich systemach prawnych oraz wskazanie
różnorodności uregulowań, które obowiązują w obcych ustawodawstwach. Autorzy zwrócili też uwagę na
uregulowania materialno-prawne oraz procesowe. Dzięki takiej analizie praca zawiera wszystkie niezbędne
informacje związane z kontrolą podatkową, jak i funkcje oraz cele, które powinna pełnić przytoczona instytucja.
Słowa kluczowe: Komparatystyka prawa, kontrola podatkowa, proces kontroli, cele, funkcje.

Wstęp
Przedmiotem analizy jest próba omówienia procesu kontroli podatkowej. Pojęcie to jest
kojarzone z negatywnymi cechami. Instytucja ta powstała, aby zachować stan zgodny
z pożądanym, a więc, aby została zachowana praworządność na tle prawa podatkowego.
Dla osoby, która na co dzień nie ma do czynienia z rzeczywistością prawną, to zagadnienie
z pewnością może stwarzać pewne problemy. Aby wprowadzić w temat należy zacząć
od tego, czym właściwie jest kontrola podatkowa i na czym polega. Otóż kodeks nie zawiera
definicji legalnej kontroli podatkowej. Art. 281 Ordynacji podatkowej 47 stanowi, iż kontrola
podatkowa to kontrola „kontrolowanych” przez ograny podatkowe pierwszej instancji.
To enigmatyczne pojęcie stanie się bardziej zrozumiałe, gdy dowiemy się kto jest faktycznie
podmiotem kontrolowanym. Do podmiotów „kontrolowanych” zaliczamy podatników,
płatników, inkasentów oraz następców pranych48. Warto zadać pytanie, jakie funkcje oraz
cele posiada kontrola podatkowa w Polsce? Czy uregulowania krajów Europy przypominają
normy polskie, czy znacząco różnią się rozwiązaniami? Odpowiedzi można udzielić po
dokonaniu szczegółowej analizy. W krajach Unii Europejskiej istnieją różne systemy
sprawdzające rzetelność wywiązywania się podatników z zobowiązań podatkowych.
Porównanie sposobu działania kontroli podatkowej wymaga nie tylko zasad funkcjonowania
kontroli podatkowej, ale również systemu podatkowego danego kraju z uwzględnieniem
wpływu determinant rozwiązań podatkowych tj. historii, polityki, ekonomii, administracji
oraz struktur międzynarodowych49. Artykuł przedstawia elementy wspólne jak i różnice
pomiędzy systemami podatkowymi oraz sposoby działania kontroli podatkowej
w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej w stosunku do Polski.

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
47
Art. 281 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926 z późn.
Zm.).
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Ibidem.
49
B. Hoza, Kontrola podatkowa w wybranych krajach unii europejskiej, Wyższa Szkoła Finansów, BielskoBiała 2012., s. 177.
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Polska
Wyjaśniając pojęcie kontroli podatkowej oraz określając podmioty, które biorą udział
w procesie kontroli podatkowej na wstępie, warto zastanowić się, dlaczego polski
ustawodawca posługuje się wymienionymi wyżej terminami oraz co skłoniło ustawodawcę do
ustanowenia kontroli podatkowej. W ordynacji podatkowej z 1997 roku50 po raz pierwszy
zostało użyte pojęcie „kontroli podatkowej”. Obecnie dział o takiej samej nazwie znajduje się
w ordynacji podatkowej51. Dział VI, o którym mowa, stanowi samodzielną procedurę
podatkową52.
Wynika to z faktu, iż art. 1 o.p.53 regulując zakres podmiotowy tej ustawy, wydziela
odpowiednio kontrolę podatkową, a więc nadaje temu procesowi autonomię względem
kolejnych postępowań, które ta ustawa reguluje. Zobowiązania podatkowe powstają
najczęściej z mocy prawa (rzadziej z mocy decyzji) więc ustawodawca zdecydował się
wskazać podmioty, na których ciąży obowiązek obliczania i zapłaty podatków 54.
Takie rozwiązanie wymagało odpowiednich instrumentów do ustalenia stanu
obowiązującego, ustalania stanu rzeczywistego, porównania obu stanów oraz wyjaśnienia
przyczyn zgodności lub niezgodności obu tych stanów55.
Według art. 281 §2 o.p. celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani
wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego56. Normę, którą
uzyskamy podczas procesu wykładni wymienionego przepisu można zawrzeć
w następującym twierdzeniu: działania, które podejmuje organ pierwszej instancji dążą do
stwierdzenia czy podatnicy, płatnicy, inkasenci i zastępy prawni wywiązują się
z obowiązków, które zostały nałożone na wymienione podmioty przez ordynację podatkową.
Podstawą określenia pożądanego stanu w procesie kontroli podatkowej są normy wynikające
z ordynacji podatkowej. Wynika z tego, iż obowiązki wynikające z przepisów ordynacji
podatkowej to prawidłowe wzorce zachowań, które powinny być reprezentowane przez
podmioty kontrolowane. Kontrolujący sprawdzają, czy wzorce zostały zachowane.
Szczególny cel kontroli podatkowej wyznaczył art. 281 §3 który statuuje, o tym,
że Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza kontrolę podatkową, której celem
jest sprawdzenie stosowania uznanej przez ten organ metody ustalania ceny transferowej
między podmiotami powiązanymi.
Kontrola podatkowa pod względem sfery zadań kontroli, odnosi się do zagadnień
ze sfery ustrojowej, materialnej i formalnej57. Natomiast odnosząc się do obszaru kontroli
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926).
Ibidem.
52
D. Antonów, Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] Malinowski P.,
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Art. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926 z późn. zm.).
54
D. Antonów, Kontrola podatkowa w procesie stosowania prawa podatkowego, [w:] Malinowski P., Nowak
T., Sędkowska A., Kontrola podatkowa, skarbowa i celna. Wyzwania teorii i praktyki, Wolters Kluwer,
Warszawa 2013, s. 21.
55
L. Kurowski [w:] Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze
publicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 16., także Szymanek J., O kontroli
państwowej – teoretycznie, Kontr. P., nr 5, 2006, s. 15-33.
56
Art. 281 §2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926 z późn.
zm.).
57
M. Münnich, Kontrola podatkowa. Geneza i rozwój procedury, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 107.
50
51

24

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

podatkowej wyróżniamy obszar stosowania i przestrzegania prawa. Odnosząc się do celu
kontroli podatkowej jedyną sferą będzie sfera legalności, a wiec zgodności z prawem.
Kryterium kontroli, które zostało przyjęte, w doktrynie jest przedstawiane w co najmniej
dwóch ujęciach. W pierwszym aspekcie, legalność to zdolność do działania. W drugim
aspekcie oznacza nie łamanie prawa, a wiec przestrzeganie istniejącego stanu prawnego.
Łącząc dwa wyżej wymienione aspekty, dochodzimy do wniosku, że organ kontrolujący
powinien podejmować czynności, które wykażą czy podmiot kontrolowany ustalił
prawidłową podstawę prawną działania. Wykonanie wzorca przez podmiot kontrolowany
polega na wywiązywaniu się z obowiązków, które wynikają z prawa podatkowego58.
Do obowiązków kontrolowanych możemy zaliczyć dokumentowanie i ewidencjonowanie
zdarzeń majątkowych, które mają wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego59.
Inicjatywa kontrolna jest podejmowana z urzędu60. Aby cel kontroli podatkowej został
zrealizowany podmiot kontrolujący musi zbierać niezbędne materiały i informacje.
Pozyskiwaniu temu służą uprawnienia, które przewiduje art. 286 o.p.61. Zaliczamy do nich
m.in.:
− wstęp na grunt oraz do budynków, lokali i innych pomieszczeń podmiotu
kontrolowanego,
− wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, w którym jest to niezbędne
do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej
przez podatnika deklaracji,
− żądnie okazania majątku podległego kontroli,
− możność żądania i sporządzania odpisów, kopi, wyciągów, notatek z akt,
ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli,
− zabezpieczanie zebranych dowodów,
− legitymowanie osób poddanych kontroli w celu ustalenia ich tożsamości,
− zaciągniecie opinii biegłych oraz przesłuchiwanie świadków.
Z tak dogłębnej analizy celów zauważamy, iż wynikają funkcje kontroli. Temat ten był
niejednokrotnie poruszany w doktrynie, która wyraźnie nie rozgranicza obu tych pojęć62.
Można więc przyjąć, że cele i funkcje kontroli pokrywają się, a ich sztuczne rozgraniczenie
byłoby bezcelowe.
Podmiotowi kontrolowanemu na podstawie ordynacji podatkowej przysługują
uprawnienia związane z kontrolą podatkową, ale jest też obarczony obowiązkami względem
podmiotów kontrolujących. W celu ułatwienia kontroli podmiot kontrolowany ma obowiązek
współdziałać z podmiotem kontrolującym oraz umożliwić wykonywanie obowiązków wyżej
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wymienionych63. Wszystkie czynności kontrolne dokonuje się w obecności kontrolowanego,
chyba że kontrolowany zrzekł się swojego uprawnia. Przepis ten został ustanowiony,
aby uniknąć nadużyć ze strony kontrolującego. Podmiot kontrolowany korzystając ze swoich
uprawnień może nie zgodzić się z ustaleniami protokołu i może w terminie 14 dni od
doręczenia protokołu przedstawić zastrzeżenie lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie
stosowne wnioski dowodowe64.
Ogólna zasadą jest, że wszczęcie kontroli podatkowej rozpoczyna się poprzez
zawiadomienie kontrolowanego w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz nie późniejszym niż 30 dni65.
Po przeprowadzeniu kontroli kontrola powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki66.
Procedurę kontroli podatkowej kończy protokół kontroli67.
Wielka Brytania
Administracja podatkowa w wielkiej Brytanii występowała przez długi czas jako sytuacja
wyjątkowa, ponieważ kontrola skarbowa w zakresie podatku VAT była przeprowadzana
przez Królewski Urząd ds. Ceł i Akcyzy. Z drugiej strony rozliczaniem podatku
dochodowego zajmował się urząd podatkowy. Powodem takiego rozwiązania było
przeprowadzenie wielu zmian w zakresie opodatkowania obsługiwanego przez urząd
podatkowy w konsekwencji czego pozostawiono pierwotną strukturę mającą na celu
zmniejszenie wydatków publicznych poprzez połączenie agend rządowych.
Administracja skarbowa w wielkiej Brytanii została ostatecznie podzielona na regiony
tzn. urzędy lokalne, które zajmują się przede wszystkim bieżącą obsługą, poborem oraz
egzekucją zobowiązań podatkowych.
Królewski Urząd ds. Podatków i Ceł funkcjonuje od 2005 roku nadzoruje opłaty
skarbowe i podatki dochodowe od osób fizycznych, prawnych oraz spadki (podatki
bezpośrednie) oraz VAT, podatek akcyzowy, składki na ubezpieczenie społeczne jak i podatki
od benzyny, gruntów i papierów wartościowych (podatki pośrednie).
Zakres podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z ustawodawstwem
brytyjskim obejmuje między innymi dochody z wynajmu nieruchomości, działalności
handlowej, wolnych zawodów, rent i emerytur, dywidendy i inne udziałów oraz dochodów
uzyskanych na podstawie umów o pracę.
Podatek od towarów i usług stanowi około 17% dochodów budżetu państwa i jest
trzecim co do wielkości źródłem krajowego dochodu, zaraz po podatku dochodowym od osób
fizycznych i składkach na ubezpieczenie społeczne68. System podatku VAT jest w pełni
skomputeryzowany, rejestruje deklaracje i płatności, prowadząc konta dla każdego podatnika;
nalicza kary za spóźnione wystawianie deklaracji i uiszczaniu płatności co wiąże się również
z typowaniem podatników do kontroli w tym zakresie. Zajmuję się ponadto rejestrowaniem
Art. 287 §1, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926 z późn.
zm.).
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prac regionalnych urzędów jak i poszczególnych kontrolerów w oparciu o liczbę kontroli,
teren, na którym działa oraz kwoty realizowanego dodatkowego wymiaru podatku będącego
wynikiem przeprowadzonej kontroli69. Kontrole przeprowadzane są w terminie uzgodnionym
z podatnikiem. Organ kontrolujący nie jest zobowiązany do informowania podatnika co do
zakresu kontroli jak i jej wyniku.
Na szczególną uwagę w brytyjskim systemie podatkowym zasługuje rozbudowany
sposób typowania podmiotów do kontroli, który jest w pełni skomputeryzowany,
w przeciwieństwie do polskiego, który jest on oparty na wiedzy i doświadczeniu
kierownictwa jak również poszczególnych komórek urzędów.
Czechy
Rozwiązania systemu podatkowego oraz struktury administracyjnej funkcjonujących
w Czechach wykazują wiele cech wspólnych z polskim systemem podatkowym. Podobnie jak
w Polsce wyegzekwowaniem należności podatkowych zajmuje się w Czechach podległy
tamtejszemu Ministerstwu Finansów czeski urząd podatkowy. System ten ogranicza się
do podstawowych podatków takich jak VAT, podatek akcyzowy zaliczany do podatków
pośrednich oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych,
podatek motoryzacyjny, od spadków, darowizn, nieruchomości oraz sprzedaży jako podatki
bezpośrednie. Ustawą, która reguluje całokształt procesu opodatkowania jest podobnie jak w
Polsce ordynacja podatkowa. Określa ona między innymi oprócz praw i obowiązków
podatników oraz organów podatkowych, właściwość miejscową podmiotów, sposób
egzekwowania podatków, terminy obowiązujące w postępowaniu podatkowym, sposoby
zaskarżania decyzji wydanych przez organy podatkowe jak i warunki oraz sposób w jaki
obowiązek podatkowy jest realizowany.
Na podstawie ordynacji podatkowej jest przeprowadzania kontrola podatkowa.
Podstawę opodatkowania lub inne okoliczności, które decydują o prawidłowym ustaleniu
wysokości należnego podatku stwierdza organ kontrolujący w trakcie kontroli podatkowej.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu, które jest
najkorzystniejsze do przeprowadzenia kontroli wliczając w to siedzibę urzędu skarbowego.
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy wysokość podatku dla podatnika została
prawidłowo ustalona. Kontrolowany jest zatem zobowiązany wobec organu do przekazania
osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego przez urząd pracownika wszystkich
niezbędnych informacji o obiegu oraz przechowywaniu dokumentów księgowych jak
i własnej strukturze administracyjnej. Zapewnienia miejsca, w którym kontrola podatkowa
zostanie przeprowadzona oraz przedłożenia wszelkich dokumentów to znaczy pism i notatek,
które potwierdzają dokonanie operacji księgowych i gospodarczych, decydują
o prawidłowym ustaleniu wysokości podatku oraz złożenia ich na pisemne lub ustne żądanie
organu.
Podatnik zobligowany jest również w trakcie kontroli do przedstawienia dowodów, które
potwierdzą oświadczenia przez niego składane oraz udostępnienia niezbędnych dokumentów
oraz innych przedmiotów poza miejsce kontroli. Kontrolowany powinien umożliwić
przedstawicielom organu wejście do budynku zakładu oraz środków transportu, które są
69

Ibidem.
27

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot, wobec którego
jest przeprowadzana kontrola oraz umożliwić przeprowadzenie rozmów z podległymi
kontrolującemu pracownikami.
Organ z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, który przedstawia
kontrolowanemu (jeden egzemplarz otrzymuje kontrolowany). Podatnik ma prawo odmówić
jego podpisania, jednakże odmowa podpisania protokołu nie ma znaczenia dla ustaleń
opisanych w protokole. Organ podatkowy uwzględnia wszystkie okoliczności, które zostały
stwierdzone w czasie kontroli.
Zgodnie z opinią ekspertów zawiłość czeskiego systemu podatkowego jest znaczna,
zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącego między innymi
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Pomimo, iż system przewiduje wiele ulg,
skorzystanie z nich wymaga przede wszystkim dużego zaangażowania w zakresie
proceduralnym.
Szwecja
Wysokie stawki podatkowe w porównaniu do Europy środkowej i zachodniej są cechą
charakterystyczną dla szwedzkiego systemu podatkowego, co jest rezultatem między innymi
bardzo rozwiniętej polityki społecznej70. System podatkowy w stosunku do osób prawnych
skupia się przede wszystkim na podatku od dochodów i kapitału, podatku od wartości dodanej
i akcyzie, podatku od wynagrodzeń oraz obciążeniach z tytułu ubezpieczenia społecznego.
Pomimo szerokiego wachlarza podatków, którymi objęte są szwedzkie przedsiębiorstwa,
nie muszą one płacić podatków lokalnych.
Reforma systemu podatkowego przeprowadzana w Szwecji od 1985 roku ma na celu
znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz znaczne uproszczenie egzekwowania
obowiązku podatkowego wobec podmiotów. Przed rokiem 1987 funkcjonowało aż 120
lokalnych organów administracji skarbowej. Reorganizacja administracji doprowadziła do
utworzenia 24 odrębnych organów prowincjonalnej administracji skarbowej, które następnie
w 1991 roku zostały połączone z lokalnymi strukturami71. Administracja skarbowa przejęła
również odpowiedzialność za sprawy związane z ewidencją ludności. Wszyscy szwedzcy
podatnicy posiadają od 1998 roku tzw. „konta podatkowe” których wpływ rozciąga się na
wszystkie należne podatki.
Krajowy Urząd Podatkowy jest organem nadrzędnym nad dziesięcioma regionalnymi
organami administracji skarbowej, działającymi niezależnie od Ministerstwa Finansów.
Sprawuje on nadzór na główną częścią administracji skarbowej. W każdym regionie znajduje
się co najmniej jeden lokalny urząd skarbowy, zajmujący się obsługą osób fizycznych jak
i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jeden urząd będący
odpowiednikiem polskiego urzędu powołanego do obsługi dużych podmiotów, który zajmuje
się większymi przedsiębiorstwami. Egzekwowaniem podatku od wartości dodanej i akcyzy
zajmuje się Główny Urząd Celny oraz lokalne urzędy i agencje celne72. Zarząd dróg
w ramach swoich kompetencji wykonuje zadania wchodzące w zakres administracji
skarbowej, które polegają na poborze podatku drogowego.
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W Szwecji pomimo niewielu organów właściwych do zajmowania się
administrowaniem podatkami, proces ten przebiega o wiele sprawniej niż w większości
państw europejskich. Dochody z kapitału które obejmują między innymi zyski z inwestycji,
odsetki, dywidendy, dochód z wynajmowania nieruchomości oraz emerytury wypłacane
w ramach dobrowolnych programów emerytalnych podlegają opodatkowaniu jedynie
liniowym podatkiem państwowym, który wynosi 30 procent73.
Ponadto osoby fizyczne odprowadzają na rzecz budżetu centralnego podatki od majątku
netto, nieruchomości oraz od gier i zakładów wzajemnych74. Oprócz tego również podatek
od dochodów z pracy, pensji, wynagrodzeń, wypłat celowych, premii, prowizji, świadczeń
w naturze, zasiłków socjalnych, rent i emerytur oraz podatki od kapitału oraz dochodów
uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej i leśnictwa.
Dodatkowo podatnicy uiszczają opłaty także do budżetów miejskich.
Urząd skarbowy zajmuje się wszystkimi podatkami jakie zostały nałożone na osoby
fizyczne wliczając w to ubezpieczenie społeczne. Podatnik otrzymuje projekt zeznania
podatkowego, który zawiera zarówno wymiar państwowego jak i miejskiego podatku
dochodowego75. Jeżeli w dokumencie nie zostały zawarte niezbędne informacje z zakresu
dochodu, podatnik jest zobligowany do sporządzenia i odesłania korekty pisma.
Natomiast gdy projekt sporządzony został prawidłowo i nie wymaga poprawy, można
zatwierdzić go za pomocą SMS, systemu on-line albo droga telefoniczną.
Podatek dochodowy obejmuje będące odpowiednikiem polskich spółek akcyjnych
spółki kapitałowe oraz spółki prywatne funkcjonujące w Polsce jako spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Dotyczy również spółek europejskich, stowarzyszeń gospodarczych,
fundacji czy firm zagranicznych.
Główną rolę odgrywa będący podatkiem pośrednim, podatek od wartości dodanej,
którego podstawowa stawka wynosi 25%. Oprócz tego występują także dwie stawki
zredukowane 6% i 12%. Z kolei wyroby alkoholowe, tytoniowe, energia, dwutlenek węgla,
siarka, pestycydy, nawozy sztuczne, żwir naturalny, odpady oraz działalność reklamowa
podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Jednym z dominujących elementów decydujących o funkcjonowaniu szwedzkiej
gospodarki jest handel zagraniczny. Od wielu lat bilans handlowy Szwecji wykazuje dodatnie
saldo na poziomie kilku miliardów rocznie76. Z uwagi na to, że przemysł dostarcza głownie
produktów wysoko przetworzonych oraz podzespołów do dalszego przerobu, Szwecja jest
w dużym stopniu uzależniona od importu, który stanowi 70% całego krajowego dochodu.
Właśnie z tego powodu szwedzkie władze uznały, iż handel międzynarodowy jest obszarem,
w zakresie którego dochodzi do największego uszczuplania budżetu. Dotyczy to głównie
podatku od wartości dodanej. Oszustwa podatkowe w zakresie handlu międzynarodowego
wykorzystują głównie: mechanizm transakcji karuzelowe, transakcje zawierane w krajach
tzw. „rajach podatkowych”, transakcje internetowe oraz błędne ustalania wysokości składek
na ubezpieczenie społeczne.
Zapobieganie takiego typu oszustwom poprzez wprowadzenie zmian w przepisach
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krajowych możliwe jest tylko częściowo, a działania mające na celu kontrolę o zasięgu
międzynarodowym jest zdaniem szwedzkiej administracji bardzo kapitałochłonne oraz
czasochłonne. Dlatego ważne jest, aby w tym zakresie doszło do współpracy między
państwami nie tylko Unii Europejskiej, lecz także między krajami po za nią.
Podsumowanie
Reasumując o instytucji kontroli podatkowej w Polsce można sformułować kilka wniosków.
Instytucje tę możemy zaliczyć do procesu stosowania prawa podatkowego, która polega na
kontroli podmiotów kontrolowanych. Celem kontroli jest sprawdzenie czy podatnicy,
płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni wywiązują się z obowiązków ustanowionych przez
przepisy prawa podatkowego oraz czy stan obowiązujący pokrywa się ze stanem
rzeczywistym. Funkcja tej instytucji pokrywa się z jej celami, takimi jak odkrycie
rozbieżności pomiędzy działaniami podatników, a faktycznym wzorem zachowania
ustanowionym przez system prawa podatkowego. Przy rozbieżności tych dwóch stanów może
zostać wszczęte postępowanie podatkowe, które jest zasadniczym trybem sprawdzenia
działań podatników77.
W całej procedurze kontrolnej kontrolowanemu przysługuje szereg uprawnień,
natomiast nie zwalnia go to z licznych obowiązków nakładanych przez ordynację podatkową.
Przepisy zawarte w czeskiej ordynacji podatkowej, powinność sporządzania protokołu oraz
przekazywanie egzemplarza kontrolowanemu, szwedzka struktura administracji skarbowej
jak i sposób w jakim są podejmowane działania kontrolne. Te unormowania dotyczące
kontroli podatkowej państw opisanych wcześniej wskazują na pewnie podobieństwa do norm
zawartych w prawodawstwie polskim. Natomiast Wielka Brytania jest w kwestii kontroli
podatkowych bardziej liberalna. Nie ma tam obowiązku np. sporządzania protokołu
z kontroli, a termin jej przeprowadzenia jest uzgadniany z podatnikiem. Pomimo iż systemy
podatkowe poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej są różne, każdy z tych
krajów napotyka na podobne problemy, które znacznie je destabilizują.
Mający fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej swobodny przepływ kapitału, dóbr,
usług i osób, zwiększył możliwość postępowania w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami w poszczególnych krajach. Oszustwa podatkowe we wszystkich państwach mają
podobne podstawy, które wynikają głownie z negatywnej reakcji podatników na obciążenia
podatkowe78. Skuteczność aparatu skarbowego jest ważnym czynnikiem przesądzającym
o prawidłowej realizacji dochodów podatkowych. Skuteczność aparatu skarbowego przekłada
się z kolei na funkcjonowanie państwa, gospodarki i społeczeństwa.
Stan prawny na koniec marca 2019
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COMPARATIVE LAW OF POLISH TAX INSPECTION WITH THE REGULATIONS OF SELECTED
COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Summary: This article aims to compare institutions of the tax inspection in Poland and countries of the
European Union. The comparison applies to countries such as Poland, Czech Republic, Sweden and Great
Britain. The task of the authors was to present differences in the valid European legal systems and to indicate the
diversity of regulations that apply in foreign laws. The authors also drew attention to material and legal
regulations as well as procedural regulations. Thanks to this analysis, the paper contains all necessary
information related to the tax inspection, as well as the functions and objectives that this institution should
perform.
Keywords: comparison of procedural law; tax inspection; control process; functions; objectives.
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Wojciech Golnik79
PRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW
POCHODNYCH JAKO SPOSÓB ZABEZPIECZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZED RYZYKIEM RYNKOWYM
Streszczenie: W artykule, autor stara się omówić od strony prawnej podstawowe transakcje zawierane w ramach
szeroko rozumianej grupy instrumentów finansowych, jakimi są instrumenty pochodne. Charakterystyka ryzyka
rynkowego pozwala na jaśniejsze przedstawienie możliwości wykorzystania instrumentów pochodnych przez
przedsiębiorców w Polsce w celach jego redukcji. Artykuł przedstawia również platformy obrotu, w ramach
których odbywać się może handel takimi produktami.
Słowa kluczowe: Instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, opcje, swapy, krótka sprzedaż, rynek finansowy.

Wprowadzenie
Rynek instrumentów pochodnych stanowi istotną część dzisiejszej gospodarki światowej
i liczony jest w bilionach dolarów zawieranych transakcji. Niesie za sobą wiele korzyści,
które mogą wykorzystywać przedsiębiorcy w celu zabezpieczenia swojej działalności przed
gwałtownymi oraz nieprzewidywalnymi zmianami cen towarów, walut, papierów
wartościowych i innych. Na rynku polskim przedsiębiorcy często nie dostrzegają tych
możliwości. Opracowanie niniejsze ma za zadanie przybliżyć aspekty tego segmentu od
strony prawnej, wskazując na podstawowe instrumenty pochodne jakie mogą być
wykorzystane w celu zniwelowania ryzyka rynkowego. Ponadto autor odnosi się
do praktycznych kwestii wykorzystania derywatów pomagając zrozumieć ich istotę.
1. Informacje ogólne o instrumentach pochodnych
Za instrument pochodny przyjmujemy taki instrument finansowy, którego wartość
uzależniona jest od pewnego aktywa bazowego. Aktywa bazowe mogą stanowić określone
przedmioty znajdujące się w obrocie cywilnoprawnym, bądź też różnorodne wskaźniki
ekonomiczne, takie jak indeksy, kursy walut, parametry, a nawet warunki atmosferyczne.
Istotą jest tutaj powiązanie między instrumentem bazowym a derywatem 80 (ang. derivative,
polski ustawodawca w ObrInstrFinU81 posługuje się pojęciem rachunku derywatu, przez
który rozumie rachunki, na których zapisywane są instrumenty pochodne dopuszczone do
obrotu zorganizowanego). Definiowanie instrumentów pochodnych nie jest jednoznaczne ze
względu na ich kompleksową strukturę. W ujęciu ekonomicznym pojęcie to rozumiane jest
szerzej uwzględniając dynamiczny rozwój tej dziedziny finansów. Wspomniana wcześniej
definicja jest niewystarczająca ze względu na to, że istnieją obecnie instrumenty, których cena
nie zależy od instrumentu finansowego ani od towaru a np. od możliwości wystąpienia klęski
żywiołowej. Można więc przyjąć jako instrument pochodny instrument finansowy,
którego wartość jest zależna od prawdopodobieństwa nastąpienia pewnego zdarzenia82.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
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Należy podkreślić, że w polskiej doktrynie instrumenty pochodne nie są uznawane
za papiery wartościowe. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one przybierać takiej formy.
Należy tutaj również odróżnić prawo pochodne od instrumentu pochodnego.
Według art. 2 ust. 1 pkt. 2 ObrInstrFinU instrumenty pochodne nie mogą być papierami
wartościowymi. Prawa pochodne natomiast uważane są za szczególny rodzaj instrumentów
pochodnych. Ich przedmiotem mogą być jedynie papiery wartościowe, muszą być zbywalne
oraz posiadać zdolność emisyjną83.
Co do zasady w systemie prawa kontynentalnego instrumenty pochodne uważane są za
umowy. Funkcję emitenta (za wyjątkiem wspomnianych praw pochodnych) pełnią obie
strony kontraktu, jednak w tym przypadku stosowniejszym pojęciem będzie termin wystawcy,
który to art. 3 pkt. 12 ObrInstrFinU definiuje jako podmiot wystawiający we własnym
imieniu instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi i uprawniony lub
zobowiązany z tych instrumentów finansowych. Rozkład praw i obowiązków stron takiej
umowy musi odpowiadać zasadzie ekwiwalentności świadczeń na podstawie art. 487 §2
KC84, co dotyczyć może nierównego rozkładu ryzyka lub nieproporcjonalnych korzyści jakie
uzyska jedna strona umowy względem drugiej. Obecnie rażąca większość umów, zwłaszcza z
zakresu czynności bankowych nie realizuje tej zasady. Sam brak ekwiwalencji nie przesądza
jeszcze o braku ważności takiej umowy. Należy brać przy tym pod uwagę, czy występuje
tutaj równość stron takiego stosunku umownego. W przypadku zawierania umowy z bankiem,
domem maklerskim, instytucją finansową lub innego podobnego rodzaju podmiotem,
równość stron nie zachodzi, ponieważ podmiot taki ma zdecydowanie pozycję dominującą.
Powinno się więc badać kontrakt nie przez pryzmat wolności umów, lecz raczej poprzez
sprawiedliwość kontraktową. Po drugie przy ocenianiu przesłanek ważności umowy należy
spojrzeć na zachowanie się stron kontraktu, w tym w szczególności działaniom z zakresu
agresywnego marketingu danych instrumentów pochodnych po stronie podmiotu
dominującego, czy stanu wiedzy strony słabszej. Natomiast w przypadku, gdy w ramach
umowy zysk jednej strony oznacza stratę drugiej, to instytucja oferująca produkt musi
poinformować o funkcjach i treści zawieranej umowy. Na rynku polskim dotyczy to
w szczególności kontraktów różnicy kursowej (ang. contract for difference) oferowanych
przez liczne domy maklerskie.
2. Platformy obrotu instrumentami pochodnymi
Możliwość posługiwania się instrumentami pochodnymi zależy od platform obrotu na jakich
one występują. Obrót instrumentami finansowymi odbywa się w ramach obrotu
zorganizowanego, przez który na podstawie art. 3 pkt. 9 ObrInstrFinU rozumie się obrót
papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, lub na
rynku, który nie jest zaliczany do obrotu zorganizowanego, czyli rynku pozagiełdowym
(ang. over the counter- OTC). Pierwsza kategoria obrotu oznacza koncentrację popytu
i podaży
w jednym miejscu. Druga kategoria może zostać określona jako obrót prywatny,
co z zasady oznacza obrót między niską liczbą kupujących i sprzedających, jednak należy
pamiętać, że taki obrót może przyjąć skalę masową i nie będzie zaliczany do obrotu
83
84

M. Stec, Prawo instrumentów finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 759.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93).
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zorganizowanego, ponieważ nie będzie odbywał się na zorganizowanych platformach
obrotu85. Pojęcia obrotu mają charakter rozłączny i niemożliwe jest, aby kontrakt o instrument
pochodny był przedmiotem obrotu na obu tych płaszczyznach. Prawa i obowiązki stron
istnieją jedynie dla obrotu danego rodzaju. Instrumenty pochodne w obrocie pozagiełdowym
mogą stać się przedmiotem obrotu zorganizowanego tylko poprzez standaryzację.
3. Funkcja zabezpieczenia ryzyka instrumentów pochodnych
Instrumenty pochodne mają wiele zastosowań. Obok takich funkcji jak funkcja spekulacyjna
(obracanie instrumentami pochodnymi dla zysku), czy funkcja arbitrażowa (wykorzystanie
różnic kursowych na różnych platformach obrotu), można je wykorzystać w celu redukcji
ryzyka rynkowego, co historycznie było ich najważniejszym zadaniem. W Stanach
Zjednoczonych pierwsze wzmianki o kontraktach terminowych pochodzą już z lat 60 XIX w.,
gdzie były wykorzystywane przez Chicagowską Izbę Rozliczeniową (ang. Chicago Board of
Trade)86. Standaryzacja kontraktów futures umożliwiła rolnikom handel towarami
ograniczając ryzyko kupieckie co do jakości i bezpieczeństwa zawieranej transakcji.
Po załamaniu się postanowień konferencji Bretton Woods uwolniono notowania walut,
doprowadzając do ryzyka w rozliczeniach międzynarodowych. W odpowiedzi na postulaty
korporacji co do zabezpieczenia transakcji przed wahaniem kursowym walut, 10 grudnia
1982 r. Giełda Filadelfijska (ang. Philadelphia Stock Exchange) wprowadziła do obrotu
giełdowego opcje walutowe87.
Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym (ang. hedging) może odnosić się do wielu
aspektów działalności przedsiębiorstwa, począwszy od zabezpieczenia transakcyjnego w tym
zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym przepływów pieniężnych, zabezpieczenia
płatności odsetek, czyli ryzyka zmiennej stopy procentowej, aż do redukcji kosztów
finansowania czy nawet zabezpieczenia przed niekorzystnymi wahaniami kursów akcji lub
obligacji. Szczególną rolę odgrywają tutaj transakcje terminowe pozwalające na kupno bądź
sprzedaż przyrzeczeń dostarczenia określonego towaru po cenach oznaczonych lub
oscylujących w granicach ustalonych przez strony w zależności od ceny instrumentu
bazowego. Zabezpiecza to przed negatywnymi konsekwencjami ruchów cen lub sytuacji
niedoboru określonej rzeczy. Rynki terminowe umożliwiają przeniesienie ryzyka
z podmiotów, które w obawie przed ruchami cen na rynku gotówkowym chcą nim zarządzać
i przeniesienie go na osoby, które chcą to ryzyko przejąć, czyli spekulantów. Najważniejsze
transakcje na rynkach terminowych zostaną omówione w dalszej części tego opracowania.
Na ryzyko rynkowe w działalności gospodarczej składają się okoliczności niezależne
od przedsiębiorstw oraz te, na które przedsiębiorstwa mają wpływ88. Te pierwsze nazywamy
czynnikami systematycznymi, Może to być np. ryzyko kraju prowadzenia działalności
gospodarczej, czy ryzyko niekorzystnych zmian legislacyjnych. (Co do tych ostatnich,
zwłaszcza na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego możliwe jest stosowanie klauzul
usztywniających, które usztywniają wybór prawa dokonany przez strony na konkretny
K. Gorzelak, Towary Giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 90.
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dzień89. Stosowanie ich nie jest jednak proste, powstaje tutaj bowiem wiele problemów
m.in. stosunek do przepisów iuris cogentis. Klauzule usztywniające nie są, jednakże częścią
niniejszego opracowania, gdyż kwestia niepewności prawa zaliczana jest raczej do segmentu
ryzyka operacyjnego, a nie ryzyka rynkowego). Drugie okoliczności to te, na które poprzez
działania przedsiębiorstwa, można ograniczyć występujące ryzyko. Mogą to być zawierane
umowy ubezpieczenia, metody zarządzania czy wykorzystanie instrumentów pochodnych.
Jako wyodrębnione od pozostałych rodzajów ryzyka, m.in. ryzyka biznesowego,
kredytowego czy operacyjnego, należy wskazać ryzyko rynkowe. Obejmuje ono takie
kategorie jak ryzyko kursowe, ryzyko ceny towarów, ryzyko stopy procentowej i ryzyko
płynności instrumentów finansowych. Wywodzi się ono ze zmienności rynków finansowych
i ich kształtowania w wyniku gry popytu i podaży. Na rynek finansowy mają jednak wpływ
czynniki nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także inne, np. kwestie polityczne.
4. Prawna systematyka podstawowych instrumentów pochodnych
Instrumenty pochodne mogą być różnie klasyfikowane. Tradycyjnie przyjmuje się, podział
w oparciu o treść praw i obowiązków jakie związane są z danym instrumentem pochodnym,
czyli podział na kontrakty terminowe, opcje i transakcje swap90.
Bardziej szczegółowym kryterium będzie natomiast treść zobowiązania, jakie przyjmuje
na siebie wystawca instrumentu pochodnego, a więc derywaty o bezwarunkowym
zobowiązaniu (futures, forward i swapy), derywaty o warunkowym zobowiązaniu (opcje)
oraz produkty strukturyzowane91.
W zależności od sposobu rozliczeń między stronami, można podzielić instrumenty
pochodne na rzeczywiste i nierzeczywiste. Te pierwsze dochodzą do skutku poprzez
faktyczne przeniesienie praw i obowiązków związanych z aktywem bazowym
(np. przeniesienie własności towaru), te drugie natomiast prowadzą do samego rozliczenia
pieniężnego bez potrzeby posługiwania się aktywem bazowym.
Ostatnim z przytoczonych podziałów będzie podział na instrumenty pochodne
standaryzowane oraz indywidualnie negocjowane przez strony kontraktu. Standaryzacja
instrumentów pochodnych pozwala posługiwać się nimi w transakcjach giełdowych,
ograniczając warunki umowy do ilości produktu oraz ceny.
4.1. Kontrakty terminowe
Istotą kontraktów terminowych jest zobowiązanie się stron do określonego świadczenia
w przyszłości. Świadczenia te dokonują się w konkretnym momencie. Po stronie kupującego
będzie to zapłata ceny i odebranie aktywa bazowego, a po stronie sprzedającego będzie to
wydanie tego aktywa. Kontrakt terminowy nie musi się jednak być realizowany w sposób
rzeczywisty, bowiem strony mogą rozliczyć się wyłącznie pieniężnie na podstawie różnicy
między ceną kontraktu a ceną kasową. Kontrakty terminowe występują jako kontrakty
forward lub kontrakty futures. Transakcje forward muszą zakończyć się fizyczną dostawą
towaru i zwykle występują na rynku pozagiełdowym (choć mogą też występować w obrocie
giełdowym) jako bezpośrednie umowy między kupującym a sprzedającym. W takich
M. Pazdan (red.), Prawo prywatne międzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2015, s. 83.
K. Gorzelak, Towary…, s. 58.
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umowach negocjowana jest ilość, jakość, termin dostawy, miejsce dostawy, a także cena92.
Transakcje futures są natomiast wysoko wystandaryzowane. Ich obrót odbywa się na rynku
giełdowym. Różnice między tymi dwoma rodzajami transakcji polegają na tym, że
w transakcjach futures elementem, który jest negocjowany przez strony jest wyłącznie cena
jednostki, która ustalana jest w drodze publicznej licytacji. Gwarancją transakcji forward jest
solidność kupiecka, a przy futures cały obrót odbywa się za pośrednictwem izby
rozrachunkowej.
Ceny na rynku terminowym zależą od ceny jednostki bazowej występującej na rynku
kasowym. Cena ta odnosi się do określonego momentu w przyszłości. W zależności od
kształtowania się ceny kasowej, jedna strona transakcji terminowej straci, a druga zyska.
Kupując kontrakt terminowy, strona umowy zawiera pozycję długą (ang. longposition).
Terminologia ta wywodzi się z angielskiego terminu commodity belongs to you (towar należy
do ciebie). Po drugiej stronie transakcji, sprzedający przyjmuje pozycję krótką (ang. short
position), co oznacza to be short of the commodity (sprzedający pozbywa się towaru).
Nawiązując do pozycji krótkiej (mimo, iż może ona być zajmowana nie tylko poprzez
kontrakty terminowe, ale i pozostałe instrumenty pochodne), należy wspomnieć
o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012
r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka
kredytowego. Na podstawie tego Rozporządzenia powstaje obowiązek zgłaszania Komisji
Nadzoru Finansowego znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji. Obowiązek takiego
zgłoszenia powstaje powyżej progu, który wynosi 0,2 % wyemitowanego kapitału
podstawowego danej spółki oraz każde 0,1 % powyżej tej pierwszej wartości lub spadek
poniżej tego progu. Takie pozycje krótkiej sprzedaży upubliczniane są w Rejestrze Krótkiej
Sprzedaży, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pozycja krótka na akcjach,
mimo wielu podobieństw do instrumentów pochodnych, w prawie polskim nie jest zaliczana
do tego rodzaju form transakcji finansowych. Jako przykład pozycji krótkiej, w Rejestrze
Krótkiej Sprzedaży można podać pozycję krótką na akcjach Banku Pekao S.A otwartej przez
BNP Paribas 13 kwietnia 2018 r., której wartość opiewa na 151 milionów złotych 93.
Transakcja ta nie miała spekulacyjnego charakteru, a raczej pełniła funkcję zabezpieczającą
przed obawą spadków kursów akcji w sektorze bankowym (które są ze sobą ściśle
skorelowane) w momencie przejmowania przez BGŻ BNP Paribas działalności Raiffeisen
Bank Polska.
Na gruncie prawa polskiego kontrakty terminowe z rozliczeniem pieniężnym uznaje się
za umowy nienazwane. Nie mogą one być klasyfikowane jako umowa ubezpieczenia
(mimo iż immanentną cechą obu stosunków jest zabezpieczenie ryzyka), ponieważ
w przeciwieństwie do umowy ubezpieczenia na podstawie umowy kontraktu terminowego nie
jest pewne, która ze stron będzie musiała w przyszłości spełnić świadczenie pieniężne i jak
wysokie ono będzie.
Kontrakty terminowe, które kończą się fizycznym rozliczeniem w przypadku, gdy
przedmiotem świadczenia pozostają instrumenty finansowe, traktowane są w przeważającej
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mierze w doktrynie polskiej jako umowa sprzedaży94 (chociaż występują także inne poglądy).
Art. 555 KC nakazuje stosować przepisy o sprzedaży odpowiednio do energii i do praw.
Fakt, że miedzy stronami umowy może występować izba rozliczeniowa nie wpływa
na ważność kwalifikowania kontraktu jako umowy sprzedaży.
4.2. Opcje
Główną różnicą jaka występuje między opcjami a kontraktami terminowymi jest brak
bezwarunkowego zobowiązania do wykonania umowy. Nabywca opcji ma bowiem prawo,
a nie obowiązek skorzystania z przysługujących mu uprawnień dostarczenia określonego
aktywa na warunkach określonych w umowie. Wystawca opcji musi spełnić żądanie, gdy
zostanie ono wykorzystane przez nabywcę opcji. Nabywca opcji może więc zrealizować
przysługujące mu prawo, gdy jest to dla niego korzystne, ale nie musi tego czynić, jeśli
transakcja ta będzie dla niego niekorzystna. W zamian za ten przywilej, nabywca opcji płaci
wystawcy tzw. premię opcyjną. Jest to cena jaką kupujący musi zapłacić, żeby nabyć
powyższe uprawnienie. W razie negatywnego kształtowania się sytuacji rynkowej, posiadacz
opcji ponosi ryzyko tylko do wysokości premii opcyjnej. Premia opcyjna nie musi
występować w świadczeniu pieniężnym, ale musi dać się wyrazić w pieniądzu.
Opcje dzielimy na opcje kupna (ang. call option), które dają posiadaczowi prawo
nabycia aktywa bazowego, oraz opcje sprzedaży (ang. put option), które umożliwiają
posiadaczowi sprzedaż określonego instrumentu bazowego. Opcja w prawie polskim jest
papierem wartościowym, jeżeli instrument bazowy, z którym jest powiązana, jest papierem
wartościowym lub takim, którego wartość jest kształtowana przez wartość papieru
wartościowego albo papierów wartościowych. Opcja podobnie jak kontrakt terminowy nie
musi być realizowana w formie fizycznej, a jedynie przez rozliczenie pieniężne.
W opcjach, oprócz ceny wykonania opcji, ceny instrumentu bazowego oraz premii
opcyjnej, można wyróżnić wartość wewnętrzną opcji95. Jeżeli cena rynkowa instrumentu
bazowego wynosi 20 złotych, a cena wykonania opcji put wynosi 15 złotych, wartość
wewnętrzna opcji wyniesie 5 zł.
Pod względem rozliczeniowym, dzielimy opcje na amerykańskie, które mogą być
zrealizowane w każdym czasie trwania umowy, oraz opcje europejskie, których realizacja
może nastąpić jedynie w dniu wygaśnięcia opcji.
Opcje posiadają szerokie funkcje zabezpieczania przed ryzykiem. W przypadku obawy
przed spadkiem cen akcji, można nabyć opcję put, która stanowić będzie dolną wartość
posiadanych akcji. Gdy nastąpi ich wzrost, zysk należy pomniejszyć o premię opcyjną, która
jest ceną za utratę wartości akcji. W takim przypadku podmiot posiadający opcje jest
zabezpieczony przed niespodziewanymi ruchami kursów.
Doktryna polska nie jest jednoznaczna jakim rodzajem umowy jest opcja. Jedno ze
stanowisk zakłada, że jest to bezwarunkowa umowa sprzedaży. Sporne w takim stanie to,
czy warunek ten jest rozwiązujący, czy zawieszający. Według innego poglądu, opcja może
być bezwarunkową umową sprzedaży. W tym przypadku umowa taka przewiduje możliwość
odstąpienia od kontraktu. Kolejna koncepcja zakłada, iż opcja to rodzaj umowy ofertowej,
A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001,
s. 33.
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której czas jest długoterminowy. Niektórzy zaliczają opcję do kategorii umów
przedwstępnych96.
4.3. Umowy swap
Kontrakty swap to w rozumieniu ogólnym umowy zamiany. Zamiana ta dotyczy przyszłych
płatności, związanych najczęściej z instrumentami dłużnymi lub walutami obcymi 97.
Swapy mogą być oparte na wielu różnych wartościach bazowych. Jedynie dla przykładu
wskażę tutaj swapy na stopy procentowe, swapy na kursy walut, swapy towarowe, swapy
oparte na indeksach, swapy oparte na sytuacji finansowej kredytobiorcy, czy swapy bazujące
na papierach wartościowych.
Rynek swapów w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, a dzienna wartość transakcji
przekracza 1 miliard złotych. Transakcje takie zawierane są w przeważającej mierze na rynku
nieregulowanym, jako umowy niestrukturyzowane. Ekonomiczna wartość obrotu swapami
jest tak znacząca, że opracowano międzynarodowe wzorce takiego kontraktu. W Polsce
wzorzec taki stworzył Związek Banków Polskich. ObrinstrFinU nie zalicza swapów
do papierów wartościowych.
Kwalifikacja prawna swapu przemawia bez wątpienia za obligacyjnym charakterem
takiego kontraktu. Nie jest pewne, czy traktować tę umowę jako zamianę w rozumieniu
art. 603 KC, czy też za inny stosunek zobowiązaniowy. Przeciwko temu poglądowi wskazuje
się terminowy charter umowy swap, a także fakt, że w rezultacie końcowym, jedna ze stron
będzie zobowiązana do świadczenia pieniężnego względem drugiej strony. Charakterystyczną
cechą swapu, jak i pozostałych instrumentów pochodnych jest element losowości. W takim
przypadku można uznać swapy za formę zakładu. W związku z niejednoznacznością co do
tego, jak zakwalifikować umowę swap, zasadny wydaje się pogląd określający tego typu
kontrakt jako umowę nienazwaną98, mającą charakter losowy, posiadającą znamiona zakładu
w rozumieniu art. 413 KC. Tak też rozumiana jest ta forma prawna w dogmatyce niemieckiej.
5. Podsumowanie
W obliczu znacznych wyzwań jakie występują na dzisiejszych rynkach finansowych,
posiadanie wiedzy o instrumentach pochodnych jest niezbędne, aby móc zarządzać ryzykiem
rynkowym. Zrozumienie jak skonstruowane prawnie są te umowy, pozwala na świadome ich
wykorzystanie w praktyce gospodarczej. Dostępność derywatów na rynku polskim nie
przekłada się na ich popularyzację, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw, które
nie wykorzystują tych metod. Zmniejsza to ich szanse ograniczenia strat w kryzysowych
momentach. Należy pamiętać, że rynek finansowy ma wpływ na kształtowanie się cen
w każdej dziedzinie, a przepływ informacji jest tak szybki, że ich zmienność potrafi być
liczona w sekundach. Świadomość tego, jak skonstruowany jest dzisiejszy świat finansów
powinna być więc kompetencją podstawową, zwłaszcza u przedsiębiorców. Niniejszy artykuł
pozwala przybliżyć tę wiedzę, wskazując na najważniejsze zagadnienia z tej dziedziny.
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LEGAL ASPECTS OF USING DERIVATIVES AS A METHOD OF HEDGE
ENTERPRISE AGAINST MARKET RISK
Summary: In the article, from the legal side author tries to discuss basic transactions include under broadly
understood group of financial instruments, which are derivative instruments. The market risk characterization
allows to clearer present the possibility of using derivatives by entrepreneurs in Poland for the purposes of its
reduction. The article also presents trading platforms in which such transactions may take place.
Keywords: derivatives, future contracts, option contracts, swaps, short position, financial market.
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Katarzyna Gutbier99
EUROPEJSKI SYSTEM RACHUNKÓW ZDROWIA JAKO SPOSÓB
NA PRZEDSTAWIENIE PROBLEMATYKI FINANSOWANIA
OCHRONY ZDROWIA Z PERSPEKTYWY WYDATKÓW
Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie czy europejski system
rachunków zdrowia jest skutecznym narzędziem do badania i analizowania problematyki finansowania ochrony
zdrowia z perspektywy wydatków. Składowymi tego systemu są Narodowe Rachunki Zdrowia przygotowywane
przez kraje obowiązane do tego. A analiza danych odbywa się zarówno wewnątrz danego kraju jak i na poziomie
struktur europejskich, ale także WHO i OECD. Przeprowadzono analizę aktów prawnych stanowiących
podstawę funkcjonowania systemu. Opisano metodologie przygotowywania i prezentacji danych oraz budowę
narodowych rachunków zdrowia stanowiących składowe europejskiego systemu rachunków zdrowia. Na koniec
na przykładzie Polski przedstawiono dane statystyczne dotyczące bieżących wydatków na ochronę zdrowia
z perspektywy różnych kategorii ekonomicznych, aby pokazać w praktyce na czym polega Narodowy Rachunek
Zdrowia.
Słowa kluczowe: Ochrona zdrowia, Narodowy Rachunek Zdrowia, finansowanie ochrony zdrowia

Wstęp
System europejskich rachunków zdrowia został stworzony z myślą o systematycznym
zbieraniu danych dotyczących wydatków na ochronę zdrowia a następnie prezentowaniu ich.
Forma prezentacji został określona w przepisach prawa europejskiego oraz w ramach
systemów prawnych poszczególnych krajów zobowiązanych do przygotowywania
Narodowych Rachunków Zdrowia. Europejski system rachunków zdrowia składa się
z informacji pochodzących z poszczególnych państw. Dane te gromadzone są w Narodowe
Rachunki Zdrowia w ramach struktury danego państwa a następnie przesyłane dalej w celu
ukazania sprawozdawczości na poziomie unijnym.
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby potwierdzenia tezy, że europejski
system rachunków zdrowia, którego składowymi są Narodowe Rachunki Zdrowia
przygotowywane przez obowiązane do tego kraje, jest skutecznym narzędziem do badania
i analizowania problematyki finansowania ochrony zdrowia z perspektywy wydatków.
Chodzi tu o obserwację i wnioski nie tylko na poziomie struktur zarządczych danego kraju,
ale też o porównania i decyzje na ich podstawie z perspektywy Unii Europejskiej, a także
WHO i OECD.
W tym celu zostaną przeprowadzone badania aktów prawnych, stanowiących podstawy
prawne funkcjonowania Narodowych Rachunków Zdrowia. Zostanie omówiona metodologia
zbierania danych do Narodowych Rachunków Zdrowia oraz ich budowa. Na koniec zostaną
przeprowadzone badania dotyczące Narodowego Rachunku Zdrowia w Polsce, stanowiącego
część europejskiego systemu rachunków zdrowia, mające pokazać struktury wydatków na
ochronę zdrowia w Polsce w podziale na różne kategorie ekonomiczne. Ich zadaniem ma być
odpowiedź na pytanie czy postawione twierdzenie jest prawdziwe.
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Podstawy prawne opracowywania Narodowych Rachunków Zdrowia
Zasady sporządzania i funkcjonowania europejskiego systemu rachunków zdrowia zostały
zawarte w dwóch aktach prawnych europejskiego prawodawstwa:
− rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia
i bezpieczeństwa w pracy100,
− rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do
statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania101.
Rozporządzenie nr 1338/2008102 zawiera regulacje dotyczące generalnych zasad
systematycznego tworzenia zbiorów danych statystycznych dotyczących ochrony zdrowia
w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z jego treścią statystyki te tworzone
powinny być w sposób bezstronny, wiarygodny, obiektywny przy zachowaniu efektywności
kosztowej oraz poufności. Informacje powinny być zbierane w formie ujednoliconego
i wspólnego zbioru danych. Zgodnie z założeniami przedmiotowego rozporządzenia103
informacje te mają służyć podejmowaniu decyzji w zakresie wyznaczania kierunków rozwoju
powszechnie dostępnej i stabilnej opieki zdrowotnej o wysokiej jakości a także innych
niezbędnych działań. Oprócz tego statystyki te mają dostarczać danych do obliczania różnego
rodzaju wskaźników na poziomie unijnym.
Rozporządzenie nr 1338/2008104 wskazuje, że zakres statystyk przekazywanych przez
Państwa Członkowskie winien być następujący:
− Stan zdrowia i czynniki warunkujące zdrowie
− Opieka zdrowotna,
− Przyczyny zgonów,
− Wypadki przy pracy
− Choroby zawodowe i inne problemy zdrowotne i choroby związane z pracą.
W załączniku II105 do rozporządzenia nr 1338/2008 zostały opisane regulacje dotyczące
opieki zdrowotnej a dokładniej dostarczanie danych statystycznych dotyczących opieki
zdrowotnej w danym państwie Unii Europejskiej.
Zgodnie z treścią Załącznika II pod pojęciem ochrony zdrowia należy rozumieć
wszelkie działania, których celem jest zdrowie. Są to działania podejmowane zarówno przez
instytucje jak i osoby indywidualne przy zastosowaniu wiedzy i techniki medycznej,
paramedycznej i pielęgniarskiej. Zakwalifikować tu należy także opiekę długoterminową oraz
działania powiązane dotyczące administracji i zarządzania.
Treść omawianego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
(Dz.Urz.UE.L.2008.354.70).
101
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków
na ochronę zdrowia i jej finansowania (Dz.Urz.UE.L.2015.62.6).
102
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008.
103
Ibidem.
104
Artykuł 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
(Dz.U.UE.L.2008.354.70).
105
Załącznik II do Ibidem.
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rozporządzenia wskazuje, że dane powinny być zbierane głównie ze źródeł o podłożu
administracyjnym, ale dopuszczalne są także inne źródła, takie jak: badanie gospodarstw
domowych czy krajowe źródła sprawozdawcze106. Dane muszą być dostarczane corocznie.
W treści Załącznika II omawianego rozporządzenia wskazano problematykę jaka
powinna być zawarta w przekazywanych zbiorach danych. Są to:
− infrastruktura opieki zdrowotnej,
− zasoby ludzkie w dziedzinie opieki zdrowotnej,
− korzystanie z opieki zdrowotnej, usługi indywidualne i zbiorowe,
− wydatki na opiekę zdrowotną i jej finansowanie.
Wskazano, że zbiór danych przygotowuje się na podstawie międzynarodowych klasyfikacji
jednak z uwzględnieniem okoliczności oraz praktyk stosowanych w danym państwie
członkowskim. Metodologia107 zbierania danych została uregulowana w sposób ogólny.
Wskazano na potrzebę współdziałania z organizacjami międzynarodowymi w celu
zapewnienia porównywalności danych i ujednolicenia sposobów ich zbierania.
Przekazywane dane muszą być w takiej formie, aby uniemożliwione było
zidentyfikowanie danych osobowych respondentów108.
Wskazano, że dane statystyczne mają być przekazywane w formie elektronicznej,
w określonych terminach i odstępach czasu109.
Kolejny akt prawny to Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008
w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania110.
Jest aktem prawnym wykonawczym do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1338/2008. Ustanawia ogólne ramy opracowywania i tworzenia europejskich
statystyk w zakresie dziedziny wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania 111.
W preambule rozporządzenia wskazano, że podstawę metodologiczną zbierania danych
w zakresie ochrony zdrowia oraz ich przetwarzania a także przygotowywania szczegółowego
kwestionariusza, który przekazywany jest dalej w celu dokonania porównań danych ma
stanowić treść podręcznika112 opracowanego w roku 2011 wspólnie przez Komisję (Eurostat),
Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Światową Organizację
Zdrowia (WHO).
Dane oraz związane z nimi metadane mają być dostarczane przez państwa
Artykuł 4 Ibidem.
Artykuł 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
(Dz.Urz.UE.L.2008.354.70).
108
Przepisy omawianego rozporządzenia odwołują w tym miejscu do treści Dyrektywy 95/46/WE, która została
uchylona z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.).
109
Artykuł 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008.
110
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na
ochronę zdrowia i jej finansowania (Dz.Urz.UE.L.2015.62.6).
111
Artykuł 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/359.
112
A
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of
Health
Accounts
2011
EDITION,
https://www.who.int/healthaccounts/methodology/sha2011.pdf, (18.04.2019).
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członkowskie raz w roku w terminie do 30 kwietnia do dwóch lat po roku odniesienia,
za pośrednictwem określonego systemu umożliwiającego wprowadzanie danych oraz dalsze
udostępniane ich drogą elektroniczną. W omawianym rozporządzeniu za pierwszy rok
odniesienia przyjęto 2014 a za ostatni 2020 rok kalendarzowy. Wszystkie dane podawane
są w milionach jednostek waluty kraju wysyłającego.
Zgodnie z treścią omawianego rozporządzenia113 państwa członkowskie obowiązane
są uwzględniać w przesyłanych danych trzy podstawowe klasyfikacje:
1. Klasyfikacja krzyżowa bieżących wydatków na ochronę zdrowia według funkcji
ochrony zdrowia (HC) i schematów finansowania (HF)
2. Klasyfikacja krzyżowa bieżących wydatków na ochronę zdrowia według funkcji
ochrony zdrowia (HC) i świadczeniodawców (HP)
3. Klasyfikacja krzyżowa bieżących wydatków na ochronę zdrowia według
świadczeniodawców (HP) i schematów finansowania (HF).
Oprócz wyżej wspomnianych regulacji istnieją oczywiście przepisy wewnętrzne danego
państwa regulujące problematykę statystyk, ich generowania, przetwarzania i udostępniania,
także jeśli chodzi o dane zawarte w Narodowym Rachunku Zdrowia. W Polsce podstawowym
aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa o statystyce publicznej114.
Ponad to zgodnie z programem badań statystycznych dotyczących statystyki publicznej
w ramach bloku tematycznego 1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia badania w tym zakresie
prowadzone są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministra właściwego do
spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Uzupełniającymi źródłami
danych są rejestry i zbiorcze opracowania pochodzące z instytucji działających w obszarach
opieki zdrowotnej. We wspomnianym bloku tematycznym znajdują się badania stałe, między
innymi 1.29.17 Narodowy Rachunek Zdrowia115.
Oprócz tego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o statystyce publicznej
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydaje obwieszczenia 116, w których corocznie
ogłasza Narodowy Rachunek Zdrowia za dany rok. Ma on formę tabeli stanowiącej
każdorazowo załącznik do obwieszczenia.
Metodologia zbierania danych
Metodologia gromadzenia danych do Narodowych Rachunków Zdrowia została
przygotowana przez Międzynarodowy zespół do spraw Rachunków Zdrowia – International
Health Accounts Team IHAT i ujęta w podręczniku A System of Health Accounts 2011

Załącznik II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/359 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie
wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania (Dz.Urz.UE.L.2015.62.6).
114
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 997 – t.j. ze. zm.).
115
Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS, Urząd Statystyczny
w Krakowie – Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia, Kraków 2019, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/zeszyt-metodologiczny-statystyka-zdrowia-i-ochrony-zdrowia-sprawozdawczoscgus,21,1.html, (18.04.2019), s. 7.
116
Przykładowo: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2016 r. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-iobwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-narodowego-rachunku-zdrowia-za2016-rok,283,5.html, (18.04.2019).
113
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EDITION (SHA 2011)117. W założeniu europejski system rachunków zdrowia zgodnie z SHA
2011 ma monitorować wszelkie wydatki na ochronę zdrowia w danym państwie
w określonych ramach czasowych118.
Klasyfikacje te skupione są na odpowiedzi na trzy podstawowe pytania 119, które związane
są z każdą transakcją, która dotyczy ochrony zdrowia, a mianowicie:
− Jakie rodzaje produktów i usług opieki zdrowotnej są konsumowane?
− Którzy dostawcy usług medycznych dostarczają te towary i usługi?
− Który system finansowania płaci za te towary i usługi?
W systemie europejskich rachunków zdrowia wykorzystuje się metodologię SHA 2011120,
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym podręczniku wykorzystuje się międzynarodowe
klasyfikacje dla rachunków zdrowia ICHA (International Clasification of Healths Accounts),
dotyczące:
− finansowania ochrony zdrowia (ICHA–HF),
− funkcji ochrony zdrowia (ICHA–HC),
− świadczeniodawców w ochronie zdrowia (ICHA–HP),
− źródeł finansowania w ochronie zdrowia (ICHA–FS) 121.
Szczegółowo klasyfikacje te wyglądają w następujący sposób:
Tabela 1. Schematy finansowania ochrony zdrowia (ICHA–HF)122
Programy rządowe, samorządowe i obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne

HF.1
HF.1.1
HF.1.2/1.3
HF.1.2.1
HF.1.2.2
HF.1.3
HF.2
HF.2.1
HF.2.2
HF.2.3
HF.3
HF.3.1
HF.3.2
HF.4
HF.4.1

Programy rządowe i samorządowe
Obowiązkowe składkowe ubezpieczenia zdrowotne/ Obowiązkowe medyczne konta
oszczędnościowe
Ubezpieczenia zdrowotne
Obowiązkowe prywatne ubezpieczenia
Obowiązkowe medyczne konta oszczędnościowe
Dobrowolne wpłaty za opiekę zdrowotną, wydatki prywatne
Dobrowolne programy ubezpieczenia zdrowotnego
Programy finansowania przez organizacje niekomercyjne
Programy finansowania przez prywatne przedsiębiorstwa
Opłaty bezpośrednie z gospodarstw domowych
Opłaty bezpośrednie z gospodarstw domowych z wyłączeniem dzielenia się kosztami
Dzielenie kosztów z płatnikami zewnętrznymi
Programy finansowania przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe
Obowiązkowe programy finansowania przez zagraniczne towarzystwa

117

A
System
of
Health
Accounts
2011
EDITION,
https://www.who.int/healthaccounts/methodology/sha2011.pdf, (18.04.2019).
118
Health Accounts, WHO, https://www.who.int/health-accounts/en/, (18.04.2019).
119
Health Accounts methodology, WHO, https://www.who.int/health-accounts/methodology/en/, (18.04.2019).
120
A
System
of
Health
Accounts
2011
EDITION,
https://www.who.int/healthaccounts/methodology/sha2011.pdf, (18.04.2019), s. 9.
121
Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS, Urząd Statystyczny
w Krakowie – Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia, Kraków 2019, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/zeszyt-metodologiczny-statystyka-zdrowia-i-ochrony-zdrowia-sprawozdawczoscgus,21,1.html, (18.04.2019), s. 21.
122
General information for the tables SHA 2011 - materiały otrzymane bezpośrednio z GUS - Departament
Badań Społecznych.
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ubezpieczeniowe
Dobrowolne programy finansowania przez zagraniczne towarzystwa
HF.4.2
ubezpieczeniowe
HF.0
Inne programy finansowania
Źródło: Tłumaczenie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 2. Schematy funkcji ochrony zdrowia (ICHA–HC)123
Usługi lecznicze
Usługi rehabilitacyjne

HC.1
HC.2
HC.1.1+H
C.2.1
HC.1.1
HC.2.1
HC.1.2+H
C.2.2
HC.1.2
HC.2.2
HC.1.3+H
C.2.3
HC.1.3
HC.1.3.1
HC.1.3.2
HC.1.3.3
HC.1.3.9
HC.2.3
HC.1.4+H
C.2.4
HC.1.4
HC.2.4
HC.3
HC.3.1
HC.3.2
HC.3.3
HC.3.4
HC.4
HC.4.1
HC.4.2
HC.4.3
HC.5
HC.5.1
HC.5.1.1
HC.5.1.2
HC.5.1.3
HC.5.2
HC.6
HC.6.1
HC.6.2
HC.6.3
123

Stacjonarna opieka medyczna i rehabilitacyjna
Stacjonarna opieka medyczna
Stacjonarna opieka rehabilitacyjna
Dzienna opieka medyczna i rehabilitacyjna
Dzienna opieka medyczna
Dzienna opieka rehabilitacyjna
Ambulatoryjna opieka medyczna i rehabilitacyjna
Ambulatoryjna opieka medyczna
Ogólna ambulatoryjna opieka medyczna
Stomatologiczna ambulatoryjna opieka medyczna
Specjalistyczna ambulatoryjna opieka medyczna
Inna ambulatoryjna opieka medyczna
Ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
Domowa opieka medyczna i rehabilitacyjna
Domowa opieka medyczna
Domowa opieka rehabilitacyjna
Długoterminowa opieka (zdrowotna)
Długoterminowa stacjonarna opieka (zdrowotna)
Długoterminowa dzienna opieka (zdrowotna)
Długoterminowa ambulatoryjna opieka (zdrowotna)
Długoterminowa domowa opieka (zdrowotna)
Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej (nieokreślone przez funkcję)
Usługi laboratoryjne
Usługi obrazowania (prześwietlenia, tomografie…)
Transport pacjentów
Artykuły medyczne (nieokreślone przez funkcję)
Leki i artykuły medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
Leki na receptę
Leki bez recepty
Inne medyczne artykuły nietrwałe
Sprzęt terapeutyczny i pozostałe dobra medyczne trwałego użytku
Opieka profilaktyczna
Programy informacyjne, edukacyjne i doradcze
Programy szczepień
Programy wczesnego wykrywania chorób

Ibidem.
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HC.6.4
HC.6.5
HC.6.6

Programy monitorowania stanu zdrowia
Nadzór epidemiologiczny i programy kontroli ryzyka i chorób
Przygotowanie do programów reagowania na katastrofy i awaryjne
Zarządzanie i administracja finansowania ochrony zdrowia

HC.7

Zarządzanie i administracja systemem opieki zdrowotnej
Administracja finansowania ochrony zdrowia
HC.0
Pozostałe usługi opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowane
Źródło: Tłumaczenie własne na podstawie danych GUS.
HC.7.1
HC.7.2

Tabela 3. Schematy świadczeniodawców w ochronie zdrowia (ICHA–HP)124
HP.1
HP.1.1
HP.1.2

Szpitale
Szpitale ogólne
Szpitale psychiatryczne

HP.1.3

Specjalistyczne szpitale (inne niż psychiatryczne)

HP.6

Stacjonarne placówki opieki długoterminowej
Stacjonarne placówki długoterminowej opieki pielęgniarskiej
Placówki zdrowia psychicznego i uzależnień
Inne placówki długoterminowej krajowej opieki
Świadczeniodawcy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Praktyka medyczna
Praktyka stomatologiczna
Praktyka innej opieki zdrowotnej
Centra ambulatoryjnej opieki medycznej
Dostawcy usług domowej opieki zdrowotnej
Świadczeniodawcy pomocniczych usług w ochronie zdrowia
Świadczeniodawcy usług transportu pacjentów i usług ratownictwa
Laboratoria medyczne i diagnostyczne
Inni świadczeniodawcy usług pomocniczych
Sprzedawcy detaliczni i inni dostawcy dóbr medycznych
Apteki
Sprzedawcy detaliczni i inni dostawcy trwałych artykułów medycznych i urządzeń
medycznych
Wszyscy inni sprzedawcy i inni dostawcy leków i artykułów medycznych
Świadczeniodawcy profilaktycznych usług zdrowotnych

HP.7

Podmioty koordynujące administrację i finansowanie ochrony zdrowia

HP.2
HP.2.1
HP.2.2
HP.2.9
HP.3
HP.3.1
HP.3.2
HP.3.3
HP.3.4
HP.3.5
HP.4
HP.4.1
HP.4.2
HP.4.9
HP.5
HP.5.1
HP.5.2
HP.5.9

HP.7.1
HP.7.2
HP.7.3
HP.7.9
HP.8
HP.8.1
HP.8.2
HP.8.9
HP.9
HP.0

Rządowe agencje administracji zdrowia
Agencje ubezpieczeń zdrowotnych
Prywatne agencje administracji ubezpieczeń zdrowotnych
Inne agencje administracyjne
Pozostałe jednostki w ramach sektorów gospodarki
Gospodarstwa domowe jako świadczeniodawcy domowej opieki zdrowotnej
Wszystkie inne branże jako świadczeniodawcy usług opieki zdrowotnej
Inne branże
Pozostałe zagraniczne
Inni świadczeniodawcy

General information for the tables SHA 2011 - materiały otrzymane bezpośrednio z GUS - Departament
Badań Społecznych.
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Źródła: Tłumaczenie własne na podstawie danych GUS.

Tabela 4. Schematy źródeł finansowania w ochronie zdrowia (ICHA-FS)125
Transfery z krajowych przychodów instytucji rządowych i samorządowych

FS.1

FS.4
FS.5

Przelewy wewnętrzne i dotacje
Transfery z instytucji rządowych w imieniu określonych grup
Subsydia
Inne transfery z krajowych przychodów instytucji rządowych
Transfery z zagranicznych źródeł dystrybuowane przez rząd
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawców
Składki na ubezpieczenie społeczne od osób samozatrudnionych
Inne składki na ubezpieczenia społeczne
Obowiązkowe przedpłaty (inne niż wykazane w FS.3)
Dobrowolne przedpłaty

FS.6

Inne przychody krajowe

FS.7

Bezpośrednie transfery z zagranicy

HS.1.1
HS.1.2
HS.1.3
HS.1.4
FS.2
FS.3
HS.3.1
HS.3.2
HS.3.3
HS.3.4

FS.7.1

Bezpośrednie finansowe transfery z zagranicy

FS.7.2
Bezpośrednia pomoc w naturze z zagranicy
Źródło: Tłumaczenie własne na podstawie danych GUS.

Zaznaczyć należy, że systemy ochrony zdrowia w poszczególnych państwach różnią
się między sobą zarówno w zakresie relacji wydatków publicznych i prywatnych na ochronę
zdrowia. Poza tym systemy te dostosowywane są do zmieniających się warunków
ekonomicznych, społecznych i politycznych. Dotyczy to całych systemów, a także
i to znacznie częściej ich części składowych. Stąd niezwykle istotne są objaśnienia
do zebranych danych.
W przypadku Polski źródłami pozyskiwania informacji do Narodowego Rachunku
Zdrowia w obszarze wydatków publicznych schematów rządowych oraz obowiązkowych
składek ubezpieczeniowych są przede wszystkim:
− Ministerstwo Zdrowia,
− Narodowy Fundusz Zdrowia,
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
− Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
− Ministerstwo Obrony Narodowej,
− Ministerstwo Sprawiedliwości,
− Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
− Narodowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Oprócz tego wydatki na ochronę zdrowia są opracowywane w oparciu o dane
pozyskiwane z różnego rodzaju sprawozdań i ankiet, takich jak126:
General information for the tables SHA 2011 - materiały otrzymane bezpośrednio z GUS - Departament
Badań Społecznych.
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− Rb-28 Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu państwa,
− Rb-28S Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek
samorządu terytorialnego,
− SOF-1 Sprawozdania z działalności fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji
społecznych,
− MZ-35A Sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne
pracujących,
− SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa,
− SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Informacje dotyczące wydatków publicznych uzupełniane są danymi dotyczącymi wydatków
prywatnych zbieranych z innych dostępnych źródeł127. Są to eksperckie dane szacunkowe
o wydatkach gospodarstw domowych na opiekę zdrowotną opracowywane w oparciu
o wyniki Badania budżetów gospodarstw domowych oraz badania modułowego Ochrona
zdrowia w gospodarstwach domowych128. Badania budżetów gospodarstw domowych jest to
badanie stałe, prowadzone głównie w formie wywiadu bezpośredniego. Głównym źródłem
informacji jest tzw. książeczka budżetowa, w której członkowie gospodarstwa domowego
rejestrują rozchody i przychody pieniężne oraz niepieniężne. Prowadzone może być w formie
papierowej lub elektronicznej. Drugim źródłem informacji jest Karta statystyczna
gospodarstwa domowego129. Badanie Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych także
jest badaniem stałym, prowadzonym w formie dwóch kwestionariuszy, którego wyniki
prezentują, między innymi wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia130.
Budowa kwestionariusza Narodowego Rachunku Zdrowia
Dane statystyczne dotyczące Narodowych Rachunków Zdrowia wysyłane są przy użyciu
Wspólnego Kwestionariusza Joint Health Account Questionnaire (JHAQ) ujednoliconego
dla wszystkich państw obowiązanych do sprawozdawczości w tym zakresie. Kwestionariusz
ten wypełniany jest w języku angielskim. Zawiera on dane szersze niż te wskazane
w omawianych rozporządzeniach. Wynika to z odniesienia do treści podręcznika
SHA 2011131 opisującego metodologię opracowywania Narodowych Rachunków Zdrowia,
którego stosowanie zostało narzucone przez treść preambuły rozporządzenia Komisji (UE)
2015/359.
Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS, Urząd Statystyczny
w Krakowie – Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia, Kraków 2019, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/zeszyt-metodologiczny-statystyka-zdrowia-i-ochrony-zdrowia-sprawozdawczoscgus,21,1.html, (18.04.2019), s. 9.
127
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), s. 112.
128
Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS, Urząd Statystyczny
w Krakowie – Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia, Kraków 2019, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/zeszyt-metodologiczny-statystyka-zdrowia-i-ochrony-zdrowia-sprawozdawczoscgus,21,1.html, (18.04.2019), s. 9.
129
Budżety gospodarstw domowych 2017 r., GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunkizycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2017-r-,9,12.html,
(24.04.2019), s. 274-288.
130
Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych 2016 r., GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie
/zdrowie/ochrona-zdrowia-w-gospodarstwach-domowych-w-2016-r-,2,6.html, (24.04.2019), s. 116-127.
131
Health Accounts, WHO, https://www.who.int/health-accounts/en/, (18.04.2019).
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Zgodnie z treścią tegoż podręcznika przygotowując dane do Narodowego Rachunku Zdrowia
należy opracować trzy podstawowe tablice:
1. HCxHF zawierająca informacje na temat powiązania bieżących wydatków na ochronę
zdrowia według funkcji ochrony zdrowia ze schematami finansowania,
2. HCxHP zawierająca informacje na temat powiązania bieżących wydatków na ochronę
zdrowia według funkcji ochrony zdrowia ze świadczeniodawcami usług ochrony
zdrowia,
3. HPxHF obrazująca wydatki na podstawie powiązania pomiędzy świadczeniodawcami
usług ochrony zdrowia a schematami finansowania.
A następnie trzy dodatkowe tablice:
1. HFxFS, zawierająca informacje na temat powiązania schematów finansowania
z rodzajami przychodów do nich trafiającymi,
2. HPxFP obrazująca wydatki na podstawie powiązania pomiędzy świadczeniodawcami
usług ochrony zdrowia a czynnikami świadczenia ochrony zdrowia,
3. HKxHP pokazująca wydatki na ochronę zdrowia w relacji pomiędzy kapitałem
a świadczeniodawcami132.
Wraz z danymi ujętymi w sześć tablic przesyłane są także szerokie komentarze133
wyjaśniające pewnych okoliczności i procesy, jakie miały miejsce w danym państwie i które
w znaczący sposób wpływają na prezentowane dane lub powodują różnice w ujęciu
poszczególnych kategorii. Dzieje się tak dlatego, że systemy ochrony zdrowia różnią się od
siebie, ulegają zmianom oraz transformacjom co do całości lub części, np. w zakresie
sposobów finansowania, zmiany struktury finansowania czy zmian organizacyjnych.
Plik zawierający metadane składa się z sześciu arkuszy134:
1. Strona tytułowa, gdzie zamieszcza się dane dotyczące kraju oraz jednostki, która wysyła
dane.
2. Źródła danych, z których pochodzą informacje i metody szacowania tych danych.
3. Komentarze na temat porównywalności zebranych danych.
4. Komentarze na temat aktualnego stanu wdrażania podstawowych klasyfikacji HF,
HC i HP. Należy tu wskazać ewentualne odstępstwa od definicji podanej w podręczniku
SHA2011 lub brakujących danych.
5. Komentarze na temat aktualnego stanu wdrażania podstawowych klasyfikacji FS,
FP i HK. Należy tu wskazać ewentualne odstępstwa od definicji podanej w podręczniku
SHA2011 lub brakujących danych.
6. Komentarze dotyczące korekt, które powinny opisywać ich przyczyny oraz wskazywać
elementy na które wpływ mają te korekty. Dodatkowo należy podać ogólne zasady
dotyczące korekt, np.: jak często dane są weryfikowane, ile lat, z jakich powodów, itp.
Gotowy kwestionariusz wraz ze wszystkimi uwagami merytorycznymi przesyłany jest przez
wyznaczona instytucję do OECD, Eurostat i WHO. Nad porównywalnością przesyłanych
danych, pochodzących z różnych państw i reprezentujących odmienne systemy ochrony
zdrowia, kontrolę merytoryczną sprawuje Międzynarodowy Zespół do spraw Rachunków
Na podstawie materiałów otrzymanych z GUS - Departament Badań Społecznych.
Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie
/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2016-rok,4,9.html, (18.04.2019), s. 4.
134
Na podstawie materiałów otrzymanych z GUS - Departament Badań Społecznych.
132
133
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Zdrowia135 IHAT136.
System narodowych rachunków zdrowia jako skuteczne narzędzie do badania
i analizowania problematyki finansowania ochrony zdrowia z perspektywy wydatków
Narodowy Rachunek Zdrowia jest narzędziem ukazującym zestawienie wydatków
poczynionych na ochronę zdrowia. Wszelkie dane generowane i prezentowane są zgodnie
z metodologią SHA 2011 wspólną dla krajów obowiązanych do przygotowywania
Narodowych Rachunków Zdrowia. W Polsce Narodowy Rachunek Zdrowia jest
przygotowywany od roku 2002, a począwszy od danych za 2013 r. – zestawiany według
nowej metodologii SHA 2011137. Wynikowe informacje statystyczne w badaniach stałych
wykorzystywane są do opracowywania między innymi ekonomicznych aspektów
funkcjonowania ochrony zdrowia w postaci Narodowego Rachunku Zdrowia138.
Teza postawiona w niniejszym opracowaniu brzmi: europejski system narodowych
rachunków zdrowia jest skutecznym narzędziem do badania i analizowania problematyki
finansowania ochrony zdrowia z perspektywy wydatków. Oprócz przeglądu aktów prawnych
stanowiących podstawę funkcjonowania europejskiego systemu rachunków zdrowia
dokonano badania literatury i opracowań w tym zakresie. Posłużono się głównej mierze
opracowaniami przygotowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, który jest
odpowiedzialny w Polsce za zbieranie danych i opracowywanie ich do Narodowego
Rachunku Zdrowia. W celu przedstawienia problematyki prezentowania danych
w Narodowym Rachunku Zdrowia pozyskano dane i informacje bezpośrednio z Głównego
Urzędu Statystycznego z Departamentu Badań Społecznych. Były to: dokument zawierający
metadane do Narodowego Rachunku Zdrowia wraz ze wzorem JHAQ (200X-T18-XXX),
czyli tabelami Narodowego Rachunku Zdrowia według SHA 2011, stanowiącymi kompilację
oryginalnych tablic Wspólnotowego Kwestionariusza Joint Health Account Questionnaire
(JHAQ).
Z punktu widzenia postawionej tezy niezwykle ważne są dane statystyczne stanowiące
treść Narodowego Rachunku Zdrowia w Polsce. Europejski system rachunków zdrowia
składa
się
z
Narodowych
Rachunków
Zdrowia
poszczególnych
państw.
Rachunki przygotowywane w poszczególnych państwach są ujednolicone, a zatem
metodologia przygotowania oraz format kwestionariusza i wyjaśnień do niego są zbieżne.
Dlatego wystarczającym było zaprezentowanie na potrzeby niniejszego artykułu Narodowego
Rachunku Zdrowia w Polsce.
Celem tej prezentacji ma być ukazanie zmian w strukturach wydatków na ochronę
zdrowia w Polsce w podziale na różne kategorie ekonomiczne. Cezurą czasową objęto lata
2014-2016. Zdecydowano się na prezentację danych we wskazanym okresie z uwagi na to, że
po pierwsze dopiero od roku 2013 dostosowano w Polsce metodologie przygotowywania
135

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/
zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2016-rok,4,9.html, (18.04.2019), s. 4.
136
IHAT to skrót od International Health Accounts Team.
137
Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS, Urząd Statystyczny
w Krakowie – Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia, Kraków 2019, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/zeszyt-metodologiczny-statystyka-zdrowia-i-ochrony-zdrowia-sprawozdawczoscgus,21,1.html, (18.04.2019) s. 9.
138
Zeszyt metodologiczny - Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia, s. 19.
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Narodowego Rachunku Zdrowia do zaleceń SHA2011, a po drugie wskazany okres jest
wystarczający, aby pokazać trendy i zmiany. Dane pozyskano z publicznie dostępnych
zbiorów informacji umieszczonych na stronach internetowych Głównego Urzędu
Statystycznego. Wszystkie wybrane i zaprezentowane dane pochodzą z Narodowych
Rachunków Zdrowia za lata 2014, 2015 i 2016.
Jako pierwsze zostaną pokazane trendy dotyczące bieżących wydatków na ochronę
zdrowia w Polsce. Zaznaczyć należy, że wydatki bieżące zawierają także wydatki dotyczące
sektora Zagranica. Wydatki te zostaną pokazane w podziale ogólnym na wydatki publiczne
i prywatne w celu omówienia relacji pomiędzy tymi dwoma rodzajami źródeł finansowania
ochrony zdrowia oraz ewentualnych trendów.
Następnie zostaną zaprezentowane dane szczegółowe, czyli wydatki bieżące na ochronę
zdrowia według schematów finansowania (ICHA-HF), wydatki bieżące na ochronę zdrowia
według funkcji, czyli rodzaju zakupionych usług (ICHA-HC), wydatki bieżące na ochronę
zdrowia według świadczeniodawców (ICHA-HP) oraz wydatki bieżące na ochronę zdrowia
według przychodów schematów finansowania ochrony zdrowia (ICHA-FS).
Tabela 1. Publiczne i prywatne wydatki na ochronę zdrowia139
2014
mln zł
%

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia razem
107 458
Wydatki publiczne bieżące z tego:
75 929
Schematy sektora instytucji rządowych i
samorządowych
10 017
Instytucje rządowe
5 957
Instytucje samorządowe
4 060
Schematy obowiązkowych ubezpieczeń
zdrowotnych oparte na składkach
65 912
Wydatki prywatne bieżące
31 529
bezpośrednie gospodarstw domowych
24 850
inne wydatki prywatne
6 679
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

100,0
70,7

2015
mln zł
%
114
497 100,0
80 241
70,1

2016
mln zł
%
121 107
84 592

100,0
69,8

9,3
5,5
3,8

10 907
6 290
4 617

9,5
5,5
4,0

12 140
7 333
4 807

10,0
6,1
4,0

61,3
29,3
23,1
6,2

69 334
34 256
26 534
7 722

60,6
29,9
23,2
6,7

72 452
36 515
27 787
8 728

59,8
30,2
22,9
7,2

Jak widać z zaprezentowanych danych wydatki bieżące na ochronę zdrowia
sukcesywnie rosną z roku na rok. W 2014 roku wynosiły 107,5 mld zł, w 2015 roku wzrosły
o około 7 mld zł a następnie w roku 2016 były wyższe o kolejne 6,6 mld zł.
Wzrost wydatków zaobserwowano zarówno w zakresie wydatków bieżących pochodzących
ze źródeł publicznych jak i z portfeli prywatnych. W 2014 roku wydatki bieżące publiczne
wyniosły 75,9 mld zł, w roku 2015 wyniosły 80,2 mld zł, a w roku 2016 wyniosły 84,6 mld
zł. Podstawowym źródłem finansowania wydatków publicznych bieżących na ochronę
zdrowia stanowiły, w badanym okresie, składki z obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych.
I tak w 2014 roku wyniosły 65,9 mld zł, rok później plasowały się na poziomie 69,3 mld zł
a w roku 2016 wzrosły do poziomu 72,5 mld zł.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku – aneks, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/
zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), tab. 77.
139
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Pomimo sukcesywnego przyrostu bieżących wydatków publicznych na ochronę
zdrowia zaobserwować można trend malejący w zakresie udziału tych wydatków
w wydatkach bieżących ogółem. W roku 2014 wydatki publiczne bieżące na ochronę zdrowia
stanowiły 70,7% wydatków bieżących ogółem na ochronę zdrowia. Podczas gdy w 2015 roku
było to 70,1% a 2016 roku 69,8%. Jednocześnie udział wydatków bieżących prywatnych
w ogólnej kwocie wydatków bieżących na ochronę zdrowia sukcesywnie, powoli rośnie.
W 2014 roku stosunek ten wynosił 29,3%, w roku 2015 wyniósł 29,9 % a w roku 2016
osiągnął 30,2%. Można się zatem spodziewać, że trendy te utrzymają się w przyszłości.
Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać należy prawdopodobnie, przede wszystkim
w długim okresie oczekiwania zarówno na pomoc ambulatoryjną jak i medyczną,
w szczególności wizyty specjalistyczne oraz zbyt długie okresy oczekiwania na zabiegi
i pomoc szpitalną, poza przypadkami nagłymi. Dodać do tego można niezadowolenie
z poziomu publicznej opieki medycznej i ambulatoryjnej.
Wydatki bieżące prywatne na ochronę zdrowia w 2014 roku wyniosły 31,5 mld zł,
w roku 2015 wzrosły o około 2,8 mld zł i w roku 2016 wzrosły o kolejne 2,2 mld zł.
A zatem na przestrzeni dwóch lat wydatki z prywatnych portfeli na ochronę zdrowia wzrosły
o około 5 mld zł. Jeśli trend ten będzie się utrzymywał można się spodziewać coraz
większego popytu na usługi w zakresie opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym.
W obszarze wydatków bieżących prywatnych na ochronę zdrowia znakomitą większość
stanowią wydatki bezpośrednie z gospodarstw domowych, które w 2014 roku wyniosły
24,9 mld, w roku 2015 plasowały się na poziomie 26,5 mld zł a w roku 2016 osiągnęły
poziom 27,8 mld zł. Inne wydatki prywatne wyniosły odpowiednio: w roku 2014 - 6,7 mld zł,
w roku 2015 - 7,7 mld zł i w roku 2016 - 8,7 mld zł.
Następnie powyższe dane zostaną zaprezentowane w odmienny sposób
charakterystyczny dla kategorii wydatków bieżących na ochronę zdrowia według schematów
finansowania (ICHA-HF). Pokazują one główne elementy składowe krajowego systemu
finansowania opieki zdrowotnej. Celem schematów finansowania jest zapewnienie dostępu
do opieki zdrowotnej oraz zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie bieżącej ochrony
zdrowia. Źródła finansowania przedstawione są tu jako płatnicy gromadzący przychody
i realizujący wydatki na zakup usług z obszaru opieki zdrowotnej. Innymi słowy schematy
finansowania dostarczają informacji w jaki sposób oraz z jakiego tytułu zebrano środki
na fundusze służby zdrowia140.

140

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), s. 113-114.
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Wykres 1. Wydatki bieżące na ochronę zdrowia według schematów finansowania w %
(ICHA-HF)141
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Legenda do Wykresu 1:
HF.1.1 Programy sektora instytucji rządowych i samorządowych
HF.1.2 Obowiązkowe składkowe ubezpieczenia zdrowotne
HF.2.1 Dobrowolne programy ubezpieczenia społecznego
HF.2.2 Programy finansowania przez organizacje niekomercyjne
HF.2.3 Schemat finansowania przez prywatne przedsiębiorstwa
HF.3 Wydatki bezpośrednie z gospodarstw domowych

Jak można zauważyć na wykresie powyżej struktura wydatków ze względu na schematy
finansowania w Narodowym Rachunku Zdrowia za lata 2014, 2015 i 2016 wyglądała
następująco: wydatki publiczne w 2016 roku stanowiły 69,8% środków wydatkowanych
na ochronę zdrowia ogółem (70,1% w 2015 r. i 71,0% w 2014 roku), w tym: schematy
sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 roku stanowiły 10,0% a w latach 2015
i 2014 plasowały się na tym samym poziomie, tj. 9,5%. Schematy obowiązkowych
ubezpieczeń zdrowotnych oparte na składkach w 2016 roku wynosiły 59,8% w ogólnej
wartości wydatków poniesionych na finansowanie opieki zdrowotnej, w 2015 roku wyniosły
60,7%, natomiast w roku 2014 wyniosły 61,8%.
Wydatki prywatne w 2016 roku stanowiły 30,2%, w 2016 roku było to 29,9% a w roku
2014 – 29%. Bezpośrednie wydatki gospodarstw domowych w roku 2016 stanowiły 22,9%,
w 2015 - 23,2%, a w roku 2014 – 22,9% wszystkich wydatków bieżących na ochronę
zdrowia. Oprócz nich dobrowolne programy ubezpieczenia zdrowotnego wyniosły w 2016
141

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie
/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2016-rok,4,9.html, (28.04.2019). Narodowy Rachunek Zdrowia 2015,
GUS,
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2015,4,8.html,
(28.04.2019).
Narodowy
Rachunek
Zdrowia
2014,
GUS,
https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/
narodowy-rachunek-zdrowia-2014,4,6.html, (28.04.2019).
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roku 5,4 %, 5,0% w 2015 roku i 4,5% w 2014 roku. Znikomy odsetek stanowiły programy
finansowania przez organizacje niekomercyjne: 0,9% w 2016 roku, 1,1% w 2015 roku i 1,0%
w 2014 roku oraz przez prywatne przedsiębiorstwa: 0,9% w 2016 roku, 0,7% w 2015 roku
i 0,6% w 2014 roku.
Kolejny wykres będzie obrazował procentowy udział wydatków na poszczególne
zakupione usługi lub towary w ramach ochrony zdrowia w całości środków wydatkowanych
bieżąco na ochronę zdrowia. Podejście z punktu widzenia funkcji w wydatkach jest o tyle
zasadne, że dostarcza ważnych informacji na temat wielkości wydatkowanych środków ze
względu na rodzaj usług i towarów. Klasyfikacja taka pozwala grupować te usługi i towary ze
względu na przeznaczenia a następnie daje możliwość wygenerowania wskaźników
ukazujących skalę omawianych zjawisk142.
Wykres 2. Wydatki bieżące na ochronę zdrowia według funkcji, czyli rodzaju
zakupionych usług i dóbr w % (ICHA-HC)143
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Legenda do Wykresu 2:
HC.1 Usługi lecznicze
HC.2 Usługi rehabilitacyjne
HC.3 Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
HC.4 Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej (nieokreślone przez funkcję)
HC.5 Artykuły medyczne (nieokreślone przez funkcję)
HC.6 Profilaktyka i zdrowie publiczne
HC.7 Zarządzanie i administracja finansowania ochrony zdrowia
HC.0 Pozostałe usługi opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
142

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), s. 114.
143
Narodowy
Rachunek
Zdrowia
za
2016
rok,
GUS,
https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2016-rok,4,9.html,
(28.04.2019).
Narodowy
Rachunek Zdrowia 2015, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunekzdrowia-2015,4,8.html, (28.04.2019). Narodowy Rachunek Zdrowia 2014, GUS, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2014,4,6.html, (28.04.2019).
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W zakresie klasyfikacji wydatków bieżących na ochronę zdrowia według funkcji,
czyli rodzaju zakupionych usług i dóbr najbardziej znaczący strumień środków finansowych
na ochronę w roku 2016 dotyczył usług leczniczych ze wskaźnikiem na poziomie 57,3%.
Podobnie sytuacja kształtowała się w roku 2015 (57,8%) i 2014 (56,0%). Kolejne miejsce
zajmują wydatki na artykuły medyczne nieokreślone przez funkcję. Ich udział w całości
wydatków bieżących na ochronę zdrowia wyniósł w 2016 roku 23,2% a w poprzedzających
latach osiągał właściwie takie same rozmiary, tj. w roku 2015 – 23,4% i w roku 2014 –
23,6%.
Nakłady finansowe na długoterminową opiekę pielęgnacyjną w roku 2014 wyniosły
6,8%, w roku 2015 spadły do poziomu 5,8% i w roku 2016 pozostały bez zmian (5,8%).
Następnie uplasowały się pomocnicze usługi opieki zdrowotnej nieokreślone przez funkcję.
Właściwie na przestrzeni 2014 do 2016 wynosiły mniej więcej tyle samo, tj. w 2014 roku 4,7%, w 2015 roku - 4,7% i w 2016 roku - 4,8%. Także udział usług rehabilitacyjnych w
ogólnych nakładach finansowych na ochronę zdrowia w omawianych latach nie zmieniał się
znacznie. W roku 2014 osiągnął poziom 3,6%, w roku 2015 utrzymał się na tym samym
poziomie - 3,6%, a w roku 2016 lekko zmalał do 3,4%.
Na jednym z końcowych miejsc uplasowały się nakłady finansowe na profilaktykę
i zdrowie publiczne, które w 2014 roku wyniosły jedynie 2,7%, tyle samo w roku następnym
(2,7%), natomiast w roku 2016 nieznacznie wzrosły do 3,1%. Niski udział procentowy
wydatków na profilaktykę i zdrowie publiczne może budzić zdziwienie. Profilaktyka jest
procesem wspierającym zdrowie. Rozumiana jako zorganizowane działania mające na celu
zapobieganie zjawiskom i czynnikom szkodliwym dla zdrowia człowieka, poprzez wczesne
wykrywania, rozpoznawanie jednostek chorobowych oraz ograniczanie warunków
sprzyjających pogarszaniu zdrowia144. Działania te polegają na edukowaniu w zakresie
wzorców wzmacniających zdrowie, przeprowadzaniu testów i badań kontrolnych w obszarach
kontroli czynników ryzyka jak i wczesnego wykrywania, ale także hamowania postępów
chorób i ograniczania powikłań. Być może podjęcie działań zwiększających udział
tej kategorii w sumie nakładów finansowych na opiekę zdrowotną doprowadziłoby
do zmniejszenia udziału innych usług leczenia czy długoterminowej opieki ambulatoryjnej.
Najniższe wskaźniki dotyczą zarządzania i administracji finansowania ochrony zdrowia
(2014 – 2,3%, 2015 – 1,6%, 2016 – 2,0%) oraz pozostałych usługi opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowanych (2014 – 0,4%, 2015 – 0,4%, 2016 – 0,3%)
Jak widać udział poszczególnych grup usług czy dóbr z kategorii HC w wydatkach bieżących
na ochronę zdrowia w latach od 2014 do 2016 plasuje się bardzo podobnie. Można się zatem
spodziewać, że trend ten będzie się nadal utrzymywał.
Następnie zostaną zaprezentowane dane dotyczące wydatków bieżących na ochronę
zdrowia według świadczeniodawców. Stosowanie klasyfikacji wydatków bieżących na
ochronę zdrowia według kategorii świadczeniodawców daje możliwość zanalizowania
struktury organizacyjnej systemu dostarczania usług i towarów w obszarze opieki zdrowotnej
w danym kraju145.
M.D. Głowacka, J. Zdanowska, Zdrowie Publiczne w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 54-57.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), s. 115.
144
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Wykres 3.Wydatki
w % (ICHA-HP) 146

bieżące

na

ochronę

zdrowia

według

świadczeniodawców

0,1
2016

34,9

1,4

27,5

4,8

23,0

3,5 4,2

0,1
2015

35,7

1,4

27,3

4,6

23,2

35,1

0%

10%

1,3

20%
HP.1

30%
HP.2

HP.3

26,1

40%
HP.4

50%
HP.5

4,6

60%
HP.6

23,5

70%
HP.7

0,5

3,5 5,3

80%
HP.8

0,5

2,9 4,3

0,1
2014

0,6

90%

100%

HP.9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Legenda do Wykresu 3:
HP.1 Szpitale
HP.2 Stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
HP.3 Świadczeniodawcy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
HP.4 Świadczeniodawcy pomocniczych usług w ochronie zdrowia
HP.5 Sprzedawcy detaliczni i inni dostawcy dóbr medycznych
HP.6 Świadczeniodawcy profilaktycznych usług zdrowotnych
HP.7 Podmioty koordynujące administrację i finansowanie ochrony zdrowia.
HP.8 Pozostałe jednostki w ramach sektorów gospodarki
HP.9 Zagranica

Największy udział w nakładach na opiekę zdrowotną z punktu widzenia kategorii
świadczeniodawców miały w latach 2014 do 2016 szpitale. Przez cały wskazany okres
kształtował się na bardzo podobnym poziomie. W roku 2014 było 35,1%, w roku 2015 35,7%, a w roku 2016 - 34,9%. Kolejne miejsce zajęli świadczeniodawcy ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej. W tym przypadku także wyniki były podobne. W roku 2014 było
to 26,1%, w roku 2015 - 27,3%, i nieznacznie więcej w roku 2016 - 27,5%. Trzecie miejsce
w kolejności przypadło sprzedawcom detalicznym i innym dostawcom dóbr medycznych.
Wyniki wyglądały następująco: rok 2014 - 23,5%, 2015 - 23,2%, 2016 - 23,0%.
Świadczeniodawcy pomocniczych usług w ochronie zdrowia plasowali się w strukturze
organizacyjnej systemu dostarczania usług i towarów w obszarze opieki zdrowotnej na
jednakowym poziomie w latach 2014 (4,6%) i 2015 (4,6%), natomiast w roku 2016 ich udział
146

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/
zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2016-rok,4,9.html, (28.04.2019). Narodowy Rachunek Zdrowia 2015,
GUS,
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2015,4,8.html,
(28.04.2019). Narodowy Rachunek Zdrowia 2014, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie
/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2014,4,6.html, (28.04.2019).
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lekko wzrósł do 4,8%. Jednostki w ramach sektorów gospodarki niewymienione
w pozostałych kategoriach miały udział w nakładach na finansowanie ochrony zdrowia
w wysokości: w roku 2014 - 5,3%, w roku 2015 mniej o 1 %, natomiast w roku 2016 nastąpił
kolejny niewielki spadek do 4,2%. Omawiana tablica zawiera także dane dotyczące grupy
podmiotów koordynujących administrację i finansowanie ochrony zdrowia. Ich udział
w całkowitych wydatkach bieżących na ochronę zdrowia wyniósł: w 2014 roku 3,5%, w roku
2015 - 2,9%, w 2016 roku 3,5%.
Najniższe udziały dotyczyły: stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej
(2014 - 1,3%, 2015 -1,4%, 2016 -1,4%) oraz świadczeniodawców z zagranicy (2014 - 0,5%,
2015 - 0,5%, 2016 - 0,6%), a także świadczeniodawców profilaktycznych usług zdrowotnych,
których udział w wydatkach bieżących na opiekę zdrowotną był najniższy w tej kategorii
i wynosił w każdym roku omawianego okresu 0,1%.
Jak widać z danych zaprezentowanych na wykresie w latach 2014 do 2016 struktura
organizacyjna systemu dostarczania usług i towarów w obszarze opieki zdrowotnej nie uległa
zmianom. Następowały drobne wahnięcia, jednak udział poszczególnych świadczeniodawców
w ogólnych nakładach finansowych na opiekę zdrowotną w Polsce pozostawał prawie taki
sam. Można się zatem spodziewać, że trend ten będzie kontynuowany.
Oprócz omówionych trzech głównych tablic warto omówić jeszcze jedną klasyfikację
a mianowicie wydatki bieżące na ochronę zdrowia z perspektywy przychodów schematów
finansowania ochrony zdrowia. Dane zebrane w zakresie tej klasyfikacji dostarczają
informacji o sposobach i systemach gromadzenia funduszy potrzebnych do sfinansowania
wydatków bieżących na ochronę zdrowia. Pokazują jakie formy transakcji zasilają w środki
finansowe system opieki zdrowotnej147.

147

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), s. 116.
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Wykres 4. Wydatki bieżące na ochronę zdrowia według przychodów schematów
finansowania ochrony zdrowia w % (ICHA-FS) 148
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Legenda do Wykresu 4:
FS.1 Transfery z krajowych instytucji rządowych i samorządowych (związane z celami opieki zdrowotnej)
FS.2 Transfery z zagranicznych źródeł dystrybuowane przez rząd
FS.3 Składki na ubezpieczenia społeczne
FS.4 Obowiązkowe przedpłaty (inne niż wykazane w FS.3)
FS.5 Dobrowolne przedpłaty
FS.6 Inne przychody krajowe
FS.7 Bezpośrednie transfery z zagranicy

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia według przychodów schematów finansowania
ochrony zdrowia w latach 2014 do 2016 kształtowały się, co do struktury, bardzo podobnie.
Na pierwszym miejscu z udziałem przekraczającym połowę uplasowały się składki
na ubezpieczenia społeczne, których udział w roku 2014 wyniósł 59,1%, w roku 2015
- 58,8% i w roku 2016 - 58,0%. Jednak co ciekawe ich udział powoli maleje. Można
przypuszczać, że trend ten będzie się utrzymywał.
Transfery z krajowych instytucji rządowych i samorządowych bezpośrednio związane
z celami opieki zdrowotnej zajmują trzecie miejsce w rozkładzie gromadzenia funduszy na
opiekę zdrowotną. W roku 2014 wynosiły 11,1% w skali wszystkich wydatków, w roku 2015
- 10,7% i w roku 2016 - 11,3%. Znikomy udział odnotowały obowiązkowe przedpłaty inne
niż składki na ubezpieczenia społeczne. Udział ten w roku 2014 i 2015 pozostał na tym
samym poziomie i wyniósł 0,4%, natomiast w roku 2016 minimalnie wzrósł do 0,5%.
148

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2016 rok, GUS, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie
/narodowy-rachunek-zdrowia-za-2016-rok,4,9.html, (28.04.2019). Narodowy Rachunek Zdrowia 2015, GUS,
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/narodowy-rachunek-zdrowia-2015,4,8.html,
(28.04.2019). Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku – aneks, https://stat.gov.pl/obszarytematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (28.04.2019), tab. 87.
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Dobrowolne przedpłaty osiągają udziały: w roku 2014 - 4,5%, w roku 2015 - 5,0% i w roku
2016 - 5,4%. Inne przychody krajowe, które nie zostały dotychczas wymienione zajmują
drugie miejsce w kolejności, jeśli chodzi o udział w wydatkach bieżących na ochronę
zdrowia.
W latach 2014 do 2016 uzyskały właściwie ten sam poziom z nieznacznym
odchyleniem w roku 2015 (2014 - 24,7%, 2015 -24,9%, 2016 - 24,7%).
Najniższy udział w wydatkach bieżących na ochronę zdrowia miały transfery
z zagranicznych źródeł dystrybuowane przez rząd. W roku 2014 wyniósł on 0,1%, w roku
2015 - 0,2% i tyle samo rok później (2016 - 0,2%). Ostatnią grupą są bezpośrednie transfery
z zagranicy, które w omawianym okresie nie wystąpiły.
Zakończenie
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby potwierdzenia tezy, że europejski system
rachunków zdrowia jest skorelowanym, skutecznym narzędziem do badania i analizowania
problematyki finansowania ochrony zdrowia z perspektywy wydatków.
Analizując podstawowe tablice Narodowego Rachunku Zdrowia na przykładzie Polski
można powiedzieć, że dostarcza on kompleksowych informacji o tym jak kształtują się
nakłady na ochronę zdrowia z punktu widzenia podziału na: rodzaje portfeli, z których
wydatkowane są środki, rodzaje usług i dóbr, strukturę świadczeniodawców oraz form
gromadzenia funduszy. Prezentowane tablice ukazywane są w Narodowym Rachunku
Zdrowia zbieżnie po dwie w postaci danych krzyżowych. Daje to możliwość
przeprowadzenia szeregu analiz z różnych punktów widzenia oraz na tej podstawie,
wyciągania wniosków co do ewentualnych zmian. A zapewne zmiany takie będą konieczne w
niedalekiej przyszłości. Pokazują to jasno dane liczbowe.
Tytułem przykładu można wskazać, że Polska pod względem bieżących wydatków
na zdrowie według parytetu siły nabywczej w USD na 1 mieszkańca w 2016 roku na tle
państw OECD zajmowała jedno z końcowych miejsc (czwarte od końca), z wynikiem 1783,7
USD. Za Polską znalazły się: Łotwa (1597,3 USD), Turcja (1092,5 USD) i Meksyk (1020,3).
Podczas gdy państwa znajdujące się w czołówce osiągnęły wyniki kilkukrotnie wyższe na
1 mieszkańca. Pierwsze pięć miejsc zajęły: Stany Zjednoczone (9832,3 USD), Szwajcaria
(7824,0), Luksemburg (6972,5), Norwegia (6175,3), Niemcy (5451,9)149.
Kolejny przykład dotyczy bieżących wydatków na ochronę zdrowia w krajach OECD
jako udziału w PKB w 2016 roku. W porównaniu do innych państw Polska znalazła się także
na końcu listy z udziałem procentowym w wysokości: wydatki publiczne, obowiązkowe
na ochronę zdrowia – 4,6%, wydatki prywatne, nieobowiązkowe – 2,0%. Kraje znajdujące się
w na początku tej listy osiągnęły następujące wyniki:
Co ciekawe Polska pod względem wydatków prywatnych nie odbiega poziomem
od liderów listy a nawet udział wydatków nieobowiązkowych w Polsce w PKB w 2016 roku
był wyższy niż w Niemczech (1,7%), Szwecji (1,8%) czy Japonii (1,7%). Natomiast udział
wydatków obowiązkowych w PKB był dwukrotnie niższy: Stany Zjednoczone (14,0%),
Francja (9,6%), Niemcy (9,4%), Szwecja (9,1%), Japonia (9,1%)150.
149

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-iochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html, (18.04.2019), s. 119.
150
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 roku, s. 120.
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Przyglądając się bliżej konstrukcji oraz wynikom Narodowych Rachunków Zdrowia
należy powiedzieć, że stanowią one doskonałe narzędzie do analizowania wydatków
ponoszonych na ochronę zdrowia w danym państwie oraz do prezentowania tych danych na
tle innych państw. Tym samym mogą stanowić źródło informacji wspierających zarządczo
przy podejmowaniu decyzji dotyczących systemu opieki zdrowotnej z perspektywy
ekonomicznej, w szczególności dotyczącej nakładów na opiekę medyczną.
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THE EUROPEAN HEALTH ACCOUNT SYSTEM AS A WAY TO PRESENT THE PROBLEMATICS
OF FINANCING HEALTH FROM THE OUTLINE OF EXPENDITURE
Summary: The aim of this study is an attempt to answer the question whether the European system of health
accounts is a correlated, effective tool for examining and analyzing the issue of financing health care from an
expenditure perspective. The analysis of legal acts constituting the basis of the functioning of the system was
carried out. The methodology of the preparation and presentation of data and the construction of National Health
Accounts as part of the European system of health accounts are described. Finally, the Polish example presents
statistical data on current expenditure on health care from the perspective of various economic categories to
show in practice what the National Health Account is.
Keywords: health protection, National Health Account, financing health care.
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Angelika Koman151
PROBLEMATYKA DEFINICJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
W KONTEKŚCIE PODATKU OD GROMADZENIA KAPITAŁU ZMIANA STATUSU PODATKOWEGO SPÓŁKI
KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ
Streszczenie: polskim porządku prawnym funkcję podatku kapitałowego, zwanego capital duty, capital tax pełni
podatek od czynności cywilnoprawnych. Głównym celem artykułu jest analiza zakresu podmiotowego podatku
od czynności cywilnoprawnych jako podatku od gromadzenia kapitału. W tym kontekście istotne znaczenie ma
definicja pojęcia "spółka kapitałowa", z uwagi na to, że jedynie spółki kapitałowe są podmiotem
opodatkowanym poprzez dyrektywę kapitałową.
Słowa kluczowe: Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od gromadzenia kapitału, spółka kapitałowa,
spółka komandytowo – akcyjna.

Wprowadzenie
W polskim porządku prawnym funkcję podatku kapitałowego, zwanego capital duty,
capital tax pełni podatek od czynności cywilnoprawnych. W wyniku przystąpienia Polski
w dniu 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej nastąpiło przyjęcie całości zasobu prawa
unijnego acquis communautaire152. W konsekwencji tego, na polskiego ustawodawcę został
nałożony obowiązek harmonizacji prawa krajowego m.in. w zakresie przepisów dotyczących
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Głównym celem artykułu jest analiza zakresu
podmiotowego podatku od czynności cywilnoprawnych jako podatku od gromadzenia
kapitału. W tym kontekście istotne znaczenie ma definicja pojęcia "spółka kapitałowa",
z uwagi na to, że jedynie spółki stanowią podmiot opodatkowania poprzez dyrektywę
kapitałową.
Zawarte w niniejszym artykule rozważania zostały przeprowadzone w oparciu
o metodę dogmatyczną odniesioną do konkretnych regulacji normatywnych. Podstawowym
źródłem badawczym były akty prawne, takie jak: ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych, ustawa kodeks spółek handlowych, Dyrektywa 2008/7/WE dotycząca
podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Artykuł uwzględnia aktualną literaturę
przedmiotu, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, jak i orzecznictwo Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
I. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek od gromadzenia kapitału
Historia kształtowania się podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest przedmiotem
niniejszych rozważań, jednakże zaznaczyć należy, że podatek od czynności cywilnoprawnych

151

Doktor nauk prawnych.
W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 roku Polska zobligowana została
przyjąć całość zasobu prawnego Unii. Wyjaśnić należy, że "acquis communautaire" to nic innego jak prawo
pierwotne, czyli traktaty założycielskie, traktaty akcesyjne, a także umowy międzynarodowe zmieniające te
traktaty, jak również prawo wtórne, czyli prawo stanowione do którego zaliczamy przepisy wydawane przez
organy Unii, umowy międzynarodowe, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, zasady ogólne prawa
wspólnotowego.
152
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swoje źródło wywodzi z uregulowań ustawy o opłatach stemplowych153.
W okresie powojennym opłaty te zostały na mocy dekretów zastąpione opłatą skarbową
oraz podatkiem od nabycia praw majątkowych154. Natomiast dopiero z wejściem w życie
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych155 nastąpiło rozróżnienie podatku
od opłatnego nabycia praw majątkowych w niezależny podatek.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustawą niełatwa, rodzi bowiem
wiele problemów interpretacyjnych. Miejsce uregulowanego tą ustawą podatku jest
wyjątkowe, chociażby ze względu na to, że znajduje się na przecięciu prawa podatkowego
z prawem prywatnym, a także prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej.
Podatek od czynności cywilnoprawnych z jednej strony jest podatkiem od gromadzenia
kapitału (podatek kapitałowy), zaś z drugiej strony stanowi podatek od przesunięć
majątkowych w granicach obrotu nieprofesjonalnego (podatek obrotowy) 156. W tym miejscu
należy wytłumaczyć, że "podatek od gromadzenia kapitału" oznacza to, że naliczany jest on
od dokonania czynności powodujących zwiększenie majątku. Głównym aktem prawnym Unii
Europejskiej, który ma wpływ na opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
w takim zakresie, w którym jest podatkiem pośrednim od gromadzenia kapitału jest aktualnie
dyrektywa 2008/7/WE157. Dyrektywa ta miała na celu dokonanie ujednolicenia
prawodawstwa krajów członkowskich dotyczącego podatków kapitałowych, czyli podatków
obliczanych od wkładów kapitałowych do spółek i przedsiębiorstw, opłat stemplowych
od papierów wartościowych oraz podatków od działań restrukturyzacyjnych158.
Obecnie podatek ten występuje jedynie w czterech państwach członkowskich, w tym
w Polsce159.
II. Problematyka definicji spółki kapitałowej w kontekście ustawodawstwa krajowego
i Dyrektywy 2008/7/WE
W orzecznictwie polskich sądów administracyjnych podatek od czynności cywilnoprawnych
jest bezsprzecznie traktowany jako podatek kapitałowy w rozumieniu dyrektywy
2008/7/WE160. Istotne znaczenie zatem dla celu poboru podatku kapitałowego ma klasyfikacja
spółek, a co za tym idzie definicja odpowiednio spółki osobowej i spółki kapitałowej. Na tle
Ustawa z dnia 1 lipca 1926r. o opłatach stemplowych (Dz.U. z 1935r. Nr 64, poz. 404 z późń. zm.).
Dekret z dnia 3 lutego 1947r. o opłacie skarbowej (tekst. jedn.: Dz.U. z 1951 r. Nr 9, poz. 73) oraz dekret
z dnia 3 lutego 1947r. o podatku od nabycia praw majątkowych. (Dz.U. Nr 27, poz. 106 z późń. zm.).
155
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 223) dalej
jako "u.p.c.c". Przepisy regulujące ten podatek zostały wyodrębnione z dniem 1 stycznia 2001 r. z przepisów
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr. 4, poz. 23 z późń. zm.).
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Jest "świadczeniem publiczoprawnym obciążającym nieprofesjonalny obrót wartościami majątkowymi,
dokonujący się na podstawie czynności cywilnoprawnych" M.Goettel, A.Goettel, Podatek od czynności
cywilnoprawnych. Komentarz. Warszawa 2007, s. 20.
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Poprzez przepisy ustawy z 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dokona
no wdrożenia zasad wynikających z dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. (Dz. Urz. UE L 46
z 21.02.2008 s. 11). Zastąpiła ona dyrektywę 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969r. (Dz. Urz. WE L 249
z 03.10.1969r. s.25). Dyrektywa była wiele razy zmieniana. W 1973r. dyrektywą 73/79/EWG, Dz. Urz. WE L
103 z 18.04.1973, s.13.
i dyrektywą 73/80/EWG, Dz.Urz. WE L 103 z 18.04.1973, s.15, w 1974r. dyrektywą 74/533/EWG Dz. Urz. WE
L 303 z 13.11.1974r. s. 9, nareszcie w 1985r. dyrektywą 85/303/EWG Dz. Urz. WE L 156 z 15.06.1985, s. 23.
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Zob. motyw 2 dyrektywy 2008/7/WE.
159
Wraz z nowelizacją dyrektywy69/335/EWG w 1985r., można zaobserwować tendencję do uchylania podatku
kapitałowego w państwach członkowskich. Aktualnie państwa te to: Cypr, Grecja, Polska, Portugalia.
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Zob. m.in. Wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2014r., sygn. akt II FSK 1470/12, CBOSA.
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postanowień dyrektywy powstały bardzo liczne problemy interpretacyjne związane z definicją
spółki kapitałowej określoną w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wątpliwości budzi to czy w świetle ustawy za spółkę kapitałową należy przyjąć tylko polską
spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę europejską czy katalog
ten powinien zostać rozszerzony.
Dyrektywa Unii Europejskiej należy do aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej.
Na jej mocy prawodawcy państw unijnych zostają zobowiązani do implementacji określonych
regulacji prawnych. Istotną cechą dyrektyw jest to, że wiążą one to państwo członkowskie do
którego są kierowane co do rezultatu, który ma być przez dyrektywę osiągnięty161. Oznacza
to, że dyrektywa pozostawia organom państwowym samodzielność wyboru formy oraz
środków. Przechodząc do szczegółowej analizy zagadnienia zakresu podmiotowego podatku
kapitałowego podkreślić należy, że podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi podatek
kapitałowy w zakresie dotyczącym jedynie "spółek kapitałowych" i "wkładów kapitałowych"
na gruncie dyrektywy 2008/7/WE, nie zaś w zakresie całej ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych. Stwierdzenie to ma istotne znaczenie, ze względu na fakt, że wskazane
w art. 1 u.p.c.c.162 czynności cywilnoprawne stanowią składnik konstrukcyjny podatku
od czynności cywilnoprawnych., zarówno wtedy, gdy dotyczą spółki kapitałowej i spółki
osobowej. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest zatem ukształtowany podobnie
zarówno co do spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych. Pojęcie spółki kapitałowej
aktualizuje się w swoim szczególnym znaczeniu na gruncie dyrektywy 2008/7/WE bowiem
jedynie opodatkowanie wkładów do spółek kapitałowych podlega reżimowi dyrektywy.
Poza zakresem przedmiotowym dyrektywy pozostają więc spółki osobowe.
Wątpliwości interpretacyjne odnoszą się do kwestii, jakie spółki ustawodawca krajowy
powinien uznać za spółki kapitałowe objęte zakresem podmiotowym dyrektywy.
Zakres podmiotowy dyrektywy, a zakres podmiotowy ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych nie został ukształtowany w sposób jednolity. Clue problemu stanowi fakt,
że dyrektywa 2008/7/WE przyjmuje szerszą definicję pojęcia spółki kapitałowej niż
wynikającą z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z treścią
art. 2 dyrektywy 2008/7/WE na potrzeby podatku od gromadzenia kapitału pod pojęciem
spółki kapitałowej należy rozumieć:
"a) każdą spółkę, która przyjmuję jedną z form wyszczególnionych w załączniku I (W pkt. 21
przytoczonego załącznika zostały wymienione natomiast dwie spółki kapitałowe, spółka
akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);
b) każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną, których udziały
w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie;
c) każdą spółkę, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osobę prawną prowadzące działalność
skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim
bez uprzedniego upoważnienia odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby
prawnej tylko do wysokości swoich udziałów"163. Zakres
podmiotowy
obowiązywania
dyrektywy został ponadto rozszerzony w art. 2 ust. 2 przez unormowanie, iż "także inne
161

Art. 288 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 13, dalej jako: "TFUE".
162
art 1. u.p.c.c.
163
art.2.1 dyrektywy 2008/7/WE.
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spółki, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa lub osoby prawne, które prowadzą działalność
nakierowaną na zysk należy klasyfikować jak spółki kapitałowe"164.
W dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej polski ustawodawca został związany
unormowaniami traktatów założycielskich oraz aktów przyjętych przed dniem przystąpienia.
W związku z tym wprowadzono do polskiej ustawy przepis art. 1a u.p.c.c., celem
dostosowania ustawodawstwa krajowego do przepisów regulujących problematykę
opodatkowania gromadzenia kapitału (obowiązywała wówczas dyrektywa 69/335/EWG165).
Przepis art. 1a u.p.c.c. zawiera słowniczek terminologiczny, w którym wyraźnie odróżniono
pojęcie spółki osobowej od pojęcia spółki kapitałowej. Stosownie do dyspozycji tego
artykułu, przez pojęcie spółki osobowej należy rozumieć spółkę cywilną, spółkę jawną,
spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Natomiast za spółkę
kapitałową rozumie się spółkę europejską, spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Umieszczenie w tym przepisie definicji ustawowych oznacza,
że definiowane przez przepis pojęcia powinny być w świetle ustawy co do zasady
interpretowane w znaczeniu nadanym tym pojęciom przez dyspozycję art. 1a. u.p.c.c. 166.
W powyższym kontekście zwrócić uwagę należy, że Polska w dniu akcesji do Unii
zobowiązała się do stosowania modelu wykładni prounijnej. W myśl tej wykładni, należy
nadawać definiowanym terminom znaczenie zgodne z przepisami unijnymi, w tym wypadku
dyrektywą 2008/7/WE. Wykładnia ta nie może prowadzić do rezultatów contra legem.
Ponadto, na państwach członkowskich spoczywa obowiązek lojalności167, który oznacza
zakaz stanowienia prawa sprzecznego z prawem unijnym. Prawo Unii Europejskiej
w przypadku kolizji z prawem krajowym ma pierwszeństwo przed polską ustawą i powinno
być stosowane bezpośrednio168. W związku z tym, na tle obowiązującej regulacji rodzi się
pytanie, czy dla celów opodatkowania podatkiem kapitałowym przez spółkę kapitałową
powinna być rozumiana jedynie spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na tym tle powstały liczne problemy interpretacyjne.
III. Zmiana statusu podatkowego spółki komandytowo-akcyjnej
W świetle dyrektywy 2008/7/WE "także inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub
osoby prawne prowadzące działalność nakierowaną na zysk"169 dla celu poboru podatku
kapitałowego należy traktować jako spółki kapitałowe. Art. 1a u.p.c.c. polski ustawodawca
umieścił spółkę komandytowo - akcyjną w katalogu spółek osobowych, do których nie mają
zastosowania przepisy opodatkowania podatkiem kapitałowym przez dyrektywę
2008/7/WE170. Stwierdzić należy, że spółka komandytowo-akcyjna odpowiada przepisom
dyrektywy, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że spółkę tą należy traktować jako kapitałową
jedynie na potrzeby poboru podatku kapitałowego. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką
164

Art.2.2 dyrektywy 2008//WE.
Obecne brzmienie przepis uzyskał w 2009 roku.
166
H. Filipczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz., Warszawa 2015. s.162.
167
Art. 4. ust. 3 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s.47 z późń. zm.).
168
Art. 91 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późń. zm) w zw. z art. 2 aktu
akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003r. (Dz. Urz. WE L 236 z 23.09.2003, s.17).
169
Art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/7/WE.
170
H. Filipczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych, Komentarz., Warszawa 2015 s.168.
165
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prowadzącą działalność nakierowaną na zysk171. Spółka ta ma szczególny charakter.
W jej składzie osobowym można wyróżnić dwie grupy wspólników - co najmniej jednego
komplementariusza oraz co najmniej jednego akcjonariusza. Pomimo, że z literalnego
brzmienia przepisów k.s.h wynika, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobowa172
to szczególne połączenie jej elementów osobowych i kapitałowych skutkuje powszechnym
uznaniem w piśmiennictwie jej konstrukcji za hybrydalną173. Jest to jedyna spółka osobowa,
która posiada kapitał zakładowy. Do spółki tej w zakresie kapitału zakładowego, wkładu na
kapitał zakładowy, akcji, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia, stosuje się przepisy
właściwe dla regulacji spółki akcyjnej.174 Spółka komandytowo-akcyjna jest drugim obok
spółki akcyjnej podmiotem, który na gruncie polskiego porządku prawnego posiada
uprawnienia do kreowania akcji.
Dla celu kwalifikacji spółki komandyto-akcyjnej jako spółki kapitałowej w rozumieniu
Dyrektywy 2008/7/WE istotne znaczenie ma fakt, że papiery wartościowe przez które należy
rozumieć akcje na giełdzie na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mogą
być przedmiotem obrotu175. Stosownie do postanowień k.s.h. przepisy odnoszące się do akcji
spółki akcyjnej należy stosować do akcji spółki komandytowo-akcyjnej176. Oznacza to,
że akcje spółki komandytowo-akcyjnej mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie. Jest to
zasadniczy argument na rzecz tezy, że spółka komandytowo-akcyjna spełnia w świetle
powyższych rozważań warunek z art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/7/WE177, mimo,
iż zdolność posiadania akcji na giełdzie odnosi się jedynie do akcjonariuszy. Dyrektywa nie
określa, aby warunek posiadania udziałów w kapitale bądź majątku, który może być obiektem
transakcji na giełdzie, miał być spełniony przez całość udziałowców i przez wszystkie udziały
spółki. Specyficzna hybrydalna konstrukcja spółki komandytowo-akcyjnej, nosząca w dużej
mierze cechy właściwe dla spółek kapitałowych oraz fakt, że akcje tej spółki mogą być
przedmiotem transakcji na giełdzie są przyczynami kwalifikowania spółki jako spółki
kapitałowej na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponadto, takie hybrydalne
konstrukcje spółek innych państw, analogiczne do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej
zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy 2008/7/WE pośród spółek kapitałowych
objętych zakresem dyrektywy178. Należą do nich m.in. "société en commandite par actions"
czyli niemiecka i francuska spółka komandytowo-akcyjna, hiszpańska "sociedad
comanditaria por acciones, niemiecka "Kommanditgesellschaft auf Aktien" czy włoska
"società in accomandita per azion".

art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000r, Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r., poz.1030
z późń. zm.) dalej jako: "k.s.h.".
172
Art. 125 k.s.h.
173
A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe. Uwagi de lege lata, de lege ferenda, Kraków 2006, s. 88-89.
174
Art.126 k.s.h.
175
Por. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. z 2014r.,
poz 94 z późń.zm.) dalej jako: "u.o.i.f." oraz art. 3 pkt 1 lit. a u.o.i.f.
176
art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.
177
K. Szymaniak, Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia spółki kapitałowej
w komandytowo-akcyjną, a dyrektywa Rady 2008/7/WE, Prz. Pod. 2014, nr 4; M. Waluga, Ł. Adamczyk,
Zakres podmiotowy dyrektyw kapitałowych i jego znaczenie dla ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych,
cz. 1, Prawo i Podatki 2012, nr 11, s. 11-12.
178
Art. 2 ust. 1 lit a dyrektywy 2008/7/WE.
171
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IV. Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt C-357/13, drukarnia Multipress
Ze względu na duży problem w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, kwestia
opisana powyżej była przedmiotem zapytań prejudycjalnych WSA w Krakowie179 w sprawie
C-357/13 Drukarnia Multipress. Pytania te brzmiały: 1) Czy art. 2 ust. 1 lit. b) i c) można
interpretować tak, że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką kapitałową, pomimo że z cech
charakterystycznych spółki wynika, że "tylko część jej kapitału i wspólników może spełniać
warunki przewidziane w art. 2 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy?". 2) Czy przepis art. 9 dyrektywy
w zw. z art. 2 ust. 2 dyrektywy przydziela swobodę państwom członkowskim w zakresie
opodatkowania podatkiem kapitałowym od tych podmiotów?
Przedmiotowa sprawa odnosiła się do skargi na interpretację indywidualną. W skardze
tej organ interpretacyjny określił, że spółka komandytowo-akcyjna i odpowiednio
podwyższenie w niej kapitału za pomocą wniesienia wkładu niepieniężnego w kształcie akcji
innej spółki komandytowo-akcyjnej lub akcji spółki akcyjnej czy udziałów spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowane podatkiem od czynności
cywilnoprawnych. Organ ponadto uznał, że spółka komandytowo-akcyjna nie może być
spółką kapitałową, argumentując, że polski ustawodawca wprowadzając ustawę o podatku od
czynności cywilnoprawnych w brzmieniu, w którym obowiązuje de lege lata skorzystał
z możliwości jaką daje art. 9 dyrektywy, tj. " prawa opcji"180 i nie uznał jej za spółkę
kapitałową.
TSUE orzekł, że w świetle unormowań dyrektywy kapitałowej tj. art. 2 ust 1 lit. b i c
dyrektywy 2008/7/WE spółkę komandytowo-akcyjną należy traktować jako spółkę
kapitałową, nawet jeśli tylko część jej kapitału bądź tylko część członków może wypełnić
wymagania określone w tym przepisie181. Na przedmiotowe orzeczenie duży wpływ miała
opinia przedstawiona w dniu 18 grudnia 2014 roku przez rzecznika generalnego
Niila Jaskinena. Argumentował on, że mając na uwadze zasadę jednolitego stosowania prawa
Unii oraz zasadę równego traktowania "treść przepisu prawa Unii, który nie zawiera
wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia swego znaczenia
i zakresu", należy nadać autonomiczną wykładnię"182. W świetle tego należy przyjąć, że art. 2
ust. 1 dyrektywy 2008/7/WE określa w sposób wiążący oraz jednorodny dla wszystkich
państw członkowskich, w tym Polski, spółki, które powinny zostać uznane za spółki
kapitałowe w rozumieniu dyrektywy. Wynika z tego, że wskazany przepis normuje
samodzielne pojęcie „spółki kapitałowej” i podmiotów, które mogą zostać uznane za spółkę
lub z taką spółką równoważne. Co więcej należy uwzględnić, że spółkami tymi powinny być
spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub inne osoby prawne w rozumieniu prawa
krajowego183 (pkt23). Jak wskazał rzecznik należy przyjąć szerokie znaczenie pojęcia spółki
kapitałowej, które nie jest powiązane z daną formą spółki. "Przemawia to za otwartą
interpretacją rzeczonego pojęcia" na gruncie generalnej systematyki czy celów dyrektywy
179

Zob. Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2013r., I SA/Kr 188/13, CBOSA.
Art. 9 dyrektywy 2008/7/WE gwarantuje prawo, iż na potrzeby nakładania podatku kapitałowego państwa
członkowskie mogą same zadecydować o nieuznawaniu podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 2 dyrektywy
za spółki kapitałowe.
181
Wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt C-357/13, drukarnia Multipress, opublikowany w zbiorze
elektronicznym CURIA.
182
Opinia rzecznika generalnego Niila Jaskinena przedstawiona w dniu 18 grudnia 2014r., opublikowana
w zbiorze elektronicznym CURIA.
183
Pkt 23 opinia rzecznika generalnego Niila Jaskinena.
180
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kapitałowej184 (pkt 28). Ponadto, co zostało już wyżej wywiedzione przez autora niniejszej
pracy, a co rzecznik potwierdził, przepisy k.s.h przewidują, że do spółki komandytowoakcyjnej powinny być stosowane przepisy dotyczące spółki akcyjnej w każdych ujęciach
porównywalnych z ujęciami spółki kapitałowej. Wynika z tego, że akcje spółki
komandytowo-akcyjnej mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie na takich samych
warunkach, jak akcje spółki akcyjnej185. Powyższe elementy argumentują za teza, zgodnie
z którą spółka komandytowo-akcyjna posiada cechy podmiotu, który gromadzi takie kapitały,
które stosownie do postanowień i celu dyrektywy powinny mieć szansę niezakłóconego
przepływu wewnątrz Unii186.
Ponadto, w uzasadnieniu wyroku TSUE skonstatował, że art. 2 ust. 1 dyrektywy
przyjmuje szerokie rozumienie pojęcia spółki kapitałowej i jednocześnie nie wiąże go z żadną
określoną formą spółki187. Wskazał przy tym na fakt, że gdyby prawodawca unijny chciał
takie podmioty o charakterze mieszanym wyłączyć z zakresu spółki kapitałowej to wskazałby
to wprost w dyrektywie188. TSUE w wyroku podkreślił również, że fakt, że spółka
komandytowo-akcyjna nie jest wymieniona w punkcie 21 załącznika I do dyrektywy
kapitałowej, to nie zabrania jej kwalifikacji jako spółki kapitałowej, zwłaszcza gdy posiada
ona jej immamentne przyznane przez dyrektywę cechy. Należy ponadto wskazać, że w
orzecznictwie polskich sądów administracyjnych już wcześniej utrwaliła się jednolita linia
orzecznicza dotycząca kwalifikowania spółek komandytowo-akcyjnych jako spółek
kapitałowych na gruncie dyrektywy kapitałowej189.
Zakończenie
Wskazać należy, że w stanie prawnym de lege lata przepisy dyrektywy 2008/7/WE dotyczące
zakresu podmiotowego podatku od gromadzenia kapitału, zostały nieprawidłowo
zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Stosownie do dyspozycji art. 1a u.p.c.c.
Polski ustawodawca umieścił spółkę komandytowo-akcyjną w katalogu spółek osobowych,
a więc spółek wyłączonych z opodatkowania podatkiem kapitałowym. Takie rozwiązanie
należy uznać za wadliwe, bowiem spółkę tą należy uznać za spółkę kapitałową dla celów
poboru podatku kapitałowego. Przepis art. 2 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/7/WE ze względu na
jej specyficzną, hybrydalną konstrukcję, nosząca w dużej mierze cechy właściwe dla spółek
kapitałowych oraz fakt, że akcje tej spółki mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie.
W kwestii tej został wydany wyrok TSUE w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress, który
w sposób jednoznaczny i wiążący przesądził o opodatkowaniu podatkiem kapitałowym tej
spółki. Nadmienić należy, że w polskim orzecznictwie od dawna wykształciła się linia
orzecznicza zgodna z niniejszym wyrokiem.
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THE DEFINITION OF A CAPITAL COMPANY IN THE FIELD OF CAPITAL RAISING TAX CHANGE IN THE TAX STATUS OF A LIMITED JOINT-STOCK PARTNERSHIP
Summary: In the Polish legal order, the function of capital duty is a tax on civil law transactions. The main
purpose of the article is to analyze the scope of tax on civil law transactions as a tax on raising capital. In this
context, the definition of the term "limited liability company" is significant, as only capital companies are
subject to taxation under the Capital Directive.
Keywords: Tax on civil law transactions, capital raising tax, capital company, limited joint stock – partnership.

71

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

72

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

Paweł Kułaga190
LINGUISTIC IDENTIFICATION OF A CRIME PERPETRATOR:
OUTLINE, HISTORY AND CONTEMPORARY APPLICATION
OF THE METHODS OF FORENSIC LINGUISTICS
Streszczenie: The subject of this article is forensic linguistics and a description of the basic issues related to the
disciple, its possible application in police investigative activities or in the court proceedings. The article contains
a general introduction, historical outline, comments on the individual and group sublanguage, as well as on
the text and speech transcription process and the usage of language identification in combating terrorism.
The article aims to acquaint readers with the spectrum of the methods, which are not very popular in the
continental Europe comparing to the Anglo-Saxon countries.
Słowa kluczowe: Language identification, forensic linguistics, language authorship attribution, idiolect
sublanguage, group sublanguage, ransom letters, threatening letters, suicide farewell letters, terrorism

"Every language is a window to the world, but the glasses in this window are neither
transparent nor devoid of patterns. On the contrary, each window has its own colour and
shape.”
Anna Wierzbicka, Double life of a bilingual man

Introduction
Nowadays it is difficult to agree with the famous words of Ferdinand de Saussure who
believed that "the only real object of linguistics is the language considered in itself and for the
sake of himself"191. Linguistic methods are now successfully used in many other fields.
They include forensic science, which is interdisciplinary, and therefore forced in the process
of striving to detect the perpetrator of a crime to use the current achievements of other
scientific disciplines. Identification of a person based on language as one of the methods
of forensic identification cannot be used without the knowledge of such specific disciplines as
psycholinguistics, the subject of which is the study of linguistic human functioning
considering the influence of psychological factors, as well as sociolinguistics, which studies
language in depending on the social factors. When examining the phenomena
of psycholinguistics and sociolinguistics, it is likely to define gender, age, level and field
of education, social, occupational, regional, psychophysical and other human characteristics
with an identifying value.
Identification of a person based on language seems to be useful within each of
the functions of forensic science distinguished by Tadeusz Hanausek: reconnaissance,
detection, evidence gathering and prevention192 - allowing both to obtain information about
the perpetrator of a crime and to use it as a material evidence or comparative material in
another proceedings. Antoni Feluś, author of the only monograph193 on this subject in the
Polish literature emphasizes that the linguistic aspect is not sufficiently used in Polish
forensics science, and in the modest attempts to address the topic there was more enthusiasm
190
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than the possibilities, due to the lack of linguistic preparation. Brunon Hołyst writes that
forensic linguistics has been appalled until recently, but today it is appreciated by the
effectiveness of its analytical methods, increasing credibility of results and a higher level
of expert qualifications. It is worth noting, however, that the enthusiasm of this author is
limited, because he adds that: "linguistics can often rule out the presumption that the suspect
is the perpetrator, but his positive identification is generally unsuitable.194" This is an
important remark, because as a result of forensic linguistic research, you can never make
categorical conclusions about guilt, so it can only play a complementary role, allowing to get
as close as possible to the perpetrator of the crime and obtain other evidence195.
In the Anglo-Saxon world, the discipline at the interface of forensic science
and linguistics functioning under the name forensic linguistics has gained a prominent place
in the family of forensic disciplines. It is worth paying attention to the model of education in
this field. Research institutions entirely devoted to language research of texts of legal
significance already exist worldwide (e.g. The Center for Forensic Linguistics, Aston
University196). The international scientific organization is The International Association
of Forensic Linguists (IAFL). Forensic linguistics distinguishes more detailed areas
of interests, for example anonymous authorship analysis 197 (study of linguistic and countable
features of language expressions) and other.
Linguistic fingerprint is a term under which some researchers understand a set
of individual linguistic features of a human being, by which it can be distinguished from other
people, as it is possible on the basis of a fingerprint. This concept, rooted in the layman's
consciousness, seems to be an attractive tool for the work of law enforcement agencies.
It is also propagated by private expert companies offering ways of determining authorship
of language products commissioned by parties of court proceedings (e.g. in the American
criminal trial experts work on behalf of both the prosecutor's office and the defendant),
companies trying to determine the origin e-mails of their employees (e.g. containing
information covered by trade secrets) or even disappointed lovers. It seems that apart from
meeting the essential needs of various entities, the word forensic is responsible for the false
image of a method which carries the promise of flawless identification based on scientific
criteria198. This impression is fueled by the presence in the media of many high-profile
criminal cases whose solution was possible thanks to the use of linguistic methods. It should
be emphasized one more time that although most methods are actually based on solid
scientific foundations, none of them can, so far, lead to a categorical attribution of a specific
human being.
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Historical outline
Research shows that human language developed from 250,000 to 50,000 years ago;
it is usually assumed that about 100,000 years ago199. Interest in language learning dates back
to the ancient times, but only the modern - and especially the nineteenth century with the birth
of comparative linguistics - has brought a boost to language research200. Two researchers had
the greatest influence on linguistics in the 20th century: the creator of structuralism Ferdinand
de Saussure ("Course of general linguistics" 1916) and the creator of generative grammar
Noam Chomsky ("Syntactic Structures" 1957). In the second half of the twentieth century,
linguistics abandoned the position of lack of interest in language connections with nonlinguistic reality, opening up to cooperation with other sciences201. Since that time, disciplines
such as psycholinguistics, sociolinguistics and neurolinguistics have flourished202.
The first attempts to conduct linguistic identification by means of scientific methods
were aimed at establishing the authorship of literary texts and were based on the search for
quantitative features of style203. Only these successes drew the attention of law enforcement
agencies to the linguistic aspect, although the usefulness of inferring the language
of a perpetrator of the crime seemed obvious for a long time. Police handbooks from
the XIX century already mentioned the dialect or the knowledge of foreign languages as
the characteristics of criminals worthy of reference in emerging police records.
In the second half of the XIX century linguistic identification found application in many
high-profile criminal cases, gaining both supporters and opponents. Nevertheless, today's
research seems to be more and more reliable. Since 1998, nearly 1000 language features have
been found to be helpful in determining the style of the author 204. The subject of the research
is also changing, moving more and more towards the language stored in a digital form.
Classic examples of application
The most common cases of language identification usage concerns various types
of anonymous letters (ransom demands, threatening, announcing a non-existent crime),
suicide farewell letters and testimonials. These texts are usually part of the evidence material
gathered in a criminal proceedings. As part of its investigative activities, the police has also
the possibility to control the content of suspicious correspondence.
▪ Suicide farewell letters
Suicide farewell letters are important for explaining the circumstances of human death
and should therefore always be the subject of analysis, because it cannot be excluded that

A. Kozłowska, Główne problemy psycholingwistyki, p. 24, http://www.kozlowska.uksw.edu.pl
/img/metodologia13.pdf (15.03.2019).
200
A. Kozłowska, Myśl lingwistyczna przed de Saussure’m, p. 3-23, http://www.kozlowska.uksw.edu.pl
/img/metodologia3.pdf (17.03.2019).
201
I. Bajerowa, Przełom w językoznawstwie XX wieku, PAUza Akademicka – Czasopismo Polskiej Akademii
Umiejętności, no.49/2009, [online] http://pauza.krakow.pl/49_2009.pdf (02.03.2019).
202
B. Kaczmarek, Mózg, język, zachowanie, Lublin 1998, p. 6.
203
C. B. Williams, Mendenhall's studies of word-length distribution in the works of Shakespeare and Bacon,
Biometrika, no.62 (1)/1975, p. 207.
204
D. Dreier, Blog fingerprinting: identifying anonymous posts written by an author of interest using word and
character frequency analysis, p.5, [online] http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a508981.pdf (25.03.2019).
199

75

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

the letter had been prepared by a person wanting to make a suicide likely205. Brunon Hołyst,
among the most frequent errors of law enforcement agencies committed in connection with
the conduct of investigation in which the suicide version was adopted, lists the lack
of expertise of the farewell letter206. Suicide farewells reflect the author's characteristics to
a certain extent and allow to reproduce the psychophysical state at the moment of the attack.
They can reveal a large emotional charge, sometimes indicating the background and motives
of the suicide207.
▪ Ransom demand letters
Kidnapping is one of the most dangerous crimes, often leading to the murder of the abductee.
In the ransom letters authors usually indicate the place, time and manner of making a ransom
and also threaten to harm the kidnapped person if they do not receive the money or meet other
demands, e.g. the political ones. There are letters in the form of so-called collars, where
instead of handwriting or machine writing, the perpetrators use letters cut from the newspaper.
Such messages are sometimes provided with non-linguistic elements in the form of,
for example, maps leading to the place of ransom.
▪ Threatening letters
Many criminal cases in which public persons, e.g. politicians, actors or singers were the
victims of threats directed by means of letters were the impulses to conduct behavioural
investigations of criminals based on the language that they use208. Research focuses on the
relation between the occurrence of phrases characterized by violence expressed in the text and
the author's sex, his level of education, age, mental state, addiction to psychoactive
substances, criminal history or even marital status. In view of the anonymity of threatening
letters, often the basis of this research (whose results are not unequivocal) may be just the
language209.
▪ Anonymous Documents Directory
In the polish Central Forensic Laboratory of the police headquarters in Warsaw, as part of the
Audiovisual Documents and Techniques Research Team, there is an Anonymous Documents
Directory210 (,,Kartoteka Dokumentów Anonimowych’’) managed as one of the forensic
databases. Using the anonyms entering the directory, experts conduct the so-called reasoning
about the author's personality and cognitive characteristics that may lead to his identification.
The directory was established in 1977, but only the Decision no. 3/09 of the Director of CLK
of January 2, 2009 gave it its current legal form. Documents are forwarded to the directory for
the time specified in the decision of the prosecutor, however, this should not be a time
exceeding the limitation period for the crime related to a given document.
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The directory consists of documents meeting the requirements necessary for use
in comparative and identification studies:
− anonymous documents not identified
− anonymous documents identified
− index of established anonymous authors
− index of pseudonyms, codenames, symbols of persons and organizations signing
anonymous documents (they are saved on "cards" and assigned to a specific case)
− catalogue of typewriter fonts
Documents are kept for records containing the data of the case with which the document
is related, specifying its addressee, content, manner of execution, links to other documents
in the directory and other factors. A proposal of great importance seems to be that the experts
of the Audiovisual Documents and Techniques Research Team should be informed about
the results of the court case in which they performed language identification tests. This would
allow verification of credibility of the method in practice. B. Hołyst, in turn, rightly calls for
keeping records of activities in the field of forensic linguistics in the form of digital expert
reports211.
Work of an expert linguist
The linguistic trail differs fundamentally from other types of forensic traces. It is not
one-dimensional, because it is considered on three levels: graphical (lowest), formal
(medium) and semantic (highest). Narrowing the analysis to one of these levels means
resigning from obtaining information that may be helpful in identification 212. In the case of a
forensic expert, examination of a language mark should not be limited to a single reading of
the text. Experts from the police Audiovisual Documents and Techniques Research Team
emphasize that it should be read several times aloud at certain intervals. E. Hall, in turn,
correctly observes that "it is necessary that the linguist consciously avoided the trap of
designing the hidden rules of his own language into the studied language" 213, and P. Karnas
recommends that the expert "adopts the minimum program and see in the text that what is in it
really"214.
Stylometry
Contemporary stylometry has developed a method of examining texts that includes four basic
levels:
− lexical level: means the analysis of the words used by the author and their spelling
− syntactic level: means the analysis of the structure of sentences
− structural level: means the analysis of a visual structure of the entire text - headings,
paragraphs, line spacing, etc. (the so-called text topography)
− level of specific content: means the analysis of a specialist language used by the author,
words and branch expressions, or specific for a different reason (regionalisms, religious
reasons, etc.)
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It should be emphasized that the main operation field of contemporary stylometry are texts
sent via the Internet. New literary forms such as e-mails, tweets, comments on forums
and social portals or messages sent via internet communicators have features that differ them
from texts found in traditional sources of information. These are usually very concise, short
texts, which makes it difficult to take away the specific characteristics of the author's style.
In order for the stylometric program to prove its usefulness, a large number of texts should be
collected that are known to have been released by one author, which is not always possible.
Therefore, additional features to be tested are added to the four levels of analysis described
above. These can be, for example, the colour and type of font used, the so-called emoticons
(miniature graphic icons that emphasize the mood of the writer or the essence of the
message), the format of attached files or links to websites. The other important issue that
distinguishes electronic forms is the huge number of potential authors. Traditional stylometry
dealing with artistic or journalistic texts had to do with a limited circle of entities that are their
potential authors. In the case of online texts, it can be even thousands of people requiring
verification215.
Features of an individual language
Idiolect (also called the individual linguistic paradigm) allows the individual identification
of the text’s author. The term refers to the language system of an individual user. H. Karaś
defines idiolect as a unit speech in a given period of its development, i.e. an individual,
individual language, treated as a whole of language habits of a given person. In general,
language users can be characterized by various attitudes towards the language itself, such as
purism, conservatism, liberalism, indifferentism and other. They may "shed light" on
a particular language user, demonstrating his character traits, consequently leading to his
identification, but it must be remembered that the author may try to imitate an idiolect.
Language anonymization
The methods of concealing the language identity are called anonymisation strategies.
Anonymous writing is a work of an unknown author, usually unsigned or signed with
a pseudonym or in a different way to provide the author with anonymity216. Anonymization
strategies depend on many factors, mainly on the level of the author's education and the
culture he comes from217. A person with low linguistic awareness may try to "instinctively"
hide the traits leading to its identification, while linguistically educated people can use
sophisticated methods that can deceive even an experienced expert. They can be replaced by
measures such as changing the number in which a single author is writing to plural, using
pseudonyms (or rather cryptograms), writing the text by another person (e.g. in the case of
letters sent by prisoners, many of them are written by inmates who use the language better
than the sender).
Linguistic correctness
Errors at any level of expression may be the identifying features of the author. Errors result
from the author's characteristics (e.g. poor education, state of intoxication), the content of the
G. Shalhoub, R. Simon, R. Iyer, J. Tailor, S. Westcot, Stylometry system – use cases and feasibility study
Proceedings of Student Faculty Research Day, CSIS, Pace University, 7 May 2010, p.2-7,
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message (e.g. in lie statements usually more language errors of various kinds appear),
conditions in which the text was created or many other factors 218. Not only language errors
can be helpful in identification. A similar advantage may also be the hypercorrectness,
or exaggeration of correctness, manifested in avoiding linguistic forms consistent with the
language standard as allegedly incorrect and replacing them with a hyperbole, that is,
erroneous forms wrongly considered to be better. Hypercorrectness usually arises as a result
of contact between two language systems, e.g. folk dialect and general language, one of which
is considered better.
Features of a group language
Group language (sublanguage) is considered as one of the varieties of general language,
which is used by a group of people separated from the society on the basis of territorial origin,
gender, age, education, occupation, mental health and other. The linguistic product has to be
marked at the same time by several sublanguages as a product of a human being which is
a socially complex phenomenon. The language record focuses on group and individual
characteristics, revealing them at different levels of the linguistic structure.
Ethnolect
Ethnolect is a communication system used by distinct ethnic groups. There are around 6500
ethnolects in the world, from which around 2000 are used by less than 1000 people. It seems
today that English can be called the world language to the greatest extent, though Mandarin
Chinese has the biggest number of native users219.
Dialect
Dialectology deals with the study of dialects. Dialectic phrases occur more often in the
language spoken than written. In case of dialectic expressions occurrence in the examined
text, it is possible to reach to the dialects atlas220, in which the usage of individual words can
be determined even with the accuracy to a given commune. One cannot, however, forget
about the phenomenon of "movement" of language forms. Field studies show a constant
tendency to simplify the buzz because of influence of the general language221.
Professional sublanguage
Technolect (jargon) is a specialist language which is a tool for communication in certain
professional groups. An example may be the forensic science itself, which has its specialized
language (forensic language), constituting a separate technology, in which phenomena typical
of the legal scientific style occur, documenting the results of the intellectual work of
experts222.
Criminal sublanguage
Criminal language or prison dialect is governed by identical grammatical rules as the
generally used language. There is therefore no difference between them in terms
of declination, conjugation or syntax. The differences, however, are clear on the basis of the
word-formation (in terms of nouns, adjectives and verbs) and the meaning of words.
Both languages usually contain the same invariant parts of speech. In addition, there
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is an abundance of metaphorical resources223. Most of the researchers describe the number of
lexical units of the thieves language in Poland as a number over 2000224. Although many
basic words in the criminal dialect come from the popular language, there are numerous
phrases and special words understandable only for people using it on a daily basis, belonging
to the prison subculture. This language is called in Poland grypsera or grypserka225.
Language and gender
Men use a language that is not marked by many specific elements (except vulgarisms and the
so-called obscenity). The specific elements of the female style are much more easily seen,
which results from the expressiveness of their language226. Women, however, are more likely
to adopt a masculine style than the opposite. This happens, among others, as a result of the
impact on the contemporary work environment for which "male" language means seem
characteristic227.
Language and age
Children absorb the largest number of words at the age of 7-11 years, after this period having
a resource of about 6000 words, thanks to which they are capable of covering around 97.5%
of any text228. Undoubtedly one of the most characteristic among sublanguages is the youth
language. On the other side, gerontolinguistics studies the language of old people.
The dependence of speech features on the age has been a subject of research since the 1960’s.
Most of them were phonoscopic studies based on the acoustic properties of voice associated
with the aging of human speech organs, some also took into account the language aspect. The
complexity of the aging process still requires research that could lead to its full
understanding229.
Bilingualism (multilingualism)
Bilingual (multilingual) persons use their knowledge of all languages they can speak, even if
they use only one of them at a time. This way a so-called interword language is being created
as a kind of a conscious language game based on code changing and borrowings. An example
of changing the code is the use of a Latin or French phrase in a Polish sentence. Characteristic
for the language of multilingual people are borrowings, that is adapting the word from one
language to the morphological, syntactic and phonological norms of the other. Usually
a bilingual person behaves differently in a linguistically monolithic environment (trying to
"extinguish" the second language) and a bilingual one (using the interword language)230.
Language and emotions
An emphatic statement, or the expression of emotions, consists in revealing the internal
attitude of the author towards the feelings lived or observed, in other words on the expression
too intense in relation to the quality of the stimulus (revealed by means of the language).
The means of expressing emotions, in addition to particularly selected words, include
invertive formation, special intonation and accentuation of words, hypocoristic (diminutive),
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augmentative suffixes, and repetition of words or syllables. Emphasis may be an evidence of
author's personality disorders231. B. Kaczmarek believes that strong, negative emotional
arousal usually results in a descent to a lower level of text organization and language
mistakes232.
Mental disorders and language
Linguistic disorder resulting from mental disorder is an issue covered by psychiatry,
psychology and neuro-science, but also forensic science and linguistics. The participation
of expert psychiatrists in the criminal court trials is a well-established practice. Psychiatric
or neurolinguistic knowledge of language disorders, often symptomatic for mental disorders,
may be useful for law enforcement also at the stage of identifying the perpetrator of a criminal
act, because psychiatric disorders are often dependent on social factors233 that can be helpful
in group or individual identification, e.g. material status, ethnic group234 or sex
(e.g. depression is diagnosed twice as often for women than men235).
The study of mental disorders also allows to understand the specificity of human brain
work, which is important in behavioural analysis. There is no doubt that research on linguistic
and content features to diagnose mental disorders should be used in investigative practice, for
example in creating the psychological profiles of serial crime perpetrators236.
Language disorders - belonging to the group or individual characteristics - are useful in
requesting an unidentified person and identifying speakers/writers, both within the evidence
proceedings and with the use of comparative material237.
Mental disorders result in disrupting people's language skills to varying degrees.
For example, in verbal fluency studies, the task of listing as many possible applications
of a particular subject showed that patients with depression have significantly greater
difficulties in this area than the healthy ones, also obtaining worse results than patients with
schizophrenia. Variability of results in different types of verbal fluency depends on the
severity of depression, age of patients and length of hospitalization238. It is worth adding that
the catalogue of language disorders relevant to psychiatric disorders is also related
to disorders resulting from mental retardation referred to as oligophasia239.
In schizophrenia, there are two main types of disorders affecting the use of language.
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These are:
− diminished thinking resulting in language: simplifying the syntactic structure
of expressions, impoverishment of their informational value and numerous
perseverations (difficulty in moving from one activity to another or in post-holding
some behaviour, e.g. repeating words, sentences)
− disintegration of thinking: lack of connection between individual elements
of expression, specific use of words, bizarre sentence constructions, specific reasoning
(peculiar logic)240.
Intoxication and language
It is worth mentioning that language disorders also occur in connection with intoxication.
Intoxication is a condition associated with the consumption of a psychoactive substance
(alcohol, drugs), characterized by the impaired consciousness, cognitive performance,
inference of mood, behaviour and psychophysiological reactions. The degree and duration
of intoxication depends on the type and dose of the substance and the circumstances of the
individual. The main types of linguistic errors made by people under the influence of alcohol
are: insertions, repetitions, substitutions and omissions. Drug use also leads to a number
of language mistakes241.
Language aspect in speech identification
Identification of a person based on the linguistic features is sometimes included in the
phonoscopic analysis (phonetic properties are after all elements of the language structure) and
voice and speech line-up (accent tests were used, for example, in the case of the killer named
the Yorkshire Ripper242). They are not part of the text expertise. In this field, it seems
important to recognize differences in spoken and written language, for example for the
transcription purposes. Identification as part of the voice and speech line-up is done by
a witness or suspect using his own ability to recognize the voice, which is a natural skill
of everyone243 - and some even claim that there is no computer system capable of competing
with human hearing in the field of speaker recognition and content linguistic speech 244 however, it is hard not to notice that the ability to recognize the voice occurs in different
people in different intensity, such as, for example, the musical hearing.
Transcription
It is extremely important to correctly reproduce the language content of the registered
message. Transcription is used for this purpose. According to the Polish language dictionary,
the transcription is "writing spoken text based on the strict correspondence of phones and
handwriting characters; also the writing of a text written in a different graphic convention”245.
This definition corresponds to the division into transcription of audio recordings and written
texts. For example, in case of a linguistic analysis of a conversation it starts with a hearing of
the record from the beginning to the end. Then the conversation has to be rewritten
B. Kaczmarek, Mózg…, p. 68-69.
J. Rzeszotarski, Zaburzenia…, p. 124-125.
242
M. Coulthard, By their words shall ye know them: on linguistic identity, (in): Caldas-Coulthard C., Iedema R.
(ed.), Identity trouble: critical discourse and contested identities, Basingstoke 2008, p. 145.
243
E. Erikkson, That voice sounds familiar. Factors in speaker recognition, Umea 2007, p. 4.
244
F. Nolan, Auditory and acoustic analysis in speaker recognition, (in): Gibbons J. (ed.), Language and the
law, London-New York 1994, p. 326.
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Słownik języka polskiego [online] http://sjp.pwn.pl/szukaj/transkrypcja (26.03.2019).
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and marked so that, apart from words, other types of expressions like intonation, pauses,
stammers or repetitions are noticed246. Writing takes place according to the rules of the
general language, and when the statement cannot be "pulled up" under any norm
of pronunciation - its written phonetically247. Use of incomplete information may lead to
errors resulting from incorrect association by the expert. The wording of the most probable
should be endorsed with an annotation indicating it. The biggest problems are caused by
proper names, not connected with the rest of the speech.
Transcription from the audio recording
− in a situation where there are many speakers transcription allows them to be counted
and individual issues assigned to them, which is sometimes difficult due to,
for example, the same sex, accent, etc.
− transcription of a telephone conversation: because the interlocutors do not see each
other, frequent speech overlaps occur, and to compensate this, the interlocutors enter
pauses. The quality of the telephone signal may also be problematic
− transcription of a speaker's speech emotionally distracted, e.g. subjected to stress
− transcription of a speaker's speech using a dialect; it may also be useful for a transcript
to compare a sample person’s language from the same region as the author of the
interview248.
Transcription from the written text
− transcription to measure the text, e.g. average length of words/sentences, density
of punctuation, searching for specific words
− transcription of illegible texts, e.g. handwriting, typescripts
− transcription of electronically written texts: some believe that there is no need to
transcribe such texts, but it seems that this process can shed light on the proficiency
of the statements as well as on the circumstances of the text creation or the difficulties
with which its author could come into contact. In the case of an SMS message,
a proficient transcriber must necessarily pay attention to whether he has a text in its
original form, that which is visible on a mobile phone, as the mobile operator may
provide him with a text that lacks elements for the analysis. Important features which
can identify the author sometimes appear only in the original notation, e.g. using single
or double gaps between words
− adding text to a database249.
Non-language codes in the reception of speech
The analysis of a recorded speech including video recording should be made in the light
of knowledge about the non-linguistic codes that may modify the meaning of statements (to
support the transmission and reception of statements, but even to decide about its meaning,
e.g. ironic expression). These language codes are: proxemics, dealing with - among others
- the influence of spatial relations between people on their linguistic communication
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(the so - called cultural space250), kinesic code covering gestures and facial expressions
(the so-called body language), paralexical subcode concerning means accompanying,
e.g. laughter, crying, yawning, significant coughing, grunting, whistles, snorts,
and suprasegmental subcodes, which include, for example, intonation251.
Linguistic identification in fighting terrorism
The Internet plays a key role in terrorist activities as a mean of communication. Using the net,
terrorist organizations transmit threats to institutions and groups of people, disseminate their
propaganda, coordinate their activities and make new members' recruitment. In order to
monitor threats, governments appoint institutions in which the analysis is conducted by
experts from various fields (including linguists, technicians, lawyers). Observation of terrorist
sites includes detecting, analysing content, translating texts and graphics and archiving them
after previous coding. Electronic spy systems such as Echelon (used in cooperation with the
US, UK, Canada, New Zealand and Australia intelligence) are used to search for suspicious
correspondence. The use of these programs raises a lot of controversy, as they can also be
used for political or economic espionage252. Cryptographic tools that terrorists have at their
disposal may, however, hinder the work of law enforcement agencies253. Another example of
the fight against terrorism in the network based on language research is the Dark Web project
run at the University of Arizona254. This project focused on the online activity of Islamic
terrorist organizations. One of the tools developed by Dark Web is a technique called
writeprint that automatically collects and analyses linguistic activity related to terrorism.
According to its creators, it achieves an accuracy of more than 95% provided that it has the
adequate comparative material. This application informs analysts if the author of the
statement, available in the database, produces new content in the Internet or when it is copied,
linked or discussed255. A loud example of the use of language analysis in the 2001
investigation was the case of letters - imitating the correspondence of American
schoolchildren to public figures - containing poisonous anthrax bacteria.
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Przemysław Majewski256, Jakub Majewski257,
Maksymilian Ślusarczyk258, Marcin Walczak259
ZNACZENIE RYNKOWE ZARZĄDU SUKCESYJNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ – POSTULATY
DE LEGE FERENDA
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest rynkowe znaczenie instytucji zarządu sukcesyjnego. Artykuł opisuje
wpływ tej instytucji na rynek i sytuację przedsiębiorców odwołując się do danych statystycznych oraz przebiegu
prac parlamentarnych nad przepisami wprowadzającymi zarząd sukcesyjny do polskiego prawa. Ponadto
w artykule zawarto porównanie polskiej regulacji zarządu sukcesyjnego do regulacji prawnych dotyczących
analogicznej materii w porządkach prawnych wybranych państw. W treści artykułu zostały także zawarte
postulaty de lege ferenda dotyczące możliwości wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych dotyczących
przejmowania przedsiębiorstwa przez spadkobierców przedsiębiorcy.
Słowa kluczowe: Zarząd sukcesyjny, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza, dziedziczenie.

Wstęp
Ustawa z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), zwana dalej „u.z.s.”, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom
wielu przedsiębiorców, którzy mają problemy z przekazaniem. Śmierć przedsiębiorcy
w dotychczasowym stanie prawnym skutkowała szeregiem komplikacji w obszarze prawa
cywilnego i podatkowego. Brak jest regulacji umożliwiającej niezakłócone przejęcie
prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców. Postępowanie spadkowe, które
często jest długotrwałe, co ma miejsce na ogół, gdy dochodzi do sporu między
spadkobiercami, tworzy okres niepewności co do bytu prawnego działającej jednostki
gospodarczej.
Jeśli spadkobiercy nie dochodzą do porozumienia szanse na kontynuację działalności
spadkodawcy nie są znaczne. Potrzeby społeczne wprowadzenia instytucji zarządu
sukcesyjnego są zatem doniosłe260.
Wieloletnie doświadczenia polskiego biznesu realizowanego w najbardziej
rozpowszechnionej formie, tj. jednoosobowej działalności gospodarczej dały ustawodawcy
solidne podstawy do wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych
wychodzących naprzeciw, zarówno oczekiwaniom przedsiębiorców jak i ich kontrahentom.
„Jednym z podstawowych wyzwań stojących przed firmami rodzinnymi jest kwestia sukcesji
pokoleniowej. Zaprzestanie prowadzenia danego przedsiębiorstwa następuje często już
Radca prawny, prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Kielcach.
Student III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
258
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i współautor publikacji pokonferencyjnych poświęconych tematyce prawa cywilnego, procedury cywilnej
i prawa bankowego, prowadzi wykłady dla studentów prawa i administracji oraz uczestników studiów
podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego
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w drugim pokoleniu, tj. w pokoleniu dzieci założycieli. Jak wskazali w swoim badaniu
J. Jeżak, W. Popczyk i A. Winnicka-Popczyk (2004), aż 70% firm rodzinnych nie przechodzi
w ręce kolejnego pokolenia. Szereg innych badań (m.in. E&Y, PwC) potwierdza skalę tego
zjawiska”261. Kreując nową instytucję, racjonalny ustawodawca musi rozważyć jej wpływ na
całość systemu prawnego, tak aby wypełniała ona usuwaną lukę prawną. Taką sytuacją było
wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji zarządu sukcesyjnego, ustawą
z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
(Dz.U.2018, poz.1629). Analiza form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz
regulacji prawa spadkowego wskazywała, że owa luka ma charakter rzeczywisty i należy
dążyć do jej wypełnienia. Zarówno przeprowadzone badania jak i aktualne dane zawarte
w oficjalnych publikatorach potwierdzają wskazaną tezę. Stan sprzed regulacji dotyczący
zarządu sukcesyjnego powodował duże utrudnienia na styku przepisów mających skutek erga
omnes i przepisów inter partes, a w szczególności w sferze bezkonfliktowego i płynnego
zapewnienia kontynuacji funkcjonowania podmiotu gospodarczego262. Nie bez znaczenia dla
przyjętej regulacji były także kwestie dotyczące osób trzecich w stosunku do przedsiębiorcy
(pracownicy, odbiorcy, inni uczestnicy łańcucha dostaw)263.
Statystyka udziału indywidualnej działalności gospodarczej na rynku polskim
Działalność gospodarcza indywidualnie prowadzona przez osoby fizyczne, nie tylko pod
względem ilościowym, zajmuje kluczową pozycję na polskim rynku gospodarczym.
Według stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. w rejestrze REGON wpisanych było ponad
3.1 miliona osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i niemal 300 tysięcy
spółek cywilnych, a wszystkich spółek handlowych – niewiele ponad 500 tysięcy264 (liczby te
pozostawały w podobnych stosunkach wobec siebie także w czasie prac nad projektem oraz
uchwalania wspomnianej ustawy). W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG) wpisanych jest natomiast ok. 2,4 mln przedsiębiorców (aktywnych
i tych, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej). Wielu przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi osiąga wielomilionowe obroty oraz tworzy miejsca pracy dla
dziesiątek, a nawet setek osób, na co wskazują dane Instytutu Biznesu Rodzinnego: firmy
rodzinne stanowią 36% wszystkich polskich przedsiębiorstw oraz wytwarzają 10% PKB
naszego kraju. Dane te potwierdzają potrzebę wprowadzenia instytucji zarządu sukcesyjnego
do polskiego prawa jako sposobu na kontynuowanie znacznej części działalności
gospodarczej mającej istotny udział w rynku krajowym. Z upływem lat nasilał się bowiem
problem skutków prawnych generowanych wskutek śmierci przedsiębiorcy. Wśród osób
fizycznych, które rozpoczynały działalność gospodarczą na początku lat dziewięćdziesiątych
XX wieku, znaczna grupa zbliża się lub osiągnęła już wiek uprawniający do świadczeń
emerytalnych, bądź nawet na tyle zaawansowany, że następuje realne zwiększenie
Uzasadnienie do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym, druk sejmowy nr 2293 i tam przywołane
przykłady badań.
262
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statystycznego prawdopodobieństwa śmierci bądź poważnych chorób. Obecnie w CEIDG jest
wpisanych ponad blisko 200 tysięcy osób, które ukończyły 65. rok życia265.
Głównym problemem związanym ze śmiercią przedsiębiorcy był brak konkretnych
uregulowań dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa po otwarciu spadku, co w praktyce
uniemożliwiało lub znacząco utrudniało kontynuację albo wznowienie działalności
przedsiębiorstwa przez następców prawnych.
Regulacje prawne dotyczące możliwości spadkobrania przedsiębiorstwa
Polskie prawo spadkowe przewidywało możliwość dziedziczenia przedsiębiorstwa
w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym266, co nie rozwiązywało problemu realnego
kontynuowania prowadzenia działalności gospodarczej, chociażby ze względu na wygaśnięcie
umów o pracę, decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju
działalności gospodarczej, czy powstanie trudności z dostępem do rachunku bankowego
prowadzonego na potrzeby działalności przedsiębiorstwa i z dokonywaniem z niego wypłat.
Najdonioślejszą zaletą wprowadzonej regulacji jest jej kompleksowość. Nie opiera się ona
bowiem na cywilnoprawnym zarządzie majątkiem, gdyż ten może być przynajmniej
częściowo realizowany w drodze innych instytucji prawnych, jak wykonawca testamentu czy
kurator spadku, a bazuje na uregulowaniu następstwa w przepisach poza cywilnych, a więc
kontynuacja licencji, koncesji i zezwoleń, zachowanie ciągłości podatkowej, kontynuacja
stosunków pracy. Pozwala to na niezakłóconą kontynuację działalności przedsiębiorstwa267.
Ratio legis przedmiotowej instytucji jest więc widoczna a uzasadnienie projektu ustawy
precyzyjnie ją formułuje „Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie przedsiębiorcom
będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa po ich śmierci, przy uwzględnieniu, że przedsiębiorstwo należy postrzegać
jako dobro prawne, mające nie tylko wartość majątkową i gospodarczą, ale także społeczną.
Dodatkowym celem regulacji jest wzmocnienie ochrony praw osób trzecich, związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów,
konsumentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcą268”.
W celu szerszego ujęcia przedmiotowej materii warto przyjrzeć się regulacjom
prawnym jakie obowiązują w tym zakresie w innych systemach prawnych. Ze względu na to,
że kształtowanie się norm prawa spadkowego jest silnie związane z rozwojem historycznym,
gospodarczym, społecznym, jak również religijnym danego społeczeństwa, przepisy prawa
spadkowego w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej wykazują znaczne
zróżnicowanie269. Kompleksowe regulacje dotyczące instytucji zarządu sukcesyjnego jako
sukcesji przedsiębiorstwa w znaczeniu funkcjonalnym nie są zaczerpnięte bezpośrednio
z systemu innego państwa. W systemach niemieckim, włoskim, austriackim i szwajcarskim
dopuszcza się możliwość niewygaśnięcia prokury albo pełnomocnictwa handlowego
Dane własne Ministerstwa Rozwoju.
Szerzej na temat definicji przedsiębiorstwa: P. Majewski, J. Majewski, M. Ślusarczyk, Prowadzenie
działalności gospodarczej przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych na tle regulacji
o zarządzie sukcesyjnym [w:] Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki, red. A. Krzysztofek,
K. Szewczyk, A. Borcuch, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019, s. 243-244.
267
J. Bieluk J, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2019.
268
Uzasadnienie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, s. 8.
269
A. Kawałko, J. S. Piątowski, H. Witczak w: KC, Księga czwarta. SPP T. 10 red. Kordasiewicz 2015, wyd. 3.
265
266
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po śmierci przedsiębiorcy. Zarząd sukcesyjny – w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
w rozumieniu prawa cywilnego – zbliża się do prokury niewygasającej na wypadek śmierci,
przy koniecznym, precyzyjnym uregulowaniu zakresu i sposobu działania zarządcy po
śmierci przedsiębiorcy270. Inne rozwiązania prawne dotyczące przedsiębiorstwa po śmierci
przedsiębiorcy opierają się na koncepcji czynności fiducjarnych, odwołujących się
do anglosaskich trustów.
W Austrii, Księstwie Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii możliwe jest
tworzenie specjalnych podmiotów (fundacji rodzinnych, prywatnych), które zajmują się
prowadzeniem działalności gospodarczej po śmierci testatorów i wypłacają zyski
spadkobiercom. Włoski kodeks cywilny uzupełniony o art. 768-bis i kolejne dopuszcza od
2006 r. zawieranie tzw. paktów rodzinnych, które pozwalają na przyspieszenie momentu
sukcesji przedsiębiorstwa na rzecz młodszego pokolenia. Przedmiotem umowy może być
zarówno całe przedsiębiorstwo, jak też jego część lub poszczególne jednostki (zakłady) lub
udziały w przedsiębiorstwie. Zawarcie takiej umowy może oznaczać natychmiastową,
tj. z dniem zawarcia umowy, zmianę właściciela przedsiębiorstwa i służyć ma przede
wszystkim zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności i uniknięciu ewentualnych sporów
na tle dziedziczenia po zmarłym uprzednim właścicielu. W prawie węgierskim § 32 ust. 2
ustawy o dziedziczeniu przewiduje, że w niektórych przypadkach notariusz prowadzący
postępowanie spadkowe może powołać zarządcę do pełnienia określonych funkcji
związanych z zarządzaniem majątkiem spadkowym: „zarządca powołany do wykonywania
praw wynikających z członkostwa w spółkach”. Jeżeli spadek obejmuje udział w spółce (lub
spółdzielni), notariusz może powołać zarządcę do tymczasowego wykonywania praw
wynikających z takiego udziału271.
Ze względu na różnorodność regulacji omawiane zagadnienie nie zostało
zharmonizowane na poziomie Unii Europejskiej, lecz pozostawione w kompetencji państw
członkowskich. Aktem dotyczącym materii prawa spadkowego jest Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania
i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie
ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz. Urz. UE L Nr 201, s. 107 ze
zm.). Przepisy rozporządzenie gwarantują, że międzynarodowe sprawy spadkowe będą
traktowane w sposób spójny oraz rozpatrywane zgodnie z prawem jednego państwa i przez
jeden organ. Gwarantują również, że orzeczenia wydane w poszczególnych państwach
członkowskich są uznawane na terytorium Unii bez potrzeby przeprowadzania specjalnej
procedury. Rozporządzenie wprowadza także europejskie poświadczenie spadkowe272.
Potrzeba wprowadzenia omawianej regulacji wydawała się mocno uzasadniona, co
zostało potwierdzone przez przebieg prac w parlamencie. Mimo początkowych różnic
pomiędzy stroną rządową a opozycją (głosowanie podczas I czytania na posiedzeniu Sejmu),
po uchwaleniu poprawek, podczas III czytania jednomyślnie Sejm uchwalił ową ustawę273.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI do projektu ustawy zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej.
271
Materiały Komisji Europejskiej związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.
272
https://e-justice.europa.eu/content_general_information-166-pl.do (15.05.2019)
273
Przebieg procesu legislacyjnego - druk nr 2293
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Zarząd sukcesyjny spotyka się raczej z przychylnym podejściem ze strony teorii i praktyki.
Instytucja ta ma jednak pewne wady. Zarząd sukcesyjny stanowi bowiem jedynie stan
temporalny. W związku z tym w polskim systemie prawnym nadal brakuje rozwiązań o
bardziej trwałym charakterze, które umożliwiłyby ochronę przedsiębiorstwa jako elementu
masy spadkowej przed konfliktami występującymi między spadkobiercami. Występuje zatem
nadal potrzeba wprowadzania dalszych rozwiązań zwiększających swobodę testowania
i umożliwiających przedsiębiorcy dokonanie sukcesji, również w przypadku innych mas
majątkowych niż przedsiębiorstwo, jak np. akcje, udziały w spółkach. Należy wyróżnić dwa
cele tego procesu. Pierwszy cel to zabezpieczenie majątku przed sporami pomiędzy
spadkobiercami. Natomiast drugi cel to zapewnienie realizacji woli testatora, którą często jest
ocalenie dzieła jego życia w stanie dotychczasowym, tj. niepodzielonym i zapewnienie jego
dalszego spokojnego rozwoju. Zarząd sukcesyjny jest jednak krokiem w dobrym kierunku274.
Postulaty de lege ferenda
Warto postulować rozważenie przez ustawodawcę nowelizacji Kodeksu cywilnego w zakresie
regulacji dotyczących masy spadkowej w kierunku umożliwienia testatorowi wyłączenia
z niej przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym zdefiniowanym w art. 551 k.c. Zgodnie
z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników
niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej,
które obejmuje w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa
przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów
i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz
prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych
stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Powyższy katalog ma charakter otwarty, a każdy z elementów przedsiębiorstwa niewątpliwie
zasługuje na ochronę. Niezasadnym jednak byłoby umożliwienie testatorowi wyłączanie
poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, choć nie należy także zupełnie wykluczyć
takiej możliwości, gdyż niekiedy za takim rozwiązaniem mogą przemawiać względy
racjonalności gospodarczej. Fundamentem zarówno instytucji zarządu sukcesyjnego jak
również postulowanego wyżej dopuszczenia wyłączenia z masy spadkowej przedsiębiorstwa
w znaczeniu przedmiotowym jest szczególny status przedsiębiorstwa wynikający z jego
przeznaczenia, tj. prowadzenia działalności gospodarczej i generowanie dochodu. Na tym tle
dochodzi zatem do zderzenia dwóch wartości którymi są jedność masy spadkowej
274

J. Bieluk, op. cit., przedmowa.
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i stanowiące jej konsekwencję prawo wszystkich spadkobierców do dziedziczenia spadku na
zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego oraz kontynuowanie działalności gospodarczej
w oparciu o racjonalne zasady tej działalności i dążenie do jak najwyższych efektów
ekonomicznych przy zachowaniu jedności przedsiębiorstwa i ciągłości zatrudnienia jego
pracowników.
Objęcie w drodze spadkobrania przez szerokie grono spadkobierców przedsiębiorstwa często
może grozić niemożnością jego dalszego prowadzenia na skutek braku wystarczającej wiedzy
i koniecznych umiejętności u spadkobierców lub na skutek problemów w sferze decyzyjności.
Wspomniane przykładowo problemy, których liczba w praktyce możne znacznie wzrosnąć
powodują, że postulat dopuszczenia możliwości wyodrębnienia przedsiębiorstwa z masy
spadkowej poprzez umożliwienie jego dziedziczenia przez konkretnego spadkobiercę lub ich
wybraną grupę jest racjonalny i wykazuje istotne walory praktyczne. Trzeba jednak
nadmienić, że rozwiązanie to powinno być dozwolone tylko w razie dziedziczenia
testamentowego, gdyż testator będąc osobą dobrze znającą predyspozycje poszczególnych
spadkobierców powinien mieć swobodę w podjęciu decyzji o dalszych losach dzieła jego
życia jakim często jest stworzone przez niego przedsiębiorstwo. Toteż w razie braku decyzji
spadkodawcy o woli wyodrębnienia przedsiębiorstwa z masy spadkowej powinno ono z mocy
ustawy pozostać w masie spadkowej i podlegać ogólnym zasadom dziedziczenia
wynikającym z Kodeksu cywilnego. Aktualnie obowiązujące regulacje w zakresie zarządu
sukcesyjnego jak również zapisu windykacyjnego nie wydają się wystarczające, choć
niewątpliwie zmierzają we właściwym kierunku. Niewystarczalność obu wspomnianych
w poprzednim zdaniu instytucji wynika z faktu, że zarząd sukcesyjny, jak wspomniano
powyżej, ma charakter temporalny a w konsekwencji przejściowy, natomiast zapis
windykacyjny z racji swego kształtu normatywnego jest w przedmiotowym zakresie wysoce
niepraktyczny, choćby dlatego, że wymagałby odnoszenia się przez testatora do
poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Zasadnym jest zatem na zasadzie de lege
ferenda postulować wprowadzenie nowelizacji Kodeksu cywilnego zmierzającej w kierunku
dopuszczalności testamentowego wyłączenia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 k.c.
Zakończenie
Wspomniana na wstępie uwaga dotycząca konieczności analizowania nowej instytucji
w ramach całego systemu prawnego ma duże znaczenie ze względu na wielość obszarów na
które wpływa zarząd sukcesyjny. Świadczy o tym chociażby liczba ustaw, które zmieniane są
przedmiotową ustawą: 28 ustaw, w tym kodeks postępowania administracyjnego 275,
kodeks cywilny276, kodeks postępowania cywilnego277, kodeks pracy278, ordynacja
podatkowa279, czy prawo bankowe280. Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dalej
idących zmian, jak proponowana powyżej nowelizacja Kodeksu cywilnego będą wymagać
jeszcze głębszych zmian polskiego prawa. Niewątpliwie byłby to znaczny wysiłek
legislacyjny dla ustawodawcy, jednak należy stwierdzić, że zmiany te, choć wymagające
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025)
277
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360)
278
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917)
279
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.900)
280
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2018.2187)
275
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znacznego nakładu czasu i pracy pozwoliłyby dostosować polskie prawo do potrzeb
współczesnego rynku. Niemniej należy uznać, że instytucja zarządu sukcesyjnego jest
w stanie z powodzeniem zapewnić płynne przejęcie przez spadkobierców przedsiębiorstwa
i umożliwić im jego niezakłócone jego prowadzenie, choć co podkreślono powyżej,
omawiana instytucja ma charakter jedynie temporalny. W związku z tym, zasadnym jest
w ocenie autorów postulowanie wprowadzenia przez ustawodawcę zaproponowanych
powyżej dalej idących rozwiązań prawnych.
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THE MARKET SIGNIFICANCE OF THE MANAGEMENT BOARD OF THE SUCCESSIVE
ENTERPRISE OF A NATURAL PERSON - DE LEGE FERENDA POSTULATES
Summary: The subject of the article is the market significance of succession management institutions.
The article describes the impact of this institution on the market and the situation of entrepreneurs
referring to statistical data and the course of parliamentary work on provisions introducing succession
management to Polish law. In addition, the article compares the Polish regulation of succession
management to legal regulations concerning analogous matter in the legal systems of selected states.
The article also contains de lege ferenda postulates regarding the possibility of introducing further
legal solutions regarding the takeover of an enterprise by the heirs of the entrepreneur
Keywords: sSccession management, enterprise, economic activity, inheritance.
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Piotr Makarzec281
STATUS PRAWNY PRZEDSIĘBIORCY W USTAWIE Z 6 MARCA 2018
– PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW
Streszczenie: Podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki jest udane partnerstwo między przedsiębiorcami,
a administracją publiczną. Musi się ono opierać na: zaufaniu, domniemaniu uczciwości oraz rozstrzyganiu
wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Te założenia stały się podstawą przygotowania rządowej „Strategii na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Oparto ją o dwa pakiety zmian: pierwszy „100 zmian dla firm” oraz drugi
„Konstytucja biznesu”. Pakiet pierwszy „100 zmian dla firm” wprowadził 3 ustawy: ustawę deregulacyjną,
tzw. pakiet wierzycielski oraz nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego. Pakiet drugi „Konstytucja
biznesu” wprowadził 5 ustaw. Najważniejszą z nich jest ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Ustawa ta realizuje założenia zasady wolności działalności gospodarczej określonej w art. 20 Konstytucji RP.
Istotną regułą jest wskazanie, że dozwolone jest wszystko to co prawem nie jest zabronione. Przedsiębiorca
zatem może działać w sposób wolny i swobodny tak długo, dopóki nie narusza to konkretnej normy prawnej.
Bardzo ważne jest zadeklarowane w ustawie ograniczenie przewlekłości prowadzonych postępowań.
Wprowadzono również nowe rozwiązanie dotyczące prowadzenia drobnej działalności gospodarczej, która nie
będzie podlegać wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Ustawa ta stanowi punkt odniesienia do interpretacji oraz
stosowania przepisów wszystkich powiązanych z nią aktów prawnych. Dużym osiągnięciem jest również
utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Utworzono także punkt informacyjny
dla przedsiębiorcy i w jednej ustawie zebrano wszystkie regulacje dotyczące udziału przedsiębiorców
zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.
Słowa kluczowe: Przedsiębiorca, konstytucja biznesu, gospodarka, prawo gospodarcze.

Wprowadzenie
Podstawą prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej i prawidłowego funkcjonowania
przedsiębiorców i organów państwa jest współpraca między nimi. Istotą tej współpracy
powinno być wzajemne zrozumienie, porozumienie oraz to aby przedsiębiorca dla państwa
nie był przeciwnikiem. Z kolei przedsiębiorcy nie powinni omijać, czy też łamać przepisów.
Istnienie powyższej strategii wpływa na siłę gospodarki i pośrednio na szczęśliwość
społeczeństwa.
Aby skutecznie prowadzić działalność gospodarczą przedsiębiorca musi jednak
zaakceptować reguły określone przez państwo. Reguły te muszą być przejrzyste,
przewidywalne i stwarzające możliwości kreatywnego rozwoju. Z kolei samo państwo
powinno przestrzegać reguł, według których funkcjonuje.
Podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki jest udane partnerstwo między
przedsiębiorcami, a administracją publiczną. Musi się ono opierać na: zaufaniu, domniemaniu
uczciwości oraz rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.
Powyższe założenia stały się podstawą przygotowywanych zmian w rządowej „Strategii
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Oparto ją o dwa pakiety zmian: pierwszy „100 zmian
dla firm” oraz drugi „Konstytucja biznesu”.
Celem niniejszego rozdziału jest dogłębna analiza rozwiązań ustawy z 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców282. Jest to najważniejsza ustawa wchodząca w skład powyższej

281
282

Dr nauk prawnych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Dz.U. 2018, poz. 646.
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strategii283. W rozdziale tym szczegółowo omawiam status prawny przedsiębiorców po jej
wprowadzeniu284. Wskazuję nowe rozwiązania prawne, które poprawią warunki prowadzenia
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Zwracam szczególną uwagę na zmiany
mające ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, jednocześnie akcentuję
rozwiązania niekorzystne jakie wprowadzone zmiany mogą spowodować.
Najważniejsze zmiany zawarte w ustawie Prawo przedsiębiorców
Ustawa Prawo przedsiębiorców jest najważniejszym aktem prawnym wchodzącym w skład
Konstytucji biznesu285. Realizuje ona założenia zasady wolności działalności gospodarczej
określonej w art. 20 Konstytucji RP286.
Ważne znaczenie ma zawarta w ustawie preambuła będąca jakby wzorcem, według
którego dokonuje się interpretacji przepisów ustawy oraz powiązanych z nią innych aktów
prawnych. Należy zwrócić również uwagę na wymienione w niej inne zasady konstytucyjne
tj. zasadę praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji, a także zrównoważonego
rozwoju. Ustawa ma przyczyniać się do rozwoju gospodarki, a także do wzrostu dobrobytu
społecznego. W preambule wprost powiedziano, że ustawa ma zagwarantować prawa
przedsiębiorców oraz zapewnić ciągłość rozwoju działalności gospodarczej w warunkach
wolnej konkurencji.
Większość zmian w stosunku do wcześniejszej ustawy o swobodzie prowadzenia
działalności gospodarczej zawarto w rozdziale I. Ważne jest tu w szczególności zebranie
istotnych zasad, które muszą być przestrzegane w relacjach między przedsiębiorcami,
a państwem. Zasady te są zawarte w Konstytucji RP oraz w orzecznictwie.
Natomiast zebranie ich w jednym akcie prawnym z pewnością wzmocni ich rolę, wskaże na
powszechne ich stosowanie i związanie nimi urzędników właściwych organów.
Zebranie i umieszczenie powyższych zasad w ustawie umożliwi również przedsiębiorcom
bezpośrednie powoływanie się na nie w czasie rozpatrywania ich spraw.
Podstawową zasadą wskazaną w ustawie jest równość i swoboda przedsiębiorców
w podejmowaniu, wykonywaniu i kończeniu działalności gospodarczej. Równość
ta przejawia się w nakazie równego traktowania przedsiębiorców, którzy znajdują się
w podobnej sytuacji faktyczno – prawnej. Swoboda natomiast dotyczy samej sfery
podejmowania i kończenia działalności gospodarczej, w tym zarówno formy w jakiej jest ona
prowadzona, swobody decydowania o losie przedsiębiorstwa, swobody zawierania umów,
czy też wolności handlu.
Istotną regułą prawa przedsiębiorców jest również wskazanie, że dozwolone jest
wszystko to co prawem nie jest zabronione. Przedsiębiorca zatem może działać w sposób
wolny i swobodny tak długo, dopóki nie narusza to konkretnej normy prawnej.
Przedsiębiorca nie może natomiast naruszać zasad uczciwej konkurencji i poszanowania
słusznych interesów innych przedsiębiorców, a także konsumentów287. Brak stosowania się
Por. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn – Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Beck, 2019 oraz
D. M. Malinowski, Prawo przedsiębiorców - nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności
gospodarczej, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 5, s. 3-5.
284
Por. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Beck 2018.
285
R. Blicharz, Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców,
„Acta Uniwersytetu Wrocławskiego Przegląd Prawa i Administracji” 2018, t. 114, s. 431-446.
286
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja RP ( Dz.U. Nr 78, poz. 483 ).
283
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do powyższego wzorca postępowania oznacza konieczność odwołania się do przepisów
odrębnych np. do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji288.
Bardzo ważną zasadą jest zasada rozstrzygania wszelkich wątpliwości na korzyść
przedsiębiorcy. Ma ona charakter dwuwymiarowy. Z jednej strony może ona dotyczyć stanu
prawnego, a z drugiej stanu faktycznego sprawy.
Dotyczy to postępowań, w których:
− nałożono na przedsiębiorcę jakiś obowiązek,
− ograniczono lub odebrano uprawnienia przedsiębiorcy.
Powyższa zasada służy pogłębieniu zaufania przedsiębiorców do rozstrzygnięć organów
władzy publicznej. Nie może dochodzić do sytuacji, kiedy za błędy legislacyjne powodujące
wątpliwości czy też odmienne interpretacje konsekwencje miałby ponosić przedsiębiorca.
Zasadę tą powinni stosować również urzędnicy w stosunku do okoliczności faktycznych
rozpoznawanej sprawy.
Podobnie jak w pakiecie „100 zmian dla firm” prawo przedsiębiorców wsparło zasadę
szybkości działania organów. Ustawodawca zachęcił tu organy publiczne do korzystania
z możliwie najprostszych środków będących w ich dyspozycji i ma to się dziać bez
uzasadnionej zwłoki.
Prawo przedsiębiorców dąży również do wzmocnienia obowiązku współdziałania
organów państwa z przedsiębiorcami w ramach wyznaczonych obszarów kompetencyjnych.
Ma to na celu dogłębne rozpoznanie danej sprawy tak aby przedsiębiorca mógł się skupić na
prowadzeniu działalności gospodarczej.
Nowa ustawa wprowadziła również zwolnienie ze składek ZUS dla początkujących
przedsiębiorców. Jest to jedna z najważniejszych zmian dla przedsiębiorców
rozpoczynających swoją działalność. Przyjęte rozwiązanie tzw. „ulga na start”
ma obowiązywać nowych przedsiębiorców przez okres pierwszych sześciu miesięcy
od momentu jej rozpoczęcia. Przedsiębiorcy muszą jednak spełniać łącznie następujące
warunki: być osobą fizyczną, podejmować działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo po
upływie 60 miesięcy od jej zakończenia lub zawieszenia, a także nie świadczyć tej
działalności dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności
gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca
wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności
wchodzące w zakres wykonywanej działalności.
Wprowadzenie powyższej ulgi spowodowało konieczność zmiany w przepisach ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 289 oraz ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych290.
Przyjęte rozwiązania ograniczają koszty prowadzenia działalności gospodarczej
w pierwszej najważniejszej pod względem utrzymania się na rynku fazie funkcjonowania
przedsiębiorcy. Mają one na celu zmniejszyć ryzyko niepowodzenia podjętego
Por. J.P. Naworski, Przedsiębiorca versus konsument w prawie polskim, Studia Prawa Prywatnego 2018, nr 1,
s. 25-52.
288
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003, poz. 1503 z późn.
zm.).
289
t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1778.
290
t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.
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przedsięwzięcia. Ograniczenie kosztów wobec ZUS jest na pewno istotnym elementem
zachęcającym do prowadzenia tej działalności.
Należy jednak zauważyć, że po skorzystaniu z powyższego przywileju przedsiębiorca
nie podlega zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń społecznych. Powoduje to sytuację, że osoba
ta pozbawiona jest wszelkich świadczeń wynikających z tego systemu (okres bezskładkowy).
W sytuacji zatem gdyby przedsiębiorca uległ w ciągu tych sześciu miesięcy wypadkowi przy
pracy to nie będą mu przysługiwały świadczenia, który otrzymałby, gdyby płacił w tym czasie
składki.
Po upływie okresu sześciu miesięcy młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać
na dotychczasowych warunkach przez kolejne dwa lata z preferencyjnej obniżonej stawki
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych tzw. mały ZUS.
Powyższa ulga na start jest dobrowolna. Zatem przedsiębiorca rozpoczynający
działalność jest uprawniony, a nie zobowiązany do skorzystania z niej. W sytuacji rezygnacji
z tej ulgi przedsiębiorca taki będzie traktowany jako korzystający z tzw. małego ZUS.
Oczywiście przedsiębiorca może zrezygnować i z tego przywileju płacąc składki w pełnej
wysokości.
Istotne znaczenie ma również zmiana dotycząca wprowadzenia możliwości
prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
Ta działalność nieewidencjonowana ma znacznie uprościć procedury jej podejmowania
i prowadzenia przez osoby funkcjonujące na rynku na mniejszą skalę291. Korzyścią jest
tu również zminimalizowanie kosztów. Działalność ta jest jednak oceniana według ustawy Prawo przedsiębiorców jako działalność nie stanowiąca działalności gospodarczej.
Jest to jednak rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca może w każdej chwili złożyć wniosek
o dokonanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG).
Aby zaliczyć daną działalność do działalności niepodlegającej rejestracji powinna ona
spełniać łącznie trzy warunki:
− być wykonywana przez osobę fizyczną,
− uzyskiwany przychód w każdym miesiącu nie powinien przekraczać 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2019 r. to kwota 2.250 zł brutto),
− osoba wykonująca tą działalność przez okres minionych 60 miesięcy nie wykonywała
działalności gospodarczej (wyjątek stanowią tu osoby, które rok przed dniem wejścia
ustawy nie były wpisane do CEIDG lub zostały z niego ponad rok przed wejściem
w życie tej ustawy wykreślone nawet gdy w ciągu tych 60 miesięcy wykonywały
tą działalność).
Według ustawodawcy pomimo spełniania warunków określonych w art. 5 ust. 1 prawa
przedsiębiorców za działalność nieewidencjonowaną nie uznaje się działalności:
− wykonywanej w ramach spółki cywilnej,
− działalności reglamentowanej tj. takiej która wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji,
czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej.
P. Dolniak, Działalność nierejestrowana w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, „Krytyka
Prawa” 2018, t. 10, nr 1, s. 216-229 oraz P. Dolniak, Działalność nierejestrowana - uwagi na tle projektu ustawy
- Prawo przedsiębiorców, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2018, nr 1, s. 37-52.
291
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Jeśli zatem wykonywana działalność nie jest działalnością gospodarczą, zatem
wykonujący ją podmiot zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców nie jest przedsiębiorcą
(płaszczyzna publicznoprawna). Istnieje jednak możliwość uznania danej osoby
za przedsiębiorcę w oparciu o kodeks cywilny (płaszczyzna prywatnoprawna). Podmioty
te muszą przestrzegać rozwiązań tego kodeksu w szczególności na linii przedsiębiorca –
konsument.
Ustawodawca w omawianej ustawie stara się wzmocnić zaufanie do przedsiębiorców,
a także polepszyć relacje między przedsiębiorcą, a organem. Urzędy mają ułatwiać
funkcjonowanie przedsiębiorcom, a nawet posiadać relacje partnerskie w obszarach
zbieżnych. Do organów tych skierowano kilka dyrektyw, które mają spowodować,
że przedsiębiorcy będą w stanie przewidzieć wszelkie konsekwencje podejmowanych przez
siebie działań, z uwzględnieniem przebiegu i efektu czynności dokonywanych przez
urzędników.
Działalność urzędników powinna mieć na celu merytoryczne wsparcie przedsiębiorców
poprzez udzielenie wyczerpujących informacji na temat podejmowania, wykonywania
i zakończenia działalności gospodarczej. Realizacja tego wsparcia musi jednak być oparta
o wykwalifikowaną kadrę urzędniczą co powinno wiązać się z ciągłym podnoszeniem
profesjonalizmu.
Podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz kontroli realizacji dyrektyw ustawowych
służyć ma możliwość dokonywania ich oceny. Przedsiębiorca powinien zatem mieć
możliwość dokonywania oceny pracy całego urzędu jak i poszczególnych urzędników
bezpośrednio realizujących jego sprawy.
W ustawie wskazano również zasadę odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych za naruszenie prawa, jeżeli spowodowane to zostało przez zawinione ich
działanie lub zaniechanie292. Zasada ta ma na celu wykształcić profesjonalny personel
administracji publicznej, który będzie realizował swoje czynności w poczuciu
odpowiedzialności za własne działania i ewentualne błędy293.
Należy tu jeszcze wskazać, że oprócz odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych
wyróżniamy niezależną od niej odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego za wyrządzoną przedsiębiorcy szkodę przy wykonywaniu władzy publicznej.
Obie odpowiedzialności mogą występować równolegle, ale większy zakres ochrony daje
jednak odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej.
W ustawie wprowadzono również zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy.
To organ administracji ma wykazać, że przedsiębiorca naruszył prawo. Zatem wykazanie
winy przedsiębiorcy spoczywa na organach kontrolnych. Według nowych wytycznych
urzędnik nie ma prawa z góry zakładać, że przedsiębiorca postępuje nieuczciwie.
Przedsiębiorca z założenia prowadzi działalność z poszanowaniem prawa, zasad konkurencji
oraz dobrych obyczajów. Ewentualna kontrola powinna wynikać z faktu wystąpienia
obiektywnie uzasadnionych przesłanek. Zatem samo przeświadczenie urzędnika o potrzebie
Por. K. Brózda, Nowe prawo przedsiębiorców a zamówienia publiczne, „Prawo Zamówień Publicznych”
2018, nr 1, s. 92-107.
293
Szczegółowo odpowiedzialność urzędników uregulowano w ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r.
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (tj. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1169).
292
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kontroli nie będzie wystarczające do jej wszczęcia. Urzędnik musi dokonać analizy
prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę, która ma poprzedzić planowaną
kontrolę, w celu wskazania obiektywnych powodów jej wszczęcia. Odstępstwa od tej zasady
uregulowano w art. 47 ust. 2 prawa przedsiębiorców w przypadkach:
1/. gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie:
- zagrożenia życia lub zdrowia,
- popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
- popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
- innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku - w wyniku
wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą;
2/. działalności przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 294),
3/. gdy jest ona niezbędna do przeprowadzenia postępowania w celu sprawdzenia wykonania
zaleceń pokontrolnych organu lub wykonania decyzji albo postanowień nakazujących
usunięcie naruszeń prawa, w związku z przeprowadzoną kontrolą.
Na urzędników nałożono również obowiązek pogłębiania zaufania przedsiębiorców do
organów publicznych. A zatem urzędnicy powinni tak postępować, żeby ich zachowanie
pozbawione było cech dyskryminacji, arbitralności, braku woli współpracy czy stronniczości.
Z zaufaniem do organów administracji wiąże się również wprowadzenie zasady
proporcjonalności dopuszczającej podejmowanie przez urzędników tylko działań w takim
zakresie i z taką intensywnością jakie są niezbędne do osiągnięcia założonego celu.
Stosowane przez urzędników środki mają być jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorcy,
a przeprowadzane czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny
i możliwie niezakłócający funkcjonowanie kontrolowanego przedsiębiorcy.
W nowej ustawie wprowadzono również zasadę pewności prawa. Według niej powinna
być pewna utrwalona praktyka załatwiania spraw przez urzędników w podobnych stanach
prawno – faktycznych. Rezygnacja organów z przyjętego i obowiązującego zwyczaju
rozstrzygania podobnych spraw wiąże się z wystąpieniem uzasadnionych przyczyn.
Zasada pewności prawa ma służyć zapewnieniu racjonalnego planowania oraz
przewidywania skutków działań gospodarczych związanych m. in. z doświadczeniem
i znajomością praktyki orzeczniczej danego organu. Przedsiębiorca ma prawo sądzić, że nie
zostanie potraktowany inaczej niż jego poprzednicy.
W ustawie wprowadzono również nową nieznaną dotychczas instytucję prawną tzw.
„utrwaloną praktykę interpretacyjną”. Są to wyjaśnienia, w ramach interpretacji
indywidualnych, dotyczące zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika
obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Dotyczy to danin dominujących w takich samych stanach
faktycznych i w takim samym stanie prawnym podczas danego okresu rozliczeniowego oraz
w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem takiego okresu.
Pod tym pojęciem mieszczą się również wyjaśnienia co do zakresu i sposobu
stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny
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publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynikające z udzielonych
przedsiębiorcy objaśnień prawnych.
Zastosowane przez przedsiębiorcę stanowisko wynikające z interpretacji indywidualnej
czy też z utrwalonej praktyki interpretacyjnej nie może wywołać względem niego żadnych
ujemnych skutków prawnych, nawet jeżeli przekazane przez organ stanowisko okazało się
wadliwe.
Przyjęte rozwiązania dotyczące uproszczenia i ujednolicenia funkcjonowania
przedsiębiorców są skierowane również w kierunku likwidacji obowiązku zgłaszania
i posługiwania się przez nich numerem REGON. Stopniowo wprowadzane zmiany mają
doprowadzić do stosowania tylko jednego identyfikatora tj. numeru identyfikacji podatkowej
NIP.
W prawie przedsiębiorców utrzymano możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej
dotyczącej konkretnego stanu faktycznego. Ma ona wskazać zakres i sposób zastosowania
przepisów, z których wynika obowiązek zapłaty daniny publicznej lub składek na
ubezpieczenie społeczne. Natomiast nowym rozwiązaniem w ustawie są tzw. objaśnienia
prawne. Mają one służyć wyłuszczeniu skomplikowanych przepisów dotyczących
przedsiębiorstw z perspektywy ich praktycznego stosowania. Powinno to być dokonywane
językiem prostym, zrozumiałym i przejrzystym.
Objaśnienia prawne są wydawane z urzędu lub na wniosek rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Nie mają prawa wnioskowania o ich wydanie bezpośrednio przedsiębiorcy
co nie oznacza, że nie mogą oni sygnalizować wątpliwości prawnych organom uprawnionym
do takiego wystąpienia. Organami, które mogą wydawać te objaśnienia są natomiast
ministrowie oraz organy, które opracowują i przedkładają Radzie Ministrów projekty aktów
prawnych. Objaśnienia powinny być przygotowywane przez te organy, które są
wyspecjalizowane w danym obszarze i mieć wysoki poziom merytoryczny m. in. uwzględniać
aktualne orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
Przedsiębiorcy nie mają obowiązku stosowania się do tych objaśnień. Z punktu
widzenia prowadzonej działalności dla przedsiębiorcy jednak bezpieczniej jest działać
zgodnie z ich treścią. Na przedsiębiorcę, który działał zgodnie z objaśnieniami nie będą
mogły być nałożone sankcje administracyjne, finansowe i inne kary. Nie będzie mógł również
być na niego nałożony obowiązek świadczenia daniny wyższej niż wynikająca z tych
objaśnień.
Ustawodawca dokonując wprowadzenia objaśnień prawnych miał na celu zapewnienie
pewności i stabilności prawa gospodarczego poprzez ujednolicenie praktyki stosowania
przepisów przez organy administracji publicznej. Drugim celem było zwiększenie ochrony
przedsiębiorców działających w zaufaniu do organów władzy publicznej przed negatywnymi
skutkami zastosowania się do ich wskazań.
Objaśnienia prawne będą powszechnie dostępne. Mają być publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie organu, który je wydał w specjalnej zakładce – „objaśnienia
prawne” wraz z datą ich zamieszczenia.
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Podsumowanie
Ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców jest najważniejszą ustawą całego pakietu
rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, a szczególnie jej drugiej części
„Konstytucji biznesu”. Ma to być punkt odniesienia dla wszystkich przepisów dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Duże znaczenie będą miały tu
zasady i dyrektywy będące szczególnymi uregulowaniami w tej ustawie. Nowy akt prawny
jest uproszczony, zawiera tylko generalne i kluczowe normy, sygnalizujące istnienie instytucji
prawnych oraz odsyłające do przepisów odrębnych. Ustawa ma 72 artykuły, napisana jest
językiem zrozumiałym, przystępnym, jej konstrukcja jest przejrzysta i czytelna.
Wprowadzenie ustawy spowodowało konieczność zmian wielu przepisów zawartych
w innych aktach prawnych.
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THE LEGAL STATUS OF ENTREPRENEUR IN THE ACT OF 6 MARCH 2018 – THE LAW FOR
ENTREPRENEURS
Summary: An efficient market economy is based on a successful partnership between entrepreneurs and public
administration. It must hinge on confidence, presumption of honesty and resolving disputes in favor
of the entrepreneur. These assumptions are the basis for the ‘‘Strategy for Responsible Development” prepared
by the government.
It was based on two packages of changes: “100 Changes for Firms” and “Constitution for Business”.
The first package “100 Changes for Firms” introduced three laws: the Deregulation Act so called “Creditor
Package” and the amendment to the Code of Administrative Proceedings.
The first package “100 Changes for Firms”, which came into force on 1 January 2017 comprises three
Acts. The first one, referred to as the Deregulation Act introduced a number of changes in approximately20 laws
meant to simplify running business in various areas. It was followed by the next two big Acts – so called
Creditor Package, i.e. tools for fighting payment backlogs and the amendment to the Code of Administrative
Proceedings, which sped up settling official issues.
The second package “Constitution for Business” introduced 5 laws. The most significant of them is the
Act of 6 March 2018 – The Law for Entrepreneurs. This Act governs all the assumptions of freedom to conduct
business provided for in Article 20 of the Polish Constitution. The essential rule is to indicate that everything
is allowed that is not forbidden by law Therefore, an entrepreneur is free to act as long as he/she does not
infringe the specific legal rules. It is very important that the Act put some limits to the lengthiness
of proceedings.
A new solution was also introduced in relation to running small business activity that is not subject to
entry into the register of entrepreneurs. This Act is a reference point to interpret and apply the regulations
regarding all the related legislation.
Another big achievement is the creation of the institution of the
Spokesperson for Small and Medium-size Entrepreneurs. An information point was established and all the
regulations on foreign entrepreneurs’ participation in Polish business transactions were compiled in one Act.
Keywords: Entrepreneur, constitution for business, economy, economic law.
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Piotr Makarzec295
„STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIADZIALNEGO ROZWOJU”
JAKO PODSTAWA ZMIAN W POLSKIM PRAWIE GOSPODARCZYM
Streszczenie: Podstawą dobrze funkcjonującej gospodarki jest udane partnerstwo między przedsiębiorcami,
a administracją publiczną. Musi się ono opierać na: zaufaniu, domniemaniu uczciwości oraz rozstrzyganiu
wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Te założenia stały się podstawą przygotowania rządowej „Strategii na
rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Oparto ją o dwa pakiety zmian: pierwszy „100 zmian dla firm” oraz drugi
„Konstytucja biznesu”. Pakiet pierwszy „100 zmian dla firm” wprowadził 3 ustawy: ustawę deregulacyjną,
tzw. pakiet wierzycielski oraz nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego.
Pakiet drugi „Konstytucja biznesu” wprowadził 5 ustaw. Najważniejszą z nich jest ustawa z 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców. Ustawa ta realizuje założenia zasady wolności działalności gospodarczej
określonej w art. 20 Konstytucji RP. Istotną regułą jest wskazanie, że dozwolone jest wszystko to co prawem nie
jest zabronione. Przedsiębiorca zatem może działać w sposób wolny i swobodny tak długo, dopóki nie narusza to
konkretnej normy prawnej. Bardzo ważne jest zadeklarowane w ustawie ograniczenie przewlekłości
prowadzonych postępowań. Wprowadzono również nowe rozwiązanie dotyczące prowadzenia drobnej
działalności gospodarczej, która nie będzie podlegać wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Ustawa ta stanowi
punkt odniesienia do interpretacji oraz stosowania przepisów wszystkich powiązanych z nią aktów prawnych.
Dużym osiągnięciem jest również utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Utworzono także punkt informacyjny dla przedsiębiorcy i w jednej ustawie zebrano wszystkie regulacje
dotyczące udziału przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce.
Słowa kluczowe: Reforma, rozwój gospodarczy, prawo przedsiębiorców, działalność gospodarcza.

Wprowadzenie
Rządowy projekt „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” jest największą reformą
prawa gospodarczego od zmiany ustrojowej w 1989 r. Reformę tą oparto na nowym podejściu
państwa do funkcjonowania przedsiębiorców. Ma ono polegać na współpracy między nimi
a nie szkodliwej rywalizacji.
Podstawą współpracy powinno być wzajemne zaakceptowanie reguł określonych przez
państwo, a także zaufanie, domniemanie uczciwości oraz rozstrzyganie wątpliwości na
korzyść przedsiębiorcy.
Powyższe reguły muszą być przejrzyste, przewidywalne i stwarzające możliwości
kreatywnego rozwoju. Z kolei samo państwo powinno przestrzegać reguł, według których
funkcjonuje.
Przyjęte założenia stały się podstawą przygotowywanych zmian w rządowej „Strategii
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Oparto ją o dwa pakiety zmian: pierwszy „100 zmian
dla firm” oraz drugi „Konstytucja biznesu”.
Celem niniejszego rozdziału jest prawna analiza wprowadzanych zmian, a także
wskazanie korzystnych i niekorzystnych rozwiązań powyższej strategii. Szerokiej analizie
poddaję ustawę z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia
prawnego przedsiębiorców tzw. ustawę deregulacyjną296. Wskazuję zmiany jakie wprowadza
ona w poszczególnych ustawach począwszy od kodeksu cywilnego, a na kodeksie pracy
kończąc. Pogłębionej analizie poddaję również ustawę z 6 marca 2018 r.
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Dr nauk prawnych, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Dz.U. z 2016 poz. 2255.
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- Prawo przedsiębiorców297. Zwracam szczególną uwagę na rozwiązania, które przyczyniają
się do poprawy sytuacji przedsiębiorców w Polsce. Analizuję również wprowadzenie
tzw. zasad legislacji przy tworzeniu nowego prawa gospodarczego.
Rozwiązania pakietu „100 zmian dla firm”
Pierwszym etapem realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” było
przegłosowanie 16 grudnia 2016 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy
otoczenia prawnego przedsiębiorców. Powyższa ustawa deregulacyjna weszła w życie
1 stycznia 2017 r. Wprowadziła ona szereg zmian w ok. 20 ustawach, których celem było
uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej w różnych obszarach.
W kodeksie cywilnym dokonano następujących zmian298:
− wprowadzono tzw. „prokurę mieszaną”,
− doprecyzowano kwestię odbierania oświadczeń woli skierowanych do przedsiębiorcy,
− przyjęto również, że w sprawach cywilnych sobota będzie traktowana tak samo jak
dzień ustawowo wolny od pracy, jeśli więc koniec terminu będzie przypadał na sobotę,
to będzie on automatycznie przedłużany do poniedziałku albo do innego najbliższego
dnia powszedniego (art. 115 k.c.).
Zmiany przyjęte w kodeksie pracy299 dotyczyły:
− ustalania warunków wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania;
− przyznano pracodawcy kompetencje w regulaminie wynagradzania ustalania również
innych świadczeń związanych z pracą, a także zasady ich przyznawania (art. 77 2 § 2
k.p.),
− wprowadzono możliwość wydawania łącznego świadectwa pracy za następujące
po sobie zakończone okresy zatrudnienia u danego pracodawcy,
− wydłużono termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu
od wypowiedzenia umowy o pracę z 7 do 21 dni (art. 264. § 1 k.p.). Dokonano również
wydłużenia terminu na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę z 14 do 21 dni
(art. 264. § 2, § 3 k.p.).
Zmiany w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa300 polegały na:
− poddaniu ochronie przed negatywnymi konsekwencjami tych podatników, którzy
zastosują się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej Ministra Finansów lub objaśnień
podatkowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów;
− przyjęciu, że będą wydawanie objaśnienia podatkowe, które na swojej stronie
Ministerstwo Finansów będzie publikowało na bieżąco w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Wśród rozwiązań pakietu „100 zmian dla firm” znalazły się również zmiany w obowiązującej
wówczas ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej301:
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Dz.U. 2018, poz. 646.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
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Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917).
300
t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.
301
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.
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− wprowadzono tzw. „Klauzulę pewności prawa” – rozciągnięto ochronę wynikającą
z dominującej praktyki interpretacyjnej w zakresie indywidualnych interpretacji prawa
na ogół przedsiębiorców,
− przyjęto, że nowo wydane interpretacje muszą być przez organ administracji publicznej
lub państwową jednostkę organizacyjną niezwłocznie zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na ich stronach,
− zakazano urzędowi kilkukrotnego kontrolowania firm w tej samej sprawie.
Wyjątek stanowi tu np. podejrzenie o popełnienie przestępstwa,
− przyjęto, że informacje dotyczące procedury kontrolnej będzie można znaleźć
w Internecie. Organ kontroli „krok po kroku” będzie musiał zamieszczać szczegółowe
informacje o przeprowadzanej kontroli na swoich stronach internetowych.
Przygotowywane zmiany mają spowodować oszczędności dla przedsiębiorców rzędu 190 mln
zł rocznie, a także stanowić zachętę u ponad 1,5 miliona mniejszych pracodawców
do zwiększenia zatrudnienia, w związku ze zwiększeniem progów obowiązkowego tworzenia
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Bardzo dużym osiągnięciem dla przedsiębiorców jest wprowadzenie klauzuli ochronnej
związanej z zastosowaniem się przedsiębiorcy do utrwalonej praktyki interpretacyjnej.
W dniu 5 czerwca 2017 r. weszły w życie kolejne dwie duże ustawy – tzw. pakiet
wierzycielski302, czyli narzędzia do walki z zatorami płatniczymi oraz nowelizacja Kodeksu
postępowania administracyjnego303, która przyspieszyła załatwianie spraw urzędowych304.
Wprowadzone zmiany mają przyspieszyć rozpatrywanie pozwów zbiorowych, których
stosowanie przez ostatnie siedem lat dało słabe efekty305. Poszerzono zakres stosowania
powyższego trybu na roszczenia przedsiębiorców. Skrócono również czas trwania
postępowań grupowych wprowadzając krótsze terminy na poszczególne etapy, zwłaszcza na
początku procesu.
Postępowania grupowe mają przyśpieszyć zmiany o charakterze proceduralnoorganizacyjnym np. możliwość orzeczenia o dopuszczalności postępowania grupowego na
posiedzeniu niejawnym.
Rozszerzono także stosowanie postępowania uproszczonego o należności do 20 tys. zł
z obecnych 10 tys. zł.
Ważne jest również stworzenie przesłanek do zawierania ugód przez instytucje
publiczne. Dotychczas instytucje te bardzo asekuracyjnie podchodziły do tej możliwości
zakończenia sporu.
Wprowadzono nowe zabezpieczenia uniemożliwiające dłużnikowi „ucieczkę”
z majątkiem przed komornikiem. Jest to m. in. obowiązek wpisywania do ksiąg wieczystych
sądowych zakazów zbywania nieruchomości, a jego naruszenie będzie oznaczać jej
nieważność.

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
(t.j. Dz.U. 2017, poz. 933).
303
Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 935).
304
Pakiet wierzycielski ułatwi dochodzenie roszczeń, ale dłużnicy też skorzystają, Dziennik Gazeta Prawna,
19-21 maja 2017, TGP nr 19 (74) / DGP nr 96 (4495), s. C2 - C6.
305
Ostatnio zapadły pierwsze wyroki grupowe zasądzające konkretne pieniądze.
302
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Kolejnym rozwiązaniem jest przyjęcie rygoru polegającego na tym, że jeżeli zajęty
w egzekucji majątek dłużnika nie daje szans spłaty, wierzyciel może żądać zobowiązania
dłużnika do złożenia nie tylko wykazu majątku, ale też podania informacji o jego transakcjach
przekraczających wartość minimalnej pensji (obecne 2 tys. zł). Przyjęto jednak, że rygor ten
zacznie obowiązywać na przeszłość.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju wspólnym mianownikiem przyjętych
nowych rozwiązań ma być poszerzenie strefy wolności gospodarczej. Przyjęte uproszczenia
mają m.in. chronić podatników przed zmianami interpretacji prawa, zmniejszać uciążliwość
kontroli, łagodzić przepisy prawa pracy i ułatwiać odzyskiwanie długów.
A zatem wprowadzone na gruncie pakietu „100 zmian dla firm”, zmiany przyczynią się
do znacznego uproszczenia i poprawy warunków prawnych prowadzenia działalności
gospodarczej, a także będą miały bezpośredni wpływ na konkurencyjność gospodarki nie
tylko na rynkach europejskich, ale także światowych.
Najważniejsze rozwiązania „Konstytucji biznesu”
„Konstytucja biznesu” jest ważną częścią rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego
rozwoju”306. W jej ramach znalazło się 5 ustaw:
− ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
− ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy307,
− ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców308,
− ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej309,
− ustawa z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej310.
Najważniejszą ustawą wchodzącą w skład powyższego pakietu jest ustawa –
Prawo przedsiębiorców311. Ustawa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą ustawę z 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej312.
W ustawie tej zawarto zbiór zasad dotyczących relacji przedsiębiorców z państwem:
− fundament prowadzenia działalności gospodarczej tj. zasadę mówiącą, że co nie jest
prawem zabronione jest dozwolone,
− zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy mówiącą, że organy państwa mają
uznawać działania przedsiębiorcy za zgodne z prawem oraz że wszelkie wątpliwości
powinno się rozstrzygać na jego korzyść,
Por. G. Kozieł [red.], Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz,
Beck, 2018.
307
Dz.U. 2018, poz. 647.
308
Dz.U. 2018, poz. 648.
309
Dz.U. 2018, poz. 649.
310
Dz.U. 2018, poz. 650.
311
Por. G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn – Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Beck, 2019 oraz
D. M. Malinowski, Prawo przedsiębiorców - nowy akt prawny regulujący prowadzenie działalności
gospodarczej, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 5, s. 3-5.
312
t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2168 z późn. zm.
306
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− zasadę pewności prawa zapewniającą w stanach analogicznych utrwaloną praktykę
załatwiania spraw przez organy państwa,
− zasadę proporcjonalności mówiącą, że urzędnicy mają prowadzić tylko takie działania,
które są niezbędne do osiągnięcia postawionego sobie celu.
− zasadę szybkości działania organów.
Działalność organów ma nie przeszkadzać przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Wprowadzono również zwolnienie ze składek ZUS. Tak zwana „ulga na start” ma
obowiązywać nowych przedsiębiorców przez okres pierwszych sześciu miesięcy.
Przedsiębiorcy muszą spełniać łącznie następujące warunki: być osobą fizyczną, podejmować
działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo po upływie 60 miesięcy od jej zakończenia lub
zawieszenia, a także nie świadczyć tej działalności dla pracodawcy, na rzecz którego przed
dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku
kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.
Przyjęte rozwiązania ograniczają koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
Minusem jest to, że przedsiębiorca nie podlega zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń
społecznych. Powoduje to sytuację, że osoba ta pozbawiona jest wszelkich świadczeń
wynikających z tego systemu (okres bezskładkowy). W sytuacji zatem gdyby przedsiębiorca
uległ w ciągu tych sześciu miesięcy wypadkowi przy pracy to nie będą mu przysługiwały
świadczenia, który otrzymałby, gdyby płacił w tym czasie składki.
Po upływie okresu sześciu miesięcy młodzi przedsiębiorcy mogą korzystać
na dotychczasowych warunkach przez kolejne dwa lata z preferencyjnej obniżonej stawki
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych tzw. mały ZUS.
Przedsiębiorca może zrezygnować z obu przywilejów płacąc składki w pełnej
wysokości.
Wprowadzono możliwość prowadzenia drobnej działalności, która nie podlega wpisowi
do rejestru przedsiębiorców. Uproszczono procedury jej podejmowania i prowadzenia przez
osoby funkcjonujące na rynku na mniejszą skalę313. Korzyścią jest tu również
zminimalizowanie kosztów. Działalność ta jest jednak oceniana według ustawy
- Prawo przedsiębiorców jako działalność nie stanowiąca działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca może jednak w każdej chwili złożyć wniosek o dokonanie wpisu w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Aby zaliczyć daną działalność do działalności niepodlegającej rejestracji powinna ona
spełniać łącznie trzy warunki:
− być wykonywana przez osobę fizyczną,
− uzyskiwany przychód w każdym miesiącu nie powinien przekraczać 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia ( od 1 stycznia 2019 r. to kwota 2.250 zł brutto),
− osoba wykonująca tą działalność przez okres minionych 60 miesięcy nie wykonywała
działalności gospodarczej (wyjątek stanowią tu osoby, które rok przed dniem wejścia
ustawy nie były wpisane do CEIDG lub zostały z niego ponad rok przed wejściem
P. Dolniak, Działalność nierejestrowana w świetle przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, „Krytyka
Prawa” 2018, t. 10, nr 1, s. 216-229.
313
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w życie tej ustawy wykreślone nawet gdy w ciągu tych 60 miesięcy wykonywały
tą działalność).
Za działalność nieewidencjonowaną nie uznaje się działalności:
− wykonywanej w ramach spółki cywilnej,
− działalności reglamentowanej tj. takiej która wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji,
czy też wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Organy powinny udzielać wyczerpujących informacji na temat prowadzenia
działalności gospodarczej.
W ustawie wskazano zasadę odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy
publicznych.
Wprowadzono również nową nieznaną dotychczas instytucję prawną tzw. „utrwaloną
praktykę interpretacyjną”.
Przyjęto także rozwiązania dotyczące likwidacji numeru REGON oraz stosowania tylko
numeru identyfikacji podatkowej NIP.
W prawie przedsiębiorców utrzymano możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej
dotyczącej konkretnego stanu faktycznego.
Nowym rozwiązaniem w ustawie są tzw. objaśnienia prawne. Mają one służyć
wyłuszczeniu skomplikowanych przepisów dotyczących przedsiębiorstw z perspektywy ich
praktycznego stosowania.
Dużym osiągnięciem stało się utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich
Przedsiębiorców. Ma on stać na straży ich praw. Rzecznik ma być apolityczny i bezstronny.
Innym ciekawym rozwiązaniem jest utworzenie punktu informacyjnego
dla przedsiębiorcy.
W „Konstytucji biznesu” znalazła się również ustawa, w której zebrano wszystkie
regulacje dotyczące udziału przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym
w Polsce.
Zasady legislacji przy tworzeniu nowego prawa gospodarczego
Oprócz stworzenia ustawy dotyczącej praw przedsiębiorców ustawodawca podjął się
określenia zasad legislacji utrzymujących przyjęte nowe standardy. Nowymi zasadami
ustawodawca ma kierować się przy tworzeniu prawa dotyczącego działalności gospodarczej.
Najważniejszymi zasadami są:
1) tworzenie nowego prawa tylko w przypadku, gdy nie można osiągnąć określonych
celów innymi środkami.
2) obowiązek ograniczania obciążeń publicznoprawnych przy tworzeniu nowego prawa.
3) obowiązek konsultacji nowego prawa z zachowaniem zasad powszechności,
przejrzystości, responsywności i przewidywalności.
4) tzw. tarcza deregulacyjna czyli obowiązek uprzedniej oceny ewentualnych skutków
społeczno – gospodarczych projektu zmian prawa gospodarczego.
5) okresowe przeglądy prawa gospodarczego przez kompetentne do tego organy w celu
zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców.
6) tzw. test MŚP czyli obowiązek obniżania obciążeń publicznych małych i średnich
przedsiębiorców lub ewentualne podanie informacji o braku takiej możliwości.
7) test zgodności nowego projektu z prawem przedsiębiorców.
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Podsumowanie
Rządowy pakiet „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” ze względu na swoją rolę
i przypisane zadania ma stanowić instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami
rozwojowymi w kraju. Została ona przygotowana w Ministerstwie Rozwoju, pełniącym rolę
centrum zarządzania gospodarczego kraju przy współpracy innych resortów. Najważniejszą
jej część stanowi ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Jest to punkt odniesienia
dla wszystkich przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców. Duże znaczenie ma również utworzenie instytucji Rzecznika Małych
i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik ma stać na straży ich praw.
Wprowadzenie strategii wymusiło konieczność zmian wielu przepisów zawartych
w innych aktach prawnych.
Przyjęte rozwiązania mają poszerzyć sferę wolności gospodarczej, a także wzmocnić
konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach światowych.
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“STRATEGY FOR RESPONSIBLE DEVELOPMENT” AS THE BASIS FOR CHANGES IN THE
POLISH ECONOMIC LAW
Summary: The government bill for changes ‘‘Strategy for Responsible Development” has been the biggest
reform of economic law since the transitional justice in 1989. They are based on the two packages of changes:
“100 Changes for Firms” and “Constitution for Business”.
The first package “100 Changes for Firms”, which came into force on 1 January 2017 comprises three
Acts. The first one, referred to as the Deregulation Act introduced a number of changes in approximately20 laws
meant to simplify running business in various areas. It was followed by the next two big Acts – so called
Creditor Package, i.e. tools for fighting payment backlogs and the amendment to the Code of Administrative
Proceedings, which sped up settling official issues.
The second package “Constitution for Business” introduced 5 laws. The Entrepreneurs Law refers
to simplification of business activity. By another law, the institution of the Spokesperson for small and mediumsize entrepreneurs was introduced. On the grounds of two others, an information point was established for
entrepreneurs and all the regulations on foreign entrepreneurs’ participation in Polish business transactions were
compiled in one Act.
Keywords: Reform, economic development, entrepreneur's law, business activity.
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Adrian Markowski314
FUNKCJONOWANIE I ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWEM
PO ŚMIERCI PRZEDSIĘBIORCY W ZWIĄZKU Z USTAWĄ
O ZARZĄDZIE SUKCESYJNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM
OSOBY FIZYCZNEJ
Streszczenie: Wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej rozwiązania
prawne zmieniają rzeczywistość w zakresie sukcesji przedsiębiorstwa. Celem badawczym pracy jest próba
wskazania funkcji i celów instytucji zarządu sukcesyjnego wraz z przedstawieniem zasadniczych uregulowań
w procesie sukcesji przedsiębiorstwa. Wskazane zostały aspekty ustanowienia zarządu sukcesyjnego, a także
proces samego realizowania zarządu. Rozdział naświetlił kwestie możliwości kontynuacji realizacji wydanych
decyzji związanych z przedsiębiorstwem takich jak koncesje, zezwolenia, licencje i pozwolenia. Istotną zmianą
jest możliwość kontynuowania zawartych umów, w tym także stosunków pracy. W oparciu o dostępną literaturę
rozdział wskazuje zakresy odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu zarządu przedsiębiorstwem.
Ostatnia część opracowania dotyczy zdarzeń powodujących utratę umocowania do pełnienia funkcji zarządcy
sukcesyjnego oraz przesłanki jego wygaśnięcia.
Słowa kluczowe: Zarząd, sukcesja, przedsiębiorstwo, spadek, osoba fizyczna

Wstęp
Ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku, ustawodawca znacząco zmienił formę zarówno samej
sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jak również sposób zarządu przedsiębiorstwem po
śmierci właściciela. Cel regulacji wskazuje art. 1 przedmiotowej ustawy. Artykuł ten stanowi,
iż ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci
przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą we własnym imieniu na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Ustawa normuje także kontynuację działalności gospodarczej wykonywanej
z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa315. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż zarząd
sukcesyjny ma charakter temporalny i może obowiązywać od czasu śmierci nie później
jednak niż do momentu wystąpienia przesłanek powodujących wygaśnięcie zarządu
sukcesyjnego316.
W skład przedsiębiorstwa w spadku według art. 2 ustawy wchodzą składniki materialne
i niematerialne, służące do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę
i stanowiące jego mienie w chwili śmierci. W skład przedsiębiorstwa wchodzą także elementy
majątku nabyte przez zarządcę sukcesyjnego w czasie prowadzenia przez niego
przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie
przedsiębiorcy w chwili śmierci, to pojęcie przedsiębiorstwa w spadku obejmuje całe
to przedsiębiorstwo317.

Mgr, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski, Doktorant.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
Dz.U.2018, poz. 1629, dalej zwana ustawą.
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Celem rozdziału jest przedstawienie najistotniejszych uregulowań ustawy o zarządzie
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz zbadanie ich wpływu
na funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci właściciela.
Ustanowienie zarządu sukcesyjnego
Dla ustanowienia zarządu sukcesyjnego konieczne jest spełnienie trzech przesłanek.
W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi powołać zarządcę sukcesyjnego,
a w konsekwencji powołana osoba musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Ostatnim,
bardziej technicznym elementem powołania zarządcy sukcesyjnego jest wpis do CEIDG318.
W tym miejscu konieczne jest wskazanie momentu ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
Jak stanowi ustawa, chwilą ustanowienia zarządu jest moment śmierci przedsiębiorcy,
gdy wcześniej dokonał on złożenia wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego
powołanego na podstawie art. 9 ust. 1 lub wpis jest dokonany po śmierci przedsiębiorcy
w trybie art. 12 ustawy319. Przepis ten stanowi, iż w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie
został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy zarządcę
sukcesyjnego może powołać jego małżonek, oczywiście w przypadku, gdy przysługuje tej
osobie udział w przedsiębiorstwie, a także spadkobierca ustawowy lub testamentowy
oraz zapisobierca windykacyjny którzy przyjęli spadek lub zapis windykacyjny.
Dla powołania zarządcy sukcesyjnego w powyższych przypadkach wymagana jest zgoda
osób, którym przysługuje łączny udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż 85/100.
Powołanie we wskazanym trybie notariusz zgłasza niezwłocznie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej320.
Ustawa wprowadza ograniczenie czasowe dla powołania zarządcy sukcesyjnego
w trybie art. 12 do dwóch miesięcy od daty śmierci przedsiębiorcy.
Jeśli chodzi o wymagania dotyczące osoby zarządcy sukcesyjnego to na funkcję
tę można powołać osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz wobec
której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności gospodarczej321. Analizując posiadane
przez zarządcę kompetencje, należy stwierdzić, iż jego rolę można porównać
z kompetencjami posiadanymi przez prokurenta. Zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest
prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku i jest on umocowany do dokonywania czynności
sądowych oraz pozasądowych realizowanych w związku z prowadzeniem
przedsiębiorstwa322.
Ustawa stanowi, że funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić tylko
jedna osoba. Gdyby jednak powołany zarządca sukcesyjny zrezygnował z pełnienia
tej funkcji bądź nie mógł jej pełnić w przypadku śmierci, odwołania przez przedsiębiorcę
lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych przedsiębiorca może powołać dalszego
J. Bieluk, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz, Wydawnictwo
C. H. Beck, Warszawa 2019, s. 27.
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zarządcę sukcesyjnego. Wejście takiej osoby w prawa zarządcy sukcesyjnego następuje przy
spełnieniu się którejkolwiek z powyżej wskazanych przesłanek w stosunku do pierwotnie
powołanego zarządcy sukcesyjnego.
Jeśli przedsiębiorca nie powołał zarządcy dalszego, a zaszło jedno ze zdarzeń
wskazanych w art. 11 ust. 2 to zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy dotyczące powołania
zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy323.
Istotną kwestią z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
są czynności zachowawcze. Polegają one na bieżącym prowadzeniu przedsiębiorstwa przez
spadkobierców w sytuacji, gdy nie został powołany zarządca sukcesyjny.
Czynności zachowawcze polegają na dokonywaniu czynności zwykłego zarządu w zakresie
zaspokajania wymagalnych roszczeń przedsiębiorstwa, przyjmowania należności powstałych
przed śmiercią przedsiębiorcy, a także zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych324.
Czynności zachowawczych mogą dokonywać małżonek zmarłego przedsiębiorcy,
gdy przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie, jak również spadkobierca ustawowy
lub testamentowy oraz zapisobierca windykacyjny, którzy przyjęli zapis windykacyjny
bądź spadek. Chcąc precyzyjnie wskazać okres ich realizacji, możliwość ta istnieje w okresie
od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego lub w sytuacji
nieustanowienia zarządu sukcesyjnego do momentu wygaśnięcia uprawnienia pozwalającego
na jego ustanowienie. Czynności te, osoby ich dokonujące realizują w imieniu własnym,
na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku325. Osoby dokonujące czynności
zachowawczych ponoszą jedynie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dokonanie
czynności, do których nie były uprawnione, pod warunkiem, że dokonały ich w złej wierze.
Warto podkreślić, że zobowiązania będące wynikiem realizacji czynności
zachowawczych nie wchodzą do spadku. Podyktowane jest to faktem, iż powstały one po
śmierci przedsiębiorcy. Stanowią one jednak, co oczywiste – składnik przedsiębiorstwa
w spadku326.
Wykonywanie zarządu sukcesyjnego
Zarządca sukcesyjny również, tak jak osoby wykonujące czynności zachowawcze, przez cały
okres wykonywania zarządu działa na rachunek przedsiębiorstwa w spadku.
W okresie wykonywania zarządu sukcesyjnego zarządca bądź osoba wykonująca czynności
zachowawcze, posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy, dodatkowo oznaczoną
zwrotem „w spadku”. Prowadząc przedsiębiorstwo, zarządca nie może przenieść swoich
uprawnień na inną osobę ani ustanawiać pełnomocników do konkretnych czynności prawnych
i faktycznych w ramach zarządu przedsiębiorstwem w spadku.
Jak zostało wskazane powyżej zarządca może swobodnie dokonywać czynności
zwykłego zarządu. Zgoła inaczej ma się kwestia w sytuacji dokonywania czynności
przekraczających ten zakres. Art. 22 ustawy stanowi, iż w takim przypadku wymagana jest
zgoda wszystkich przyszłych właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a gdy brak takiej zgody
P. Blajer, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Pytania i odpowiedzi, Wydawnictwo Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2019, s. 58.
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zezwolenia udzielić musi sąd. Do głównych czynności zwykłego zarządu należy zaliczyć
sprzedaż usług oraz materiałów, przyjmowanie płatności, wypłacanie wynagrodzeń
pracownikom, realizacja uprawnień klientów, regulowanie zobowiązań publicznoprawnych
oraz udział w postepowaniach sądowych i podatkowych327.
Istotnym ograniczeniem swobody działania zarządcy sukcesyjnego jest ograniczenie
kompetencji w sytuacji, gdy udział w spadku przysługuje osobie nieposiadającej zdolności
do czynności prawnych lub mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Uregulowania te dotyczą głównie osób małoletnich, które nie przekroczyły osiemnastego
roku życia. Szerokie uprawnienia w zakresie kontroli wykonywania zarządu sukcesyjnego,
kierując się interesem prawnym małoletniego posiada sąd opiekuńczy. Sąd w szczególności
może określić jakie czynności z zakresu zwykłego zarządu będą wymagać zgody sądu
opiekuńczego, a także może zobowiązać zarządcę sukcesyjnego do przedkładania
szczegółowych raportów z wykonywanej działalności328.
Nieuregulowaną dotychczas kwestią jest ewentualna umowa o zarządzanie
przedsiębiorstwem w spadku zawarta z zarządcą sukcesyjnym. Taka umowa może zostać
zawarta przez samego przedsiębiorcę, dzięki czemu ma on możliwość uregulowania treści
stosunku prawnego w taki sposób, żeby zniwelować potencjalne nieporozumienia pomiędzy
zarządcą sukcesyjnym, a spadkobiercami przedsiębiorstwa. Umowa o zarządzanie
przedsiębiorstwem w spadku z zarządcą sukcesyjnym może również zostać zawarta
po śmierci przedsiębiorcy. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem w spadku ma charakter
umowy nienazwanej, podobnej do kontraktu menedżerskiego. W zakresie kwestii
uregulowanych tą umową powinien poza wynagrodzeniem znaleźć się zakres obowiązków
i kompetencji zarządcy sukcesyjnego329.
Odnosząc się do zakresu obowiązków zarządcy sukcesyjnego, należy podkreślić,
że wykonuje on prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej. Co do zasady nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania
zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, chyba że wyrządzi szkodę
w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków. Chcąc wysnuć tezę generalną,
należy stwierdzić, że za zobowiązania wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku
odpowiedzialność solidarną ponoszą właściciele przedsiębiorstwa.
Jako jeden z podstawowych obowiązków zarządcy sukcesyjnego wskazać należy
sporządzenie i złożenie przed notariuszem wykazu inwentarza przedsiębiorstwa w spadku.
Wykaz taki powinien zawierać kompleksowe zestawienie składników przedsiębiorstwa
z podaniem ich wartości według stanu i cen obowiązujących w chwili śmierci przedsiębiorcy,
a także długi spadkowe mające związek z działalnością gospodarczą zmarłego
przedsiębiorcy330.
W sytuacji, gdy zarządca został powołany z naruszeniem art. 12 ustawy zastosowanie
mają przepisy dotyczące prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia331. W przypadku,
gdy właściciel przedsiębiorstwa w spadku nie uczestniczył w powołaniu zarządcy
P. Blajer, Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem…s. 78.
J. Bieluk, Ustawa o zarządzie…, s. 78-80.
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z naruszeniem przepisów art. 12 ustawy, ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa – do wartości stanu czynnego przedsiębiorstwa
w spadku przypadającej na jego udział, według stanu na dzień, w którym powziął informację
o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego332. Po tym dniu właściciel przedsiębiorstwa w spadku
musi odwołać zarządcę sukcesyjnego lub zażądać tego od osób uprawnionych, co spowoduje
ograniczenie jego odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa. Wskazany powyżej stan czynny spadku jest pojęciem tożsamym z pojęciem
aktywów spadku333.
Ważność decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem
Jedną z zasadniczych zmian wynikających z ustawy o zarządcy sukcesyjnym przedsiębiorcy
osoby fizycznej jest wprowadzenie zasady sukcesji decyzji administracyjnych 334.
Ustawodawca określił jako „decyzje związane z przedsiębiorstwem” wszelkie koncesje,
zezwolenia, licencje oraz pozwolenia, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej,
wydane wobec przedsiębiorcy przez konkretny organ administracji publicznej w formie
decyzji administracyjnej. Osobno będą traktowane decyzje wydane wyłącznie wobec
przedsiębiorcy jako osoby fizycznej.
W przypadku śmierci przedsiębiorcy, decyzja administracyjna wydana w związku
z wykonywaniem działalności gospodarczej wygasa:
− jeśli ustanowiony został zarząd sukcesyjny – co do zasady w terminie trzech miesięcy
od dnia jego ustanowienia,
− w sytuacji, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – co do zasady z upływem
sześciu miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.
Zarządca sukcesyjny ma prawo w terminie trzech miesięcy od ustanowienia zarządu złożyć
do organu administracji, który wydał decyzję, wniosek o potwierdzenie możliwości
wykonywania tej decyzji. Właściwość instytucji ustala się na podstawie materialnego prawa
administracyjnego335. Organ po otrzymaniu wniosku potwierdza w formie decyzji
administracyjnej możliwość dalszego wykonywania pierwotnej decyzji przez zarządcę
sukcesyjnego. Potwierdzenie to jednak obwarowane jest warunkiem spełnienia wymagań
odnośnie uzyskania tej decyzji w odpowiednich przepisach potwierdzonych załączoną
dokumentacją. Niezbędne jest też oświadczenie zarządcy sukcesyjnego o przyjęciu
kompleksowo warunków zawartych w pierwotnej decyzji. Co warte podkreślenia, warunki
mające charakter osobisty uważa się za spełnione pod warunkiem spełnienia ich przez osobę
zarządcy sukcesyjnego. W sytuacji niespełnienia wymaganych ustawowo warunków organ
administracji publicznej odmawia potwierdzenia decyzji, a decyzja związana
z przedsiębiorstwem wygasa z dniem, w którym decyzja o odmowie potwierdzenia
możliwości jej wykonywania przez zarządcę sukcesyjnego stała się ostateczna.
Zarządca sukcesyjny może wykonywać uprawnienia wynikające z decyzji, jeśli spełnia
wskazane powyżej wymogi, od dnia złożenia wniosku o potwierdzenie decyzji
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
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administracyjnej. Obowiązki, których termin wykonania upłynął w okresie od dnia śmierci
przedsiębiorcy do dnia złożenia wniosku, zarządca sukcesyjny jest obowiązany wykonać
niezwłocznie po terminie, w którym decyzja potwierdzająca możliwość wykonywania przez
niego decyzji pierwotnej stała się prawomocna. Jeśli zarządca sukcesyjny przestał pełnić
zajmowaną funkcję, kolejny zarządca ma możliwość złożenia wniosku o potwierdzenie
możliwości wykonywania intersującej go decyzji w terminie trzech miesięcy od momentu
wykreślenia poprzedniego zarządcy z rejestru CEIDG336. Aspekt konieczności uzyskania
kolejnego potwierdzenia decyzji przez nowego zarządcę sukcesyjnego nakazuje
przedsiębiorcy lub osobom wykonującym czynności zachowawcze roztropnie i w sposób
przemyślany podchodzić do wyboru osoby zarządcy337.
Naturalną konsekwencją opisywanych powyżej czynności będzie przeniesienie na
nowego właściciela przedsiębiorstwa decyzji związanych z przedsiębiorstwem. Wniosek ten
nowy właściciel musi wystosować w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci
przedsiębiorcy w sytuacji nieustanowienia zarządu sukcesyjnego bądź również sześciu
miesięcy od daty wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Organ administracji publicznej wyda
pozytywną decyzję w sytuacji spełnienia tożsamych przesłanek jak w przypadku zarządcy
sukcesyjnego, tj. właściciel spełnia wymagania odnośnie uzyskania tej decyzji zawarte
w odpowiednich przepisach – potwierdzonych załączoną dokumentacją oraz złożył
oświadczenie o przyjęciu kompleksowo warunków zawartych w pierwotnej decyzji.
Dodatkowo właściciel musi przedłożyć pisemną zgodę pozostałych właścicieli
przedsiębiorstwa w spadku na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem.
Również jak w przypadku zarządcy sukcesyjnego, warunki mające charakter osobisty uważa
się za spełnione pod warunkiem spełnienia ich przez osobę nowego właściciela
przedsiębiorstwa. W sytuacji niespełnienia wymaganych ustawowo warunków organ
administracji publicznej odmawia potwierdzenia decyzji, a decyzja związana
z przedsiębiorstwem wygasa z dniem, w którym decyzja o odmowie potwierdzenia
możliwości jej wykonywania przez nowego właściciela stała się ostateczna.
W sytuacji nie złożenia wniosku przez nowego właściciela o przeniesienie decyzji,
wygasa ona z upływem sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
Analogicznie jak w przypadku zarządcy sukcesyjnego – wnioskodawca, którym jest nowy
właściciel, obowiązany jest wykonać powiązane z decyzją związaną z przedsiębiorstwem
obowiązki, których termin wykonania upłynął w okresie od dnia wygaśnięcia zarządu
sukcesyjnego do dnia złożenia wniosku o przeniesienie na niego decyzji związanej
z przedsiębiorstwem. Obowiązek ten należy wykonać niezwłocznie.
Art. 45 ustawy normuje kwestie dalszego prowadzenia działalności regulowanej
lub wymagającej wpisu do odpowiedniego rejestru. Podobnie jak sukcesja decyzji
administracyjnych, zasadniczym ułatwieniem w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa
osoby fizycznej jest procedura sukcesji utrzymania wpisów do rejestrów działalności
regulowanej338. Zarządca sukcesyjny ma prawo złożyć do organu prowadzącego rejestr
działalności reglamentowanej wniosek o zmianę oznaczenia działalności, dodając człon
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
Dz. U. 2018, poz. 1629.
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„w spadku”, dzięki czemu wpis przedsiębiorcy nie ulega wykreśleniu z rejestru.
Dodatkowo zarządca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych
do wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru. Warunki osobiste do uzyskania
wpisu uznaje się za spełnione, jeśli spełnia je zarządca sukcesyjny. Gdy zarządca przestał
pełnić funkcję, nowy zarządca może złożyć wniosek o zmianę wpisu przedsiębiorcy
w terminie dwóch miesięcy od daty wykreślenia poprzedniego zarządcy z rejestru CEIDG 339.
Podatki i pozostałe daniny publiczne
W celu zapewnienia ciągłości i łatwości rozliczeń podatkowych związanych z działalnością
gospodarczą po śmierci przedsiębiorcy, ustawa przyznaje przedsiębiorstwu w spadku
podmiotowość w zakresie podatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Podatnikiem nie będzie zatem zarządca sukcesyjny, ani po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego
spadkobierca340. Rolą zarządcy sukcesyjnego jest bieżące regulowanie podatków i danin
publicznych. Przedsiębiorstwo w spadku jest natomiast podatnikiem podatku dochodowego
(PIT), podatku VAT, akcyzy, podatku tonażowego i okrętowego oraz podatku od gier
hazardowych. Kluczowym jest fakt, że dla celów podatkowych wykorzystywany jest NIP
zmarłego przedsiębiorcy co zapewni ciągłość rozliczeń z organami podatkowymi oraz ułatwi
im oraz kontrahentom identyfikację przedsiębiorcy.
Do końca roku podatkowego, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo
w spadku kontynuuje model opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego.
W kolejnym roku przedsiębiorstwo może zmienić formę opodatkowania.
Dochód przedsiębiorstwa można skorygować o stratę poniesioną i nieodliczoną przez
zmarłego przedsiębiorcę. Kontynuacji podlega również amortyzacja środków trwałych.
W kwestii podatku VAT przedsiębiorstwo staje się podatnikiem z chwilą śmierci
przedsiębiorcy, pod warunkiem, iż wpisał on do CEIDG zarządcę sukcesyjnego. Jeżeli zarząd
sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny powinien
tylko zaktualizować zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). W przypadku zmiany zarządcy
sukcesyjnego w trakcie trwania zarządu powinien on poinformować o tym właściwego
Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Przy podatku akcyzowym dla niektórych rodzajów działalności istotne jest pełne
zachowanie ciągłości. Dotyczy to głównie działalności objętej systemem zezwoleń
akcyzowych lub wpisem do rejestru pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz działalności
prowadzonej na podstawie decyzji w przedmiocie zwolnienia z obowiązku złożenia
zabezpieczenia akcyzowego oraz zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego.
Przedsiębiorstwo w spadku po śmierci przedsiębiorcy może korzystać także
z interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która została wydana za jego życia.
Należy to poczytywać jako kolejne ułatwienie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa po śmierci
właściciela zapewniające jego płynne działanie341.
Nowością w podatku od spadków i darowizn jest zwolnienie z podatku, dla osób spoza
kręgu najbliższych krewnych przedsiębiorcy dziedziczących przedsiębiorstwo po zmarłym.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
Dz. U. 2018, poz. 1629.
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Ze zwolnienia mogą również korzystać osoby niespokrewnione z przedsiębiorcą.
Aby skorzystać ze zwolnienia osoba dziedzicząca przedsiębiorstwo w terminie sześciu
miesięcy od daty stwierdzenia nabycia spadku będzie musiała zgłosić nabycie
przedsiębiorstwa w spadku właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Dodatkowo musi
kontynuować prowadzenie przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 2 lat od jego nabycia.
Zwolnienie w tym trybie bezwzględnie zachęca do kontynuowania prowadzenia działalności
gospodarczej,
co zapewne było celem ustawodawcy.
Zasadniczą różnicę ustawa wprowadza przy zwolnieniu z podatku od spadków
i darowizn w przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez najbliższych krewnych
przedsiębiorcy. Zwolnienie to nie jest uwarunkowane dalszym prowadzeniem
przedsiębiorstwa przez te osoby.
W odniesieniu do pozostałych danin publicznych i podatków ustawa nie wprowadza
zasadniczych zmian. Nie została też przyznana podmiotowość prawna przedsiębiorstwu
w spadku342.
Kontynuacja stosunków pracy
Kolejną istotną kwestią, daleko pozytywnie oddziaływującą na płynność funkcjonowania
przedsiębiorstwa, jest możliwość kontynuowania stosunków pracy po śmierci przedsiębiorcy.
Opierając się na regulacjach kodeksu pracy, należy stwierdzić, iż co do zasady umowy
z pracownikami wygasają z dniem śmierci przedsiębiorcy343. Zasada ta nie ma jednak
zastosowania w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci
przedsiębiorcy, będącego jednocześnie pracodawcą. W takiej sytuacji zapewniona jest pełna
ciągłość stosunków pracy, co w konsekwencji daje pewność zatrudnienia i komfort
pracownikom344. W przypadku tym, umowa o pracę z pracownikiem wygasa dopiero z dniem
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego z wyjątkiem przypadku gdy w trybie art. 23 1 kodeksu
pracy nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę.
Kodeks pracy reguluje także sytuację, gdy co prawda nie ustanowiono zarządu
sukcesyjnego, ale osoba uprawniona do czynności zachowawczych ma prawo uzgodnić
w trybie porozumienia stron z pracownikiem, że stosunek pracy będzie kontynuowany
na zasadach obowiązujących dotychczas. W innym przypadku umowa o pracę wygasa
z upływem trzydziestu dni od daty śmierci przedsiębiorcy. Przez trzydzieści dni od śmierci
pracodawcy – jeśli nie zostało zawarte porozumienie wskazane powyżej – istnieje
ewentualność, że pracownicy mogą utracić prawo do wynagrodzenia. Okres ten do czasu
wygaśnięcia umowy o pracę jest dla pracownika okresem usprawiedliwionej nieobecności 345.
Dowodem na kontynuację działania przedsiębiorstwa jest fakt ponownego zatrudniania
pracowników w tej same grupie zawodowej w sytuacji późniejszego niż w dniu śmierci
Sukcesja firm jednoosobowych, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
Praktyczny poradnik. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Listopad 2018, s. 55-59.
https://www.mpit.gov.pl/media/65689/broszura_Sukcesja_19112018.pdf (dostęp 17.01.2019).
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przedsiębiorcy, powołania zarządcy sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny powinien zatrudnić
na poprzednio obowiązujących warunkach pracownika, którego umowa o pracę wygasła
z powodu śmierci pracodawcy, jeżeli pracownik ten zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia
w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Jeśli pracownik zgłosi tego
rodzaju prośbę w sytuacji, gdy dojdzie do ponownego zatrudniania pracowników w tej samej
grupie zawodowej, zarządca sukcesyjny obowiązany jest zatrudnić go przy zachowaniu
wcześniej obowiązujących warunków346. Jako podstawowe kryterium w zakresie kolejności
zatrudnienia poszukiwanych pracowników należy wskazać kolejność zgłoszeń zamiaru
powrotu do pracy347.
Dotychczasowy stan prawny wykluczał, co do zasady możliwość płynnego
kontynuowania działalności przez spadkobierców, w związku z czym pracownicy zostawali
pozbawieni adresatów ich ewentualnych uprawnień czy roszczeń. W podobnie niekorzystnej
sytuacji był sam przyszły przedsiębiorca, stając przed potencjalnym problemem braku
pozostających w zatrudnieniu pracowników w firmie348.
Utrata umocowania do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego
Zarząd sukcesyjny w swej konstrukcji jest rozwiązaniem czasowym (temporalnym).
Jego ustanowienie daje możliwość następcom prawnym na spokojne podjęcie decyzji co do
losów przedsiębiorstwa. Zarząd sukcesyjny nie może trwać dłużej niż dwa lata. Tylko
w wyjątkowych okolicznościach okres jego trwania może być przedłużony do lat pięciu od
dnia śmierci przedsiębiorcy.
Przedłużenia okresu zarządu sukcesyjnego może dokonać tylko sąd, na wniosek każdej
osoby, na czyją rzecz działa zarządca sukcesyjny. Przedłużenie nastąpić może tylko
z ważnych, wykazanych przez wnioskodawcę przyczyn349.
Utrata umocowania do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego może odbyć się
w jednym z poniższych trybów:
− odwołania zarządcy sukcesyjnego,
− rezygnacji zarządcy sukcesyjnego,
− śmierci,
− ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych,
− gdy orzeczono wobec zarządcy środek karny albo środek zabezpieczający, polegający
na zakazie prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującej działalność
gospodarczą wykonywaną przez przedsiębiorstwo.
W sytuacji odwołania zarządcy, przedsiębiorca składa mu w tym przedmiocie oświadczenie
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy zachowaniu takiej samej formy
zrezygnować z pełnionej funkcji może sam zarządca sukcesyjny. Ustawa nie określa
przyczyn, przy zaistnieniu których przedsiębiorca może odwołać zarządcę sukcesyjnego.
Sukcesja firm jednoosobowych, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
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W związku z tym faktem należy wnioskować, że powodem jego odwołania może być każda
przyczyna związana z utratą zaufania przedsiębiorcy do powołanej osoby350. Dla dokonania
aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, wymagana jest zgoda osób,
którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku większy niż połowa.
Odwołać zarządcę sukcesyjnego może także sąd w przypadku rażącego naruszenia
wykonywanych obowiązków. Sąd może jednocześnie, na wniosek uprawnionej
do powoływania zarządcy osoby, powołać nowego zarządcę sukcesyjnego.
Zarządca sukcesyjny może po śmierci przedsiębiorcy sam zrezygnować z powierzonej
mu funkcji. Aby tego dokonać musi złożyć oświadczenie przed notariuszem, po czym
zobowiązany jest jeszcze pełnić swoją funkcję przez dwa tygodnie. Wyjątek stanowi sytuacja,
gdy wcześniej został powołany kolejny zarządca sukcesyjny. Ograniczenia w zakresie
rezygnacji zarządcy sukcesyjnego może w pewnych zakresach zawierać jego umowa
z przedsiębiorcą351.
Szerszym zagadnieniem jest wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego. Generalnie, zarząd
sukcesyjny wygasa z chwilą, z którą przedsiębiorstwo w spadku w całości przechodzi w ręce
jednej osoby, a może to nastąpić w chwili uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu
nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania
europejskiego poświadczenia spadkowego352. Zarząd sukcesyjny wygasa także
we wskazanych poniżej przypadkach:
− gdy upłynęły dwa miesiące od daty śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden
ze spadkobierców przedsiębiorcy nie przyjął spadku ani zapisobierca windykacyjny
nie przyjął zapisu windykacyjnego którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo,
− gdy upłynął miesiąc od daty wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z CEIDG, jeśli
nie powołano nowego zarządcy sukcesyjnego,
− z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
− z upływem dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy,
− w szczególnych przypadkach w terminie dłuższym niż dwa lata, w sytuacji, gdy sąd
z ważnych przyczyn przedłuża zarząd sukcesyjny, jednak na okres nie dłuższy niż pięć
lat od daty śmierci przedsiębiorcy353.
Zakończenie
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w pewnym sensie
zrewolucjonizowała zagadnienie sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej. Wprowadzenie przedmiotowej ustawy wydaje się
być niezbędnym krokiem legislacyjnym.
Ciągłe zmiany w gospodarce, jej wzrost oraz aspekt rozwoju firm, w tym również
prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spowodowało
konieczność zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania. W przypadku spółek prawa
handlowego nie występuje problem z zachowaniem ciągłości funkcjonowania firmy z uwagi
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na to, że to spółki są podmiotem praw. Zgoła inaczej i mniej korzystnie wygląda ta kwestia
w przypadku przedsiębiorstw podlegających wpisowi do CEIDG.
Wśród wielu rozwiązań ustawowych poprawiających płynność funkcjonowania
przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy na szczególną uwagę zasługują przepisy
dotyczące umożliwienia kontynuowania stosunków pracy z zatrudnionymi pracownikami.
Poza umożliwieniem zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa, rozwiązania
te zwiększają poczucie pewności pracy i bezpieczeństwa wśród zatrudnionych.
Aspekt społeczny tych uregulowań jest nie do przecenienia.
Kolejnym rozwiązaniem o ogromnym znaczeniu są przepisy znacząco przyśpieszające
możliwość korzystania z koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń, związanych
z wykonywaniem działalności gospodarczej, wydane wobec przedsiębiorcy przez konkretny
organ administracji publicznej w formie decyzji administracyjnej. Decyzje te bardzo często
pozwalają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zasadniczych dla siebie obszarach i bez ich
potwierdzenia funkcjonowanie to zostało by zagrożone.
Znaczącym aspektem jest również przyznanie podmiotowości prawnej przedsiębiorstwu
w spadku na gruncie relacji prawno-podatkowych. Firma w zakresie rozliczeń podatkowych
ma możliwość posługiwania się numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy, skorygowania
dochodu o stratę poniesioną, a nie odliczoną przez zmarłego przedsiębiorcę
oraz kontynuowania amortyzacji środków trwałych.
Praktyka w stosowaniu ustawy wskaże ewentualne luki i niedoskonałości wymagające
poprawy. Samo jednak wprowadzenie ustawy należy oceniać jako krok pozytywny,
ułatwiający funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela oraz działanie
niezbędne w aktualnej sytuacji gospodarczej i prawnej.
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FUNCTIONING AND MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE AFTER THE DEATH
OF THE ENTERPRENEUR IN RELATIONS TO THE ACT ON THE SUCCESSION MANAGEMENT
OF AN ENTERPRISE OF A NATURAL PERSON
Summary: The solutions introduced by the act on the succession management of an enterprise of a natural
person change the reality within the scope of the succession of an enterprise. The research objective of this work
is an attempt to indicate functions and objectives of the succession management institution including
presentation of the underlying settlements in the process of the enterprise succession. There are presented aspects
of establishment of succession management as well as the process of implementation of the managament itself.
The chapter provides an insight to the issues of posibilities to continue the realization of the issued decisions
related to the enterprise such as concessions, consents, permits and licences. A significant change which has
been introduced is the possibility of continuation of the concluded contracts including employment relationship.
In compliance with the available literature the chapter presents the scope of responsibility for the particular
members in the process of enterprise management. The last part of the analysis deals with cases which bring
about the loss of authorisation to hold the position of a succession manager and conditions of its expiration.
Keywords: Management, succession, enterprise, inheritance, natural person.
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Jerzy Paśnik354
WYBRANE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PRAWA
DO LEGITYMIZACJI ZMIAN USTROJU GOSPOPDARCZEGO
W POLSCE (1919-1956)
Streszczenie: Celem opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów wykorzystania prawa
w kształtowaniu ustroju gospodarczego państwa polskiego po II wojnie światowej, zarówno na poziomie
rozwiązań konstytucyjnych, jak i ustawowych. Autor swoje rozważania rozpoczął od prezentacji rozwiązań
konstytucyjnych obowiązujących w okresie II Rzeczypospolitej, uwzględniających skutki przeprowadzenia
reformy rolnej przewidziane w ustawach z 1920 i 1925 r. a następnie skrótowo przedstawił koncepcje zmian
tego ustroju zawarte w programach głównych ugrupowań politycznych, działających w okupowanym kraju i na
emigracji. Zasadniczą część opracowania Autor poświęcił na przedstawienie prawnych aspektów budowy przez
ówczesną władzę nowego ustroju gospodarczego. Ustrój ten oparto o społeczną własność środków produkcji
i planowanie gospodarcze a w sferze rolnictwa na indywidualnych gospodarstwach rolnych, którego źródłem
była nacjonalizacja przemysłu oraz reforma rolna i osadnictwo na Ziemiach Zachodnich. W dalszych
rozważaniach Autor wskazał na konsekwencje ekonomiczne tych działań, z jednej strony pozbawiające i to bez
odszkodowania, właścicieli dotychczasowych zakładów przemysłowych i majątków ziemskich, z drugiej,
przerzucające koszty industrializacji państwa na ludność chłopską przez odpłatne przydzielanie przejętych
w ramach reformy nieruchomości rolnych i nałożenie trwających przez ponad ćwierć wieku obowiązkowych
dostaw produktów rolnych.
Słowa kluczowe: Ustrój gospodarczy, ustrój rolny, konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego,
konstytucyjne zasady ustroju rolnego, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu.

Zagadnienia wstępne
Lata 1944-1989 to okres, w którym zarówno w Polsce jak i w pozostałych państwach Europy
Środkowo-Wschodniej dwukrotnie doszło do bezprecedensowych zmian ustroju politycznego
i gospodarczego. Najpierw kapitalizm został zastąpiony ustrojem określanym jako
socjalistyczny, by po niespełna półwieczu powrócono do ustroju poprzedniego.
Wydarzenia te były przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli nauk
społecznych (m.in. historii, politologii czy ekonomii).
Nie wdając się jednak w prezentację, ani też ocenę wyników tych zainteresowań można
z daleko idącym uproszczeniem stwierdzić, że były one oparte na dwóch założeniach.
Pierwsze miało charakter ogólny i wyrażało się, jeżeli nie w akceptacji, to przynajmniej
w braku uzewnętrznionego sprzeciwu dla przeprowadzonych po wojnie zmian
własnościowych. Drugie z kolei, o wymiarze stricte metodologicznym, polegało na
zastosowaniu metod badawczych właściwych dla danej dziedziny nauki, co w konsekwencji
powodowało jednostronną ocenę tych wydarzeń.
I tak, powojenna historiografia na podstawie dostępnych albo celowo dobranych źródeł
opisywała genezę i przebieg tych zmian ustrojowych 355. Z kolei politolodzy poczynione
ustalenia konfrontowali z założeniami programowymi poszczególnych ugrupowań
politycznych356, natomiast ekonomiści przebieg reform analizowali w aspekcie makro
Prof. nadzw. dr hab., Akademia Humanistyczna im A. Gieysztora w Pułtusku.
Zob, np. N. Kołomejczyk, B Syzdek: Polska w latach 1944-1949, Warszawa 1971, s. 84-144. Jest przy tym
rzeczą charakterystyczną, że historycy zaliczany do kręgów opozycji politycznej, np. Krystyna Kersten czy
Maria Turlejska w swoich opracowaniach unikali podejmowania problematyki zmiany ustroju gospodarczego.
356
Por.np A. Bodnar: Ekonomika i polityka. Podstawowe zależności, Warszawa 1980, s. 128-131.
354
355
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i mikroekonomicznym traktując je, jako elementy konieczne dla stworzenia gospodarki
socjalistycznej357.
Jednocześnie opracowania te pomijały prawne aspekty działań, albowiem ich autorzy,
jeżeli w ogóle uwzględniali te kwestie, to w praktyce ograniczali się do powołania
i ogólnikowego skomentowania określonego aktu jako prawnej legitymizacji tych działań.
Podobna tendencja występowała w naukach prawnych, przy czym można wyróżnić dwa
okresy. W pierwszym, obejmującym lata tuż powojenne, dominował pogląd o społecznej
podstawie do przeprowadzanych zmian ustrojowych, które były legitymizowane stosownymi
aktami ustawodawczym358. W drugim, począwszy od końca lat 70-tych, problematykę ustroju
gospodarczego zaczęto badać zarówno na poziomie empirycznym (rozumianym jako opis
pewnej rzeczywistej organizacji przebiegu procesów ekonomicznych w tym relacji między
państwem a gospodarką) jak i poziomie normatywnym (polegającym przez uogólnieniu norm
prawnych, wyznaczających te procesy i relacje)359.
Unikano przy tym nie tylko rozważań o charakterze systemowym, a więc dotyczących
całościowej oceny uwarunkowań faktycznych i prawnych ram oraz zakresu obowiązujących
w tym względzie aktów normatywnych, ale odniesienia się do praktyki stosowania
poszczególnych aktów.
Tymczasem już nawet pobieżny przegląd ustawodawstwa z okresu II Rzeczypospolitej
wskazuje, że obowiązujące przed wojną ustawy zasadnicze, istniejący ustrój gospodarczy
ujmowały statycznie i nawet pośrednio nie uwzględniały faktu realizacji dwóch kolejnych
reform rolnych.
Z kolei zawarty w przepisach konstytucji z 1952 r. opis ustroju gospodarczego został
stworzony ex post i to po zakończeniu wdrażanych nieprzerwanie przez 8 lat aktów rangi
ustawowej, zmieniających w sposób zasadniczy dotychczasowe stosunki własnościowe
i determinujące istotę nowego ustroju gospodarczego. Jednocześnie już samo zestawienie
regulacji ustawowych w ujęciu przedmiotowym wskazuje na przyjęcie przez ówczesne
władze określonej chronologii działań, jak również etapów w ramach poszczególnych
obszarów gospodarki. Zróżnicowany też był terytorialny zasięg i głębokość tych działań.
W rezultacie, ograniczenie się wyłącznie do egzegezy stosownych unormowań
nie ujmuje kontekstu sytuacyjnego charakteryzującego się, zarówno po odzyskaniu
niepodległości w 1918 r., jak i po zakończeniu działań wojennych w 1945 r., radykalizacją
części społeczeństwa i w konsekwencji skłaniającego ówczesne władze do rozładowania
napięć przez zmianę niektórych aspektów istniejącego dotychczas porządku politycznego
i społecznego państwa.
Istotne w tym opisie wydają się również uwarunkowania natury ekonomicznej,
tj. uwzględnienie kosztów wprowadzanych zmian i wskazanie zarówno ich beneficjentów
jak i ponoszących koszty.

357

Zob. np. O. Lange: Podstawowe zagadnienia okresu budowy socjalizmu (w:) O. Lange: Pisma ekonomiczne
i społeczne 1930-1960, Warszawa 1961, s. 49 -58; B Minc: Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa 1961,
s.41-65, 532-568.
358
S. Rozmaryn: Polskie prawo państwowe, Warszawa 1949, s.153- 177, tenże: Konstytucja jako ustawa
zasadnicza PRL, Warszawa 1961, s.66-67.; A. Burda Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977, s. 118-123.
359
Szerzej - A. Domańska: Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnoporównawczym,
Warszawa 2001, s. 4- 9 i powołana tam literatura przedmiotu.
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Podniesione uwagi wskazują jednoznacznie na celowość interdyscyplinarnego
spojrzenia na omawianą kwestię, w ramach której zasygnalizowane zostaną wybrane
uwarunkowania faktyczne, istniejące w momencie podjęcia decyzji o zmianach ustroju
gospodarczego, sposób ujęcia ustroju w przepisach konstytucyjnych i wreszcie sposób
ustawowego ukształtowania zakresu tych zmian.
Sposób prezentacji zasygnalizowanych zagadnień w żadnym stopniu nie pretenduje do
całościowego ich ujęcia, lecz raczej stanowi próbę wskazania obszarów rzeczywistości,
wymagających zbadania.
Na potrzeby niniejszego opracowania, za punkt wyjścia przyjęto semantyczne ujęcie
terminu „ustrój gospodarczy”, rozumianego jako całokształt stosunków produkcyjnych
panujących w państwie w określonej fazie jego rozwoju w sferze organizacji przemysłu,
rolnictwa i handlu360 a więc część ustroju danego państwa, określającą całokształt stosunków
własności361.
Biorąc pod uwagę obowiązującą w naukach prawnych hierarchię źródeł prawa,
rozważania zostaną poczynione najpierw na poziomie rozwiązań konstytucyjnych, a w dalszej
kolejności - regulacji o charakterze ustowowym.
Normatywne i faktyczne uwarunkowania ustroju gospodarczego w okresie
II Rzeczypospolitej i okupacji
1. Regulacje konstytucyjne
Obowiązujące w okresie II Rzeczypospolitej ustawy zasadnicze marginalnie traktowały
kwestię ustroju gospodarczego.
W zatytułowanym „Rzeczypospolita” rozdziale I konstytucji marcowej362 został
wymieniony obowiązek uzyskania ustawowego upoważnienia dla zadysponowania majątkiem
państwowym (art. 6) a więc mieniem stanowiącym własność państwa.
Szerzej potraktowano niektóre aspekty ustroju gospodarczego w rozdziale V,
zawierającym katalog praw i obowiązków obywatelskich, gdzie w art. 99 stwierdzono,
że podstawę ustroju Rzeczypospolitej stanowi własność, a jej ograniczenie mogło nastąpić ze
względu na „wyższą użyteczność” i za odszkodowaniem363. Odrębnie potraktowano obrót
ziemią, który nie mógł mieć charakteru nieograniczonego i tym samym dopuszczono
możliwość przymusowego jej wykupu przez państwo jak i ustalenia zasad obrotu, mających
zapewnić istnienie indywidualnych gospodarstw rolnych, stanowiących podstawę ustroju
rolnego. Przyjęto też zasadę ustawowego określania rodzajów mienia i zakresu ustanawiania
wyłącznej własności państwa.

Zob. np. M. Szymczak (red.): Słownik języka polskiego, tom pierwszy A-K, Warszawa 1978, s. 682-683
i tom trzeci R-Ż, Warszawa 1981, s. 627; St. Dubisz (red.): Uniwersalny słownik języka polskiego,
r. $ T-Ż, Warszawa 2003, s. 1052-1053.
361
B. Hołyst (red,) Wielka encyklopedia prawa, Warszawa 2005, s. 1122.
362
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 44, poz. 267 z późn.zm.).
363
Powołany przepis nie precyzował zasad ustalania wymiaru odszkodowania jednak doktryna i orzecznictwo
stanęły na gruncie pełnego odszkodowania, przez co sprzeczne z konstytucją stał się przepis art. 13 ustawy
o reformie rolnej z 1920 r., przewidujący prawo do odszkodowania w wysokości 50% rzeczywistej wartości.
Szerzej – R. Jastrzębski: Reforma rolna po drugiej wojnie światowej. Ustawodawstwo państwa polskiego,
Cz. P-H, tom LXX – 2018. Z. 1, s. 115-116 i powołana tam literatura.
360
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Jeszcze bardziej skrótowo problem potraktowała konstytucja kwietniowa z 1935 r.364,
która jedynie powieliła obowiązek ustawowego upoważnienia dla zbycia lub obciążenia
nieruchomego majątku państwowego w wartości powyżej 100 tys. złotych (art. 51)
a uchylając w art. 81 ust.2 konstytucję marcową utrzymała w mocy jej art. 99.
Przedstawiony wyżej sposób regulacji ustroju gospodarczego był typowy dla
większości obowiązujących ustaw zasadniczych365 i tym samym stały się dla ówczesnej nauki
prawa podstawą do sformułowania poglądu, że zasadą fundamentalną państwa polskiego jest
nienaruszalność własności.
Jednocześnie w rozważaniach uwzględniano fakt, że własność indywidualna pełni
funkcję społeczną i nie ma charakteru absolutnego i taki wyjątek od zasady nienaruszalności
własności uczyniono dla przymusowego wykupu ziemi dla celów reformy rolnej.
Wykluczono natomiast możliwość nawet stopniowego uspołeczniania poszczególnych gałęzi
przemysłu366. Nie wyłączono natomiast możliwości przejęcia w bezterminowy
i wykonywany na koszt dotychczasowego właściciela zarząd nad przedsiębiorstwami, których
działalność albo nie była wykonywana, albo ich funkcjonowanie leżało w interesie państwa
lub miało charakter użyteczności publicznej367.
Zasadne było więc twierdzenie innego przedstawiciela doktryny prawa – Władysława
Leopolda Jaworskiego, że mienie pozostające w zarządzie państwa (rzeczy publiczne)
i poddane działaniu prawa publicznego miało charakter wyjątkowy, podobnie jak możliwość
wywłaszczenia na cel publiczny368, a tym samym II Rzeczypospolita była pod względem
gospodarczym państwem liberalnym369. Takie podejście było jeszcze bardziej widoczne
w naukach ekonomicznych, gdzie prym wiedli zwolennicy liberalizmu, natomiast poglądy
etatystyczne były w mniejszości370.
2. Regulacje ustawowe
Przegląd przedwojennych regulacji dotyczących ustroju rolnego zdaje się wskazywać
na nie tylko ekonomiczne motywacje przyświecające ich uchwaleniu, albowiem zostały one
przedstawione w uchwale Sejmu z dnia 10 lipca 1919 r.,371 ustanawiającej nie tylko
podmiotowy i przedmiotowy zakres przyszłej regulacji, ale mającej tworzyć nowy ustrój
rolny państwa.
I tak:
− głównymi beneficjentami reformy, w myśl postanowień uchwały, miała być tzw. stała
służba dworska, zdemobilizowani żołnierze, bezrolni i byli właściciele gospodarstw
364

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. nr 30, poz. 227).
Zob. S. Jarosz-Żukowska: Przedmiot i specyfika ochrony własności w przepisach konstytucyjnych – ujęcie
polskie na tle porównawczym (w:) U. Kalina-Prasznic (red.): Własność w prawie i w gospodarce, Wrocław
2017, s. 15-16.
366
W. Komarnicki: Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 2008, s. 565-567.
367
Odpowiednio: art.1 ust. 2 – 4 dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu
państwowego. (Dz. Urz. P. Pol. nr 21. Poz. 67). Akt ten był poprzedzony dekretem z dnia 23 listopada 1918 r.
o sekwestrze zakładów państwowych (Dz. Urz. P. Pol. nr 17, poz. 43), przewidującym czasowy zarząd
wszystkimi przedsiębiorstwami, które po wojnie nie zostały przejęte przez właścicieli.
368
W.L. Jaworski: Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924, s. 159-165.
369
M. Jaśkowski: Władysław Leopold Jaworski o prawie, państwie i konstytucji, Warszawa 1996, s. 113.
370
Szerzej- S. Duda: Liberalizm a etatyzm. Dyskusje o gospodarczej roli państwa w Polsce w okresie
międzywojennym, Annales UMCS, vol.XXXII/XXXIII, s. 35-54.
371
Uchwała Sejmu ustawodawczego z dnia 10 lipca 1919 r. w przedmiocie zasad reformy rolnej, druk nr 839.
365
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karłowatych (pkt. 10) a w sposób pośredni również mieszkańcy wielkich miast
i ośrodków przemysłowych jako korzystający ze stworzonych na przejętych gruntach
ogrodów robotniczych praz osiedlający się w nowotworzonych koloniach (pkt.5);
− źródłem gruntów przeznaczonych na cele reformy były w pierwszej kolejności grunty
państwowe, następnie nieruchomości należące do członków dynastii państw
zaborczych, dobra rosyjskiego Banku Włościańskiego i pruskiej Komisji
Kolonizacyjnej, dobra kościelne tzw. martwej ręki i pokościelne martwej ręki
i niektórych instytucji, nabyte w czasie wojny w wyniku spekulacji i w ostatniej
kolejności – pozyskane przez państwo w drodze przymusowego wykupu (pkt 4);
− przyszły ustrój rolny tworzyć miały indywidualne gospodarstwa o średnim areale
25 mórg (ok. 14 ha), folwarki dotychczasowych ziemian o powierzchni w granicach
60-180 ha i to bez względu na dotychczasowy obszar (odpowiednio pkt 10 i pkt 6)
i nowoutworzone państwowe gospodarstwa specjalistyczne (11), które co do zasady
miały być własnością państwa (pkt.7).
Konfrontując powyższe treści uchwały z postanowienia ustawy o reformie rolnej z 1920 r. 372
należy wskazać, że:
− pewnym zmianom uległ faktyczny krąg beneficjentów, którymi mogli być tylko
obywatele polscy i mający przygotowanie zawodowe do pracy w rolnictwie (art. 28),
rozszerzony przez uwzględnienie jako szczególnie uprzywilejowanej kategorii
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ograniczony przez jednoczesne wyłączenie
mieszkańców miast (art. 29);
− utrzymany został jako obowiązujący, a zawarty w pkt 4 uchwały, katalog rodzajów
nieruchomości przeznaczonych na cele reformy a poszerzony o szczególne rodzaje
nieruchomości niewłaściwie gospodarowanych lub wykorzystywanych przez
dotychczasowych właścicieli (art.1);
− pewnym modyfikacjom uległ model ustroju rolnego, co wyraziło się w zwiększeniu
maksymalnego areału gospodarstw indywidualnych do 15 ha i odpowiednio
do 23 i 45 ha w odniesieniu do gospodarstw karłowatych oraz położonych na wschodzi
i zachodzie kraju (art. 27), pominięto natomiast w rozwiązaniach istnienie
specjalistycznych gospodarstw państwowych oraz upaństwowienie lasów.
Warto przy tym wspomnieć o kolejnych aktach związanych z reformą rolną, tj. o ustawie
o przejęciu na własność państwa majątków na ziemiach przyznanych Polsce przez traktat
wersalski a należących do obywateli Niemiec373 oraz ustawie o upaństwowieniu niektórych
majątków ziemskich, przeznaczonych na zaopatrzenie żołnierzy i wykonanie reformy rolnej
a położonych w 22 powiatach na ówczesnych kresach wschodnich374.
Katalog ten dopełniały:

Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U. nr 70, poz. 462 z późn.zm).
Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju podpisanego
w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku (Dz. U nr 70, poz. 467) i uzupełniona ustawą z dnia 25 września 1922 r.
w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U nr 89. Poz.806).
Były one poprzedzone ustawą z dnia 4 marca 1920 r. o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemieckich
(Dz. U. nr 25, poz.113).
374
Zob. art.4 i art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziem w niektórych
powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U nr 4 z 1921 r., poz. 17).
372
373
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− ustawa z 1920 o środkach przeznaczonych na sfinansowanie reformy375;
− ustawa z 1921 r. o przymusowym wykupie gruntów dla przewidywanej urbanizacji
Warszawy376 będąca rozwinięciem art. 26 ustawy o reformie rolnej;
− ustawa z dnia 25 września 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca
1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. nr 89, poz. 806).
Uchwalona w 1925 r. kolejna ustawa o reformie rolnej377 deklarująca w art. 1 dążenie
do ustroju rolnego opartego na indywidualnych gospodarstwach rolnych, co do zasady
zachowała główne kierunki rozwiązań swojej poprzedniczki, albowiem:
− beneficjentami parcelacji byli tylko obywatele polscy, z wyłączeniem osób skazanych
za przestępstwa przeciwko państwu i za dezercję (art. 52 ust.1 i 3), którzy posiadali
przygotowanie do pracy w rolnictwie i zachowaniem przyjętej kolejności
pierwszeństwa nabycia przez dzierżawców i zarządców parcelowanych nieruchomości,
weterani i inwalidzi wojskowi, rodziny po poległych żołnierzach, absolwenci szkół
rolniczych i uchodźcy polityczni (art. 53);
− zachowane zostały co do zasady dotychczasowe źródła pozyskiwania nieruchomości na
cele reformy z tym jednak zastrzeżeniem, że wobec dóbr kościelnych zastosowanie
miały postanowienia konkordatu a nadto wprowadzono szereg wyłączeń obejmujących
zarówno majątki ziemskie i lasy (odpowiednio – art. 2 ust.1, art. 4 ust.1 i art. 5);
− zmianie uległy niektóre dotychczasowe zasady kształtowania ustroju rolnego,
wyrażające się w przyjęciu rocznego kontyngentu parcelacyjnego w wysokości 200.000
ha (art. 11 ust.1), przyjęciu areału 20 ha a na kresach i ziemiach zachodnich 35 ha, jako
docelowej wielkości nowoutworzonych gospodarstw rolnych, a dla gospodarstw
ogrodniczo-warzywnych - 5 ha (art. 50 ust.1 i 2) oraz objęciem wykupem
przymusowym majątków powyżej 35 ha powierzchni (art. 3 ust. 1).
W okresie swojego obowiązywania ustawa była pięciokrotnie nowelizowana378, a nadto dla
jej wykonania wydano dodatkowo 10 aktów rangi ustawowej379.
Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o tymczasowych środkach dla sfinansowania reformy rolnej
(Dz. U. nr 70, poz. 468).
376
Ustawa z dnia 21 czerwca 1921 r. o przymusowym wykupie majątków ziemskich, znajdujących się
w promieniu 15 kilometrów od centrum miasta stołecznego Warszawy, na cele przewidziane w art. 26 ustawy
z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. nr 63, poz. 386).
377
Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. nr 1 z 1926 r., poz. 1).
378
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej: z dnia : 13 lutego 1928 r. o pomieszczaniu majątku w wykazie
innych nieruchomości, poddanych przymusowemu wykupowi na parcelację (Dz. U. nr 15, poz.111), z dnia
11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa
i reform rolnych (Dz. U. nr 67, poz. 622) i z dnia 24 października 1934 r. o wynagrodzeniu za nieruchomości
ziemskie, przymusowo wykupywane na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej
lub przejęte na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych
powiatach Rzeczypospolitej (Dz. U. nr 94, poz. 843) oraz ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o wynagrodzeniu za
nieruchomości ziemskie, wypłacanemu na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1928 r. o wykonaniu reformy
rolnej (Dz.U. nr 31, poz. 265).
379
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej: z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania
planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy
(Dz. U. nr 114, poz. 973), będącym wykonaniem art. 12 ustawy o reformie rolnej, z dnia 19 listopada 1927 r.
o likwidacji umów dzierżawnych, dotyczących gruntów parcelowanych (Dz. U. nr 106, poz. 909)
a rozwiązującym z mocy prawa umowy dzierżawy gruntów podlegających parcelacji, z dnia 28 grudnia 1927 r.
o uregulowaniu ciężarów i wierzytelności, ciążących na przymusowo wykupionych nieruchomościach rolnych
(Dz. U. nr 3 z 1928 r., poz. 22), ustanawiającym jako pułap obowiązków wysokość ustalonego wynagrodzenia,
z dnia 7 lutego 1928 r. o przymusowym wykupie na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskich osób
375
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Próbując zatem ocenić znaczenie przeprowadzonych w okresie istnienia
II Rzeczypospolitej reform rolnych, należałoby w pierwszej kolejności przypomnieć
podstawowe dane liczbowe, co już samo w sobie jest trudnym zadaniem, albowiem
w literaturze istnieją rozbieżności. I tak, Cz. Madajczyk podaje, że w latach 1919-1938
rozparcelowano ogółem 2.570.176 hektarów, w tym 867.376 ha w ramach reformy z 1920 r.
i 1.702.800 ha w okresie realizacji reformy z 1925 r., tworząc ogółem 143.434 nowe
gospodarstwa (odpowiednio- 46.400 i 97.034), obejmujące 629.900 nabywców380;
Cz. Noniewicz wskazuje, że w tym samym okresie parcelacji poddano ogółem 2.484 tys. ha,
z których utworzono ok. 154 tys. nowych gospodarstw o średniej powierzchni 9,32 ha,
natomiast 503 tys. gospodarstw zostało powiększonych381, zaś według ustaleń K. Konopki
w latach 1922-1938 rozparcelowano 2.650 tys. ha. 382.
Bez względu na podniesione rozbieżności, jeżeli uznać za wiarygodne stwierdzenia
R. Jastrzębskiego, że w wyniku wykonania obu ustaw o reformie rolnej odsetek gospodarstw
chłopskich wzrósł o 13% a odsetek majątków ziemskich zmalał o 16%, to wynikły z tych
reform zakres zmian w dotychczasowej strukturze agrarnej wsi nie sposób uznać nie tylko za
przełomowy, ale nawet znaczący, co już przed wojną spotkało się z krytyką383.
III. Uwarunkowania faktyczne i polityczne ustroju gospodarczego Polski w czasie
II wojny światowej
1. Uwarunkowania gospodarcze ziem polskich w latach II wojny światowej
Klęska wrześniowa spowodowała zajęcie całego terytorium II Rzeczypospolitej przez
III Rzeszę, ZSRR i Słowację, które wprowadziły na nich swój porządek prawny. Na ziemiach
wcielonych do Rzeszy oraz w Generalnym Gubernatorstwie majątek państwa polskiego oraz
obywateli polskich pochodzenia żydowskiego został skonfiskowany, wieś była zobowiązana
do dostarczania kontyngentów, zaś zakłady przemysłowe zostały objęte nadzorem
komisarycznym384.
nieobecnych (Dz. U. nr 16, poz. 119), dotyczące majątków objętych przymusowym zarządem z uwagi na
nieobecność właściciela przed dniem 1 stycznia 1922 r., z dnia 16 lutego 1928 r. o Funduszu Obrotowym
Reformy Rolnej (Dz. U. nr 21, poz. 175, ustanawiające nowe zasady finansowania reformy rolnej i zastąpione
ustawą z dnia 9 marca 1932 o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. nr 26,poz.236), z dnia 24 lutego
1928 r. o wyłączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego (Dz. U. nr 23, poz. 203), wyłączające spod
parcelacji grunty do 10 ha a położone w enklawach leśnych, z dnia 6 marca 1928 r. o skutkach naruszenia
przepisów przy parcelacji prywatnej (Dz. U. nr 27, poz. 247), wprowadzające obowiązek dokończenia parcelacji,
z dnia 7 marca 1928 r. o powództwie cywilnym o odszkodowanie z tytułu wynagrodzenia za nieruchomości
przymusowo wykupione lub przejęte na rzecz Państwa ( Dz. U. nr 27,poz.253), określające zasady i tryb
dochodzenia roszczeń uzupełniających z tytułu określenia ceny nieruchomości oraz ustawy: z dnia 25lutego
1932 r. w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych ( Dz. U. nr 25, poz. 216), zmniejszająca areał gruntów
podlegających parcelacji., ż dnia 9 marca 1932
380
Cz. Madajczyk: Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce 1918-1939, Warszawa 1956, s. 367.
Nieco wcześniej jednak Autor ten podaje, że w latach 1919-1925, realizując postanowienia powyższych ustaw
ogółem rozparcelowano 740.688 ha, przy czym najwięcej w latach 1921-1922 (odpowiednio - 162.846 ha
i 176.228 ha), w tym na cele osadnictwa wojskowego 126.688 ha. – tamże, s. 216.
381
Cz. Noniewicz: Istota reformy rolnej w II Rzeczypospolitej, Optimum- Studia ekonomiczne nr 6 z 2016 r.,
s. 79.
382
K. Konopka: Konieczność reform agrarnych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939), Economy and
Management nr 1 z 2009 r., s. 13.
383
R. Jastrzębski: op. cit., s. 117-119.
384
M. Freiherr du Prel: Das Generalgouvernement, Wien 1942, s. 111; Sonja Schwaneberg: Eksploatacja
gospodarcza Generalnego Gubernatorstwa przez Rzeszę Niemiecką w latach 1939-1945, Pamięć
i sprawiedliwość s. 134-138, 140-141.
133

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

Z kolei na kresach wschodnich okupanci radzieccy wywłaszczyli polskich chłopów
i ziemian z ich gospodarstw, a zakłady przemysłowe znacjonalizowali385.
Rozwój wydarzeń a zwłaszcza przyjęta pomiędzy aliantami formuła spotkań
tzw. wielkiej trójki i podejmowanie przez nią uzgodnień co do przyszłego porządku
geopolitycznego w Europie objeła również sprawę przyszłych granic państwa polskiego oraz
podstaw jego ustroju politycznego.
Kwestie te były podnoszone w trakcie wszystkich trzech spotkań, zaś ostateczne
rozstrzygnięcia zapadły w Poczdamie. Tam też ustalono, że Polska w ramach rekompensaty
za zajęte przez Armię Czerwoną w 1939 r. terytoria otrzyma dawne Prusy Wschodnie oraz
część obszaru Rzeszy do Odry i Nysy a zamieszkujący tam dotychczas Niemcy zostaną
wysiedleni386.
Te same kwestie były przedmiotem dyskusji toczonej przez władze emigracyjne
oraz krajowe, przy czym na podkreślenie zasługują dwa momenty. Pierwszy, że miano
świadomość, że niemożliwy jest pełny powrót do stosunków przedwojennych, w tym
i gospodarczych a wyrażane przez kierownictwo przedwojennych ugrupowań politycznych
koncepcje koniecznych zmian ustrojowych nie zawsze były aprobowane przez doły partyjne.
Drugi wyrażający się w powstaniu i działalności skrajnej lewicy, widzącej swojego protektora
w ZSRR i pozostającej w opozycji do rządu na emigracji.
Przedstawiając powyższe uwarunkowania w największym możliwie skrócie należy
odnotować, że zarówno rząd na uchodźstwie jak i związane z nim ugrupowania polityczne
działające w okupowanym kraju, godząc się co do konieczności przeprowadzenia po wojnie
zmian w ustroju gospodarczym i rolnym nie potrafiły jednak wypracować wspólnego poglądu
co do zakresu tych zmian387.
Zupełnie odmienną taktykę przyjęła PPR i współdziałające z nią ugrupowania, które od
samego początku swojego działania propagowały w prasie konspiracyjnej ideę likwidacji
w drodze reformy rolnej wielkiej własności ziemskiej, która miała być rozdzielona wśród
bezrolnych i małorolnych388 oraz nacjonalizacji całego przemysłu389.
Ustrój gospodarczy w prawie PRL
1. Regulacje konstytucyjne
Obowiązujące przez pierwsze lata po wojnie uregulowania ustrojowe, za wyjątkiem ustawy
konstytucyjnej z 1947 r, o zasadach organizacji i funkcjonowania organów ówczesnego
państwa390 nie miały umocowania w akcie rangi konstytucyjnej.
385

Zob.np. M. Wierzbicki: Sowiecka polityka ekonomiczna na ziemiach wschodnich przedwojennej Polski
(tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941, Pamięć i Sprawiedliwość nr 8/1 z 2009 r.,
s. 211-213.
386
Zob. np. L. Pastusiak: Teheran, Jałta, Poczdam. Wielka Trójka o zachodniej granicy Polski, Niepodległość
i Pamięć nr 1 z 2017 r., s. 81-100.
387
Szerzej: Cz. Madajczyk: Sprawa reformy rolnej w Polsce 1939-1944. Programy, taktyka, Warszawa 1961,
s. 65-165.
388
Zob.np. W. Góra (red.) Reforma rolna PKWN. Materiały i dokumenty, Warszawa 1959, passim,
Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warszawa 1965, s. 47-49.H. Słabek: Dzieje polskiej reformy rolnej
1944-1948, Warszawa 1972, s. 30-107,
389
Por. J.W. Gołębiowski: Walka PPR o nacjonalizację przemysłu, Warszawa 1961, s. 54-68,
tenże: Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warszawa 1965, s. 47-49.
390
Była to ustawa konstytucyjna o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. nr 18, poz. 71 z późn.zm.).
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W ówczesnej doktrynie prawa konstytucyjnego zastosowanie miały wskazane
w manifeście lipcowym Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 r.
tzw. podstawowe zasady konstytucji z 1921 roku. Do zasad tych nie zaliczono jednak
przepisu art. 99 o ochronie własności prywatnej, 391, nie został on również uwzględniony
w deklaracji Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw
i wolności obywatelskich, w której jedynie zadeklarowano realizację prawa do ochrony
mienia obywateli392.
Kwestie te ujęto dopiero w konstytucji z 1952 r.393, która w odniesieniu do:
a/ ustroju gospodarczego:
− wprowadziła zasady gospodarki planowej oraz likwidacji klas społecznych „żyjących
z wyzysku robotników i chłopów” (art. 3 ust. 2 i 4);
− skonkretyzowała jego istotę, którą stanowiły społeczne środki produkcji, wymiany,
komunikacji i kredytu, działające na podstawie narodowego planu gospodarczego
i monopol państwa w handlu zagranicznym (art. 7 ust. 1 i 4) a którego źródłem było
tzw. mienie ogólnonarodowe, obejmujące złoża mineralne, wody, lasy państwowe,
kopalnie, drogi, transport, kolejowy, powietrzny i wodny, środku łączności, banki
państwowe, państwowe przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne i leśne (art. 8);
b/ ustroju rolnego ustanowiła dualizm form własności, tj. indywidualną własność chłopską
podlegającą szczególnej ochronie prawnej (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 12) oraz własność
spółdzielni produkcyjnych, których działalność była popierana przez państwo
(art. 10 ust. 2 i 3).
2. Regulacje ustawowe
A. Ustrój rolny
Prezentacja rozwiązań ustawowych kształtujących ustrój gospodarczy PRL zostanie
rozpoczęta od regulacji odnoszących się do ustroju rolnego z uwagi na fakt, że zostały one
uchwalone w pierwszej kolejności, na co niewątpliwy wpływ miała ówczesna struktura
społeczna, w której około 70 % stanowiła ludność chłopska.
Przegląd ustawodawstwa w tym zakresie wskazuje, że ówczesna władza tworzyła ustrój
rolny przez wydawanie szeregu aktów w dłuższym przedziale czasowym. I tak:
- zasadnicze znaczenie w tym względzie miał dekret z 1944 r. o reformie rolnej394, w którym
zadeklarowano upełnorolnienie gospodarstw o areale poniżej 5 ha, utworzenie gospodarstw
dla bezrolnych mieszkańców wsi, gospodarstw ogrodniczo-warzywniczych oraz pozyskanie
gruntów dla kolonii i ogródków działkowych ludności miejskiej (art. 1 ut.2), przy czym nowe
gospodarstwa rolne miały mieć średnio powierzchnię 5 ha, a gospodarstwa ogrodnicze

Szerzej - K. Działocha, J. Trzciński: Zagadnienie obowiązywania konstytucji marcowej w Polsce Ludowej
1944-1952, Wrocław-Warszawa-Kraków -Gdańsk 1977, s. 119-131.
392
M. Adamczyk, S.Pastuszka: Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791-1982, Warszawa 1985,
s. 304-305.
393
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952
r. (Dz. U. nr 33, poz. 232). W niniejszym tekście podaje się numerację przepisów obowiązująca do czasu
wydania w 1976 r. tekstu jednolitego, w którym w odniesieniu do omawianych zagadnień zmieniono jedynie
numerację poszczególnych artykułów.
394
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy
rolnej (tekst jedn. Dz. U. nr 3 z 1945 r., poz.13.
391
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i warzywnicze – 2 ha (art. 12 ust.2) i co do zasady nie mogły być przedmiotem obrotu
(art. 13 ust.1).
Jako źródło dla reformy wskazano grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
państwa niemieckiego i obywateli niemieckich, osób skazanych za przestępstwa przeciwko
państwu lub skonfiskowanych na innej podstawie oraz grunty stanowiące własność lub
współwłasność osób fizycznych lub prawnych o areale powyżej 100 ha powierzchni ogólnej
lub powyżej 50 ha użytków rolnych a w województwach pomorskim, poznańskim i śląskim
powyżej 100 ha powierzchni ogólnej (art. 2).
Beneficjenci, przydziały ziemi otrzymywali odpłatnie (art. 15), natomiast
dotychczasowi właściciele rozparcelowanych majątków mogli otrzymać w innym powiecie
gospodarstwo o powierzchni do 5 ha lub zamiennie – zaopatrzenie pieniężne urzędnika
państwowego (art. 19). Poszczególni Autorzy nie są zgodni co do zasięgu reformy rolnej.
Zdaniem J. Sądeja, działaniem dekretu objęto łącznie 9707 majątków ziemskich
o powierzchni około 3.49 mln ha, z czego rozparcelowano 1,2 mln ha pomiędzy 387.000
rodzin, co oznacza, że niemal 2,3 mln ha w istocie upaństwowiono395.
R. Jastrzębski twierdzi z kolei, że parcelacją objęto obszar 2.384.400 ha, które rozdzielono
pomiędzy 601.500 rodzin396:
− na mocy dekretu z 1944 o lasach397 na własność Skarbu Państwa przeszły wszystkie
lasy i grunty leśne o powierzchni powyżej 25 ha łącznie ze znajdującymi się na nich
nieruchomościami i ruchomościami (art. 1 ust.1). Przepisy dekretu dopuszczały ponadto
możliwość przejęcia również o areale poniżej 25 ha (art. 3) a powierzchnia przejętych
nieruchomości przekroczyła 3,5 mln ha398;
− w myśl art. 1 dekretu z 1945 r.399 o przejęciu niektórych nieruchomości na cele reformy
rolnej i osadnictwa przeznaczone zaliczono do nich nieruchomości należące
do przesiedleńców do ZSRR oraz nieruchomości rolne samowolnie rozparcelowane;
− zgodnie z treścią art.1 ustawy z 1948 r.400 o przejęciu niektórych lasów, na własność
państwa przeszły z mocy prawa wszystkie lasy i grunty leśne należące do związków
samorządu terytorialnego (ust.1) oraz nieużytki i grunty rolne, o ile planie
zagospodarowania przestrzennego zostały przewidziane do zalesienia (ust.2);
− na mocy art. 1 dekretu z 1949 r.401 o przejęciu niektórych nieruchomości na wschodniej
granicy, na własność państwa przeszły nieruchomości przyległe do pasa granicznego
w województwa białostockim, lubelskim, rzeszowskim i krakowskim (ust.1), ale
Zob. np. J. Sądej: Podstawy prawne przejęcia nieruchomości ziemskich w Polsce w latach 1944-1950,
Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowskiej, vol. XI z 2004 r., s.225.
396
R. Jastrzębski op. cit. s. 135.
397
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów
na własność Skarbu Państwa (Dz. U. nr 15, poz. 82).
398
N. Kołomejczyk, B. Syzdek: Polska w latach 1944-1949. Zarys historii politycznej, Warszawa 1968, s. 80.
399
Dekret z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej
i osadnictwa (Dz. U. nr 57, poz 321). Niezależnie od powyższego mienie przesiedleńców do ZSRR było
przedmiotem odrębnej regulacji, tj. dekretu z dnia 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia
pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR (Dz. U. nr 59, poz. 318)
400
Dekret z dnia 7 kwietnia 1948 r. o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej
w okresie wojny 1939-1945 (Dz. U nr 20, poz. 138).
401
Dekret z dnia 27 lipca 1948 r. o przejęciu na własność Państwa nie pozostających we faktycznym władaniu
właścicieli nieruchomości ziemskich, położonych w niektórych powiatach województwa białostockiego,
lubelskiego, rzeszowskiego i krakowskiego (Dz. U. nr 46, poz.339).
395
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również nieruchomości w powiatach biłgorajskim i krasnystawskim oraz w powiatach
brzozowskim i przeworskim, jeżeli nie pozostawały we faktycznym władaniu ich
właścicieli (ust.2). Odrębnego natomiast pokreślenia wymaga kwestia wywłaszczenia
działających w Polsce Kościołów i związków wyznaniowych na mocy ustawy z 1950
r.402 o Funduszu Kościelnym.
Zgodnie z jej postanowieniami wszelkie nieruchomości należące do tych Kościołów przeszły
na własność państwa (art. 1 ust.21w zw. z art. 2 ust.1), jednak z wyłączeniem gospodarstw
proboszczy o areale do 100 ha położonych na terenie województw pomorskiego,
poznańskiego i śląskiego oraz 50 ha na pozostałym terenie jako podstawy ich utrzymania
(art.1 ust. 20) a także miejsc wykonywania kultu religijnego, siedzib zakonów i organów
kościelnych (art. 2 ust. 2 i 3). Oficjalne dane o powierzchni przejętych na tej podstawie
nieruchomości nie są znane, a w opracowaniach na ten temat podaje się wielkość od 89 tys.
do nawet 155 tys.403.
Na szczególną uwagę zasługuje problematyka kształtowania ustroju rolnego
na Ziemiach Zachodnich i Północnych, albowiem stosowne akty z jednej strony mają
zastosowanie tylko dla tej części terytorium, unormowania odnoszą się zarówno do ustroju
rolnego jak i gospodarczego.
W związku z tym stwierdzić należy, że problem mienia poniemieckiego został
uregulowany ostatecznie w dekrecie z 1946 r.404 przewidującym przejęcie bez odszkodowania
majątku państwa niemieckiego i b. Wolnego Miasta Gdańsk Rzeszy Niemieckiej,
ich obywateli oraz osób prawnych i spółek a także osób zbiegłych do nieprzyjaciela,
z wyjątkiem osób narodowości polskiej lub prześladowanych przez Niemcy (art. 2 ust.1).
Majątek ten w myśl postanowień ustawy z 1946 r.405 o ustroju rolnym ziem miał być
przede wszystkim przeznaczony na tworzenie gospodarstw rolnych o przeciętnym areale
od 7 do 15 ha i zwiększony w odniesieniu do gospodarstw hodowlanych do 20 ha,
z wyjątkiem gospodarstw ogrodniczych nie powinien był przekraczać 5 ha. (art. 1 ust.1 w zw.
z art. 9)406. Uprawnionymi do ich otrzymania byli obywatele polscy i ludność miejscowa,
legitymująca się obywatelstwem polskim (art. 14 ust. 1 i 2), przy zachowaniu pierwszeństwa
przydziału dla zdemobilizowanych żołnierzy i inwalidów wojskowych oraz funkcjonariuszy
organów bezpieczeństwa, ich rodzin, repatriantów i miejscowych właścicieli karłowatych
gospodarstw (art. 18).
Nabycie własności następowało odpłatnie, z bonifikatą dla zdemobilizowanych
żołnierzy oraz repatriantów z dawnych kresów (art. 21 ust. 1 w zw. z art. 23 ust.1).

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom
posiadania gospodarstw rolnych i utworzenia Funduszu Kościelnego (Dz. U. nr 9, poz. 87).
403
Szerzej – J. Paśnik: Finansowanie ubezpieczeń społecznych duchownych a zasada ochrony praw słusznie
nabytych, Przeg. Pr. Publ. Nr 1 z 2013 r., s. 38-39.
404
Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. nr 13, poz. 87).
Był poprzedzony ustawą z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. nr 19, poz. 97)
a jeszcze wcześniej dekretem 2 dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U nr 9, poz.
45).
405
Dekret z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego
Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. nr 49, poz. 279).
406
Będące wówczas w opozycji PSL postulowało parcelację gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha – zob.
R. Turkowski: Opozycja parlamentarna w KRN i Sejmie ustawodawczym 1945-1947, Warszawa 1997, s. 130.
402
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Na cele osadnictwa na Ziemiach Zachodnich przeznaczono ok. 3.685 tys. ha, z których
utworzono 466,9 tys. gospodarstw407.
Ostateczne uregulowanie kwestii reformy i osadnictwa nastąpiło w 2 etapach.
Pierwszym był dekret z 1955 r.408 o uwłaszczeniu, zgodnie z którym dzierżawcy gruntów
państwowych mogli za opłatą wystąpić o nadanie im tytułu własności, jeżeli okres dzierżawy
wynosił co najmniej 3 lata (art. 1 w zw. z art. 3). Z kolei w etapie drugim, na mocy przepisów
ustawy z 1958 r.409 o uporządkowaniu spraw reformy rolnej przewidziano sprzedaż
nieruchomości przejętych na podstawie dotychczasowych przepisów na cele reformy rolnej
(art. 1), przeprowadzanej z zachowaniem określonej kolejności uprawnionych, którzy musieli
się legitymować kwalifikacjami rolniczymi (art. 3 w zw. z art. 2). Na uwagę zasługuje treść
art. 9 ustawy, zgodnie z którym państwo nabywało własność nieruchomości rolnych
i leśnych, którymi faktycznie władało.
Na koniec tej części rozważań nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej kwestii,
tj. o nałożeniu na chłopów i trwającego ponad ćwierć wieku obowiązku dostarczania
za symbolicznym wynagrodzeniem określonych produktów rolnych, który nawet przez
przedstawicieli oficjalnej ekonomii był interpretowany jako podatek, nałożony na ludność
chłopską410.
Został on zapoczątkowany dekretem z sierpnia 1944 r.411
o świadczeniach rzeczowych PKWN i był egzekwowany do chwili zniesienia stanu wojny
w grudniu 1945 r. Równolegle i na mocy rozporządzeń wydawanych przez Prezesa Rady
Ministrów z powołaniem się na ustawę z 1939 r.412 o świadczeniach rzeczowych, zostały
wprowadzone obowiązkowe dostawy zbóż, mleka, mięsa i jaj kurzych 413,
których obowiązywanie zostało uchylone dopiero w 1967 r.414.
W istocie jednak przestały być one wykonywane już na początku lat 50-tych, kiedy to
zostały wydane kolejne akty rangi ustawowej o obowiązkowych dostawach zbóż,
ziemniaków, zwierząt rzeźnych oraz o realizacji zaległości w ich dostawach415, które zostały
zniesione dopiero ustawą z 1971 r.416.
N. Kołomejczyk, B. Syzdek: op. cit., s. 79.
Dekret z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną
i osadnictwem (Dz. U. nr 18, poz. 107).
409
Ustawa z dnia 12 marca 1958 o uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy
rolnej (Dz. U. nr 17, poz.71).
410
O. Lange: op. cit., s. 57.
411
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 sierpnia 1944 r. o wojennych świadczeniach
rzeczowych – obowiązkowych dostawach mięsa, mleka i siana (Dz. U. nr 3, poz. 10)
412
Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz. U. nr 30, poz. 200).
413
Odpowiednio – rozporządzenia prezesa Rady Ministrów: z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach
zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych
(Dz. U. nr 6, poz. 23), mleka dla Państwa (Dz. U. nr 6, poz. 24), mięsa na rzecz Państwa (Dz. U. nr 6, poz. 26)
i z dnia 16 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa (Dz. U nr 7, poz. 31).
414
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz. U. nr 44, poz. 220).
415
Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. u. nr 32, poz. 214), dekret z dnia
28 sierpnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach ziemniaków (Dz. U. nr 37, poz. 255), dekret z dnia 1 grudnia
1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. nr 50, poz. 244) i ustawa z dnia 13 grudnia 1957
r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych
(Dz. U. nr 62, poz. 337). Warto jednocześnie przypomnieć, że obowiązkowe dostawy ziemniaki zostały
wprowadzone rok wcześniej na podstawie dekretu z dnia 8 października 1951 r. o zabezpieczeniu dostaw
ziemniaków ze zbiorów 1951 r. (Dz. U. nr 52, poz. 368).
416
Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt
rzeźnych (Dz. U. nr 27, poz. 253.).
407
408
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B. Ustrój gospodarczy
Początków działań nacjonalizacyjnych powojennych władz należy dopatrywać się
w szerokim stosowaniu przedwojennych przepisów o zarządzie państwowym (zob. przyp.
nr 13), które dawały prawną podstawę do przejęcia w wyłączne korzystanie i na koszt
dotychczasowego właściciela, każdego podmiotu gospodarczego a nadto pozwalało na
zewidencjowanie ich majątku. Kwestia ta została rozwiązana dopiero w ustawie z 1958 r.417.
Nie można też zapominać, że w ostatnich miesiącach 1944 r. i przez cały 1945 r. był
realizowany dekret o reformie rolnej, trwały też działania wojenne, nie zostały jeszcze
ustalone granice państwa i wątpliwa wydawała się zdolność tworzonych organów państwa do
równoczesnego przeprowadzenia nacjonalizacji przemysłu, którego znaczna część znajdowała
się rękach niemieckich.
Z tych względów dopiero pod koniec 1945 r. został przedłożony projekt ustawy
nacjonalizacyjnej, który w zamierzeniu jej inicjatorów miał spełniać 2 podstawowe zadania.
Pierwszym było stworzenie suwerenności gospodarczej jako podstawy demokratycznego
ustroju politycznego państwa. Drugim zaś było osiągnięcie celów doraźnych za jakie uznano
konieczność szybkiej odbudowy kraju na podstawie ogólnopaństwowego planu
gospodarczego i zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczeństwa, których realizacja nie
była niemożliwa w warunkach gospodarki kapitalistycznej418.
Uchwalona w styczniu 1946 r.419 ustawa nacjonalizacyjna przewidywała przejęcie
na własność państwa:
− bez odszkodowania całego majątku wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych,
górniczych, komunikacyjnych, bankowych ubezpieczeniowych i handlowych
a należących do Rzeszy lub b. Wolnego Miasta Gdańska, ich obywateli (z wyłączeniem
osób narodowości polskiej lub narodowości prześladowanej), niemieckich i gdańskich
osób prawa prywatnego oraz spółek lub kontrolowanych przez niemieckie lub gdańskie
osoby fizyczne lub państwowe (art. 2 ust. 1), z wyłączeniem przedsiębiorstw
skonfiskowanych lub przejętych przez podmioty niemieckie lub gdańskie ( art. 2 ust.4);
− za odszkodowaniem przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego, włókienniczego,
poligraficznego, komunikacji, łączności i częściowo spożywczego oraz inne
przedsiębiorstwa, mogące zatrudnić na jedną zmianę powyżej 50 pracowników
(art. 3 ust. 1), z wyłączeniem przedsiębiorstw stanowiących własność związków
samorządowych, spółdzielni lub ich związków (art. 3 ust.2).
Właścicielom znacjonalizowanych przedsiębiorstw należało się odszkodowanie,
wypłacane w papierach wartościowych w ciągu jednego roku od dnia ustalenia wymiaru tego
odszkodowania (art. 7 ust. 1 i 2).
W istocie jednak stosowne w tym względzie akty wykonawcze nie zostały wydane
i z powodu tego zaniechania uprawnieni nie mają materialnej podstawy do roszczenia

Zob. ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem
państwowym (Dz. U. nr 11, poz. 37).
418
H. Minc: O przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, Łódź 1946, s. 9-12.
419
Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki
narodowej (Dz. U. nr 3, poz. 17).
417

139

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

o wypłatę odszkodowania420. Wyjątek w tej mierze stanowiło mienie zagranicznych osób
fizycznych i prawnych, albowiem władze polskie w latach 1948-1971 zawarło ogółem
13 umów indemnizacyjnych, na mocy których 15 państwom zostało wypłacone
zryczałtowane odszkodowanie za przejęte przedsiębiorstwa oraz 2 umowy, przewidujące tzw.
indywidualne pośrednie odszkodowanie421.
Powołana ustawa nie była jedynym aktem nacjonalizacyjnym, albowiem w późniejszym
czasie uchwalono upaństwowienie aptek i ich mienia oraz dóbr niemajątkowych 422, taboru
żeglugi śródlądowej obejmującego statki bez napędu o wyporności 30 ton i statki
z napędem od 25 KM423, a ponadto przejęto bez odszkodowania majątek rozwiązanych
fundacji424.
Zakończenie
Poczynione uwagi uprawniają do sformułowania następujących wniosków końcowych:
1. Regulacje dotyczące stosunków własnościowych i udziału państwa w gospodarce
określone jako ustrój gospodarczy państwa znalazły swoje odzwierciedlenie w systemie
prawa polskiego, zarówno na poziomie konstytucyjnym jak i ustawowym,
choć nastąpiło to w zróżnicowany sposób. Stosowne w tej mierze unormowania
konstytucyjne, choć dzieliło je tylko 30 lat, bazują na zupełnie innych założeniach
filozoficznych i ekonomicznych; konstytucja marcowa była wyrazem tendencji
indywidualistycznych i liberalnych, konstytucja bierutowska bazowała na nadrzędności
interesu zbiorowego i gospodarki planowej.
Ta różnica znalazła swoje odzwierciedlenie nie tylko w sferze treści obu aktów, ale
nawet stricte redakcyjnej; w konstytucji marcowej zasady ustroju gospodarczego są pochodną
prawa własności jednostki, w konstytucji bierutowskiej stanowią wyodrębniony rozdział
o charakterze ustrojowym.
2. Narzędziem rzeczywistej zmiany istniejącego ustroju gospodarczego były akty rangi
ustawowej, których rola była jednak szersza niż tylko regulacja bieżących stosunków
własnościowych, albowiem dodatkowo legalizowały przejęcie mienia, należącego
dotychczas do innego państwa i pozyskanego w wyniku zmian politycznych,
tj. po upadku państw zaborczych i powstania państwa polskiego czy zmian
terytorialnych po II wojnie światowej.
Charakterystycznym i jednocześnie kolejnym wspólnym elementem było to,
że zasadnicze zmiany wprowadzała określona jedna ustawa a konieczne elementy
uzupełniające zawierały kolejne ustawy.
3. Oceniając przedwojenne ustawy o reformie rolnej przez pryzmat stopnia realizacji
założonych przez nie celów, jakim były poprawa ówczesnej struktury agrarnej
w wyznaczanej z jednej strony przez wielką własność ziemską, z drugiej natomiast
Zob. decyzja ETPC z dnia 3 października 2017 r., nr 1680/08, Lex nr 2381150. Szerzej
– S. Jarosz-Żukowska: Sprawa nacjonalizacji przemysłu w Polsce przed ETPC (w:) R. Balicki, M. Jabłoński:
Dookoła wojtek. Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, Wrocław 2018,
s. 247-256.
421
Por. W. Dudek: Od nacjonalizacji do prywatyzacji, Katowice 1995, s. 45-57.
422
Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o przejęciu na własność Państwa (Dz. U. nr 1, poz.1).
423
Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa (Dz. U. nr 6, poz.
36).
424
Dekret z dnia 24 kwietnia o zniesieniu fundacji (Dz. U. nr 25, poz. 172).
420
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przez wielką ilość gospodarstw o małej powierzchni oraz rozładowanie bezrobocia
na wsi nadziały dla bezrolnych, należy stwierdzić, że żadne z tych celów nie został
osiągnięty.
Przyczyny takiego stanu rzeczy miały charakter zarówno obiektywny (odpłatność
parcelacji, wielki kryzys gospodarczy skutkujący obniżeniem opłacalności produkcji rolnej)
jak i subiektywny, wynikający ze sposobu wykonywania ustawy w praktyce, mającego
niekiedy wręcz znamiona sabotażu.
4. Podjęte przez powojenne władze zmiany ustroju gospodarczego nastąpiły
w szczególnych warunkach geopolitycznych (dominujący wpływ ZSRR, zmiany
terytorialne państwa i konieczność zagospodarowania pozyskanych terenów Ziem
Zachodnich i Północnych) i społecznych a wyrażających się w radykalizacji nastrojów
społecznych i przejawów niewątpliwego ostracyzmu wobec grup społecznych
sprawujących władzę w II Rzeczypospolitej, zwłaszcza sanacji.
Wdrażane przez ówczesną władzę rozwiązania prawne oficjalnie deklarowały
spełnienie oczekiwań zarówno w sferze rolnictwa, opartego na indywidualnych i jednocześnie
wydajnych gospodarstwach rodzinnych, jak przemysłu, mającego na celu odbudowę kraju
ze zniszczeń wojennych i jednoczesne zaspakajania potrzeb mieszkańców.
Jednocześnie, uchwalone akty ze względu na swoją treść eliminowały zupełnie
z życia politycznego warstwę ziemiańską i prywatnych przemysłowców, pozbawiając ich
dotychczasowego zaplecza ekonomicznego a przez odpłatne przydzielanie gruntów
z rozparcelowanych majątków ziemskich o obciążenie dostawami obowiązkowymi obciążono
kosztami rozpoczętej industrializacji klasę chłopską.
W niewielkim natomiast stopniu powojenne zmiany ustroju gospodarczego sensu largo
miały faktyczne uwarunkowania ideologiczne, bowiem znacząca większość gospodarstw
rolnych była prywatną a nie państwową własnością a nacjonalizacja przemysłu z założenia
miała nastąpić za odszkodowaniem, które w konsekwencji wypłacono wyłącznie
właścicielom zagranicznym.
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SELECTED ASPECTS OF USING LAW TO LEGITIMISE CHANGES OF ECONOMIC SYSTEM IN
POLAND (1919-1956)
Abstract: The aim of the paper is presentation of selected aspects of employment of law to shape the economic
system of the Polish state after World War II both at the level of constitutional and statutory solutions. The
author begins his deliberations from presentation of constitutional solutions in force in the period of the Second
Republic, taking into consideration effects of the land reform provided for in the acts of 1920 and of 1925, and
subsequently briefly shows concepts of changing the system contained in the programmes of the political groups
active both in the occupied country and in the émigré communities. The bulk of the paper is devoted by the
author to present legal aspects of building a new economic system by the contemporary authorities, based on the
public ownership of means of production and economic planning, and, within the scope of agriculture, on
individual farms, originating in industry nationalization, land reform and settlements in the western provinces.
Economic consequences of those actions are shown in the author’s deliberations, as on one hand the previous
owners of industrial companies and land estates were stripped of their ownership without any compensation
whatsoever, on the other hand peasantry was burdened with costs of the state industrialization by paid
assignment of land property taken over within the framework of the land reform and imposed obligation of
mandatory consignments of agricultural goods lasting more than a quarter of a century.
Keywords: Eonomic system, agricultural system, constitutional rules of economic system, constitutional rules
of agricultural system, land reform, industry nationalization.
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Marek Porzeżyński425
WPŁYW REGULACJI PRAWNYCH A ROZWÓJ
RYNKU E-COMMERCE. WYBRANE ZAGADNIENIA
Streszczenie: Rozwój nowych technologii doprowadził do powstania nowych produktów, usług, branż a nawet
sektorów gospodarki. Jednym z nich jest sektor e-commerce, który w znaczącym uproszczeniu obejmuje
sprzedaż towarów i usług za pomocą sieci. Sektor ten podlegał zatem tym samym przepisom, którym podlegają
również tradycyjne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Technologia, a w szczególności jej dalszy
rozwój, wiąże się jednak z coraz większymi możliwościami działania, które musiały zostać uregulowane.
Choć niezbędne, regulacje te są postrzegane jako przeszkody dla prowadzenia działalności. W szczególności
należy do nich ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy dodatkowe obostrzenia dotyczące transakcji
z konsumentami. Autor przenalizował wybrane akty prawne i rozważył, czy rzeczywiście mogą być one
postrzegane w charakterze przeszkód.
Słowa kluczowe: Gospodarka, rynek elektroniczny, prawo.

1. Wstęp
Wprowadzane regulacje prawne, w szczególności w branży nowych technologii, najczęściej
nie są witane entuzjastycznie, ponieważ kojarzą się z dodatkowymi obowiązkami,
ograniczeniami lub biurokratyzacją. Z drugiej jednak strony nie wyobrażamy sobie
funkcjonowania w wielu aspektach naszego życia bez aktów prawnych wskazujących na
możliwe ramy działań426. Stąd niezwykle ważna wydaje się odpowiedź na pytanie o obecny
stan regulacji jednego z najdynamiczniej rozwijających się rynków i jaki mogą mieć wpływ
na jego obecny kształt.
Bez wątpienia nie można narzekać na zbytnią stabilizację ekonomiczną światowej
gospodarki na początku XXI w. Pomimo faktu, że okres perturbacji związanych z konfliktami
zbrojnymi i silnego rozwoju wynikającego z ogromnych potrzeb inwestycyjnych został już
dawno zapomniany to rolę motoru napędowego gospodarki przejęła technologia427.
To bowiem silny rozwój technologii wymagający znaczących nakładów na prace
badawczo-rozwojowe, późniejsza komercjalizacja, jak również powstawanie nowych
sektorów gospodarki spowodowały, że światowa ekonomia rozwija się w obecnym tempie.
Jednym z sektorów, które powstały wraz z rozwojem technologicznym jest rynek
e-commerce. Pod pojęciem e-commerce kryje się kupno i sprzedaż towarów i usług
za pośrednictwem sieci428. Jasnym jest zatem, że rynek ten nie mógł powstać przed rozwojem
technologii sieciowych, w szczególności sieci Internet i jej upowszechnieniem429.
Internet umożliwił bowiem dostęp do towarów i usług oferowanych przez podmioty
z drugiego końca świata – granice przestały istnieć430.
425

Doktor nauk prawnych.
Dla przykładu można wskazać chociażby regulację ruchu drogowego, która początkowo nie była
przyjmowana przychylnie.
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A. Łaszek, Raport FOR: E-ROZWÓJ Cyfrowe Technologie a Gospodarka, s. 4.
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Zgodnie z definicją zawartą w Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ecommerce; Jest to oczywiście znaczące uproszczenie, jednakże całkowicie uzasadnione przedmiotem niniejszej
publikacji.
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W Polsce przypadało to na przełom XX i XXI w.
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Tak również: E. Gomez-Herrera, B. Martens, G. Turlea, The drivers and impediments for cross-border
e-commerce in the EU, Information Economics and Policy, vol. 28, 2014, s. 83.
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Powyższe pozwoliło z jednej strony na dostęp producentów i usługodawców do nowych
rynków zbytu i pozwoliło na skalowanie większości modeli biznesowych. Z drugiej strony
potencjalni klienci uzyskali dostęp do szerszego zakresu ofert i umożliwiło podjęcie decyzji
w oparciu o znacznie szerszy wybór.
Wielkość rynku e-commerce w Polsce doskonale oddają statystyki. W badaniu z 2018 r.
wskazano, że 56% Polaków dokonuje zakupów za pośrednictwem sieci Internet i stanowi to
wzrost rok do roku o 2%431. Choć sklepy internetowe to nie jedyna kategoria w ramach rynku
e-commerce, to jest ona, jak się wydaje, jedną z ważniejszych. Zdecydowanie wzrasta
również odsetek osób dokonujących zakupów za granicą432, co może świadczyć o większym
zaufaniu konsumentów do konsumentów w bezpieczeństwo takich transakcji. Jeżeli chodzi
zaś o jego kwotową wielkość, to wskazuje się, że w 2017 r. rynek ten osiągnął wartość
46 mld. zł. w Polsce, co stanowi wzrost o prawie 19% w stosunku do roku poprzedniego i jest
jednym z lepszych wyników w Europie433. Należy przy tym dodać, że sam środek przekazu
nie jest w tym przypadku ograniczeniem o wysokim znaczeniu. W danych podanych przez
GUS w 2017 r. w Polsce dostęp do Internetu posiadało 82% a w przypadku gospodarstw
domowych z dziećmi było to aż 98,8%434. Tak szeroki dostęp do sieci powoduje,
że początkowe bariery związane z obowiązkiem posiadania komputera, stałego łącza
i umiejętności niezbędnych dla korzystania z Internetu są obecnie niezauważalne.
Rozwój obszaru, który do tej pory był dla wielu zupełnie nieodkryty lub po prostu
nieznany spowodował, że niektóre osoby rozpoczęły próby wykorzystania tego faktu dla
wzbogacenia się w nieuczciwy sposób. Doskonale chyba wszyscy pamiętają obawy związane
z zamawianiem towarów przez Internet na początku XXI w. i ryzyko otrzymania cegły
zapakowanej w pudełko zamiast zamawianego towaru435. Brak regulacji zaprojektowanych
z myślą o obrocie w ramach sieci Internet dodatkowo zmniejszał szanse przeciwdziałania
zawczasu takim praktykom. Początkowo bowiem akty prawne nie były w ogóle dostosowane
do jego wykorzystania. Pierwszą całościową regulację w tym zakresie uchwalono w Polsce
w 2002 r.436, jednakże nie pociągnęło to za sobą zintensyfikowanych prac legislacyjnych
w pozostałych zakresach. Dlatego rynek ten jeszcze długo był postrzegany jako
„nieregulowany” choć nie było stwierdzeniem w pełni prawdziwym.
Dalszy rozwój technologii, Internetu i rynku e-commerce spowodował, że uregulowanie
tego sektora stało się pilne i niezwykle ważne dla bezpieczeństwa obrotu. Coraz większa ilość
użytkowników przekładała się bezpośrednio na wzrost ilości zagrożeń związanych
z jej wykorzystaniem. Taki stan rzeczy nie pozwalał na tak dynamiczny rozwój rynku
431
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e-commerce, jak miałoby to miejsce w przypadku ich braku. Rynek dalej się jednak rozwijał
co nie przeczyło potrzebie rozważenia i zaprojektowania odpowiednich zabezpieczeń
dedykowanych dla sprzedaży towarów i oferowania usług na odległość. Tylko bowiem
zapewnienie minimalnego poziomu bezpieczeństwa i stabilności tego rynku pozwoliłaby na
jego dalszy wzrost.
Regulacje w powyższym zakresie były zatem potrzebne, aby wszystkie strony miały
zagwarantowaną ochronę swoich praw bez znaczenia w jakiej formie dokonują transakcji.
Z drugiej jednak strony nadmiar regulacji (podobnie jak ich brak) nie przynosi pozytywnych
skutków, w szczególności z punktu widzenia podmiotów profesjonalnych.
Nadmiar obowiązków, które spełnić musi przedsiębiorca, jak również znacząca ilość
regulacji prawnych, o których musi pamiętać i brać pod uwagę przy prowadzeniu swojej
działalności, może bowiem wymagać znaczących nakładów czasu i pracy co bezpośrednio
przekłada się na koszt jej prowadzenia. Choć zatem ilość zabezpieczeń może być postrzegana
jako pozytywna dla np. klientów, to w rezultacie niesie ze sobą również negatywne skutki,
które nie są z tym faktem utożsamiane. Zwiększone koszty prowadzenia działalności
z pewnością zostaną wliczone437 w cenę towaru lub usługi i ostatecznie poniesie je właśnie
klient. Nie sposób również nie wspomnieć, że regulacje krajowe, specyficzne dla danego
porządku prawnego mogą również wiązać się z obniżeniem poziomu konkurencyjności
w stosunku do podmiotów posiadających siedzibę w innych państwach członkowskich,
których system prawny odznacza się wyższym poziomem harmonizacji.
2. Regulacje prawne jako ograniczenie rozwoju rynku e-commerce
Regulacje prawne są bez wątpienia wymieniane przez większość badań rynku e-commerce
jako jedna z trzech najważniejszych barier ograniczających lub spowalniających rozwój tej
gałęzi gospodarki. Wielu przedsiębiorców postrzega obszar prawny ujmowany całościowo
jako ten, który sprawia im wiele problemów. Jednym z przykładów statystyk wskazujących
na znaczenie barier prawnych dla rynku e-commerce są wyniki badań Cube Research,
z których wynika, że aż 61% spośród przebadanych właścicieli sklepów internetowych
uważa, że niejasne i niespójne przepisy prawne stanowią istotną barierę ograniczającą rozwój.
Taki wynik plasuje regulacje prawne na 2 miejscu wśród najczęściej wymienianych
ograniczeń w przedmiotowym badaniu zaraz za wysokimi obciążeniami na rzecz państwa,
które zostały wskazane na poziomie 71%438. W tym kontekście należy zwrócić jednak uwagę
na uwarunkowania, które mogły mieć wpływ na ostateczny kształt wskazanych statystyk.
Po pierwsze obciążenia na rzecz państwa również powinny być postrzegane jako kategoria
powiązana z regulacjami prawnymi. To bowiem od odpowiedniej znajomości przepisów
prawa i organizacji swojego przedsiębiorstwa bardzo często zależy właśnie ich wysokość.
Po drugie w badaniu tym wskazano na kategorię „niejasnych i niespójnych przepisów prawa”,
która z całą pewnością różni się zakresem z ogółem regulacji i obowiązków prawnych.
Do tej drugiej kategorii zaliczymy bowiem całość aktów prawnych, które przedsiębiorca
powinien znać albo przynajmniej być zaznajomionym z przepisami mającymi zastosowanie
Jest to przypadek najczęstszy choć zdarza się również, że celem zachowania stałego poziomu cen obniżana
jest jakość półproduktów.
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dla jego działalności i obowiązków, które musi on wypełnić zgodnie z tymi przepisami.
Niejasne i niespójne przepisy stanowią zatem zdecydowanie węższą grupę, z której względem
ogółu regulacji prawnych wyłączone zostały te, które są postrzegane jako jasne lub spójne.
Ponadto sposób sformułowania tej kategorii wskazuje równocześnie na dodatkowy problem,
którym jest niezrozumiałość konkretnych przepisów i związany z tym brak możliwości ich
odpowiedniego zastosowania przez przedsiębiorców, co skutkować może w dodatkowych
obciążeniach związanych z zatrudnieniem profesjonalnego doradcy lub narażeniem się na
możliwe negatywne konsekwencje ich niewypełnienia.
Równolegle należy mieć na uwadze, że niektóre z regulacji prawnych postrzeganych
jako bariery439 dla obrotu gospodarczego na danym rynku mają określony cel. Osiągnięcie
pewnych celów np. bezpieczeństwa może mieć wpływ na wyższy stopień zrozumienia
wprowadzanych rozwiązań. Tak jest chociażby w przypadku dodatkowych obowiązków
wprowadzonych z myślą o ochronie konsumentów. Podobnie należy postrzegać sytuacje,
w których dla prowadzenia danej działalności należy uzyskać odpowiednie zezwolenie.
Choć regulacje te nie powinny być brane pod uwagę podczas rozważania czy przepisy prawa
mają wpływ na rozwój rynku e-commerce, to najprawdopodobniej nie zostały one wyłączone.
Nie oznacza to jednak, że nie powinny być one brane pod uwagę w całości, albowiem
już sama ilość aktów prawnych może mieć określone skutki dla obrotu gospodarczego.
Ilość regulacji prawnych rośnie w zatrważającym tempie, co jest spowodowane różnymi
czynnikami, których analiza nie jest jednak przedmiotem niniejszej pracy. Ilość aktów
prawnych, które należy stosować w przypadku prowadzenia własnej działalności jest
znacząca i sama w sobie stanowi faktyczne ograniczenie dostępu do rynku dla niektórych
podmiotów. Z tego też powodu nie sposób jest przeanalizować i omówić w obrębie jednego
artykułu ich wszystkich. Wobec powyższego autor dokonał subiektywnego wyboru aktów
prawnych uchwalonych w ostatnich latach, które w jego opinii mają największe znaczenie dla
rynku e-commerce w ogólności.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że regulacje prawne dotyczące rynku
e-commerce nie powinny być postrzegane jako jednorodna kategoria. W jej obrębie można
wyróżnić wiele różnych struktur problematycznych, które nie powinny być wyodrębnione.
W szczególności jako najistotniejsze zagadnienia związane z porządkiem prawnym wskazuje
się problem biurokracji, braku znajomości regulacji prawnych, częstej zmiany tychże
regulacji czy braku świadomości społecznej co do ilości obowiązków, które należy spełnić,
aby prowadzenie przedsiębiorstwa nie powodowało ryzyk prawnych. Te elementy nie
stanowią jednak przedmiotu rozważań w toku przeprowadzonych badań. Nie należą one
bowiem do kategorii prawnych sensu stricto, ale są z nią powiązane.
Jednocześnie wydaje się, że postrzeganie regulacji prawnych jako przeszkód
utrudniających rozpoczęcie i prowadzenie działalności nie jest zjawiskiem nowym. Jest ono
znane w zasadzie od historycznych początków regulacji w poszczególnych branżach.
Regulacja rynku e-commerce nie jest zatem i nie powinna być odbierana jako sytuacja
szczególna i związana z rozwojem nowych technologii umożliwiających wyodrębnienie się
e-commerce z ogólnej kategorii commerce440. Z drugiej jednak strony powyższe spostrzeżenie
Lub postrzeganych jako niejasne i niespójne a przez to utrudniające rozpoczęcie działalności lub jej
prowadzenie.
440
Z ang. Handel, biznes.
439
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determinuje zakres aktów prawnych poddanych analizie, której wyniki zaprezentowane są
w niniejszej pracy. Z ogólnego zakresu wszystkich aktów prawnych należy bowiem
w pierwszej kolejności wyodrębnić te, które mają znaczenie dla prowadzenia działalności,
a następnie z tej grupy należy rozpoznać i wskazać akty prawne mające znaczenie dla
prowadzenia działalności za pośrednictwem sieci441. Z pierwszej ze wskazanych kategorii
należy jednak w opinii autora wydobyć jeszcze grupę regulacji, które pomimo faktu łączenia
się z jednakowymi obciążeniami bez względu na sposób prowadzenia działalności, stanowią
większe wyzwanie na przedstawicieli rynku e-commerce. Takie sytuacje zdarzają się
i najczęściej są spowodowane próbą dostosowania istniejących aktów prawnych
do wykorzystania w ramach gospodarki cyfrowej442.
3. Wybrane regulacje prawne mające znaczenie dla rynku e-commerce
Jak zostało to już wskazane, regulacje prawne zawsze były postrzegane za próbę ograniczenia
możliwości prowadzenia określonej działalności, a w chwili obecnej również jako istotne
przeszkody dla jej potwierdzenia. W przypadku branży e-commerce jest to o tyle silniejsze
przeświadczenie, że sama branża była postrzegana jako zdecydowanie mniej uregulowana niż
prowadzenie działalności w standardowej formie stacjonarnej. Różnicę tę można dostrzec
chociażby w przypadku porównania tzw. bariery wejścia443 pomiędzy rozpoczęciem
działalności w formie tradycyjnej w porównaniu do tego samego rodzaju działalności
za pośrednictwem sieci. Bariery wejścia są najczęściej definiowane jako koszty ponoszone
przez dany podmiot, który chce rozpocząć działalność na danym rynku444. Są to zatem
wszelkie finansowe i organizacyjne obciążenia, bez poniesienia których rozpoczęcie
działalności jest niemożliwe. Porównując np. prowadzenie sklepu internetowego z odzieżą w
stosunku do prowadzenia tej samej działalności w modelu tradycyjnym ten pierwszy sposób
organizacji wydaje się być zdecydowanie szybszy, prostszy i mniej kosztochłonny.
Nie wymaga on bowiem w szczególności analizy lokalizacji punktu sprzedaży, wynajmu
lokalu na punkt sprzedaży i negocjacji jego umowy, aranżacji punktu sprzedaży,
zatowarowania i zatrudnienia pracowników na stałe.
Z drugiej jednak strony należy odnotować istnienie „pozytywnego” ruchu legislacyjnego
związanego z rozszerzaniem się rynku e-commerce. Chodzi w tym przypadku o sytuacje,
w których rozwój nowych technologii wywołuje potrzebę dostosowania istniejących
mechanizmów, tak aby możliwe było ich wykorzystanie w ramach nowych technologii.
Jednym ze sztandarowych przykładów takich rozwiązań jest wprowadzenie
możliwości przeprowadzania procedur sprawozdawczych i rozliczeniowych dotyczących
podatków za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że już od ponad dekady istnieje możliwość
porozumiewania się z urzędami w określonych kategoriach spraw za pomocą profilu
Dla przykładu można podać regulacje dotyczące opodatkowania. Są one, co do zasady, jednakowe bez
względu na sposób prowadzonej działalności i z tego powodu nie mogą być postrzegane jako przeszkody dla
rozwoju e-commerce. Jeżeli jednak szczególny rodzaj podatku lub mechanizm jego nakładania zostałby
zaprojektowany tylko dla e-commerce mógłby być on rozpatrywany w tych kategoriach.
442
W charakterze przykładu można wskazać chociażby dyskusje dotyczące formy dokumentów i sposobu
zawierania umów za pośrednictwem komputera i z wykorzystaniem internetu.
443
H. Trojanowska, Niecenowe bariery wejścia jako strategia obrony rynku, Zarządzanie Zmianami: zeszyty
naukowe nr 3, s. 50 i n.
444
G. J. Stigler, The Organization of Industry, Irwin 1968.
441
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zaufanego założonego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(e-PUAP).
Zakres spraw obsługiwany przez tę platformę w odniesieniu do przedmiotowej tematyki
wydaje się być stosunkowo szeroki. Obejmuje on bowiem zakładanie działalności
gospodarczej (CEIDG), prowadzenie i rozwijanie tej działalności, jak również uzyskanie
dofinansowania z Unii Europejskiej. W obszarze podatków możliwe są najważniejsze
czynności np. rozliczenie podatku PIT i CIT, deklarowanie podatku VAT, uzyskanie ulgi
podatkowej, rozliczenie podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych czy
podatku akcyzowego, jak również składać wniosek o interpretację podatkową. System ten
zawiera również centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych stanowiące
zbiór wzorów dokumentów przekazanych przez organy administracji publicznej 445. Wydaje
się, że jest to bardzo ważna funkcjonalność, w szczególności dla początkujących
przedsiębiorców próbujących odnaleźć się w wystarczająco skomplikowanym systemie
prawnym.
3.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
Pierwszym i podstawowym aktem prawnym, który może służyć jako sztandarowy przykład
zróżnicowania sytuacji prawnej446 podmiotów operujących na rynku e-commerce jest
UŚUDE. Ustawa ta uchwalona w 2002 r. stanowi implementację dyrektywy 2000/31/WE
o handlu elektronicznym447. Wskazana dyrektywa została opracowana w efekcie rozpoznania
prawa jako jednego z elementów, które mogą negatywnie wpływać na chęć podejmowania
danej działalności, o czym już wspomniano. W tym przypadku w szczególności
zidentyfikowano negatywny wpływ zróżnicowania poszczególnych porządków prawnych,
co stanowi istotną barierę przed rozwojem działalności poprzez ekspansję na rynku innych
państw członkowskich448. Wprost podkreślono w ramach motywu 5 preambuły, że „rozwój
usług społeczeństwa informacyjnego we Wspólnocie hamowany jest przez niektóre
przeszkody prawne mające wpływ na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, które
zniechęcają do korzystania ze swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług”.
Był to zatem akt prawny zmierzający do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:
a. wyznaczenia podstawowych rozwiązań dotyczących świadczenia usług w sieci449;
b. zharmonizowania w tym zakresie porządków prawnych poszczególnych państw
członkowskich.
W ramach tej ustawy zdecydowano się na określenie jej zakresu podmiotowego
w sposób mieszany tj. zarówno od strony pozytywnej jak i negatywnej. Od strony pozytywnej
niezbędne do kwalifikacji dla zakresu tej ustawy jest świadczenie usług drogą elektroniczną
Dostęp do nich jest bezpłatny, a wzory są akceptowane przez odpowiednie organy co z pewnością ma
znaczenie dla ich użyteczności.
446
A w związku z tym również obowiązków.
447
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach
rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L Nr 178).
448
Motyw 3 preambuły dyrektywy 2000/31/WE
449
Tak również: S. Stanisławska-Kloc, Świadczenie usług drogą elektroniczną [w:] E. Nowińska, P. Cybula
(red.), Europejskie prawo konsumenckie, 2005, s. 250; Dyrektywa ta w swoich założeniach miała nie być
całościową regulacją dotyczącą świadczenia usług drogą elektroniczną a jedynie stanowić uzupełnienie innych
regulacji i wyrównanie standardów odnoszących się do sytuacji prawnej podmiotów na tym rynku.
445
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przez usługodawcę. Usługodawcę definiuje się jako osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc chociażby
ubocznie działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną450.
Przez usługi świadczone drogą elektroniczną rozumie się te usługi451:
a. których wykonanie nie wymaga jednoczesnej obecności stron;
b. które obejmują przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy452;
c. które obejmują przesyłanie i otrzymywanie za pomocą urządzeń do elektronicznego
przetwarzania (włącznie z kompresją cyfrową) i przechowywania danych, która jest
w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci
telekomunikacyjnej453.
Negatywne określenie zakresu podmiotowego UŚUDE przejawia się poprzez wskazanie
kategorii podmiotowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy454:
a. rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych z wyłączeniem
programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym;
b. używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji
elektronicznej między osobami fizycznymi w celach osobistych;
c. świadczenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych455;
d. świadczenia usług drogą elektroniczną, jeżeli odbywa się ono w ramach struktury
organizacyjnej usługodawcy, przy czym usługa świadczona drogą elektroniczną służy
wyłącznie do kierowania pracą lub procesami gospodarczymi tego podmiotu.
W przypadku pozytywnej weryfikacji powyższego zakresu dochodzą ustalenia,
że w związku z podleganiem przepisom tej ustawy należy spełnić wymagania w niej
przewidziane
dla
podmiotów
świadczących
usługi
drogą
elektroniczną.
Pierwszym obowiązkiem wskazanym w UŚUDE jest tzw. obowiązek informacyjny.
Zgodnie z nim usługodawca musi w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny
wskazać usługobiorcy swoje adresy elektroniczne, jak również dane kontaktowe obejmujące
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres w przypadku osoby fizycznej 456 i nazwę,
siedzibę i adres w przypadku pozostałych podmiotów457. Wprowadzenie takiego obowiązku
było podyktowane względami praktycznymi – potencjalny klient musi mieć podstawowy
zakres informacji dotyczący sprzedawcy. Z drugiej strony jego wprowadzenie miało również
przeciwdziałać zagrożeniom związanym z obrotem na rynku e-commerce poprzez wyłączenie

Art. 2 pkt 6 UŚUDE
Art. 2 pkt 4 UŚUDE
452
Odbiorca (np. użytkownik internetu) musi w jakikolwiek sposób wyrazić zainteresowanie konkretną treścią –
musi być stroną aktywną.
453
Usługa musi w całości obsługiwana poprzez komunikację sieciową.
454
Art. 3 UŚUDE
455
W tym zakresie ustawodawca zdecydował się jednak, aby niektóre z przepisów UŚUDE miały zastosowanie
do tej kategorii przedsiębiorców - art. 12-15.
456
Jeżeli usługodawca świadczy usługi, które są uzależnione od spełnienia odpowiednich wymagań (np. radca
prawny) wskazuje dodatkowo swój tytuł zawodowy (i państwo, w którym go otrzymał), numer w rejestrze wraz
z organem prowadzącym, samorząd zawodowy i informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad
etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad. Dodatkowo w przypadku posiadania pełnomocnika,
jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.
457
Przedsiębiorcy dodatkowo podają informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego,
w przypadku, gdy świadczenie usługi wymaga zezwolenia.
450
451
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anonimowości takich podmiotów458. W doktrynie panuje przy tym zgoda, że nie ma
znaczenia, czy oferta kierowana jest do konsumentów czy przedsiębiorców, gdyż w ramach
analizowanego przepisu nie wprowadzono takiego rozróżnienia459. Wykonanie tego
obowiązku zostało zapewnione poprzez wprowadzenie w art. 23 UŚUDE sankcji karnej
w postaci kary grzywny za niepodanie, podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych.
Kolejnym ważnym obowiązkiem, który sprawia wiele problemów w przypadku obrotu
w sieci jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji. W art. 8 UŚUDE przewidziano wprost,
że usługodawca musi określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
Zgodnie z przywołanym przepisem regulamin ten musi być udostępniany usługobiorcom
przed zawarciem umowy o świadczenie tych usług460. W rezultacie regulaminy są już stałym
elementem stron internetowych, za pomocą których świadczone są usługi drogą
elektroniczną. W analizowanym akcie prawnym przewidziano również podstawowy zakres
informacji, które muszą zostać umieszczone w regulaminie461. Należą do nich:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i.
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
ii. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d. tryb postępowania reklamacyjnego.
Powyższe informacje stanowią minimalny wymagany prawem zakres regulaminu,
na co wskazuje sformułowanie wykorzystane przez ustawodawcę. W praktyce
w regulaminach bardzo często znajduje się wiele innych informacji, które mogą się okazać
potrzebne usługobiorcom. Jednym z postanowień, które najczęściej znajdują się
w regulaminach, podczas gdy nie są wskazane jako ich obligatoryjny element są elementy
dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności usługobiorców tzw. polityka
prywatności462.
Niezwykle ważną cechą dokumentu tego typu jest to, że uznaje się go za wzorzec
umowny. Zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego463 wzorcem umowy jest w szczególności
ustalony przez jedną ze stron dokument (np. ogólne warunki umów, wzór umowy,
regulamin), który wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy464.
Z taką kwalifikacją wiążą się doniosłe konsekwencje np. w przypadku niezwiązania
usługobiorcy postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w określony
w UŚUDE sposób. Dodatkowo, to na usługodawcy spoczywa ciężar wykazania, że udostępnił
458

Podobnie: D. Lubasz, Handel elektroniczny. Bariery prawe, 2013 s. 175
Tak np.: X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 2004, s. 126
460
w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
461
Art. 8 ust. 3 UŚUDE
462
Czasem występuje jako oddzielny dokument. Zaznaczenia wymaga, że polityka prywatności stanowi
wypełnienie innego obowiązku nałożonego na te podmioty wskazanego w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
463
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
464
Dodatkowo w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną zastosowanie będzie miał
§ 4. tego przepisu, zgodnie z którym w przypadku posługiwania się wzorcem umowy w postaci elektronicznej
należy go udostępnić drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten
przechowywać i odtwarzać.
459
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usługobiorcy regulamin świadczenia usług. W tym przypadku przedsiębiorcy prowadzący
swoją działalność w sieci mierzą się z bardzo restrykcyjnym mechanizmem. Jak zwrócono
uwagę w orzecznictwie, możliwość zapoznania się usługobiorcy z regulaminem nie jest
tożsama z jego dostarczeniem usługobiorcy465, które zostało literalnie wskazane w art. 8 ust. 1
pkt 2 UŚUDE. W związku z powyższą uwagą, za spełnienie tego wymogu nie będzie
uważane zamieszczenie regulaminu na stronie466. Podejście to znajduje zatem podstawy
w treści analizowanego przepisu, jak również jest zgodne z tradycyjnym rozumieniem
użytych terminów, które mają znaczenie dla ustalenia zakresu obowiązku. Wskazany sąd
poszedł jednak o krok dalej stwierdzając, że dowodem na okoliczność dostarczenia
usługobiorcy regulaminu nie stanowi formularz rejestracyjny z odznaczonym polem
dotyczącym oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem, co wydaje się być w chwili
obecnej ugruntowaną praktyką rynkową.
Dodatkowo, choć nie jest to zasadniczo zakres UŚUDE, wskazać należy dodatkowe
obowiązki nałożone na przedsiębiorcę składającego ofertę w postaci elektronicznej
przewidziane w Kodeksie cywilnym. Wskazano bowiem, że przedsiębiorca ma w takim
przypadku obowiązek poinformowania drugiej strony w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
a. czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
b. skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
c. zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczenia i udostępniania przez przedsiębiorcę
drugiej stronie treści zawieranej umowy;
d. metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych467.
Powyższy zakres dodatkowych informacji nie został przewidziany w UŚUDE,
ale ze względu na fakt, że niektóre z powyższych informacji pokrywają się z tymi, które
usługodawca jest zobowiązany przekazać usługobiorcy na podstawie UŚUDE, wydaje się, że
powinny być one wypełniane łącznie. Nie przewidziano w tym przypadku konkretnego
sposobu przekazania tych informacji usługobiorcy poprzestając jedynie na ograniczeniu
czasowym – musi się to stać przed zawarciem umowy.
Elementem, o którym również warto wspomnieć, chociaż co do zasady nie jest on
obowiązkiem rozumianym tak samo jak wymagania opisane powyżej, jest procedura
(niezależnie czy sformalizowana/spisana w jakikolwiek sposób) postępowania
z zamieszczanymi informacjami. Przedsiębiorcy świadczący usługi za pośrednictwem sieci
muszą mieć bowiem świadomość ich obowiązków dotyczących zamieszczanych w ramach
udostępnianej przez nich możliwości (np. w formie komentarzy) treści. Z jednej strony brak
jest obowiązku ich monitorowania i weryfikowania468, co jest zrozumiałe, gdyż
wprowadzenie takiego obowiązku wiązałoby się najprawdopodobniej ze znaczącym
dodatkowym obciążeniem finansowym i organizacyjnym takich podmiotów. Z drugiej jednak
strony przewidziano pewien szczególny mechanizm, który określa się często jako procedurę

Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2016 r. o sygn. VIII GC 1872/15.
W tym przypadku chodzi o sytuacje, w których regulamin został jedynie zamieszczony w przestrzeni danej
strony i użytkownik musi sam go odnaleźć oraz zapoznać się z nim.
467
Art. 661 § 2 Kodeksu cywilnego
468
Art. 15 UŚUDE
465
466
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„notice and take down”469. Powyższe oznacza, że podmioty te, co do zasady, nie ponoszą
odpowiedzialności za zamieszone przez użytkowników treści. Odpowiedzialność taka może
istnieć, jeśli podmioty te wiedzą o bezprawnym charakterze zamieszczonych treści.
Jeżeli zatem otrzymają wiarygodną wiadomość lub urzędowe zawiadomienie w zakresie
bezprawnego charakteru określonych danych, muszą niezwłocznie uniemożliwić do nich
dostęp, aby nadal korzystać ze wskazanego wyłączenia odpowiedzialności. Niezwykle ważne
jest przy tym działanie samego usługodawcy. Jak podkreślono bowiem w orzecznictwie, sam
fakt, że operator danej platformy określa jej zasady i umożliwia dostęp do niej
za wynagrodzeniem, nie stanowi jeszcze o tym, że nie mają do niego zastosowania powyższe
wyłączenia odpowiedzialności470. Zgodzić się należy zatem z twierdzeniem,
że z przywołanego wyroku płynie wniosek, iż pewne działania podejmowane przez
usługodawcę (operatora platformy/serwisu) w związku ze świadczonymi usługami nie są
równoważne z uznaniem aktywnej roli tego podmiotu w odniesieniu do przechowywanych
treści, których nie jest autorem471. Ważniejsze wydaje się jednak, że przyjmowanie
wynagrodzenia za świadczenie tych usług również nie jest automatycznie uznawane
za czynnik wpływający na stosowanie powyższego wyłączenia.
Wymagań, obowiązków i dodatkowych zagadnień, które należy mieć na uwadze
świadcząc usługi na odległość jest wiele. Te, które zaprezentowano powyżej, nie stanowią
jednak ich wyczerpującego zestawienia. Zostały one jednak omówione w pierwszej kolejności
ze względu na fakt, że jest to pierwszy i jeden z niewielu aktów prawnych przewidzianych
jedynie dla środowiska cyfrowego. Jednoznacznego zaznaczenia wymaga, że obowiązki
wykreowane w ramach UŚUDE są skierowane jedynie do podmiotów świadczących usługi
drogą elektroniczną. Nie mieszczą się w tym zakresie zatem „tradycyjni” przedsiębiorcy,
ale również nie wszyscy uczestnicy rynku e-commerce. Dokładnie taka sama usługa
świadczona w sposób tradycyjny nie będzie im zatem podlegać w porównaniu do konkurenta,
który świadczy ją za pomocą sieci.
3.2. Ochrona konsumenta w środowisku cyfrowym
Ochrona konsumenta472 jest sama w sobie bardzo szeroką i złożoną problematyką.
Dodanie do niej dodatkowego czynnika w postaci środowiska cyfrowego jeszcze bardziej
komplikuje rozważania w tym zakresie. Nie sposób jest zatem odwołać się całościowo
i w sposób wyczerpujący do problematyki ochrony konsumentów w przypadku rynku
e-commerce przedstawiając wyniki takiej analizy skompilowane do wąskich ram niniejszej
publikacji.
W rezultacie autor przeanalizował jedynie wybrane rozwiązania dotyczące obrotu z udziałem
konsumentów, które zostały przewidziane dla rynku e-commerce.
Choć całość rzeczonej problematyki została przewidziana w różnych aktach prawnych
i nie dysponowaliśmy do niedawna żadną regulacją całościowo ją obejmującą, to dnia

Komentarz do art. 15 [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług drogą
elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2019, p. 6.
470
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r.o sygn. C-324/09 w sprawie
L'Oréal SA i in. przeciwko eBay International AG.
471
Tak również:
472
a raczej próba wyrównania jego pozycji względem przedsiębiorcy, z którym ma zamiar zawrzeć umowę.
469
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26 grudnia 2014 r.473 weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ochrony
konsumentów, która wprowadza wiele zmian mających znaczenie dla e-commerce.
Wiele z jej elementów jest bowiem dedykowana do obrotu sieciowego lub zauważalne jest
wzięcie przez projektodawcę pod uwagę również takiej możliwości. Najpierw należy jednak
dla porządku wskazać, że jedną z pierwszych aktywności krajowego ustawodawcy w zakresie
ochrony konsumentów było wprowadzenie w 2003 roku w szczególności art. 661 § 2 Kodeksu
cywilnego w zakresie przedsiębiorców składających ofertę w postaci elektronicznej474.
Zmian było wiele, jednakże jedną z najważniejszych w opinii autora była ta związana
z rozszerzeniem obowiązków informacyjnych przedsiębiorców. Zgodnie z nowelizacją
najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca
ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już
z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały w szczególności o głównych cechach
świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się
z konsumentem; swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który
zarejestrował działalność gospodarczą, numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie,
pod którym prowadzi przedsiębiorstwo i numerze telefonu przedsiębiorstwa. Ponadto,
co ważne należy poinformować konsumenta o łącznej cenie lub wynagrodzeniu
za świadczenie wraz z podatkami. Dodatkowo wprowadzono mechanizm mający
zastosowanie w przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na
wcześniejsze obliczenie wysokości świadczenia. W tym przypadku należy wskazać sposób
w jaki będzie on obliczany, a także informacje o opłatach za dostarczenie oraz jakichkolwiek
innych kosztach. Ostatecznie, jeżeli nie można ustalić jednoznacznie wysokości tych
świadczeń, należy poinformować o istnieniu obowiązku ich uiszczenia. Powyższe
rozwiązania stanowią absolutną podstawę z punktu widzenia konsumentów. W przypadku
tradycyjnej formy obrotu ma on bowiem możliwość do obejrzenia danego produktu, jego
opakowania lub spytania o pomoc obsługi. W przypadku obrotu w cyberprzestrzeni wszystkie
wymienione możliwości są ograniczone jedynie do zdjęć udostępnionych przez sprzedawcę
i możliwości skorzystania z infolinii475. Z drugiej jednak strony, obowiązki te są wyraźnie
większe w stosunku do pozostałych grup przedsiębiorców476.
Powyższe nie stanowi jednak wyczerpującej listy informacji, które należy przekazać
kupującym (konsumentom). Dodatkowo należy jeszcze wskazać przypadki, w których ma
to zastosowanie:
1. koszty zwrotu rzeczy ponoszone przez konsumenta w przypadku odstąpienia
od umowy, jeżeli w konkretnym przypadku nie są one standardowe477;
2. obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę
uzasadnionych kosztów, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania
zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

473

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz.U. 2014 poz. 827
wprowadzony ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).
475
a coraz częściej z chatu, czyli możliwości szybkiej wymiany wiadomości on-line.
476
Tak również: Komentarz do art. 15 [w:] K. Chałubińska-Jentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie
usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2019, p. 12.
477
Np. jeżeli natura produktu wymaga szczególnego transportu.
474
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3. braku prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 lub okolicznościach, w których
konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
4. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
5. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli
umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu
przedłużeniu;
6. funkcjonalności treści cyfrowych;
7. technicznych środkach ochrony treści cyfrowych;
8. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien
wiedzieć;
9. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Usługodawca
świadczący usługi drogą elektroniczną polegające na dostarczaniu treści cyfrowych
ma ponadto obowiązek poinformowania o funkcjonalności treści cyfrowych oraz
mających do nich zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, a także
o mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem
komputerowym i oprogramowaniem. Pojęcie treści cyfrowe oznacza dane wytwarzane
i dostarczane w postaci cyfrowej.
Co ważne, w kontekście obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 22 ustawy
o prawach konsumenta, informacje, które zostały przekazane przez przedsiębiorcę
konsumentowi przed zawarciem umowy, stanowią integralną część zawartej umowy.
Wydaje się zatem, że informacje wskazane na stronie internetowej mieszczą się w tym
zakresie. Ma to wielkie znaczenie z punktu widzenia ochrony konsumentów nie tylko przed
próbami nadużyć, ale również przed pomyłkami przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
za pośrednictwem sieci, które mogą skutkować w znacznym pokrzywdzeniu drugiej strony.
Co więcej, jeśli niedopełniony obowiązek powiadomienia konsumenta dotyczył opłat
dodatkowych lub innych kosztów, w tym kosztów zwrotu rzeczy, konsument ich nie
ponosi478. Dodatkowo wzmocniono skuteczność powyższego obowiązku poprzez
przeniesienie ciężaru dowodu na przedsiębiorcę479.
W przedmiotowej ustawie wskazano również, że w chwili wyrażenia przez konsumenta
woli zawarcia umowy przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać jego wyraźną zgodę480 na każdą
dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki
umowne przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku nieuzyskania takiej zgody481 kupujący może
żądać zwrotu takiej płatności dodatkowej. Choć rozwiązanie to odzwierciedla rzeczywistą
chęć uniknięcia możliwości nakłaniania kupujących do dodatkowych, nawet niewielkich,
478

Art. 23.
Art. 25.
480
Należy zwrócić uwagę i podkreślić, że wskazanie przez ustawodawcę, że wymagana jest zgoda „wyraźna”
wiąże się z określonymi ramami, w jakich może być ona odebrana dla dodatkowego zabezpieczenia
konsumentów. Problematyka wyraźnej zgody jest jednak kolejnym samoistnym tematem badawczym, którego
omówienie w tym miejscu byłoby bezcelowe.
481
W doktrynie wskazuje się, że nawet w przypadku zastosowania domyślnych opcji kupujący jest uprawniony
do żądania zwrotu tej kwoty. Tak np. K. Chałubińska-Jentkiewicz, Komentarz do art. 15 [w:] K. ChałubińskaJentkiewicz, J. Taczkowska-Olszewska, Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2019,
s. 13.
479
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płatności to wiąże się dla przedsiębiorców świadczących usługi on-line z dodatkowymi
ograniczeniami względem obrotu tradycyjnego.
Wspomnieć należy również, że wprowadzone zostały obok powyższych – co najmniej
zrozumiałych – obowiązków takie, które ciężko racjonalnie uzasadnić. W szczególności
do takich wymagań należy zapewnienie, aby konsument w chwili składania zamówienia miał
świadomość, że będzie ono wymagało dokonania zapłaty. Expressis verbis wskazano,
że oznaczenie miejsca potwierdzającego zamówienie słowami „zamówienie z obowiązkiem
zapłaty”482. Brak realizacji tego obowiązku pociąga za sobą niedojście do skutecznego
zawarcia umowy. Nie dotyczy to jednak chęci zapewnienia przez ustawodawcę, że konsument
będzie miał świadomość, ż będzie musiał dokonać zapłaty za wskazany towar lub usługę.
Nie chodziło bowiem w tym przypadku, jak się wydaje, o sytuacje, w których obowiązek
zapłaty nie budzi wątpliwości np. sklepów internetowych, w których produkty są oznaczone
ze wskazaniem cen. Chodzi o przypadki, które nie zawsze są utożsamiane z odpłatnością.
Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku usług świadczonych drogą
elektroniczną np. usług przechowywania danych w chmurze. Niektóre z takich serwisów są
bowiem bezpłatne z możliwością rozszerzenia możliwości poprzez wybór odpłatnej wersji483,
a inne od początku są odpłatne484. W takich przypadkach jest zatem prawdopodobieństwo
pomyłki, które uzasadnia takie rozwiązanie. Zaskakujące wydaje się jednak wskazanie wprost
w treści przepisu konkretnego sformułowania, którym powinno się oznaczyć przycisk służący
do potwierdzenia zamówienia.
3.3. Ochrona danych osobowych
Dodatkowym elementem, który począwszy od 2018 r. urósł do rangi samodzielnej i, jak się
wydaje, jednej z lepiej rozpoznawalnych dziedzin prawa, jest ochrona danych osobowych.
Spowodowane jest to uchwaleniem rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („RODO”)485. Jest to akt
prawny, którego zadaniem była harmonizacja problematyki ochrony danych osobowych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej486, jak również aktualizacja zasad ochrony
danych osobowych i ich dostosowanie do wyzwań XXI w. RODO, jak wskazuje jego pełna
nazwa, uchyla dotychczasowy akt prawny regulujący kwestię ochrony danych osobowych
w krajach Unii Europejskiej jednocześnie zmieniając formę regulacji. Powyższe przekłada się
na silniejszą harmonizację w ramach ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych
osobowych z dotychczasowej Dyrektywy487 na formę rozporządzenia. Już sama wskazana
powyżej zmiana determinuje szereg konsekwencji mających istotne implikacje dla statusu

482

Lub innym o tym samym znaczeniu.
Jak serwis megaupload.com.
484
Jak usługa onedrive dostarczana przez firmę Microsoft.
485
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
486
Z tego powodu podjęto m.in. decyzję o formie rozporządzenia a nie dyrektywy jak miało to miejsce
z wcześniejszym aktem prawnym dotyczącym ochrony danych osobowych.
487
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (OJ L 281,
23.11.1995).
483
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prawa ochrony danych osobowych, jak również odpowiednich zabezpieczeń i procedur, które
mają stanowić gwarancję ich odpowiedniego poziomu488.
Choć RODO nie jest aktem prawnym przewidzianym jedynie dla środowiska
cyfrowego, ponieważ zakres podmiotowy jego stosowania jest zdecydowanie szerszy,
to wydaje się, że dla wskazanego środowiska niesie ze sobą zdecydowanie większe
konsekwencje niż dla pozostałych uczestników rynku489. Powyższe może być najłatwiej
prześledzone na przykładzie, który już wcześniej był przywołany dla wskazania różnic
pomiędzy prowadzeniem takiej samej działalności drogą elektroniczną i w sposób tradycyjny
– sklepu odzieżowego. W przypadku takiej przykładowej działalności w sposób tradycyjny do
przetwarzania danych osobowych klienta może w ogóle nie dojść. Taka osoba może bowiem
wejść do sklepu, wybrać konkretny towar, zapłacić za niego gotówką i opuścić sklep bez
nieodzownej konsekwencji pozostawienia po sobie śladu cyfrowego, w tym przypadku
również w postaci danych osobowych490.
W przypadku dokonywania zakupów drogą elektroniczną nie jest to w ogóle
możliwe491. Podstawowym elementem takiej transakcji jest bowiem dostarczenie
zamówionego towaru do czego niezbędne są dane osobowe. Choć trzeba mieć na uwadze,
że powyższe stanowi znaczące uproszczenie i nie ujmuje wszystkich możliwych przypadków
to obejmuje jednak większość z nich. W rezultacie, przedsiębiorcy operujący na rynku
e-commerce będą zawsze podlegać w pewnym zakresie wymaganiom RODO, podczas gdy
w przypadku innego rynku nie będzie to zawsze prawdą.
Podmioty operujące na rynku e-commerce są zatem w większości przypadków
podmiotami, do których kierowane są obowiązki RODO - jak się wydaje w szerszym zakresie
niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych form działalności. Autor ma tutaj na myśli fakt,
że w przypadku tradycyjnych form prowadzenia działalności istnieją przypadki, w których
wymagania do spełnienia przez przedsiębiorcę są ograniczone przez minimum z uwagi np.
na nie zatradnianie pracowników i nie kierowanie swojej oferty do osób fizycznych492.
W przypadku rynku e-commerce takie sytuacje nie należą do częstych, a znaczącą część tego
rynku stanowi handel on-line ze szczególnym uwzględnieniem handlu z udziałem
konsumentów.
Zwrócenie uwagi na powyższy zupełnie nie oczywisty efekt wprowadzanych przepisów
nie powinien jednak dziwić. Rynek e-commerce był i nadal jest pełen ofert dotyczących
świadczenia usług nieodpłatnie w tym sensie, że nie w zamian za ekwiwalent pieniężny.
Walutą w takich przypadkach najczęściej były dane osobowe i/lub inne informacje.
Bezcelowe wydaje się jednak omawianie i szczegółowe analizowanie wszystkich
obowiązków, które mają większe prawdopodobieństwo zastosowania dla tego rynku.
Należy mieć jednak na uwadze powyższe i uwzględnić w ramach planowanej działalności.
Jeden z elementów, które są postrzegane jako wymaganie wprowadzone na mocy RODO,
zostanie jednak omówiony w ramach kolejnego rozdziału. Jest to podyktowane jego

Zob. więcej: M. Porzeżyński, Rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych w kontekście wejścia
w życie RODO, Wyzwania naukowe. Ekonomiczne i prawne wyzwania 2018 r., Lwów 2018.
489
Ibidem.
490
Przy założeniu, że przedsiębiorca ten nie posiada monitoringu.
491
W przypadku sprzedaży na rzecz osoby fizycznej.
492
W szczególności usługi doradcze.
488
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szczególnym charakterem i łączy się z obowiązkiem przewidzianym na mocy innego aktu
prawnego.
3.4. Pozostałe
Jednym z zasadniczych elementów, które występują u wielu przedsiębiorców prowadzących
działalność e-commerce, w szczególności w zakresie sprzedaży na odległość, jest polityka
prywatności. Jest to dokument, w którym opisuje się zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych w ramach tej działalności. Wydaje się zatem, że jest to również potwierdzenie ich
znaczenia dla tej grupy przedsiębiorców. Dokument ten częstokroć inkorporuje w sobie
element dodatkowy w postaci tzw. „polityki cookies”493.
Podkreślenia w tym kontekście wymaga, że polski system prawny nie zawiera definicji
pojęcia polityki prywatności, jak również nie odnajdzie się go w ramach RODO. W doktrynie
wskazuje się jednak, że wprowadzenie obowiązku publikowania polityk prywatności,
w szczególności na stronach internetowych, stanowiło jeden z postulatów (rekomendacji)
zgłaszanych przez KE w komunikacie z 27 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania zasad
bezpiecznego transferu danych osobowych z punktu widzenia obywateli UE i przedsiębiorstw
z siedzibą w UE494. Jest to zatem dokument o bliżej nieokreślonym charakterze i zakresie.
W praktyce jednak jego celem jest określenie zasad postępowania z danymi osobowymi i jest
on publikowany na stronie internetowej przedsiębiorcy.
Polityka cookies, która została wskazana powyżej jako jeden z elementów
występujących często w ramach polityki prywatności, to potoczna nazwa przyjęta dla
określenia zasad korzystania ze szczególnego rodzaju informacji. Zobowiązanie do ich
określenia jest wprowadzone w ramach art. 173 ustawy prawo telekomunikacyjne495,
co z kolei stanowiło implemetację wymagania wskazanego w art. 5 ust. 3 dyrektywy
o prywatności i łączności elektronicznej496. Wymagania te są kierowane do podmiotów
świadczących usługi łączności elektronicznej oraz podmiotów świadczących usługi
społeczeństwa informacyjnego. Muszą oni bowiem informować usługobiorców i uzyskiwać
ich zgodę na korzystanie z metadanych pochodzących z ich urządzeń. Przedsiębiorcy ci mogą
instalować oprogramowanie w „telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub
użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego
oprogramowania, pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób
jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane
oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego
oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały,
o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
użytkownika lub abonenta;
Występują również jako oddzielne dokumenty lub podstrony w zależności od modelu przyjętego przez
konkretnego przedsiębiorcę.
494
Komunikat COM (2013) 847 wersja ostateczna; Tak np. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Polska
i europejska reforma, kom. dot. certyfikacji w programie
495
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.
496
Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej.
493
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3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie".
Powyższe jest zatem szczególnym wymogiem nakładanym na te podmioty. Nie są to jedyne
regulacje. W ostatnim czasie weszło bowiem w życie rozporządzenie dotyczące zakazu
nieuzasadnionego geoblokowania497. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie
konsumentom szerszego dostępu do sprzedawców z innych państw członkowskich poprzez
wprowadzenie zakazu blokowania geograficznego w przypadkach, w których jest to
nieuzasadnione.
Dotyczy to zatem jedynie przypadków o charakterze dyskryminacyjnym, które nie są
powodowane obiektywnymi okolicznościami. Autor nie znalazł jednak uzasadnienia dla
szerszego opisania tego aktu prawnego i wprowadzonych w jego ramach obowiązków, gdyż
nie stanowią one, jak się wydaje, na tle wymagań wskazanych powyżej znaczących obciążeń
dla przedsiębiorców e-commerce. Zobowiązują one bowiem jedynie do dokonania rewizji
procedur dotyczących obsługi klientów zagranicznych tak, aby nie uniemożliwiać im dostępu
do oferowanych towarów lub usług, jak również do weryfikacji czy mechanizmy
udostępniania treści na stronie internetowej nie powodują, że użytkownik bez swojej decyzji
jest przekierowywany na jej konkretną wersję. Ma to, jak się wydaje, szczególnie
zastosowanie dla mechanizmów przekierowujących na konkretną wersję językową danej
strony internetowej.
Jedynie dla zachowania całościowego charakteru analizy należy wskazać,
że analizowano również inne akty prawne, które mają lub potencjalnie mogły mieć znaczenie
dla niniejszej problematyki, jak np. rozporządzenie w sprawie usług on-line498.
Nie zdecydowano jednak o ich włączeniu do niniejszego omówienia i prezentacji ich
wyników biorąc pod uwagę szereg czynników, do których należała w szczególności ilość
obowiązków, stopień obciążenia dla przedsiębiorców czy kosztochłonność. Inne, jak się
okazało, nie wiązały się z rzeczywistymi dodatkowymi obowiązkami konkretnych
podmiotów, co mogło nie być oczywiste.
Pomimo wzięcia pod uwagę przez autora szeregu czynników obiektywnych, decyzja
o ich włączeniu do niniejszego artykułu była również oparta na subiektywnej ocenie autora
i nie należy tego traktować jako listy najważniejszych aktów prawnych stanowiących barierą
dla rozwoju rynku e-commerce, a tym bardziej jako ich zamkniętego katalogu.
4. Metody
Postawione cele badawcze wymagały przyjęcia odpowiedniej metodologii badań
dostosowanej w przeważającej części do nauki prawa. Zostały one oparte przede wszystkim
na metodzie dogmatycznej, która tradycyjnie wykorzystywana jest w pracach naukowych
tego rodzaju i zakresu. Przyjęcie powyższej metody pozwoliło na wypracowanie wniosków
opartych na dogłębnej analizie i interpretacji aktów prawnych, jak również dorobku doktryny
polskiej i europejskiej. Oprócz metody dogmatycznej w badaniach wykorzystana będzie także
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na
przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym
oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE
(Dz.U. L 60I z 2.3.2018).
498
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (Dz.U. L 168 z 30.6.2017).
497
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metoda analityczna, jak również porównawcza. Metoda porównawcza umożliwia bowiem
uchwycenie rozwiązań specyficznych dla poszczególnych systemów prawnych państw
członkowskich, które warto recypować do prawa polskiego lub przeciwnie – należy wystrzec
się błędów już wcześniej popełnionych. Metody te najlepiej służą weryfikacji hipotezy
zmierzającej do ustalenia czy (nadmierne) regulacje prawne utrudniają obecnie rozwój rynku
e-commerce.
5. Podsumowanie
W ramach przeprowadzonych badań dokonano analizy szeregu aktów prawnych,
które nakładają na przedsiębiorców obowiązki dotyczące ich działalności. Obowiązki te
zostały przypisane w ramach podstawowego podziału na te, które dotyczą przedsiębiorców
bez rozróżnienia czy ich działalność jest prowadzona w formie tradycyjnej czy w sieci oraz na
takie, które dotyczą jedynie jednej z obu wskazanych grup przedsiębiorców. Podział ten
pozwolił na wyłonienie i porównanie ilościowe, jak również jakościowe obowiązków
nałożonych wyłącznie na jedną z dwóch grup. Ich szczegółowa analiza pozwoliła również
na rozpoznanie intencji ustawodawcy i motywacji dla ich wprowadzenia.
Wydaje się zatem, że przedstawione powyżej wyniki analizy pozwalają
na jednoznaczne stwierdzenie, iż obowiązków nałożonych na przedsiębiorców operujących
na rynku e-commerce jest więcej niż na przedsiębiorców prowadzących działalność
w tradycyjnej formie499. Wydaje się, że mają one również bardziej obciążający charakter,
co może być postrzegane jako czynnik spowalniający jego rozwój poprzez stwarzanie
dodatkowych barier. Niewątpliwie bowiem każdy dodatkowy obowiązek może stanowić
element brany pod uwagę przy rozważaniu możliwości podjęcia działalności określonego
charakteru.
Skumulowanie wielu takich obowiązków może zatem przyczynić się do odrzucenia
lub odłożenia planu jej rozpoczęcia. Potwierdzeniem powyższego może być chociażby
wskazanie, że polscy przedsiębiorcy500 zdecydowanie częściej niż ich zagraniczni koledzy
wskazali regulacje prawne, jako jedno z kluczowych wyzwań501.
Nie można jednak w tym miejscu nie zaznaczyć, że większość z tych dodatkowych
obowiązków jest uzasadnionych dwoma zasadniczymi czynnikami. Pierwszym z nich jest
charakter prowadzenia działalności na odległość np. brak możliwości rzeczywistego
sprawdzenia produktu. Drugim jest chęć ochrony konsumentów, którzy muszą w większości
przypadków opierać się jedynie na informacjach podanych przez drugą stronę.
Powyższe argumenty są bardzo istotne, albowiem przyczyniają się do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa rynku e-commerce. Powyższe z kolei może mieć również pozytywny wpływ
na jego rozwój z uwagi na lepsze opinie o samym rynku i o konkretnych przedsiębiorcach
w jego ramach. Zdaje się to być potwierdzone przez fakt, że wiarygodność została wskazana
jako najważniejszy czynnik brany pod uwagę przez konsumentów przy wyborze konkretnego
sklepu internetowego – jednej z ważniejszych kategorii przedsiębiorców na rynku

Ma to jednak zastosowanie, co do zasady, w przypadku obrotu konsumenckiego. W pozostałych przypadkach
różnice są nieznaczne lub nawet ich brak.
500
Bez rozróżnienia formy prowadzonej działalności.
501
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Raport Przedsiębiorczość w Polsce, 2018, Warszawa, s.9
499
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e-commerce – w badaniu przeprowadzonym przez firmę analityczną Bisnode w 2016 r. 502.
Nie dziwi wobec tego, że w najnowszej obecnie dostępnej edycji badania przeprowadzonego
przez Gemius postawiono tezę, że „pozytywna zmiana może być spowodowana rosnącym
zaufaniem do kupowania w sieci: ponad jedna czwarta (26 proc.) badanych uważa zakupy
online za w pełni bezpieczne”503. Podkreślenia wymaga, że był to wzrost zdecydowany,
albowiem aż o 12 % w stosunku do roku poprzedniego504.
Choć niewątpliwie dodatkowe obowiązki mogą być postrzegane jako bariery dla
rozwoju rynku, to w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się one do wyższego stopnia
bezpieczeństwa drugiej strony – kupujących/konsumentów, w przypadku obrotu z ich
udziałem. Żadna ze skrajnych sytuacji nie jest zatem dobra dla rynku postrzeganego jako
całość a odpowiednie wyważenie proporcji pomiędzy ilością regulacji i obowiązkami w nich
przewidzianymi a możliwością nieskrępowanego działania na danym rynku należy do
wyzwań gospodarki w XXI w. W tym kontekście należy również zauważyć, że prace w
zakresie poprawy otoczenia prawnego zostały wskazane w ramach I celu szczegółowego
raportu opracowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w 2018 r.505
Bibliografia
1. Bielak-Jomaa E., Lubasz D. (red.), Polska i europejska reforma, kom. dot. certyfikacji
w programie.
2. Brown J.R., Goolsbee A., Does the Internet Make Markets More Competitive? Evidence
from the Life Insurance Industry, Journal of Political Economy, 2002, 110(3).
3. Chałubińska-Jentkiewicz K., Taczkowska-Olszewska J., Świadczenie usług drogą
elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2019.
4. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r.
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego,
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz.Urz. UE L
Nr 178).
5. Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu europejskiego i rady z dnia 12 lipca 2002 r.
dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności
elektronicznej.
6. Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (OJ L 281, 23.11.1995).
7. Gomez-Herrera E., Martens B., Turlea G., The drivers and impediments for cross-border
e-commerce in the EU, Information Economics and Policy, vol. 28, 2014.
8. Komunikat z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie funkcjonowania zasad bezpiecznego
transferu danych osobowych z punktu widzenia obywateli UE i przedsiębiorstw
z siedzibą w UE, COM (2013) 847 wersja ostateczna.
502

Raport e-commerce w Polsce 2016, Bisnode, https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/raport-bisnodent-ecommerce-w-polsce-2016/
503
Raport E-commerce w Polsce 2018, Gemius, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykulyaktualnosci/internauci-zaufali-e-sklepom-raport-e-commerce-w-polsce-2018-juz-dostepny.html
503
23% w 2018 r. w stosunku do 16% w roku poprzednim.
504
Ibidem.
505
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Raport…, Warszawa, s.10
162

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

9. Konarski X., Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 2004.
10. Kulisiewicz T., Redukcja obciążeń administracyjnych a wybrane zagadnienia
informatyzacji administracji publicznej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych,
nr 29/2013.
11. Lewicki M., E-handel w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, Handel Wewnętrzny 2018,
4(375), tom I, s. 179.
12. Lubasz D., Handel elektroniczny. Bariery prawne, 2013.
13. Łaszek A., Raport FOR: E-ROZWÓJ Cyfrowe Technologie a Gospodarka.
14. Mindur M., Wpływ postępu technicznego i technologicznego oraz wydarzeń
politycznych na rozwój gospodarki globalnej, Logistyka 3/2012.
15. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Raport Przedsiębiorczość w Polsce, 2018,
Warszawa.
16. Nowińska E., Cybula P. (red.), Europejskie prawo konsumenckie, 2005.
17. Pomiar obciążeń administracyjnych w przepisach prawa gospodarczego, Deloitte,
Ministerstwo Gospodarki, 2010.
18. Porzeżyński M., Rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych w kontekście
wejścia w życie RODO, Wyzwania naukowe. Ekonomiczne i prawne wyzwania 2018 r.,
Lwów 2018.
19. Raport Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce, Deloitte, 2016.
20. Raport e-commerce w Polsce 2016, Bisnode, https://www.bisnode.pl/wiedza/newsyartykuly/raport-bisnode-nt-ecommerce-w-polsce-2016/
21. Raport E-commerce w Polsce 2018, Gemius, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykulyaktualnosci/internauci-zaufali-e-sklepom-raport-e-commerce-w-polsce-2018-juzdostepny.html
22. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w
zakresie treści (Dz.U. L 168 z 30.6.2017).
24. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018
r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form
dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania
lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany
rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz.U.
L 60I z 2.3.2018).
25. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017,
Warszawa,
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo- -informacyjne/
26. Stavins R. N., Transaction Costs and Tradable Permits, Journal of Environmental
Economics and Management, 29(2), 1995.
27. Stigler G. J., The Organization of Industry, Irwin 1968.

163

INSTYTUCJE I PRAWO. WYZWANIA EKONOMICZNE XXI WIEKU

28. Trojanowska H., Niecenowe bariery wejścia jako strategia obrony rynku, Zarządzanie
Zmianami: zeszyty naukowe nr 3.
29. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408).
30. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800
ze zm.).
31. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002,
nr 144 poz. 1204 ze zm).
32. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
33. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
34. Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2016 r. o sygn. VIII GC
1872/15.
35. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2011 r. o sygn.
C-324/09 w sprawie L'Oréal SA i in. przeciwko eBay International AG.

THE IMPACT OF LEGAL REGULATIONS FOR THE DEVELOPMENT
OF E-COMMERCE MARKET. SELECTED ISSUES
Summary: The development of new technologies has led to creation of new products, services, branches or even
economy sectors. E-commerce is one of mentioned sectors which (much simplified) includes sales of products
and services in the web. This sector is covered by the same regulations as it is in the situation of businesses
operated in a traditional manner. However, technology and its development created new possibilities
for entrepreneurs which should be regulated. Even when they are required, legal regulations are considered
as obstacles for carrying on activity in a concrete field. Amon them there are the act on provision of services
by electronic means and additional restrictions concerning transactions with consumers. Author analyzed
selected legal acts and assessed whether they can be viewed as barriers.
Keywords: economy, e-commerce, law
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Michał Rzepka506
KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W RAMACH KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Streszczenie: Artykuł stanowi analizę podmiotów uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach
kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz procedury jego udzielania.
Badania formalno-dogmatyczne koncentrują się nad obszarami wątpliwymi, których właściwa interpretacja jest
niezbędna do podejmowania działań zgodnych z zasadą legalizmu. Wnioski z przeprowadzonych badań
stanowią podstawę do stwierdzenia, że obowiązujące regulacje dot. KFS określone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie są spójne i wystarczające do działania kompleksowego, a tym samym
dla podejmowania właściwych rozstrzygnięć konieczne jest poszukiwanie rozwiązań w ramach innych gałęzi
prawa.
Słowa kluczowe: Kształcenie, ustawiczne, krajowy, fundusz, szkoleniowy.

Wstęp
Potrzeba wspólnego działania państw członkowskich Unii Europejskiej na rzecz wychodzenia
z kryzysu, a także wdrażania programów umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom
związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw oraz stale rosnącą potrzebą
racjonalnego wykorzystania zasobów dała początek długofalowej strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego pod nazwą „Europa 2020”507. Jedną z inicjatyw przewodnich owej
Strategii jest „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, zaś jednym z jego
najważniejszych zadań – kompleksowe podejście do uczenia się przez całe życie. Nie ulega
wątpliwości, że podobnie jak w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
tak i w Polsce obszary problemowe nakreślone w Strategii nierzadko znajdują swoje
odzwierciedlenie w gospodarce. Szybki postęp nowych technologii, dezaktualizacja wiedzy,
umiejętności i uprawnień, a także niezgodność wykształcenia z potrzebami wynikającymi
z aktualnych tendencji na rynku pracy bez wątpienia wpływają na ryzyko wzrostu utraty
pracy, co ma swoje przełożenie na gospodarkę. Dlatego też, realizując założenia Strategii oraz
odpowiadając na opisane wyżej czynniki trapiące rodzimy rynek pracy, ustawą
z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz niektórych innych ustaw508, wprowadzono nowy instrument - Krajowy Fundusz
Szkoleniowy(w skrócie KFS).Zgodnie z założeniem nowelizacji, Krajowy Fundusz
Szkoleniowy jest „rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców,
wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób
pracujących”509.
Celem opracowania jest analiza regulacji prawnych dot. kształcenia ustawicznego
w ramach KFS. Powinna ono odpowiedzieć na następujące pytania: jakie problemy pojawiają
Doktorant, Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa
Administracyjnego i Nauki Administracji.
507
Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010 r. „EUROPA 2020 strategia na rzecz inteligentnego
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 29.05.2019r.).
508
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598).
509
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w pytaniach i odpowiedziach, wyd. II zaktualizowane i uzupełnione, wydane
nakładem Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015, s. 8.
506
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się w związku z ich stosowaniem? oraz czy obowiązujące przepisy prawne w powyższym
zakresie są na tyle spójne, że umożliwiają rozwiązanie kwestii spornych czy też ich
lakoniczność powoduje, że nie są one wystarczające do działania w zgodzie z zasadą
legalizmu i konieczne jest poszukiwanie rozwiązań w ramach innych gałęzi prawa?
Podjęte rozważania w ramach badań formalno-dogmatycznych stanowią fundament dociekań
zidentyfikowanych problemów badawczych odnoszących się do celu niniejszego
opracowania.
Przedmiotowy zakres wsparcia środkami KFS
Dosyć szeroki przedmiot wsparcia środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego
ograniczony jest poprzez jego zakres podmiotowy. Z możliwości jakie daje kształcenie
ustawiczne w obrębie KFS mogą bowiem skorzystać jedynie dwie kategorie. Do pierwszej
zaliczyć należy pracodawców. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zwana dalej również ustawą
o promocji)510 za pracodawcę rozumie się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego
pracownika.
Dla dokładnego zrozumienia powyższej definicji należy w szczególności zaakcentować,
że jedyną dopuszczalną formą współpracy między pracodawcą a pracownikiem jest w tym
wypadku tylko i wyłącznie zatrudnienie określone w art. 2 ust. 1 pkt 43 jako wykonywanie
pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
Bezsprzecznie więc beneficjentem KFS nie może zostać osoba fizyczna prowadząca
jednoosobową działalność gospodarczą, która ani nie zatrudnia pracownika, ani też taka, która
umożliwia świadczenie pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne, nawet w ramach tych
najpopularniejszych, tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Drugą kategorię stanowią
pracownicy. Z uwagi na brak w ustawie o promocji definicji pracownika odnieść należy się
do wyjaśnienia tego pojęcia zawartego w Kodeksie pracy511. Zgodnie z brzmieniem art. 2,
pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ulega przeto wątpliwości, że przymiotu
tego nie będzie posiadała osoba świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Rozpatrując tematykę podmiotów mogących zostać beneficjentami pomocy ze środków
KFS nie można pominąć najczęściej spotykanych aspektów problemowych z nią związanych,
mających swoiste znaczenie w praktyce. W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad
statusem osób współpracujących, czyli zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy
o promocji, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych512 za współpracującego przyjmuje się małżonka, dzieci własne,
dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby
510

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018r., poz. 1265 ze zm.).
511
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 108 ze zm.).
512
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r.,
poz. 300 ze zm).
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przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym
i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia (nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu
przygotowania zawodowego). Zatem wykładnia przywołanego wyżej przepisu oraz definicji
pracownika i pracodawcy nie pozostawiają wątpliwości, iż zarówno prowadzący działalność
gospodarczą jedynie współpracujący z którąś z ww. osób (osobami), jak i sama osoba mająca
status współpracującej nie mogą zostać beneficjentami Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Równie ważna z punktu widzenia prawidłowości przyznawania środków KFS jest kwestia
spółek, w tym nie tylko spółek prawa handlowego, ale i spółek cywilnych513.
Najmniej wątpliwości budzi pozycja spółek kapitałowych – akcyjnych i z ograniczoną
odpowiedzialnością. Przepis art. 12 Kodeksu spółek handlowych514 jednoznacznie określa,
iż z chwilą wpisu do rejestru nabywają osobowość prawną. To z kolei powoduje, że to spółka
(a nie wspólnicy) będzie traktowana jako pracodawca, o ile zatrudnia przynajmniej jednego
pracownika. Należy więc zadać pytanie czy osoby pełniące funkcje zarządcze lub też
wspólnicy/udziałowcy/akcjonariusze mogą skorzystać z działań finansowanych z KFS.
Odpowiedź wydaje się prosta-mogą o ile będą w tej spółce zatrudnieni. W przypadku spółki
akcyjnej, art. 378 § 1 Kodeksu spółek handlowych expressis verbis dopuszcza zatrudnianie
członków zarządu na podstawie umowy o pracę, zaś wynagrodzenie ustala rada nadzorcza
takiej spółki515. Szerszego spojrzenia wymaga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż
tutaj nie zawsze możliwe będzie nawiązanie takiego stosunku pracy. Przykładowo, jedyny
wspólnik spółki pełniący jednocześnie funkcje zarządcze nie może posiadać przymiotu jej
pracownika, skoro z uwagi na przesunięcia majątkowe w ramach jego majątku nie zachodzi
przesłanka odpłatności pracy516. Zarówno w judykaturze oraz doktrynie utrwala się natomiast
pogląd, iż w oparciu o art. 203 § 1 oraz 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie ma
przeszkód do zawarcia umowy o pracę z członkiem zarządu spółki w szczególności,
gdy dotyczy ona spraw innych niż zarządcze517. Nieco inaczej sytuacja kształtuje się w
przypadku spółek osobowych. Mogą one być traktowane jako pracodawcy (jeżeli zatrudniają
co najmniej jedną osobę), gdyż art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyznają im
możliwość nabywania we własnym imieniu praw, zaciągania zobowiązań, a także pozywania
i bycia pozywanymi (tzw. ułomna osobowość prawna). Jednakże bardziej skomplikowana jest
kwestia zatrudniania wspólników tychże spółek. Przyjąć należy ugruntowane w ramach
rozważań nad prowadzeniem spraw spółki jawnej zapatrywanie, zgodnie z którym wspólnik
może nawiązać stosunek pracy ze swoją spółką, ale tylko w przypadku odrębności zakresu
Szerzej na temat spółek w aspekcie pracodawców zob. np. M. Zając, Spółka partnerska jako pracodawca,
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010, Nr 3, lub L. Miroszewski, Spółka cywilna w aspekcie pracodawcy,
[w:] R. Sztyk (red.), Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań-Kluczbork 2001 lub M. Culepa,
Spółka jako pracodawca, [w:] A. Zołotar (red.), Spółki jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
514
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 505 ze zm.).
515
Por. np. W. Popiołek, [w:] J. Strzępka (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wyd. 7, Warszawa
2015, s. 935 lub A. Kidyba, Komentarz do art. 378 Kodeksu spółek handlowych. [w:] Kodeks spółek
handlowych.
Tom II. Komentarz do art. 301-633, Wyd. 12, WK 2015, s. 441-442.
516
Zob. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia
3 sierpnia 2011 r. (I UK 8/11), Legalis.
517
Zob. np Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia
9 czerwca 2010 r. (II UK 33/10), Legalis, zob. także M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 210 Kodeksu spółek
handlowych [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wyd. 6, LexisNexis 2014, s. 394
513
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obowiązków od prowadzenia jej spraw518. Warto także w tym kontekście odwołać się do
orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który odnosi się do rozważań na temat spółki
komandytowej, ale także z powodzeniem może być odpowiednio stosowany na gruncie
pozostałych rodzajów spółek osobowych, w szczególności spółki jawnej519.
Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, zgodnie z którym specyficzny charakter spółki
jawnej dopuszcza możliwość sfinansowania wspólnikom działań ze środków KFS wyłącznie
przy jednym założeniu, a mianowicie, iż spółka ta zatrudnia co najmniej jednego
pracownika520. Teza ta uzyska walor prawdziwości, o ile wspólnik zostanie zatrudniony
w swojej spółce na zasadach, o których mowa wyżej. Ostatnim rodzajem spółki
wymagającym głębszej analizy w obrębie Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest spółka
cywilna. Nie ulega wątpliwości, iż status wspólników jako ewentualnych pracowników jest
analogiczny jak w spółkach osobowych, tzn. zatrudnienie może mieć miejsce, jeżeli zakres
obowiązków nie dotyczy prowadzenia spraw spółki521.Także i w tym przypadku negatywnie
należy więc odnieść się do stanowiska dotyczącego porównywalnego traktowania spółek
jawnej i cywilnej w tej materii522. W dalszym ciągu wątpliwości nasuwa postrzeganie takiej
formy organizacyjnej jak ewentualnego pracodawcy. Jako przykłady przeciwstawnych
orzeczeń przywołać można wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. oraz 10 marca
2015r. W pierwszym z nich wskazano, że spółka cywilna nie może być pracodawcą, bo sama
w sobie nie jest podmiotem prawa523. W drugim natomiast Sąd orzekł, iż w przypadku spółki
cywilnej, pracodawcą dla zatrudnionych w niej pracowników, jest ta spółka524. Uzasadnionym
wydaje się jednak drugi pogląd i to on winien być brany pod uwagę w przypadku
dysponowania środkami KFS zwłaszcza, że nawet Naczelny Sąd Administracyjny w jednym
ze swoich orzeczeń wskazał na spółkę cywilną jako pracodawcę, który zobowiązany jest
ponosić koszty związane z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych525.Warto także nadmienić, iż stanowisko to znajduje poparcie w nauce
prawa cywilnego526.Podsumowując rozważania dotyczące spółek stwierdzić więc przyjdzie,
iż pracodawcą zawsze będzie jednostka organizacyjna, a tym samym ewentualnym
beneficjentem pomocy ze środków KFS będą mogli
zostać li tylko
wspólnicy/udziałowcy/akcjonariusze lub osoby pełniące w niej funkcje zarządcze, jeżeli będą
Zob. S. Sołtysiński, Komentarz do art. 46 Kodeksu spółek handlowych. [w:] A. Sołtysiński, A. Szajkowski,
A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom I. Przepisy ogólne. Spółki osobowe, Wyd. 3,
Warszawa 2012, s. 504-505 lub J. Strzępka/E. Zielińska, [w:] J. Strzępka (red.) Kodeks (…), 136.
519
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 28 stycznia
2016r. (III AUa 1422/15), Legalis.
520
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (…), s. 52.
521
Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 14 stycznia 1993 r. (II UZP 21/92), Legalis.
522
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (…), s. 52.
523
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 13 marca
2012 r. (II PK 170/11), Legalis.
524
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 10 marca
2015 r. (II UK123/14), Legalis.
525
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2011 r. (II FSK838/10), Legalis.
526
Por. np. K. Kopaczyńska-Pieczniak, Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego[w:] A. Kidyba (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, Wyd. 2, Lex 2014, s. 1236 lub J. Jezioro,
Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red), Kodeks cywilny.
Komentarz., Wyd. 8, Warszawa 2018, s. 1598 lub P. Nazaruk, Komentarz do art. 860 Kodeksu cywilnego
[w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Wyd. 2, LexisNexis 2014, s. 1393.
518
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świadczyli na jej rzecz pracę w ramach stosunku zatrudnieniowego, którego możliwość
zawiązania jest ograniczona.
Omawiając zakres podmiotowy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zauważyć można,
iż za pośrednich beneficjentów mogą zostać uznane zewnętrzne firmy, wykonujące zadania
w jego ramach na rzecz pracodawców. W tym sensie szczególnie należy zwrócić uwagę
na instytucje szkoleniowe. Ustawa o promocji nie stawia wymagań, aby spełniały one
jakiekolwiek kryteria, całkowicie pozostawiając wybór pracodawcy. Jest to o tyle
zaskakujące, że w przypadku szkoleń inicjowanych i finansowanych z Funduszu Pracy dla
osób bezrobotnych istnieje wymóg, aby jednostka posiadała wpis do rejestru instytucji
szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu
na siedzibę tejże instytucji. KFS jest wyodrębnioną częścią Funduszu Pracy, niejako więc
z nim powiązaną. Dlatego też zasadne byłoby wprowadzenie wspomnianego obostrzenia,
albo innych wymagań także w przypadku firm realizujących kursy w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego. Na pewno przełożyłoby się to na ograniczenie sytuacji,
gdy jednostka jest powiązana z pracodawcą albo powstała tylko dla potrzeb organizacji
konkretnego kursu, co może prowadzić także do zawyżania ich cen. Ustawodawca
nie zdecydował się jednak na taki krok. To z kolei może przełożyć się na nieracjonalne
wydatkowanie środków, jeżeli urzędy pracy same nie wprowadzą procedur weryfikacji
pod kątem wiarygodnego i sensownego uzasadniania wyboru jednostki przez pracodawcę
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
Wsparcie w ramach kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego
Wśród zadań wskazanych przez ustawodawcę jako kształcenie ustawiczne zwrócić należy
szczególną uwagę na jedno z nich, mianowicie kursy. Analizie poddać należy dwa
ww. zwroty: „kształcenie ustawiczne” oraz „kursy”. Ustawa o promocji nie zawiera bowiem
ich legalnych definicji. Również w uzasadnieniu do ustawy z dnia 14 marca 2014 r. próżno
szukać wyjaśnień dotyczących ich znaczeń określonych na potrzeby Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Tym samym, można by odwołać się do ustawy Prawo oświatowe527,
która posługuje się terminem „kształcenie ustawiczne”. Zgodnie z jej art. 4 pkt 30
za kształcenie ustawiczne uznaje się kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach
pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny. Jednakże ustawy tej nie
stosuje się do kształcenia ustawicznego realizowanego w formach i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach528. Nie ulega wątpliwości, iż lex specialis będzie w tej sytuacji
stanowiła ustawa o promocji. Mając na uwadze elementy składowe kształcenia ustawicznego
w ramach KFS zauważyć można, iż wszystkie one wpasowują się niejako w powyższą
definicję, gdyż bezpośrednio związane są z uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Tym samym stwierdzić trzeba, że na gruncie ustawy
o promocji znaczenie pojęcia „kształcenie ustawiczne” będzie zbliżone do definicji
oświatowej. Niemniej, w art. 69a ust. 2 pkt 1 lit. „b” odwołuje się ona także do pojęcia „kurs”.
Podkreślenia wymaga, że ustawa o promocji nie tylko nie posługuje się szerzej tym terminem,
527
528

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz.996 ze zm.).
Art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (…).
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ale co więcej w art. 2 ust. 1 pkt 12 i 37 zawarto definicje odpowiednio „kosztów szkolenia”
i „szkolenia” jako pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy (w tym umiejętności jej poszukiwania). Natomiast w art. 40 ust. 4
wskazano jedynie, że szkolenia finansowane z Funduszu Pracy odbywają się w formie kursu,
realizowanego według planu nauczania zasadniczo obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25
godzin zegarowych w tygodniu. Przyjęcie założenia, że na gruncie ustawy o promocji
prawodawca świadomie posłużył się tymi dwoma odrębnymi kategoriami może prowadzić do
wniosku, iż również w przypadku przepisów dotyczących Krajowego Funduszu
Szkoleniowego nie mamy do czynienia z tożsamością pojęciową, a usytuowaniem kursu jako
rodzaju szkolenia czy też ściślej jako formy jego prowadzenia, czyli pojęcia znaczeniowo
węższego. Przyjęcie odmiennej interpretacji doprowadziłoby do sytuacji, w której na gruncie
tego samego aktu prawnego nadaje się odmienne znaczenia temu samemu wyrażeniu.
W świetle powyższego winno się stwierdzić, iż tylko działanie realizowane w formie kursu
(a nie innych formach), rozumianego jak wyżej, może być finansowane ze środków KFS.
Istnieje obawa, że praktyka działania wykształci inne podejście do omawianej tematyki, gdyż
szkolenie i kurs będą traktowane jako synonimy. Co prawda taka postawa spowoduje,
że znacznie szerszy stanie się zakres zastosowania zadań finansowanych w ramach
kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawców, ale jednocześnie stanie się ona
polem wątpliwości co do prawidłowości ich realizacji.
Przyznanie środków na kształcenie ustawiczne w ramach KFS oparte jest
o postępowanie wnioskowe. Niezwłocznie po uzyskaniu od marszałka województwa
informacji o limicie środków organizowany jest nabór wniosków pracodawców,
zaś informacja o tym musi znaleźć się zarówno na tablicy informacyjnej powiatowego urzędu
pracy ogłaszającego nabór, jak i na jego stronie internetowej. Szczegółowe postanowienia
dotyczące naboru, elementów składowych wniosku oraz ich rozpatrywania określa
Rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego529.
W tym miejscu zaznaczyć można, że pierwotne brzmienie Rozporządzenia zakładało
rozpatrywanie wniosków zgodnie z kolejnością ich wpływu. Jego nowelizacja, która weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2017r.530 uchyliła ten przepis. Czy zabieg ten był słuszny?
Może się wydawać, że spowodował on co najmniej zmniejszenie kolejek, które ustawiały się
pod urzędami w celu złożenia wniosków531. Z drugiej strony, rozpatrywanie wniosków
zgodnie z kolejnością ich wpływu stanowiło zobiektywizowany sposób działania,
wymagający większego wysiłku od wnioskodawców, bowiem to przede wszystkim oni
musieli zrobić wszystko, aby ich podanie było złożone w pierwszej kolejności.
W takiej sytuacji, przy należytej staranności ze strony osób przyjmujących wnioski nikła była
możliwość uzasadnionych zarzutów co do tego, kto dofinansowanie otrzymał.
Wobec usunięcia tej możliwości, jedyną sensowną alternatywą wydaje się być powołanie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U., poz. 639 ze zm.).
530
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U., poz. 2155).
531
Zob. http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/za-czym-ta-kolejka-za-kasa-na-szkolenia,9835469/ (dostęp
29.05.2019r.) lub http://ddwloclawek.pl/pl/12_biznes/20134_gigantyczne_kolejki_pod_urzedami_pracy_we_
wloclawku_takze_bardzo_duze_zainteresowanie.html (dostęp 29.05.2019r.).
529
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komisji oceniającej wnioski. Pamiętać wszakże trzeba, że w takim przypadku mamy do
czynienia z sytuacją stricte „ocenną” czyli subiektywną. Na ostateczną ocenę wniosku
składają się przecież oceny poszczególnych członków komisji, czyli ich zapatrywania.
Nie ulega wątpliwości, iż na poglądy takie wpływa wiele czynników, często niezależnych od
oceniających, co bezpośrednio przenika na zsubiektywizowanie oceny całościowej oraz
ostatecznego rankingu na podstawie którego wybierane są wnioski do objęcia pomocą z KFS.
Zatem opisywanej zmiany nie można uznać za trafioną tym bardziej, że dodatkowo
przerzuciła całość odpowiedzialności na jednostki przyznające środki, czyli de facto
na powiatowe urzędy pracy.
Konsekwencją pozytywnie rozpatrzonego wniosku jest zawarcie umowy z pracodawcą
o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników lub pracodawcy.
Niezwykle interesującym zagadnieniem w tej materii jest możliwość skorzystania ze środków
KFS przez instytucje należące do kręgu administracji publicznej. Co do zasady nie ma w tym
zakresie przeszkód. Ograniczenie tej reguły napotkać można wszakże w przypadku jednostek
organizacyjnych powiatu, zwłaszcza zaś w miastach na prawach powiatu. Przeszkodę stanowi
tutaj niemożność zawarcia umowy cywilnoprawnej, gdyż występował by w niej tylko jeden
podmiot, tj. starosta reprezentujący samorząd powiatu (w jego imieniu powiatowy urząd
pracy oraz np. starostwo powiatowe lub urząd miejski-w przypadku prezydenta miasta
na prawach powiatu). Umowa zaś, to czynność prawna obejmująca zgodne oświadczenie woli
dwóch lub więcej stron. Nie można zaaprobować tezy, iż w powyższych przypadkach
dopuszczalne jest zawarcie porozumienia, gdzie stroną z jednej strony będzie starosta
lub dyrektor powiatowego urzędu pracy, a z drugiej przełożony danej jednostki powiatu,
nawet jeżeli z uwagi na konieczność zachowania przejrzystości działania i wysokich
standardów opinię w tej sprawie wyda powiatowa rada rynku pracy532. Po pierwsze zaznaczyć
należy, iż w stosunkach cywilnoprawnych tytuł czy też nazewnictwo nie przesądzają
o charakterze i rodzaju czynności prawnej. Decyduje o tym treść i intencje jej stron533.
Jeżeli więc zostanie zawarte porozumienie, o którym mowa wyżej, zawierające elementy
składowe umowy wskazane w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 14 maja 2014r., a nadto
intencją stron będzie ustalenie wzajemnych praw i obowiązków odpowiadających
zobowiązaniu umownemu wynikającemu z przepisów w regulujących przyznawanie środków
z KFS, to w rzeczywistości będziemy mieli do czynienia z zawarciem umowy pomiędzy
podmiotami, z których przynajmniej jeden, z uwagi na brak odrębnej w sensie
cywilistycznym podmiotowości prawnej, nie może posiadać statusu strony. Co więcej, ustawa
o promocji nie przewiduje wyjątków od możliwości zawarcia umowy, ani też przypadków,
w których możliwe byłoby podpisanie porozumienia między zainteresowanymi jednostkami,
jak ma to miejsce chociażby w trybie art. 62a ust. 7 i 12 ustawy o promocji, tj. w przypadku
realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. Po drugie, powiatowa rada rynku pracy jest
organem opiniodawczo-doradczym starosty534, co powoduje, że może być od niego zależna,
a to z kolei nie wpłynie na zachowanie zasad transparentności i wysokich standardów
działania. Należy wyraźnie zaakcentować, że omawiane ograniczenie nie będzie występowało
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (…), s. 56-57.
Zob. art. 65 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r.,
poz. 1025 ze zm.).
534
Zob. art. 22 ust. 3 ustawy o promocji.
532
533
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w stosunku do jednostek, których organem założycielskim co prawda jest starosta, ale które
posiadają odrębną osobowość prawną (np. tzw. spółki miejskie).
Z zawarciem umowy oraz finansowaniem na jej podstawie działań ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego nierozerwalnie związana jest kwestia kontroli
prawidłowości ich wykorzystania. Zaakcentować należy, że owa kontrola może zostać
przeprowadzona tylko u pracodawcy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad przewidzianych
jak dla nadzoru wojewody, o czym stanowi art. 69b ust. 6 omawianej ustawy. Jak zostało już
wspomniane we wcześniejszych rozważaniach, podmiotami zaangażowanymi w realizację
działań w ramach kształcenia ustawicznego oprócz starostów (powiatowych urzędów pracy)
oraz pracodawców mogą być również jednostki szkoleniowe lub szkoły wyższe.
Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości ich skontrolowania
w związku ze świadczeniem czynności wynikających z umowy w ramach KFS. Co więcej nie
ma także możliwości zawarcia np. umowy trójstronnej, która dopuszczałaby ewentualność
takiej kontroli, choć z punktu widzenia prawidłowości realizacji działań i wydatkowania
środków publicznych byłaby ona właściwym rozwiązaniem. Niemniej wobec jej braku,
to pracodawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi przez jednostkę,
której powierzył działanie z KFS.
Zakończenie
Niewątpliwie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, mimo opisanych nieścisłości legislacyjnych
stanowi ciekawy instrument wspierający gospodarkę. Rozwiązanie to zdecydowanie może
służyć realizacji celu, dla którego zostało utworzone, tj. zapobieżeniu utraty zatrudnienia
z uwagi na zmieniające się wymogi ryku pracy. Instrument ten wymaga jednak
doprecyzowania ustawodawczego, aby w możliwie największym stopniu scalić przepisy
i ograniczyć powstałe wątpliwości interpretacyjne. Obecnie ich skutkiem jest finansowanie
działań ze środków KFS, w szczególności związanych z kursami w ramach kształcenia
ustawicznego, które zmusza do szukania odpowiedzi w szczegółowych zagadnieniach
wynikających z wielu przepisów prawa, rozsianych w zbyt wielu aktach należących do
różnych gałęzi prawa. Poza ustawą o promocji i wydanego na jej podstawie rozporządzenia
z dnia 14 maja 2014 r. podmiot organizujący nabór wniosków, ale i wnioskujący, muszą być
świadomi przepisów wynikających m.in. z Kodeksu pracy, Kodeksu spółek handlowych,
Kodeksu cywilnego, a jak zostało wykazane w niniejszym artykule nierzadko również
dorobku judykatury w tych obszarach. Tylko wtedy podejmowane czynności będą zgodne
z zasadą legalności. Co więcej, jako że KFS wchodzi w zakres środków publicznych,
podkreślić należy ścisły związek między ich przyznawaniem a przepisami odnoszącymi się do
reguł dysponowania środkami publicznymi oraz sankcji za ich nieprzestrzeganie535.
Tak duże spektrum rozproszonych norm regulujących KFS, których znajomość warunkuje
prawidłową realizację działań powoduje, że wzrasta ryzyko wystąpienia uchybień zwłaszcza,
gdy wyjaśnienia bądź opinie, niejednokrotnie zbieżne z oczekiwaniami społecznymi,
stoją w sprzeczności z brzmieniem przepisów prawa. Wszystko to utrudnia sprawne działanie
organom stosującym owe normy z jednej strony i zrozumienie mechanizmów przez osoby
535

Zob. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869)
oraz ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1458 ze zm.).
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chcące skorzystać z omawianego instrumentu z drugiej strony. Tylko racjonalne podejście
oparte o powszechnie obowiązujące regulacje będzie do pogodzenia z szeroko pojmowanymi
wzorcami prawidłowego administrowania, co w konsekwencji doprowadzi do efektywnego
działania i pozytywnego wpływu na gospodarkę. Nie zmienia to faktu, iż pomoc poprzez
możliwości jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest jak najbardziej potrzebna i powinna
stanowić punkt zwrotny w podejściu do zagadnień związanych z promocją zatrudnienia
rozumianą nie tylko jako wsparcie dla osób pozostających bez pracy, ale także jako narzędzia
zmierzające do zoptymalizowania trwałości zatrudnienia u danego pracodawcy dla tych,
którzy w stosunku pracy już pozostają.
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LIFELONG LEARNING IN THE NATIONAL TRAINING FUND
Summary: The article is an analysis of entities authorized to use support under lifelong learning from the
National Training Fund and the procedures for its granting. Formal-dogmatic research focuses over doubtful
areas, the proper interpretation of which is indispensable for undertaking actions consistent with the principle of
legalism. The conclusions from the conducted research are the basis for stating that the applicable regulations
regarding KFS defined in the Act on the promotion of employment and labor market institutions are not
consistent and sufficient to act comprehensive, and thus for making the right decisions it is necessary to look for
solutions with in other branches of law.
Keywords: Lifelong, education, national, training, fund.
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Krzysztof R. Woźniak536
ŚRODKI OGRANICZAJĄCE UMOWNE KORZYŚCI A POLSKA GAAR
Streszczenie: Artykuł jest próbą wskazania wzajemnych powiązań międzynarodowego i polskiego prawa
podatkowego w zakresie środków ograniczających umowne korzyści i generalnej klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania. Tłem dla rozważań jest postępująca międzynarodowa erozja bazy podatkowej w wyniku
transgranicznych działań podmiotów gospodarczych i podjęta w przeciwstawieniu się im aktywność
normodawcza państw OECD/G20 i Unii Europejskiej, w tym Polski. Celem artykułu jest zestawienie
powołanych do walki z unikaniem opodatkowania instrumentów prawa międzynarodowego i krajowego.
Słowa kluczowe: Międzynarodowe prawo podatkowe, środki ograniczające umowne korzyści, generalna
klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wprowadzenie. Rys sytuacyjny
Jurysdykcja podatkowa wykracza poza granice państwowe. Granice jurysdykcji państwowej
nie pokrywają się z granicami terytorium państwa537. Międzynarodowe prawo podatkowe
stanowi autonomiczny system prawny, którego źródłem zasadniczo są umowy
międzynarodowe zawierające bezpośrednio efektywne normy prawne. W państwach
członkowskich Unii Europejskiej (w tym w Polsce) normy prawne wynikające
z międzynarodowych umów podatkowych stanowią element wewnętrznego porządku
prawnego. Tak więc istotną konstrukcją, która ma podstawowe znaczenie dla opodatkowania
dochodów podmiotów gospodarczych działających transgranicznie, jest system umów
przeciwdziałających podwójnemu opodatkowaniu. Opodatkowanie dochodów podmiotów
gospodarczych działających transgranicznie jest uregulowane w krajowym prawie
podatkowym, ale również w dużej mierze w unijnym i międzynarodowym prawie
podatkowym.
Normy międzynarodowego prawa podatkowego są bezpośrednio skuteczne,
co oznacza, że przepisy międzynarodowych umów podatkowych mogą być podstawą
rozstrzygnięcia dokonanego przez organy administracji podatkowej i sądy. Normy te są
również źródłem uprawnień, na które mogą powoływać się podatnicy w sprawach
podatkowych538. Jednocześnie, mimo powyższego, nie są przepisami prawa materialnego,
kształtującymi treść zobowiązania podatkowego. W tym sensie nie mają charakteru norm
samowykonalnych – określają, które z państw jest uprawnione do pobierania podatku, ale
żeby przypisać ciężar podatkowy konkretnemu podmiotowi konieczny jest przepis krajowego
prawa materialnego. Instytucje materialnego prawa podatkowego są warunkiem koniecznym,
ale niewystarczającym dla eliminowania unikania opodatkowania na płaszczyźnie
międzynarodowej.
Integracja gospodarek i rynków krajowych w ostatnich latach wzrosła w znacznym
stopniu. Obserwowane we wszystkich rozwiniętych gospodarkach rynkowych działania
podatników, noszące znamiona agresywnej optymalizacji podatkowej, umożliwiają całkowite
lub częściowe uniknięcie obciążeń podatkowych. Słabości krajowych systemów podatkowych
Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego, Uniwersytet Gdański.
A. Biegalski, Jurysdykcja podatkowa [w:] B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje.
Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009, s. 124 i n.
538
D. Mączyński, Międzynarodowe prawo podatkowe, LEX a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2015, s. 36.
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tworzą możliwość erozji podstawy opodatkowania i przerzucenia zysków i są często
wykorzystywane do planowania podatkowego przez korporacje wielonarodowe.
Globalizacja całkowitego lub częściowego unikania opodatkowania zysku w kraju
prowadzenia faktycznej działalności wymusza na rządach państw zwalczanie tego zjawiska.
Wymaga to zdecydowanych działań w celu przywrócenia zaufania do systemów
podatkowych poszczególnych państw. Międzynarodowe organizacje takie jak Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) czy Unia Europejska, wskazują na potrzebę
podjęcia nowych działań i wprowadzenia instrumentów potrzebnych do rozwiązania
problemu agresywnego planowania podatkowego z użyciem schematów zarówno na poziomie
krajowym jak i międzynarodowym.
Szkodliwa konkurencja podatkowa pomiędzy państwami stanowi niewątpliwie jedną
z przyczyn międzynarodowego unikania opodatkowania539. Różnice opodatkowania jako
następstwo szkodliwej konkurencji podatkowej powodują niepożądane efekty zewnętrzne,
w tym nieuzasadnione przyrosty dobrobytu w jednych jurysdykcjach kosztem innych.
Unikanie opodatkowania w środowisku międzynarodowym
Podatnik może wykorzystać kilka krajowych systemów podatkowych, a dokładnie ich brak
spójności, aby – wykorzystując dodatkowo łączące kraje umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania (dalej jako: u.o.p.) – uniknąć opodatkowania. Unikanie opodatkowania,
polega zasadniczo na zredukowaniu deklarowanej podstawy opodatkowania, rozumianej jako
ten element konstrukcji prawnej podatku, który – obok stawki podatkowej – ma zasadniczy
wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego540. Konsekwencją naruszenia węzła
prawnego, który wiąże podmioty opodatkowane z jurysdykcją krajową, jest nieadekwatne
opodatkowanie, które prowadzi do korzyści lub kosztów zewnętrznych, które nie będą
odpowiednio wynagrodzone lub pokryte. To zaś jest sprzeczne z fundamentalną dla państw
ideą jaką jest rozkład ciężaru ich funkcjonowania jako formuły świadczącej dobra i usługi
publiczne pomiędzy te podmioty, które odnoszą korzyści z jego świadczeń
– i to proporcjonalnie do tych właśnie korzyści. Reguła ta jest fundamentalna dla określenia
incydencji podatkowej, tj. wskazania, w którym państwie i w jakim zakresie dany podmiot
powinien być opodatkowany541.
Normatywne przedsięwzięcia międzynarodowe przeciwko unikaniu opodatkowania
Na płaszczyźnie międzynarodowej podejmowane są przedsięwzięcia mające na celu
eliminowanie tego szkodliwego dla poszczególnych jurysdykcji zjawiska542. Najistotniejszą
w ostatnim czasie jest inicjatywa OECD i krajów będących członkami G20 znana pod nazwą
BEPS (ang. BEPS – Base Erosion and Profit Shifting). Instrumenty te w świetle prawa
międzynarodowego publicznego, nie posiadają mocy wiążącej (jest to tzw. soft law543).
A. Nowak-Far, Międzynarodowa konkurencja podatkowa. Efekty jakościowe i remedia [w:] D. Gajewski,
Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia, C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 251.
540
A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 379.
541
A. Nowak-Far, Międzynarodowa konkurencja podatkowa. Efekty jakościowe i remedia [w:] D. Gajewski,
Międzynarodowe…, s. 249-250, 264-265.
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http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2015/08/GrantThornton_BEPS_marzec2017.pdf
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szerzej o soft law zob. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis,
Warszawa 2005, s. 113–114.
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W praktyce istnienie „miękkiego zobowiązania” do respektowania jego treści przez strony
umowy cechuje się tym, że państwo członkowskie powinno brać pod uwagę jego treść
dopóty, dopóki państwo to nie wyrazi swoich zastrzeżeń w danym zakresie. Termin „BEPS”
odnosi się do strategii planowania podatkowego, które wykorzystują luki i rozbieżności
w przepisach podatkowych dla ukrycia zysków lub ich transferowania do miejsc, w których
podatnik wykazuje małą aktywność lub w ogóle jej brak, ale gdzie podatki są niskie, co
skutkuje niewysokim opodatkowaniem lub brakiem opodatkowania podatkiem dochodowym.
Globalny projekt zmian w zakresie prawa podatkowego, realizowany pod egidą OECD/G20
– przy aktywnym wsparciu Komisji Europejskiej prowadzącej równoległe działania w
obszarze ograniczania unikania opodatkowania – znacznie modyﬁkuje podwaliny dotychczas
obowiązującej rzeczywistości podatkowej. W konkluzjach Rady UE z 8 grudnia 2015 r.
stwierdzono m.in., że dyrektywy UE powinny być preferowanym narzędziem wdrażania na
szczeblu UE wyników prac OECD dotyczących BEPS. Forma prawna dyrektywy pozwala
bowiem na wdrażanie przez państwa członkowskie UE wniosków BEPS w jednolity
i skoordynowany sposób, co ma znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
rynku wewnętrznego. Takim instrumentem jest dyrektywa 2016/1164/UE z 12 lipca 2016 r.
ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania,
które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (ang. Anti Tax
Avoidance Directive – ATAD), i która stanowi wyraz politycznego dążenia do zapewnienia,
aby podatki były płacone w jurysdykcji, w której generowane są zyski podatników
i wytwarzana jest wartość ekonomiczna. Dyrektywa stanowi emanację prac OECD w ramach
inicjatywy dotyczącej przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków.
Realizuje ona część zaleceń OECD, sformułowanych w raportach końcowych BEPS,
wpisując je w kontekst prawny funkcjonujący w państwach członkowskich. Celem dyrektywy
ATAD jest zwiększenie skuteczności krajowych systemów opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych w zakresie przeciwdziałania erozji bazy podatkowej
na rynku wewnętrznym i przenoszeniu zysków poza jego obszar.
Jak zauważono w preambule do ATAD, w przypadku rynku, który tworzą ściśle
powiązane ze sobą gospodarki, konieczne jest przyjęcie wspólnego podejścia strategicznego
i skoordynowanie działań, aby poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego
i zmaksymalizować pozytywne efekty inicjatywy przeciwdziałającej erozji bazy podatkowej
i przenoszeniu zysków. W zakresie zmian dostosowawczych do przepisów prawa UE, zmiany
w Ordynacji podatkowej stanowią odzwierciedlenie woli ustawodawcy unijnego,
wskazującego w preambule do ATAD na konieczność przywrócenia zaufania do systemów
podatkowych, w kontekście umożliwienia państwom członkowskim utrzymania suwerenności
podatkowej. W tym celu, dyrektywa ustanawia minimalny poziom ochrony krajowych
systemów podatku od osób prawnych, w celu przeciwdziałania praktykom unikania
opodatkowania w UE. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie przez wszystkie
państwa członkowskie UE najbardziej podstawowych rozwiązań (instytucji) prawnych,
obliczonych na przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji podatkowej.
Rekomendacje OECD są wdrażane przede wszystkim za pomocą instrumentu
wielostronnego BEPS - Rzeczpospolita Polska podpisała i ratyfikowała Konwencję
wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu
zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzoną w Paryżu
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dnia 24 listopada 2016 r., podpisaną w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. (ang. Multilateral
convention to implement tax treaty-related mesures to prevent base erosion nad profit shifting
– MLI). Konwencja ta zakłada wprowadzenie do umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania klauzul ograniczających możliwość korzystania z przywilejów danej umowy
w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub
utworzenia danej struktury było uzyskanie takich korzyści, a ich uzyskanie byłoby sprzeczne
z przedmiotem lub celem odpowiednich postanowień umownych (art. 7 ust. 1 Konwencji).
Obecnie zakładane jest, że taka regulacja zostanie wprowadzona do ponad pięćdziesięciu
zawartych przez Polskę umów (a docelowo nawet do 78 umów).
Wewnętrzne unormowania przeciwko unikaniu opodatkowania
Większość państw zdaje sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą
nadużywanie przepisów u.o.p., wobec czego stosują szereg rozwiązań mających zapobiegać
temu zjawisku, a tym samym ograniczać negatywne konsekwencji ucieczki przed
opodatkowaniem544. Zakłada się stosowanie wewnętrznych środków antyabuzywnych
do sytuacji nadużywania u.p.o. w oparciu o przepis art. 27 Wiedeńskiej konwencji w sprawie
traktatów. Z zasad wykładni umów międzynarodowych, w szczególności z obowiązku
stosowania umowy w dobrej wierze wyprowadzana jest ogólna reguła przewagi treści nad
formą czynności prawnych, która uniemożliwiać ma nadużywanie postanowień umów
podatkowych. Jednocześnie OECD wypracowało podejście, które kładzie nacisk na
integralność wewnętrznych przepisów podatkowych oraz przepisów u.p.o. Zgodnie z tym
podejściem wewnętrzne środki antyabuzywne mogą być wykorzystywane do dokonania
reklasyfikacji dochodu, jeżeli nadużycie u.p.o. będzie jednocześnie stanowić nadużycie
wewnętrznych przepisów prawa podatkowego, na podstawie których ma być nałożony
podatek, a głównym celem zawarcia międzynarodowej transakcji było skorzystanie
z opodatkowania na dogodniejszych zasadach. W takich sytuacjach, jeżeli przy zastosowaniu
wewnętrznych środków antyabuzywnych dojdzie do reklasyfikacji transakcji oraz wskazania
„prawdziwego” podmiotu, który osiąga dochód z tej transakcji, przepisy u.p.o. powinny mieć
zastosowanie do treści zreklasyfikowanej transakcji545. Obowiązek stosowania przez organy
podatkowe środków antyabuzywnych wynika wyłącznie z krajowych przepisów
podatkowych.
Polskie unormowania przeciwko unikaniu opodatkowania
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846, z późn. zm., dalej: ustawa zmieniająca z 2016 r.)
przywróciła do polskiego systemu prawnego tzw. generalną klauzulę przeciwko unikaniu
opodatkowania (ang. General Anti-Avoidance Rule - GAAR). Wprowadzone zmiany
zmierzają do pełniejszej realizacji wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP – zasad
sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania oraz mają na celu ograniczenia
zjawiska agresywnej optymalizacji podatkowej. Są podjęciem przez krajowego ustawodawcę
S. Bryndziak, Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym unikaniu opodatkowania, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” 5/2016 (83), cz. 1.
545
M. Zdyb, Nadużywanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zjawisko treaty
shopping, „Przegląd Podatkowy” 8/2007, s. 35.
544
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próby określenia podstawy opodatkowania z pominięciem tych działań podatnika, które
prowadzą do jej ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania546. Ogólna klauzula
– GAAR – wpisuje się w całość działań w ramach prac w obrębie BEPS, w tym dyrektywy
ATAD i może wspierać podobną klauzulę w u.o.p. - zwłaszcza w przypadku obchodzenia
prawa krajowego z wykorzystaniem uprawnień traktatowych547. Konieczne są lokalne
regulacje przeciwko nadużyciom, aby uniemożliwić wykorzystywanie u.o.p. w celu uchylania
się od przestrzegania przepisów krajowych. Wspólną intencją stron wielu umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania jest między innymi eliminowanie możliwości uchylania się oraz
unikania opodatkowania w sytuacjach, które stwarzają możliwość podwójnego
nieopodatkowania548.
Międzynarodowe unikanie opodatkowania
Zjawisko optymalizacji podatkowej jest nieodłącznym elementem polityki holdingów
międzynarodowych i obejmuje ona zarówno oblicze dopuszczalnej przez normy prawne
optymalizacji podatkowej, jak i agresywną optymalizację, która jest nielegalną formą
unikania opodatkowania. Pojęcie agresywnego planowania podatkowego zdefiniowane
zostało bezpośrednio w Zaleceniu Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego
planowania podatkowego jako „wykorzystanie aspektów technicznych systemu podatkowego
lub rozbieżności pomiędzy dwoma lub ich większą liczbą w celu zmniejszenia zobowiązania
podatkowego”. Analizując wskazaną definicję zauważyć należy, iż agresywne planowanie
podatkowe ma charakter transgraniczny i przy strukturach takiego planowania wyraźna jest
zwiększona mobilność kapitału i osób oraz wykorzystanie regulacji minimum dwóch
systemów podatkowych. Międzynarodowy charakter owego procesu wyraźnie podkreśla
Gajewski, który pojęcie agresywnego planowania podatkowego zastępuje sformułowaniem
międzynarodowe unikanie opodatkowania549.
Międzynarodowe unikanie opodatkowania może polegać na:
a) nabywaniu korzyści wynikających z bilateralnej umowy podatkowej przez podmioty
do tego nieuprawnione (ang. treaty shopping),
b) aranżowaniu porozumień lub transakcji, których głównym lub jednym z głównych
motywów jest uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem bilateralnej
umowy podatkowej (agresywne planowanie podatkowe),
c) korzystanie z przywilejów podatkowych oferowanych przez jurysdykcje podatkowe
stosujące szkodliwą konkurencje podatkową,
d) wykorzystaniu zarówno uregulowań wewnętrznego prawa podatkowego umawiających się
stron jak i norm rozdzielających roszczenia podatkowe w zawartej przez te państwa

D. Mączyński, Krajowe sposoby zapobiegania międzynarodowemu unikaniu opodatkowania
[w:] D. Gajewski, Międzynarodowe …, s. 216.
547
A. Wieśniak-Wiśniewska, M. Czerwiński, Świat podatków po projekcie BEPS i jego wpływ na polskich
podatników, „Przegląd Podatkowy” 6/2016, s. 28.
548
zob. A. Wieśniak-Wiśniewska, M. Czerwiński, Świat…
549
D. Gajewski, Przyczyny międzynarodowego unikania opodatkowania – zarys problemu, [w:] D. Gajewski,
Międzynarodowe…, s.37.
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bilateralnej umowy podatkowej po to, by w efekcie dany dochód (majątek) nie podlegały
opodatkowaniu ani w państwie rezydencji ani w państwie źródła (położenia)550.
Nadużywanie przepisów u.o.p. (and. treaty abuse) oraz nabywanie korzyści umownych
(ang. treaty shopping) polega na osiąganiu korzyści, jakie nie powinny stać się udziałem
danego podmiotu, gdyż jest to działanie wbrew woli państw-stron umowy551.
OECD rekomenduje trzystopniową strategię zwalczania treaty shopping i nadużyć:
a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinny jednoznacznie wskazywać, że ich
celem nie jest stwarzanie możliwości podwójnego nieopodatkowania lub obniżania podatków
poprzez uchylanie się lub unikanie opodatkowania (w tym poprzez treaty shopping),
b) schemat ograniczenia korzyści (ang. Limitation on Benefit – LoB) powinien mieć
zastosowanie w celu ograniczania dostępności do korzyści płynących z umów tak, aby
korzystały z nich wyłącznie podmioty spełniające ściśle określone warunki, gwarantując silny
związek pomiędzy podmiotem a państwem rezydencji,
b) należy wdrożyć bardziej ogólną zasadę zwalczania nadużyć, bazującą na zasadniczych
celach transakcji lub porozumień, lub wdrożenie testu podstawowego celu (ang. Principal
Purpose Test – PPT).
Test celu zasadniczego (PPT) służy za generalną klauzulę antyabuzywną w ramach
rekomendacji OECD; dotyczy ona szeroko rozumianych innych nadużyć, nieobjętych
klauzulą o LoB. Oznacza to, że korzyści z u.o.p. nie będą przyznawane (nawet, jeśli podatnik
kwalifikuje się do nich w kontekście przepisów o LoB) w przypadku, gdy osiągnięcie
korzyści było zasadniczym celem danego porozumienia lub transakcji, chyba, że udzielenie
korzyści pozostaje mimo to zgodne z przedmiotem i celem określonej umowy. Zapobieganie
nadużyciom w wykorzystaniu udogodnień traktatowych polega na modyﬁkacji u.o.p. poprzez
włączenie do nich reguł antyabuzywnych (LOB, PPT), ale konieczne jest również wsparcie
odpowiednimi regułami na poziomie krajowym.
Środki ograniczające umowne korzyści
Ustawą z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193), zmieniającą ustawę z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) z dniem
1 stycznia 2019 r. w art. 3 dodaje się pkt 19, zgodnie z którym przez środki ograniczające
umowne korzyści – rozumie się postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą
Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej lub inne
środki ograniczające lub odmawiające korzyści wynikających z tych umów. Przez środki
ograniczające umowne korzyści należy szeroko rozumieć postanowienia (przepisy) umów
podatkowych. „Umowne korzyści” to korzyści podatkowe, wynikające ze stosowania tych
umów, które nie powinny stać się udziałem danego podmiotu, gdyż miałoby to miejsce
wbrew woli umawiających się państw - korzyści traktatowe w sytuacjach, gdy korzyści te nie
powinny być przyznane552. Natomiast korzyścią podatkową zgodnie z definicją zawartą
Z. Kukulski, Klauzula nieruchomościowa w bilateralnych umowach podatkowych zawartych przez Polskę
jako mechanizm zapobiegający międzynarodowemu unikaniu opodatkowania [w:] D. Gajewski,
Międzynarodowe…, s. 140-141.
551
A. Brooks, J.Head, Tax Avoidance: In Economics, Law and Public Choice [w:] G.S. Cooper, Tax Avoidance
and the Rule of Law, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 1997, s. 53–91.
552
http://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2015/08/GrantThornton_BEPS_marzec2017.pdf
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w art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej jest: a) niepowstanie zobowiązania podatkowego,
odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,
b) powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, c) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu
podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, d) brak obowiązku pobrania
podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych w lit. a). Zgodnie z § 8
art. 119g Ordynacji podatkowej, jeżeli w sprawie może być wydana decyzja z zastosowaniem
środków ograniczających umowne korzyści, stosuje się odpowiednio art. 119a § 7 oraz
przepisy działu IIIa – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, rozdziału 2 – Postępowanie
podatkowe w przypadku unikania opodatkowania. Przepis art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej
stanowi, że czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej
korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej
lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób
działania był sztuczny. Celem regulacji jest to, aby stosowanie art. 119a, zawierającego
klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, oraz środków ograniczających umowne
korzyści odbywało się w zbliżonej procedurze, gdyż są to regulacje o podobnym charakterze
i celu działania553. W hipotezie ogólnej klauzuli zapobiegania unikaniu opodatkowania
wskazane są działania podatnika uznawane za nieakceptowalne z punktu widzenia organów
podatkowych, natomiast w dyspozycji tej normy prawnej określone są podatkowe
konsekwencje dokonywania przez podatnika tego typu działań554.
Podsumowanie
Wprowadzenie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania ma być remedium na
nieszczelności polskiego systemu podatkowego w zakresie wpływów z podatków
dochodowych. Umiejscowienie regulacji dotyczących środków ograniczających umowne
korzyści w continuum postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania jest
znaczące w tym sensie, że wskazuje na koherencję celów tych instytucji. Dla właściwego
stosowania przepisów Ordynacji podatkowej w przypadku wystąpienia elementu
międzynarodowego, konieczne jest rozstrzygnięcie wzajemnych zależności źródeł prawa
międzynarodowego. W zakresie, w którym Unia Europejska nie posiada kompetencji (tak jest
w przypadku podatków bezpośrednich), a państwa członkowskie posiadają swobodę
w zawieraniu umów międzynarodowych, w tym u.o.p., umowy te muszą być zgodne
z prawem pierwotnym, z uwagi na swobody traktatowe. Uznać należy, że przynależność
prawa unijnego i międzynarodowe prawo podatkowego do dwóch różnych reżimów
prawnych nie zmienia faktu, że uzasadnione jest zastosowanie orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości jako źródła prawa w odniesieniu do interpretowania przepisów u.o.p.
Nawet jeśli cel Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (prawa unijnego) i u.o.p.
wzorowanych na Modelowej Konwencji OECD (międzynarodowego prawa podatkowego)
nie jest identyczny lub tożsamy, to jest na tyle zbieżny i zmierza do tego samego rezultatu
- wspieranie międzynarodowego handlu, że nie można twierdzić, że orzecznictwo Trybunału
Uzasadnienie projektu ustawy - o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
z 25 września 2018 r., Druk nr 2860, s. 28.
554
zob. B. Brzeziński, A. Olesińska, Klauzula normatywna zapobiegania unikaniu opodatkowania
[w:] B. Brzeziński, Prawo podatkowe…, s. 290 i 292.
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Sprawiedliwości nie powinno stanowić źródła prawa podczas interpretacji przepisów u.o.p.
przez stronę takiej umowy będącej państwem członkowskim. Jakkolwiek by nie patrzeć na
następujące zmiany, będące wynikiem działań ograniczających erozję bazy podatkowej w
wyniku międzynarodowego unikania opodatkowania, generalna klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania, jest niezbędnym dla ich efektywności narzędziem, w które wyposażono
polski system podatkowy – narzędziem na miarę czasów.
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MEASURES LIMITING CONTRACTUAL BENEFITS AND POLISH GENERAL ANTI-AVOIDANCE
RULE
Summary: The article is an attempt to indicate the correlation of international and Polish tax law with regard to
the measures limiting contractual benefits and the General Anti-Avoidance Rule. The progressive international
erosion of the tax foundation as a result of transboundary activities of business entities, and normative activity of
OECD/G20 countries as well as EU (including Poland) taken up in opposition to them is the background for the
deliberations. The aim of the article is to catalogue the international and domestic legal instruments developed to
fight tax avoidance.
Keywords: international tax law, measures limiting contractual benefits, General Anti-Avoidance Rule.
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