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Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których
zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).

W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik, Konstytucja dla Nauki, Ustawa
2.0, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie: Aleksander
Dańda, Bogdan Szkup, Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek, Przemysław Wewiór). „Za rozdział w każdej innej
monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie ministerialnym przyznaje
się 5 punktów”.
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WSTĘP
Szybko zmieniające się warunki życia oddziałują nie tylko na naszą codzienność, ale
także na otoczenie prawne. Im więcej wyzwań przed państwami stawia świat, tym lepiej
i sprawniej rządy i parlamenty winny odpowiadać na te ewoluujące okoliczności i potrzeby.
Dla swych czytelników przygotowaliśmy wielotematyczną monografię naukową
z zakresu współczesnego prawa i administracji, odnoszącą się tak do aspektów teoretycznych,
jak i czysto praktycznych. Autorami rozdziałów są osoby o różnym stopniu doświadczenia
naukowego i zawodowego, interesujące się problematyką prawno-administracyjną, co czyni z
niniejszej publikacji przegląd wielu punktów widzenia oraz jak w soczewce skupia bogactwo
merytoryczne zagadnień prawno-administracyjnych.
Pierwszy rozdział monografii podejmuje temat prawnych aspektów bezpieczeństwa
osób pracujących i bezrobotnych. Rozdział drugi traktuje na temat cyfryzacji rejestru
przedsiębiorców w związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 16
stycznia 2018 r. W trzecim fragmencie monografii, omówiono role Prokuratora i Rzecznika
Praw Obywatelskich jako podmiotów na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.
Autor rozdziału czwartego poruszył kwestię zmian w kształceniu doktorantów w świetle
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W części piątej omówiono z kolei istotną rolę
samorządu terytorialnego w promocji zatrudnienia. Przedmiotem ósmego rozdziału jest
sytuacja administracyjnoprawna „uchodźcy klimatycznego” w kontekście regulacji
międzynarodowych. Dziewiąty fragment opisuje natomiast wyzwania i oczekiwania wobec
administracji publicznej XXI wieku na przykładzie Unii Europejskiej. Rozdział dziesiąty
obejmuje ciekawe zagadnienie podejścia biznesowego w prawie pracy. W części jedenastej
czytelnicy zapoznają się z kwestiami związanymi z regulacją rynku gier losowych w Polsce,
przedstawionymi na przykładzie pokera. W rozdziale dwunastym poruszono z kolei
problematykę uspołecznienia administracji publicznej w kontekście organizacji pozarządowej
jako wykonawcy zadań publicznych samorządu terytorialnego. Autor rozdziału trzynastego
podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy potrzebne są dodatkowe regulacje odnoszące się do
biegłego w postępowaniu administracyjnym. Czternasty fragment monografii dotyczy
natomiast różnych aspektów prawa rolnego. Ostatni zaś, piętnasty rozdział, traktuje na temat
działań kontrolnych instytucji państwowych i społecznych w zakładzie pracy.
Mam głęboką nadzieję, że niniejsza monografia przyczyni się do lepszego poznania
aktualnych problemów legislacji i jurysprudencji oraz będzie stanowiła ważny wkład w naukę
prawa i administracji.
mgr Dominik Robacki
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Grzegorz Czapski1
PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB
PRACUJĄCYCH I BEZROBOTNYCH
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z prawnymi
aspektami bezpieczeństwa osób pracujących oraz bezrobotnych. Przepisy prawne oraz polityka państwa regulują
kwestię płac, w szczególności wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mają również prawo
do wypoczynku oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Utrata pracy w dzisiejszych jest często
spotykanym zjawiskiem. Ustawodawca w aktach prawnych stara się chronić osoby bezrobotne i pracujące.
W związku z tym ustala corocznie minimalną płacę dla osób pracujących za najniższe wynagrodzenie bądź też
zapewnia świadczenia po utracie pracy w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Osoba bezrobotna podlegać może
również ubezpieczeniu zdrowotnemu opłacanemu przez urząd pracy. Autor na podstawie aktualnej literatury
przedmiotu przybliżył najważniejsze zagadnienia związane z prawnymi aspektami ochrony osób bezrobotnych
i pracujących. Opracowanie ma charakter przeglądowy.
Słowa kluczowe: bezrobocie, bezrobotni, płaca pracownicy, prawo.

Wstęp
Polski rynek pracy w ostatnich kilka lat staję się coraz mniej pewniejszy i nie pozwala na
patrzenie w pewną przyszłość zawodową. W ubiegłym wieku oraz przed zmianami
gospodarczymi, większość zakładów było państwowych, co gwarantowało pracownikom
stabilną i pewną pracę aż do wieku emerytalnego. Pozwalało to pracownikom na poczucie
bezpieczeństwa finansowego i zaspakajanie podstawowych potrzeb.
Utrata pracy oraz trudności związane ze znalezieniem nowej, spowodować mogą
problemy zdrowotne i finansowe. Mogą również powodować różne powstawanie różnych
patologii i wchodzenie w konflikt z prawem. W związku z tym osobom, które straciły pracę
państwo stara się pomoc dając im prawo do zasiłku dla bezrobotnych (aktualną wysokość
zasiłku podano w dalszej części artykułu), prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego.
Pozwala to, choć w pewnym sensie pomoc w przejściu tych trudnych chwil. Ustawodawca
również powołał Państwową Inspekcję Pracy (PIP) jako organ stojący na straży przestrzegania
praw pracowników.
Celem szczegółowym niniejszego opracowania jest również analiza porównawcza
przepisów prawnych odnoszących się do osób pracujących i bezrobotnych oraz ich prawnej
ochrony. W szczególności w artykule zwrócono uwagę na płacę minimalną, zasiłek dla
bezrobotnych oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Płaca minimalna
Zagadnienia związane z płacą minimalną reguluje wiele aktów prawa międzynarodowego oraz
krajowego. Artykuł 23 ustęp 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi jednoznacznie
o prawie człowieka do godziwego wynagrodzenia ,,Każdy pracujący ma prawo do
odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie
egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi
środkami pomocy społecznej”2.

1
2

Magister, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10 grudnia 1948.
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Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, ratyfikowany
przez Polskę w 3 marca 1977 r. w artykule 7 określił że ,,Państwa Strony niniejszego Paktu
uznają prawo każdego do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy,
obejmujących w szczególności: a)wynagrodzenie zapewniające wszystkim pracującym jako
minimum: I. godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości bez
jakiejkolwiek różnicy; w szczególności należy zagwarantować kobietom warunki pracy nie
gorsze od tych, z jakich korzystają mężczyźni, oraz równą płacę za równą pracę;
II. zadowalające warunki życia dla nich samych i ich rodzin zgodnie z postanowieniami
niniejszego Paktu”3.
W artykule 4 ustęp 1 Europejskiej Karty Społecznej zapisano że ,,W celu zapewnienia
skutecznego wykonywania prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia, Umawiające się Strony
zobowiązują się: 1. uznać prawo pracowników do takiego wynagrodzenia, które zapewni im
i ich rodzinom godziwy poziom życia”4.
W kodeksie pracy w artykule 13 zapisano że ,,Pracownik ma prawo do godziwego
wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz
polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego
wynagrodzenia za pracę”5.
Wysokość płacy minimalnej często jest wyznacznikiem podjęcia decyzji o aktywności
zawodowej przez uczestników rynku pracy. W Polsce ciągle trwa dyskusja nad słusznością
płacy minimalnej. Do argumentów za zostawieniem płacy minimalnej przepowiadają fakty:
zapobiega wyzyskowi (jeśli by jej nie było pracodawcy mogliby płacić znacząco mniej dla
swoich pracowników), pomaga w walce z biedą wśród zatrudnionych, pomaga w walce
z dyskryminacją z różnych względów, motywuje osoby do podejmowania zatrudniania,
uniezależnia ludzi od pobierania świadczeń socjalnych, pomaga w walce z nieuczciwą
konkurencją (w przypadku braku płacy minimalnej można by było płacić mniej dla pracownika,
a tym samym oferować tańsze i bardziej konkurencyjnie cenowo produkty na tle innych
przedsiębiorstw)6.

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 nr 38
poz. 169.
4
Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r.
5
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz.U.2019.0.1040 t.j.
6
M. Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Zarządzanie bezpieczeństwem,
wyd. Difin, Warszawa 2011, s. 85-86.
3
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Tabela. 1. Płaca minimalna brutto w latach 2010-2020
Rok

Płaca minimalna brutto

2010

1317 zł

2011

1386 zł

2012

1500 zł

2013

1600 zł

2014

1680 zł

2015

1750 zł

2016

1850 zł

2017

2000 zł

2018

2100 zł

2019

2250 zł

2020
2600 zł
Źródło: https://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/wynagrodzenia/ (16.12.2019 r.),
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-od-2020-r-placa-minimalna-wyniesie-2600-zl.html
(16.12.2019 r.).

Na podstawie tabeli nr 1 można zaobserwować od 2010 do 2020 roku stale rosnącą
powoli płace minimalną. Znaczący wzrost płac odczuwalny będzie od 1 stycznia 2020 roku
wówczas wynagrodzenie minimalne brutto wyniesie 2600 zł.
Zasiłek dla bezrobotnych
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych reguluje artykuł 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ,,1. Prawo do zasiłku przysługuje
bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym
powiatowym urzędzie pracy jeżeli:
1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania
zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
2) w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez
okres co najmniej 365 dni:
a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia
za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, w okresie tym nie
uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy
wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy
za zatrudnionych bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2,
d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b składki na Fundusz Pracy za zatrudnionych
bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek
9
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na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia
wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub
spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej
pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art.
1 zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodzenia
za każdy miesiąc zatrudnienia,
h) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie
lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
2. Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się również okresy:
1) zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby
kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej
służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej
pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie
cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
2) urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
3) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty
szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej
albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku
chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia
rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem
kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę;
4) niewymienione w ust. 1 pkt 2, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej
minimalne wynagrodzenie za pracę;
5) za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez
pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono
pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
6) świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 pojęcie
niani i umowa uaktywniająca ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 i 730);
10
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7) pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do
renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
8) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a prawo
do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym ust. 1 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
9) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana
śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana.
3.Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów
śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim
pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła
co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za
pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu
z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony
o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.
4.Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej lub
okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni
i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym
urzędzie pracy”7.
Wysokość zasiłku dla osób bezrobotnych zależy od stażu pracy. Jeżeli przepracowała
dana osoba łącznie:
− do 5 lat, przysługuje jej zasiłek w wysokości 80 % zasiłku podstawowego,
− jeśli od 5 do 20 lat, przysługuje 100 % zasiłku podstawowego,
− co najmniej 20 lat, przysługuje jej zasiłek w wysokości 120 % zasiłku podstawowego8.
Dokładne wysokości zasiłku dla bezrobotnych zaprezentowano w tabeli nr 2. Stawki
te obowiązują do 1 czerwca 2020 roku.
Tabela. 2. Obowiązujące stawki zasiłków dla bezrobotnych (stan prawny na dzień 17
grudnia 2019 r.)
Zasiłki dla bezrobotnych
Kwota brutto
80 % zasiłku
w okresie pierwszych 90 dni
689,20 zł
podstawowego
w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
541,20 zł
100 % zasiłku
w okresie pierwszych 90 dni
861,40 zł
podstawowego
w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
676,40 zł
120 % zasiłku
w okresie pierwszych 90 dni
1033,70 zł
podstawowego
w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku
811,70 zł
Źródło: https://psz.praca.gov.pl/-/184577-obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki (17.12.2019 r.)

7

Art. 71 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.0.1482
t.j.).
8
https://psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/swiadczenia-pieniezne/zasilek-dla-osob-bezro
botnych (17.12.2019 r.)
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Obecnie obowiązuję stawki zasiłku dla osób bezrobotnych uzależnione są od stażu pracy.
Kwota zasiłku również maleje wraz z długością jego pobierania najwyższa jest w pierwszych
90 dniach, przez pozostały okres jest mniejsza.
Ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
Utrata pracy nie musi jednoznacznie oznaczać utraty prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku braku prawa do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego, najprostszym sposobem
jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna. Ubezpieczenie
te przysługuje wszystkim zarejestrowanym osobom bezrobotnym bez znaczenia,
czy bezrobotna osoba nabyła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy też nie9. Według artykułu
66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych do podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
zdrowotnemu podlegają ,,bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu”10. Status osoby poszukującej pracy nie daje możliwości finansowania
ubezpieczenia zdrowotnego w związku, z czym nie są za daną osobę opłacane składki
zdrowotne11.
Aby osoba bezrobotna mogła nabyć prawo ubezpieczenia zdrowotnego musi być
zarejestrowana we właściwym ze względu na stałe bądź czasowe zameldowanie urzędzie pracy.
Jeśli natomiast nie ma zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze
przebywa a także składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.
Składkę zdrowotną za osobę bezrobotną opłaca właściwy urząd pracy, w którym dana osoba
jest zarejestrowana.
Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu upływa po 30 dniach od dnia wygaśnięcia obowiązku
ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie w przypadku osób bezrobotnych objętych nim,
powstaje wraz z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a kończy sie z dniem utraty tego
statusu.
Bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych, stypendium za szkolenie, staż albo
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego:
emerytalnemu, rentowemu (oraz wypadkowemu – w przypadku bezrobotnych pobierających
stypendium) od dnia nabycia do dnia utraty prawa do tych świadczeń12.
Zakończenie
Wymienione i opisane w artykule wybrane aspekty ukazują jak ważne działania podejmują
polskie władze w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom bezrobotnym.
Przykładem zapewnienia podstawowego wynagrodzenia jest płaca minimalna, która
gwarantuję minimalne wynagrodzenie dla pracownika. Mimo minimalnego pułapu wysokości
9

https://www.prawo.pl/kadry/dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-dla-kogo-jakie-formalnosci,310816.html
(17.12.2019 r.)
10
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.2019.0.1373 t.j.).
11
https://psz.praca.gov.pl/-/920001-czym-rozni-sie-status-poszukujacego-pracy-od-statusu-bezrobotnego(18.12.2019 r.)
12
https://www.infor.pl/prawo/bezrobotny/status-bezrobotnego/279592,Ubezpieczenie-zdrowotne-bezrobotnego.
html (19.12.2019 r.).
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jej nadal wielu pracodawców, neguje jej wysokość, mówiąc, że jest zbyt wysoka i ogranicza
zatrudnienie większej ilości pracowników.
Kolejnym zabezpieczeniem w razie utraty pracy jest zasiłek dla osób bezrobotnych, które
choć po części pozwala na zabezpieczenie finansowe dalszego egzystowania w razie nagłej
utraty pracy. Również ustawodawca dla osób pozostających bez pracy a posiadających status
osoby umożliwił korzystanie z bezpłatnych świadczeń medycznych.
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LEGAL ASPECTS OF THE EMPLOYED AND THE UNEMPLOYED PERSONS SAFETY
Summary: The purpose of this article is to present basic issues connected with legal aspects of the employed and
the unemployed persons safety. Legal provisions and the policy of a country regulate the matter of wages, in
particular the amount of the minimum wage. The employees are also entitled to rest and to have safe and healthy
working conditions. The loss of a job is a quite common phenomenon nowadays. The legislator tries to protect the
unemployed and the employed persons through legal acts. For that reason, a minimum wage for persons working
for the lowest remuneration is determined every year, or benefits after losing a job in a form of an unemployment
benefit are provided. An unemployed person may also be subject to health insurance paid by the Employment
Agency. The author, on the basis of most recent literature of the subject, adduced the most important issues
connected with legal aspects of the protection of the unemployed and the employed persons. The study is of a
review character.
Keywords: unemployment, the unemployed, salary, employees, law.

13

PRAWO I ADMINISTRACJA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

14

PRAWO I ADMINISTRACJA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Małgorzata Duda-Śmiałek13
CYFRYZACJA REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU
Z NOWELIZACJĄ USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Z DNIA 26 STYCZNIA 2018 R.
Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi przedstawienie najważniejszych ostatnich zmian wprowadzonych
w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie cyfryzacji postępowania rejestrowego oraz digitalizacji
danych i dokumentów umieszczanych w rejestrze przedsiębiorców. Przedmiotowa nowelizacja związana z
implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
niektórych aspektów prawa spółek (Dz. UE L 169/46) i integracją rejestrów w europejskim systemie BRIS,
dokonuje dalszej informatyzacji tej części gałęzi prawa co przede wszystkim będzie mieć bezpośredni wpływ na
usprawnienie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w Polsce. Ponadto, umożliwienie powszechnego
dostępu do danych z rejestru i dokumentów w nim zawartych poprzez system teleinformatyczny wzmocni
pewności prawa w obrocie gospodarczy, ale także może być przyczyną konfliktu zasady jawności rejestru z
prawem do prywatności w aspekcie „prawa do bycia zapomnianym” wobec osób, których dane zostały tam
umieszczone.
Słowa kluczowe: Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr przedsiębiorców, system BRIS, „prawo do bycia
zapomnianym”.

Wprowadzenie
Cyfryzacja kolejnych aspektów życia publicznego stale postępuje, co nie pozostaje bez wpływu
na konieczność ustawicznych zmian w prawie w zakresie dostosowania standardów
istniejących instytucji i konstrukcji prawnych do postępującej informatyzacji w Polsce i na
świecie. Digitalizacja dokumentacji, w szczególności w sferze administracji publicznej oraz
obrotu gospodarczej wymagała reakcji ze strony ustawodawcy unijnego i polskiego,
co znalazło wydźwięk w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek
(Dz. UE L 169/46) implementowanej do polskiego porządku prawnego oraz nowelizacji
dotychczasowej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym14. Niniejsze opracowanie ma na celu
przedstawienie i przeanalizowanie uchwalonych zmian w przepisach, które dzięki
zastosowaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, mają usprawnić
dotychczasowe działania sądów rejestrowych, kontakt na linii sąd-przedsiębiorca oraz
w ramach integracji europejskich rejestrów podnieść bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
i pewność prawa.
Powody nowelizacji ustawy o KRS
Krajowy Rejestr Sądowy stanowi oficjalną ewidencje danych o podmiotach podlegających
obowiązkowemu wpisowi do rejestru, prowadzoną w systemie informatycznym w ramach
resortu wymiaru sprawiedliwości. Jest to podstawowe źródło informacji o podmiotach
gospodarczych, a poprzez swoją funkcje ewidencyjną, informacyjną, legalizacyjną
i gwarancyjną wzmacnia pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego15. Pełna jawność
13

Mgr, doktorantka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.,
tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1500), zwana dalej: ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym.
15
Michnik A., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013,
s. 35-37.
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i dostępność do danych wpisanych do rejestru oraz dokumentów złożonych do akt rejestrowych
będąca odzwierciedleniem zasady jawności formalnej oraz konieczność badania przez sąd
rejestrowy prawdziwości zgłaszanych danych, a także sprawdzanie dokumentów dołączonych
do wniosków pod kątem zgodności formalnej i materialnej z obowiązującymi przepisami prawa
znacznie wzmocniło bezpieczeństwo transakcji handlowych dzięki możliwości oceny
wiarygodności potencjalnego partnera biznesowego16. Należy podkreślić, iż jedną
z podstawowych zasad rejestru umożliwiającą powyższe, jest zasada domniemania
prawdziwości wpisu, która pociąga za sobą istotne skutki prawne. W celu jej realizacji,
zachodzi konieczność szybkiego i sprawnego reagowania sądów rejestrowych, aby wpis był
zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, a także sprawowanie stałej i skutecznej kontroli sądu
przedmiotowej prawdziwości wpisów.
W związku z rozwojem nowych rozwiązań prawnych, a przede wszystkim technicznych,
zasadnym było dokonanie odpowiednich zmian w przepisach ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym w celu utrzymania wiarygodności rejestru i podniesienia jego efektywności. Należy
zauważyć, iż na przestrzeni lat nastąpił znaczny wzrost wpisów do rejestru przedsiębiorców
(dla porównania w roku 2010 było ich prawie 24 tysiące, a w roku 2015 prawie 50 tysięcy)17.
Sądy rejestrowe z roku na rok rozpatrują zatem znacząco więcej wniosków, a także wszczynają
odpowiednio więcej postępowań przymuszających. Jednocześnie szybki postęp
technologiczny, obieg informacji i powszechna dostępność do Internetu sprawia, iż należy
wykorzystać dostępne środki techniczne w celu ułatwienia powszechnego dostępu do danych
i dokumentów umieszczonych w rejestrze. Konieczność zmian w dotychczasowych przepisach
była ponadto związana z wymaganiami implementowanej do porządku prawa polskiego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. UE L 169/46), w szczególności w zakresie
umożliwienia integracji rejestrów w krajach Unii Europejskiej.
Obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej
Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 26 stycznia 2018 r. 18 nastąpiła
w kilku etapach zapewniając różne okresy przejściowe w celu umożliwienia realizacji
wprowadzanych zmian. W pierwszej kolejności od dnia 15 maja 2018 r. został wprowadzony
obowiązek składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Ponieważ powyższe
dokumenty finansowe stanowią istotny element w ustalaniu kondycji finansowej danego
podmiotu, możliwość udostępnienia ich w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie danych
nie tylko ułatwia do nich dostęp, ale umożliwia dokonywanie przekrojowych analiz i zestawień
danych w nich zawartych. Aktualnie dokumenty finansowe podmiotów gospodarczych są
umieszczane zatem jedynie w systemie teleinformatycznym, co znacznie zmniejszy rozrost
prowadzonych akt rejestrowych, a przede wszystkim zwiększy efektywność sądów
Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw,
Druk nr 2067, str. 1, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7
/%24File/2067.pdf (12.11.2019).
17
Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych
ustaw, Druk nr 2067, str. 3, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7
/%24File/2067.pdf (12.11.2019).
18
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ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398)
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rejestrowych w szczególności w okresie maj-wrzesień, kiedy to na każdego orzecznika
przypadało dotychczas około 50-100 wniosków dotyczących złożenia sprawozdania
finansowego do rejestru19. Bezpieczeństwo przekazywanych danych zostało natomiast
zapewnione wymogiem użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na składanym
sprawozdaniu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, a od dnia 1 stycznia
2020 będzie wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis
osobisty20. Dodatkowym ułatwieniem i ograniczeniem biurokracji jest brak konieczności
składania dokumentów sprawozdawczych osobno do urzędu skarbowego i sądu rejestrowego.
Elektroniczne wnioski z kompletem dokumentów finansowych są składane wyłącznie do sądu
rejestrowego, a system teleinformatyczny automatycznie dokonuje przekazania odpowiednich
dokumentów do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prowadzonego przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej21. Przedmiotowe zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż
nie tylko przyspieszają obowiązujące procedury i znacznie zmniejszają koszty ich prowadzenia,
ale także wzmacniają pewność obrotu gospodarczego wobec zwiększenia możliwości
sprawdzenia kondycji finansowej danego podmiotu gospodarczego.
Cyfryzacja postepowania rejestrowego
Kolejnym krokiem w celu dokonania pełnej elektronizacji postępowania rejestrowego będzie
zmiana art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym i powstanie od dnia 1 marca 2020
r. obowiązek składania wszystkich wniosków wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę ich
wpisu do rejestru z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Przedmiotowa procedura
ma być łatwiejsza i skuteczniejsza niż dotychczasowa przy użyciu papierowych formularzy.
System teleinformatyczny będzie bowiem wymagał uzupełnienie wszystkich obligatoryjnych
w danym wniosku pól, a także w trakcie wypełniania formularzy będą dostępne dla
wnioskodawcy podpowiedzi i możliwości wyboru z listy. Przedmiotowe modyfikacje z
pewnością znacznie ograniczą wskaźnik zwrotów wniosków, który aktualnie stanowi prawie
25% składanych wniosków, analogicznie jak miało to miejsce po wprowadzeniu możliwości
tzw. rejestracji sp. z o.o. on-line, zmniejszając ilość zwrotów do 6%22. Wszystkie wnioski,
podobnie jak w przypadku składanych sprawozdań finansowych, będą wymagały zgodnie ze
znowelizowanym art. 126 § 5 k.p.c. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego albo podpisu osobistego. W taki sam sposób będą również podpisywane dokumenty
sporządzone w postaci elektronicznej, a podlegające dołączeniu do akt rejestrowych. Ponadto,
bardzo istotną zmianą, w szczególności ze względu na szybkość rozpoznania sprawy będzie
prowadzenie komunikacji pomiędzy stronami za pomocą systemu teleinformatycznego. Strona
będzie mogła w każdej chwili sprawdzić stan rozpoznania wniosku, a przede wszystkim w
formie elektronicznej będą wydawane wszelkie zarządzenie i postanowienia wydawane w
Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw,
Druk nr 2067, str. 64, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7
/%24File/2067.pdf (15.11.2019).
20
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, (Dz.U.1994 Nr 1212 poz. 591 z późń. zm., tekst jedn.: Dz.U.
z 2019 poz. 351), art. 45 ust. 1h.
21
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.,
tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1500), art. 20 ust. 1g.
22
Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych
ustaw, Druk nr 2067, str. 31, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7
/%24File/2067.pdf (12.11.2019).
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trakcie postępowania. Niezwykle istotna jest również informatyzacja tzw. technicznych
zarządzeń kierowanych do pracowników sekretariatów. Etap sporządzenia końcowego
orzeczenia również zostanie znacząco przyśpieszony, gdyż po pierwsze dane z elektronicznego
formularza zostaną automatycznie przeniesione do systemu wpisów, a nie jak dotychczas
przepisywane ręcznie przez pracowników sekretariatu, a po drugie orzeczenia będą wydawane
i doręczane w postaci elekronicznej. Dodatkowo dla wnioskodawcy będzie dostępna usługa
newslettera, za pomocą której będą generowane powiadomienia o doręczanych stronie
dokumentach sądowych. Przedmiotowe zmiany zostaną wprowadzone dzięki nowelizacji
części przepisów dotyczących postepowania rejestrowego w dziale VI kodeksu postępowania
cywilnego.
Aby umożliwić stronom dołączanie do składanych wniosków dokumentów w postaci
elektronicznej, konieczne było wprowadzenie odpowiednich rozwiązań technicznych
i prawnych w tym zakresie. Zgodnie z dodanym art. 92a ustawy Prawo o notariacie, Krajowa
Rada Notarialna zobowiązana została do utworzenia Centralnego Repozytorium
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym są przechowywane elektroniczne
wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla przedsiębiorców znaczące jest, iż elektroniczny wypis dokumentu sporządzonego w formie
aktu notarialnego, a podlegającego ze względu na swoją treść zgłoszeniu do rejestru
przedsiębiorców, zostanie umieszczony w Repozytorium i opatrzony kwalifikowanym
podpisem, a zawiadomienie z numerem przedmiotowego wypisu zostanie mu wydane wraz
z oryginałem aktu23. Wnioskodawca podając numer aktu notarialnego z Repozytorium
w trakcie wypełniania formularza rejestrowego dokona automatycznego podpięcia
przedmiotowego dokumentu do wniosku. Obieg dokumentów notarialnych będzie odbywał się
zatem bezpośrednio pomiędzy notariuszem a sądem rejestrowym.
Ustawodawca mając na uwadze możliwości zaawansowanej technologii, stara się zatem
wprowadzić jak najwięcej automatyzacji wpisów w celu wyeliminowania niepotrzebnej straty
czasu i środków na wykonywanie takiej czynności przy pomocy czynnika ludzkiego.
Przykładem może być także automatyczny wpis w KRS dotyczący wznowienia wykonywania
działalności gospodarczej w przypadku podmiotu, który dokonał zawieszenia wykonywanej
działalności, a nie złożył stosownego wniosku w przewidzianym ustawą terminie24. Cyfryzacja
relacji przedsiębiorcy z sądem rejestrowym wydaje się zatem naturalna, a nawet oczekiwana ze
strony podmiotów gospodarczych mając na uwadze umiejętne i efektywne korzystanie
z zinformatyzowanych usług bankowych czy świadczonych przez administrację publiczną.
Elektronizacja akt rejestrowych
Konsekwencją cyfryzacji postępowania rejestrowego będzie zasada prowadzenia akt
rejestrowych w formie elektronicznej, co z kolei będzie miało wpływ na sposób ich
udostępniania osobom zainteresowanym. Zgodnie z proponowanymi zmianami art. 10 ust. 1
ustawy o Krajowym rejestrze Sądowym, dostęp do systemu teleinformatycznego rejestru
będzie dostępny w siedzibach sądów rejestrowych oraz, co jest najbardziej znaczące dla
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, (Dz.U. z 1991 nr 22 poz. 91 z późn. zm., tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 poz. 540), art. 92a ust. 2 i art. 110a §2.
24
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.,
tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1500) art. 20d.
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niniejszej nowelizacji, za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. Można
wnioskować, iż jak w przypadku umożliwienia przeglądania i pobierania wydruków
elektronicznych ksiąg wieczystych, użytkownicy będą przede wszystkim korzystać
z możliwości dostępu do akt rejestrowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych sieci.
Kluczowym wyzwaniem dla CI KRS będzie zatem stworzenie odpowiednich warunków
technicznych i właściwe zarządzanie systemem, aby pomimo znajdujących się w nim ogromnej
ilości dokumentów i informacji, zapewnić prawidłowe działanie systemu i dostępność usługi.
Należy także podkreślić, iż w związku z rozszerzeniem zakresu ujawniania danych podmiotu
wpisanego do rejestru, samodzielnie pobranym wydrukom zawierającym pełne informacje
o wpisanych podmiotach została nadana moc prawna dokumentów wydanych przez CI KRS25.
Ustawodawca zrezygnuje zatem z weryfikacji wydruku w oparciu o nadany numer, która
znacznie obciąża zasoby informatyczne Centralnej Informacji 26. Sprawdzenie autentyczności
wydruku i aktualności danych w nim zawartych będzie odbywać się poprzez porównanie
danych z wydruku z danymi umieszczonymi w rejestrze jak w przypadku pobieranych ksiąg
wieczystych w formie elektronicznej.
Integracja z systemem BRIS
Art. 22 Dyrektywy 2017/1132/UE27 przewiduje ustanowienie systemu integracji rejestrów
centralnych, handlowych i rejestrów spółek państw członkowskich UE i EOG (BRIS – Business
Registers Interconnection System). Zgodnie ze znowelizowanym art. 4 ust. 2 ustawy o KRS,
który implementuje art. 22 Dyrektywy do porządku prawnego w Polsce, utworzenie połączeń
Krajowego Rejestru Sądowego z BRIS będzie należeć do zadań Centralnej Informacji KRS.
Przedmiotowy system ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom i innym zainteresowanym dostęp
do dokumentów i informacji umieszczonych w rejestrach handlowych państw członkowskich,
a także stworzyć sprawną komunikację pomiędzy powyższymi rejestrami28. Nastąpi to poprzez
utworzenie jednego europejskiego elektronicznego dostępu – portalu E-Sprawiedliwość, gdzie
dostęp do dokumentów i informacji będzie możliwy przy pomocy jednego formularza
wyszukiwania właściwego dla wszystkich rejestrów objętych systemem BRIS. Z punktu
widzenia użytkownika, istotnym jest, iż system będzie dostępny we wszystkich językach
urzędowych Unii Europejskiej, a podstawowe informacje o podmiotach będą bezpłatne29.
Przekazywanie informacji dotyczących likwidacji, upadłości czy wykreślenia podmiotu
z rejestru z polskiego systemu do systemu BRIS powinno odbywać się w sposób automatyczny
i bez konieczności tłumaczenia, po dokonaniu takiego wpisu przez sąd rejestrowy 30.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.,
tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1500) art. 4 ust. 4aa.
26
Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych
ustaw, Druk nr 2067, str. 84, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7
/%24File/2067.pdf (23.11.2019).
27
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych
aspektów prawa spółek (Dz. UE L 169/46), art. 22.
28
Goździaszek Ł., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, red. K. Osajda, CHBeck, Warszawa 2019.
29
Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych
ustaw, Druk nr 2067, str. 77, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7
/%24File/2067.pdf (17.11.2019).
30
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, (Dz.U. z 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm.,
tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1500) 4a pkt 3.
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Rozpowszechnienie użytkowania systemu BRIS w państwach UE i EOG będzie skutkowało
poprawieniem warunków prawnych i podatkowych co z kolei będzie sprzyjało prowadzeniu
działalności gospodarczej, zwiększeniu pewności prawa oraz wzmocnienie konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw wobec zmniejszenia obciążeń administracyjnych.
Konflikt prawa do prywatności i prawa do informacji
Pełna cyfryzacja rejestru przedsiębiorców i udostępnienie danych podmiotu wraz
z dokumentami w Internecie zapewni dostęp do tych informacji szerokiemu gronu odbiorców
co jak wyżej zostało wskazane przyczyni się do zwiększenia pewności prawa. Zasadniczo
koniecznością jest zapewnienie powyższego prawa do informacji czego przejawem jest zasada
jawności formalnej Krajowego Rejestru Sądowego zapewniona przez ustawodawcę
w art. 10 ust. 1 ustawy o KRS. Należy jednak mieć na uwadze, iż umieszczenie danych
i dokumentów w Internecie z jednej strony znacznie ułatwia i przyśpiesza możliwość
zapoznania się z nimi, ale z drugiej strony przedmiotowy dostęp nie ma ograniczenia
czasowego i przestrzennego. To z kolei może rodzić pytanie o możliwe naruszenia prawa do
prywatności osób, których dane zostały umieszczone w rejestrze, w szczególności w aspekcie
„prawa do bycia zapomnianym” i żądania usunięcia oraz zaprzestania przetwarzania danych
osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane31.
Przedmiotowa kwestia ustalenia pierwszeństwa pomiędzy prawem do informacji, a prawem do
prywatności była przedmiotem rozważań Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
C-398/15 Manni, w której skarżący domagał się usunięcia jego danych osobowych z rejestru
spółek wskazujących, iż jako wcześniejszy członek zarządu pełnił funkcję likwidatora
w przedsiębiorstwie, które ogłosiło upadłość32. Podstawowym argumentem w złożonej skardze,
była okoliczności, iż pomimo upływu znacznego czasu od zakończenia postępowania
upadłościowego i wykreślenia podmiotu z rejestru, dostępność przedmiotowej informacji ma
negatywny wpływ na prowadzoną przez niego aktualną działalność gospodarczą, gdyż przez
potencjalnych kontrahentów jest postrzegany jako osoba nierzetelna, niegospodarna, która nie
potrafi dobrze zarządzać prowadzonym przedsiębiorstwem. Przedmiotowa sprawa zakończyła
się wyrokiem z dnia 9 marca 2017 r., w którym ETS wskazał, iż to sąd krajowy w oparciu
o przepisy prawa krajowego powinien zdecydować czy zachodzą wyjątkowe okoliczności
uzasadniające ograniczenie zasady jawności rejestru przedsiębiorców w konkretnym
przypadku. Zaskakujące jest zatem, iż pomimo tego, iż dane osobowe w rejestrze
przedsiębiorców są danymi ograniczonymi i ich udostępnienie jest niezbędne dla ochrony
interesu osób trzecich, w celu zapewnienia pewności prawa i uczciwości transakcji
handlowych, to jednak trybunał wskazał, iż nie wyklucza możliwości sytuacji, w której mógłby
przeważyć interes jednostki, powodując ograniczenie zasada jawności rejestru . W mojej ocenie
podstawą powyższego wyroku, o czym trybunał wskazywał także w jego uzasadnieniu jest
zmiana w łatwości dostępności do przedmiotowych danych bez jakichkolwiek ograniczeń
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE L 119/1,
art. 17.
32
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie C-398/15 wraz z uzasadnieniem,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188750&pageIndex=0&doclang=PL&mode=ls
t&dir=&occ=first&part=1&cid=4840442 (19.11.2019).
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czasowych i przestrzennych i możliwej intensywności rozpowszechnienia ich w Internecie.
Czynnik postępu technologicznego w społeczeństwie miał zatem znaczący wpływ na decyzje
sądu i jego ocenę w przedmiotowej sprawie.
Konsekwencje cyfryzacji rejestru przedsiębiorców
Za podstawowy zamierzony efekt nowelizacji należy uznać usprawnienie kontaktu pomiędzy
sądem rejestrowym, a podmiotami dokonującymi wpisy do rejestru. Wobec elektronicznych
intuicyjnych formularzy, komunikacji i orzeczeń w formie elektronicznej powinno nastąpić
znaczące skrócenie czasu trwania postępowań rejestrowych, co z kolei będzie miało wpływ na
zwiększenie efektywności wykorzystania kadr wydziałów KRS wobec zmniejszenia ich
obciążenia. Zmiana modelu korespondencji i kontaktu z sądem spowoduje natomiast obniżenie
kosztów prowadzenia postępowań oraz dokonywanych wpisów. Ustawodawca unijny oraz
polski podnosi, iż elektronizacja i integracja rejestrów ma znaczący wpływ na wzmocnienie
pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Należy zauważyć, iż udostępnienie
przedsiębiorcom przedmiotowego systemu jako podstawowego narzędzia sprawdzającego
potencjalnych partnerów biznesowych powinno wzmacniać ich pewność w podejmowaniu
decyzji biznesowych. Przedmiotowe korzyści wydają się przeważać koszty konieczne do
poniesienia w szczególności w zakresie zapewnienia wysokiego standardu systemów
informatycznych przy jednoczesnym wymogu odpowiedniego zabezpieczenia danych
i dokumentów w nich umieszczonych, stworzenia i sfinansowania przedmiotowego systemu,
systemu BRIS jak i Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów
Notarialnych.. Należy jednak zwrócić uwagę na mniej oczywiste konsekwencje umieszczenia
tak wielkiej ilości danych i dokumentów w sieci, w szczególności w zakresie ochrony danych
osobowych i prawa do prywatności osób, których dane zostały tam umieszczone. Pomimo
bowiem dotychczasowej zasady przewagi prawa do informacji w zakresie dotyczącym
rejestrów państwowych, jak rejestr przedsiębiorców, zmieniająca się rzeczywistość, gdzie
informacja i jej dostępność staje się podstawową wartością w społeczeństwie, rozstrzygnięcie
konfliktu z prawem do prywatności przestaje być w każdym wypadku oczywiste.
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poz. 769 z późn. zm., tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1500)
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy i Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 398)
6. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, (Dz.U. z 1994 Nr 1212 poz. 591
z późn. zm., tekst jedn.: Dz.U.2019 poz. 351)
7. Uzasadnienie Projektu Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
niektórych innych ustaw, Druk nr 2067, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0
/AE6903979D22A8FDC12581E8004AECB7/%24File/2067.pdf (17.11.2019).
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1. Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie C-398/15 wraz
z uzasadnieniem, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
188750&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=484044
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DIGITIZATION OF THE BUSINESS REGISTER IN CONNECTION WITH THE AMENDMENT TO
THE ACT ON THE NATIONAL COURT REGISTER OF JANUARY 26, 2018
Summary: The study presents the latest recent changes introduced in the Act on the National Court Register in
the scope of digitization of registration proceedings, data and documents contained in the National Court Register.
The said amendment related to the implementation of the Directive of the European Parliament / 1132 / EU and
the integration of registers in the BRIS system, further computerizes this part of the branch of law, which will
primarily have a direct impact on improving the functioning of business entities in Poland. In addition, enabling
universal access to data from the register and documents contained therein through the ICT system will strengthen
legal certainty in business transactions, but it can also cause a conflicts between the principle of the transparency
of the registry and the right to privacy in the aspect of "the right to be forgotten" towards persons whose data
placed there.
Keywords: National Court Register, business register, BRIS system, "the right to be forgotten".
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Klaudia Dzikowska33, Wojciech Zaborowski34
PROKURATOR I RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
JAKO PODMIOTY NA PRAWACH STRONY
W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM
Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie celów, funkcji, praw i obowiązków prokuratora
i Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym. Podmioty te występują na prawach strony
w związku z tym przysługują im inne uprawnienia niż stronom. Autorzy w artykule wyszczególnili te
upoważnienia oraz podali podstawę prawną, jaką mogą posłużyć się podmioty na prawach strony. Zadaniem
autorów było również przedstawienie najważniejszych pojęć z zakresu postępowania administracyjnego oraz
zwrócenie na nie uwagi w kontekście omawianej problematyki. Dzięki takiemu opracowaniu praca zawiera
wszystkie niezbędne informacje dotyczące prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu
administracyjnym.
Słowa kluczowe: prokurator; Rzecznik Praw Obywatelskich; podmioty na prawach strony; postępowanie
administracyjne.

Wstęp
Autorzy podjęli się analizy podmiotów na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.
Do takich podmiotów m.in. zaliczamy organizacje społeczne, prokuratora oraz Rzecznika Praw
Obywatelskich. Dwie ostatnie instytucje ze względu na ich wyjątkowy charakter względem
strony jak i również szczególne uprawnienia, które nadał im ustawodawca zostały omówione
w niniejszym artykule. Badaniami zostały objęte: uprawnienia prokuratorskie oraz uprawnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym. Ponadto autorzy
wyjaśniają kluczowe pojęcia, aby zrozumieć wyżej wymienione instytucje. Dla osoby, która,
na co dzień nie ma do czynienia z rzeczywistością prawną, te zagadnienia z pewnością mogą
stwarzać pewne problemy. Aby wprowadzić w temat należy zacząć od tego, czym właściwie
jest postępowanie administracyjne, kto może być stroną, a kto podmiotem na prawach stron.
Postępowanie administracyjne definiujemy, jako „regulowany przez prawo procesowe
ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji publicznej oraz inne
podmioty postępowania, w celu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, jak i ciąg czynności
procesowych podjętych w celu weryfikacji decyzji”35. Warto zwrócić uwagę na fakt, że
definiens jest dwuczłonowy. Pierwszą częścią pojęcia jest „wydanie decyzji lub innego
rozstrzygnięcia” natomiast drugą „weryfikacja decyzji”36. Tak ujęte postępowanie
administracyjne nie tylko zostało definiowane, ale również przedstawiło cele i funkcje
procedury administracyjnej.
Celem postępowania administracyjnego jest rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej,
która od początku budzi wątpliwości, co do oceny prawnej. Postępowanie może zostać
wszczęte z urzędu lub na wniosek strony37. Oznacza to, że w postępowaniu administracyjnym
Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
35
B. Adamiak, Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa
2018, s. 95.
36
W. Czerwiński, Udział Prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Dom organizatora, Toruń 2009, s. 125.
37
Art. 61 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30,
poz. 168 z późń. zm.).
33
34
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biorą udział konkretne podmioty. Zaliczamy do nich organ administracji publicznej, stronę
postępowania oraz podmioty na prawach strony. Warto zaznaczyć, że wystąpienie
w postępowaniu administracyjnym podmiotu na prawach strony należy traktować jak pewien
wyjątek, ponieważ częściej postępowanie administracyjne odbywa się bez udziału
wymienionego podmiotu.
Strona oraz podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
Definicja strony została ujęta w kodeksie postępowania administracyjnego. Według
ustawodawcy stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie, albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub
obowiązek38. W doktrynie przejawia się pogląd, iż w niektórych sytuacjach organ administracji
publicznej też może być stroną postępowania. Występuje to w sytuacji, w której postępowanie
administracyjne dotyczy praw lub obowiązku organu. Druga z wymienionych sytuacji
występuje, gdy środki zaskarżenia kierowane są przez organ administracji39.
Podmioty na prawach strony nie zostały zdefiniowane w kodeksie, aczkolwiek doktryna
wskazuje, iż podmioty te dołączają się do postępowania, gdy zależy im na wartości
merytorycznej rozstrzygnięcia (np. organizacje społeczne) lub gdy mają zapewnić ochronę
określonych wartości (np. prokurator, Rzecznik Praw Dziecka). Celem działania prokuratora
jest usunięcie stanu niezgodnego z prawem, natomiast celem działania Rzecznika Praw
Obywatelskich jest ochrona praw i wolności obywatelskich.
W procesie administracyjnym prokurator nie dysponuje uprawnieniami o charakterze
materialnym, co w konsekwencji prowadzi do umieszczenia prokuratora w pojęciu „podmiotu
na prawach strony”. Działanie na prawach strony oznacza, że podmiot biorący udział w sprawie
korzysta z szeregu praw procesowych oraz jest obciążany obowiązkami procesowymi.
Organ administracji publicznej ma takie same obowiązki w stosunku do podmiotu na prawach
strony jak do strony postępowania administracyjnego. Uchwała NSA z 29.05.2000 r.40
wskazuje, że „podmiot występujący w postępowaniu na prawach strony nie ma w nim ani
interesu prawnego, ani obowiązku w rozumieniu art. 28; dlatego występuje w sprawie jedynie
na prawach strony”.
Prokurator, jako podmiot na prawach strony
Warto zauważyć, że prawa i obowiązki procesowe prokuratora, jaki i strony są do siebie
zbliżone. W niniejszym artykule skupimy się na prawach oraz obowiązkach prokuratora,
których strona nie posiada bądź prawo materialne wytyczyło je w innym zakresie.
Uprawnienie prokuratora w postępowaniu administracyjnym:
− Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej
o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem 41. Przepis ten

38

Art. 28, Ibidem.
M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami
administracyjnymi, C.H.BECK, Warszawa 2017, s. 55.
40
Sygn. FPS 1/00, ONSA 2000, nr 4, poz. 138.
41
Art. 182 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz.
168 z późń. zm.).
39
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−

−

−

−

−

−

jest lex specialis do art. 2 ustawy - prawo o prokuraturze42. Oznacza, to, że art. 182 KPA43
spełnia cel ochrony praworządności w postępowaniu administracyjnym.
Prawo do kształtowania postępowania dowodowego, – jeżeli wymaga tego ochrona
praworządności, prokurator może żądać przesłuchania świadków i zasięgnięcia opinii
biegłych, a także przeprowadzać oględziny w celu wyjaśnienia sprawy44. Ponadto, jeżeli
organ administracji publicznej odmówi uwzględnienia wniosku dowodowego, prokurator
może zarzucić organowi niewyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych
dotyczących sprawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał art. 78§1 KPA.
Prawo do otrzymania pism dotyczących sprawy (decyzje i postanowienia) – organ
administracji publicznej jest zobowiązany doręczyć decyzje i postanowienia
na podstawie art. 45 KPA45, który stosuje się odpowiednio do doręczeń pism
prokuratorowi. W odróżnieniu od strony, która może korzystać z instytucji, które
przysługują stronie np. doręczenie zastępcze na podstawie art. 44 KPA46.
Prawo do zapoznania się z aktami – w tym zakresie prokurator korzysta z uprawień, jakie
przysługują stronie (art. 111 i 113 KPA47) oraz z oddzielnej podstawy prawnej, jaką
przyznaje mu ustawa – prawo o prokuraturze48. Art. 69 §1 statuuje, że jeżeli wymaga tego
ochrona praworządności, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz
dokumentów i pisemnych wyjaśnień49.
Prawo sprzeciwu prokuratorskiego - prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od
decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują
wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub
zmianę50.
Zawiadomienie prokuratora przez organ o postępowaniu - organ administracji publicznej
zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu
w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny51.
Wstrzymanie wykonania decyzji przez wniesienie sprzeciwu - w przypadku wniesienia
przez prokuratora sprzeciwu organ administracji publicznej, do którego sprzeciw
wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania
wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu52. Takich konsekwencji prawnych
nie wywołuje złożenie przez stronę odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

42

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016, poz. 177 t.j.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168
z późń. zm.).
44
69 §1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016, poz. 177 t.j.).
45
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168
z późń. zm.).
46
Ibidem.
47
Ibidem.
48
Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016, poz. 177 t.j.).
49
69 §1, Ibidem.
50
Art. 184 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30,
poz. 168 z późń. zm.).
51
Art. 183 §2, Ibidem.
52
Art. 187, Ibidem.
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Ustawodawca przyznał prokuratorowi szerokie uprawnienia w postępowaniu
administracyjnym. Mimo, iż udział tego podmiotu w postępowaniu jest skromny stanowi on
ważny elementem w zapewnieniu praworządności53.
Rzecznik Praw obywatelskich, jako podmiot na prawach strony
Rzecznik Praw Obywatelskich jest jednoosobowym organem państwowym, do którego zadań
należy ogólnie sformułowana ochrona wolności i praw człowieka i obywatela określona
w Konstytucji RP54 oraz w innych aktach normatywnych. Przy czym zdefiniowane obok ustawy
zasadniczej „akty normatywne” odnoszą się do źródeł prawa powszechnie obowiązującego tzn.
ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń, jak również do aktów
prawa miejscowego (zawartych w art. 87 ust 1 i 2 Konstytucji RP55). Ustawy określające zakres
działalności i właściwości Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach postępowania
administracyjnego określa Kodeks postępowania administracyjnego56 oraz prawo
o postępowaniu przed sadami administracyjnymi57.
Nie ulega wątpliwości, iż działalność Rzecznika Praw obywatelskich w znacznym
stopniu wkracza w sferę prawa administracyjnego. Dotyczy to zarówno materialnego prawa
administracyjnego (np. prawo budowlane) jak i prawa procesowego. Problemy procesowe
utożsamiane są m.in. z bezczynnością organów administracji publicznej jak również
przewlekłością postępowania. Ogólnie określone „wolności i prawa człowieka i obywatela”
zawarte w art. 208 Konstytucji RP58 mogą być naruszanie nie tylko przez organy administracji
publicznej, ale również przez sądy. Odnosi się to zarówno do przepisów jak i aktów, które
wydane zostały na ich podstawie. W konsekwencji tego Rzecznik Praw Obywatelskich
dysponuje środkami, które z jednej strony kieruje do organów właściwych, które
odpowiedzialne są za obowiązujący stan prawny, z drugiej dysponuje środkami interwencji,
które kieruje do właściwych sądów59.
W odniesieniu do źródeł prawa powszechnie obowiązującego, stanowionego przez
ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich jest uprawniony do tego by wystąpić do Prezesa
Rady Ministrów z wnioskiem o uchylenie rozporządzenia, które jego zdaniem narusza wartości,
które z zgodnie z Konstytucją RP60 winien chronić. W zakresie prawa miejscowego, które
stanowione jest przez organy samorządu terytorialnego nadzór pełni wojewoda. Do jego
uprawnień należy eliminacja z obrotu prawnego źródeł prawa miejscowego, które naruszają
wolności i prawa człowieka i obywatela. Jednakże, gdy zachodzi taka potrzeba Rzecznik Praw
Obywatelskich może także wnosić o uruchomienie przez właściwe organy czynności
W. Czerwiński, Udział Prokuratora w postępowaniu administracyjnym, Dom organizatora, Toruń 2009, s. 327.
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późń.
zm.).
55
Ibidem.
56
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168
z późń. zm.).
57
Ibidem.
58
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późń.
zm.).
59
E. Bojanowski, Ochrona przez Rzecznika Praw Obywatelskich wolności i praw człowieka i obywatela
w obszarze powszechnego prawa administracyjnego, [w:] Państwo w służbie obywateli, red. R. Hausner,
L. Nowacki, Łódź: Agencja Master, Warszawa 2005, s. 74.
60
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późń.
zm.).
53
54
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nadzorczych, które zmierzają do wyeliminowania aktów prawa miejscowego, naruszających
wartości chronionych przez Rzecznika61. W ramach stanowienia aktów normatywnych
powszechnego prawa administracyjnego organy administracji publicznej również stosują
prawo, którego rezultatem są wydawane decyzje i postanowienia.
W związku z tym pojawia się wiele nieprawidłowości odnoszących się do procesowego
prawa administracyjnego. Z jednej strony organy administracja publicznej nie stosują kodeksu
postępowania administracyjnego w sytuacjach, w których powinny, a z drugiej stosują go,
gdy jest to niedopuszczalne. Rzecznik Praw Obywatelskich spotyka się z sytuacjami, w których
organy administracji publicznej mimo zachodzących przesłanek do wszczęcia postępowania,
nie wszczynają go. Jest to przykład niestosowania przez organy przepisów KPA62, gdy są do
tego zobowiązane. Czynności te powinny być prowadzone w toku postępowania,
a dokonywane są poza tym postępowaniem63. Narusza to bezpośrednio zasadę zawartą art. 10
KPA64, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Jeżeli
postępowanie w ogóle nie zostaje wszczęte, strony nie mogą dostatecznie bronić swoich praw,
które miałyby zagwarantowane w razie wszczęcia procesu. Oznacza to, że wszczęcie
i prowadzenie postępowania oraz forma decyzji są niezbędne do tego, aby umożliwić ochronę
praw, które przysługują stronom w toku sprawy administracyjnej np. przez odwołanie się.
KPA65 jest aktem, który nie normuje w sposób całościowy i ogólny norm postępowania
organów administracji publicznej. Określa: jurysdykcyjne postępowanie administracyjne
tzn. postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do tych organów
sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo
załatwianych milcząco66. Spory o właściwość unormowane w art. 1 pkt. 3 KPA67 który stanowi,
iż postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami
i podmiotami, które powołane są na podstawie przepisów i porozumień do załatwienia spraw
administracyjnych. Kodeks normuje także postępowania w sprawie wydawania świadczeń oraz
sformułowane w rozdziale VIII postępowania w sprawach skarg oraz wniosków przed
organami państwowymi i przed organami jednostek samorządu terytorialnego68.
Nie może być, zatem miejsca na wątpliwości, co do tego, iż Kodeks postępowania
administracyjnego nie reguluje działalności administracji publicznej w sposób całościowy
i ogólny. Albowiem przepisy w nim zawarte stosuje się jedynie w postępowaniach
E. Bojanowski, Ochrona przez Rzecznika Praw Obywatelskich wolności i praw człowieka i obywatela
w obszarze powszechnego prawa administracyjnego, [w:] Państwo w służbie obywateli, red. R. Hausner,
L. Nowacki, Łódź: Agencja Master, Warszawa 2005, s. 75.
62
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168
z późń. zm.).
63
G. Krawiec, Nieprawidłowości w zakresie stosowania przez administrację publiczną przepisów jurysdykcyjnego
postępowania w administracyjnego w świetle działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, [w:] Patologie
w administracji publicznej, red. P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009, s. 116.
64
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168
z późń. zm.).
65
Ibidem.
66
Art. 1 pkt. 1, Ibidem.
67
Ibidem.
68
Art. 1 pkt 3, Ibidem.
61
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wymienionych wyżej. Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzący postępowanie wyjaśniające
często ma do czynienia z błędnym zastosowaniem przepisów, których stosować nie należy 69.
Za dobry przykład może stanowić art. 35 KPA, który stanowi, iż załatwienie sprawy
wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia
otrzymania odwołania70. Przepis ten dotyczy jedynie spraw kończących się wydaniem decyzji
administracyjnych. Oznacza to, że nie ma on zastosowania np. w sprawach budowy chodnika71.
Natomiast powszechne jest, iż obywatele zwracają się do Rzecznika Praw Obywatelskich
twierdząc, że ich prawa zostały naruszone. Skarżą się, że nie otrzymali odpowiedzi
w odpowiednim terminie w sprawach, w których przepisy KPA72 w ogóle nie mają
zastosowania.
Wszystkie te nieprawidłowości obecne w prawie administracyjnym materialnym
i procesowym, umacniają znaczenie istnienia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich
w sytuacjach, gdy organ administracji narusza prawa przysługujące obywatelom.
Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich jest wyposażony w szereg uprawnień, które
pomagają mu prawidłowo wypełniać jego konstytucyjne obowiązki. Może on wystąpić na
podstawie art. 14 pkt. 6 ustawy o Rzeczniku Prawo Obywatelskich73 z wnioskiem w zakresie
wszczęcia postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także
uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi.
Uprawnienia Rzecznika Praw obywatelskich są także uregulowane w przepisach ustawy
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W szczególności jest to art. 874.
W porównaniu do 14 pkt. 6 ustawy o RPO75, art. 8 wymienia jego uprawnienia w sposób
bardziej szczegółowy. Stanowi, iż Rzecznik Praw Obywatelskich może wziąć udział w każdym
toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę
o wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymagają tego ochrona praworządności
lub praw człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują mu prawa strony.
Zgodnie z art. 52 p.p.s.a.76 skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia
(przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie
przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie,
przewidziany w ustawie), jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem
właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi Rzecznik Praw Obywatelskich. Art. 53 p.p.s.a.77
wskazuje na uprzywilejowaną pozycję, jaką zajmuje Rzecznika Praw Obywatelskich
G. Krawiec, Nieprawidłowości w zakresie…, s. 113.
Art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 Nr 30 poz.
168 z późń. zm.).
71
G. Krawiec, Nieprawidłowości w zakresie… s. 112.
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Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960, nr 30, poz. 168
z późń. zm.).
73
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 1987, nr 21, poz. 123 t.j.)
74
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153,
poz. 1270).
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Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 1987, nr 21, poz. 123 t.j.)
76
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, nr 153,
poz. 1270).
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Ibidem.
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w wniesieniu takiej skargi. Albowiem nie jest on zobowiązany dochować terminu, który
zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a.78 wynosi 30 dni. Rzecznik Praw Obywatelskich może wnieść
skargę w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie
indywidualnej, a w pozostałych przypadkach w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia
w życie aktu lub podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.
Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje również prawo wnoszenia środków
wobec orzeczeń administracyjnych. Takim środkiem jest w szczególności skarga kasacyjna.
Jej cechą charakterystyczną są ścisłe określone podstawy prawne79. Przysługuje od wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem80.
Oznacza to, iż Rzecznik Praw Obywatelskich podobnie jak pozostałe strony wiąże ten sam
termin do jej wniesienia. W konsekwencji, nie przysługuje mu w tej sytuacji pozycja
uprzywilejowana.
Rzecznik Praw Obywatelskich może również wystąpić do Naczelnego Sądu
Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały, której celem jest wyjaśnienie przepisów
prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów
administracyjnych81.
Rzecznik Praw Obywatelski jest także zwolniony od obowiązku uiszczania kosztów
sądowych82.
Podsumowanie
Uczestnictwo prokuratora oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu
administracyjnym ze względu na przyznane im uprawnienia ma istotne znaczenie dla ochrony
praw, wolności obywatelskich oraz szeroko rozumianej praworządności. Zgodnie z art. 14 pkt.
6 ustawy o RPO83, Rzecznik Praw Obywatelskich ma prawo zwracać się o wszczęcie
postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz uczestniczyć w tych
postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi. Są to zasadniczo takie same
środki prawne, którymi dysponuje prokurator. Obowiązkiem prokuratora jest strzeżenie
praworządności, Rzecznik Praw Obywatelskich ma odmienne zadanie w postaci ochrony praw
i wolności obywatelskich. Wszystkie uprawnienia, które ustawodawca przyznał tym
podmiotom mają na celu podkreślenie ich roli i pozycji w postępowaniu administracyjnym.
W ramach przyznanych kompetencji obie te instytucje chronią nie tylko prawa i wolności
obywateli, ale także zasady demokratycznego państwa prawa.

78

Ibidem.
E. Bojanowski, Ochrona przez Rzecznika…, s. 78.
80
Art. 177 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
2002, Nr 153, poz. 1270 t.j.).
81
Art. 264 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2, Ibidem.
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Art. 239, Ibidem.
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Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. (Dz.U. 1987, nr 21, poz. 123).
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PROCURATOR AND OMBUDSMAN AS ENTITIES WITH PARTY RIGHTS IN ADMINISTRATIVE
PROCEEDINGS
Summary: This article aims to present the prosecutor's goals, functions, rights and obligations, and Ombudsman
in administrative proceedings. These entities have the rights of parties as a consequence they have different rights
than the parties. The authors specified these in the article presented and provided a legal basis that can be used by
entities with the rights of parties. The task the authors have also presented the most important concepts relating to
administrative proceedings and paying attention to them in the context of the issues at stake. Thanks to this research
paper, the article includes all the necessary information about the prosecutor and the Ombudsman in the
administrative proceedings.
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Angelika Koman84
ZMIANY W KSZTAŁCENIU DOKTORANTÓW W ŚWIETLE USTAWY
PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
Streszczenie: Reforma szkolnictwa wyższego wprowadzona przez ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Konstytucja dla Nauki, ustawa 2.0) przyniosła wiele zasadniczych zmian w dziedzinie szkolnictwa wyższego
i nauki, które objęły funkcjonowanie systemu, zarządzania, finansowania oraz oceny jakości działalności uczelni".
Szczególne miejsce w reformie zajęły zmiany w kształceniu doktorantów. Od 1 października 2019r. kształcenie
doktorantów odbywa się w szkole doktorskiej.
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe i nauka, doktorant, Konstytucja dla nauki, ustawa 2.0, szkoła doktorska,
studia doktoranckie.

Wprowadzenie
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., nazywana Konstytucją
dla nauki bądź ustawą 2.0. weszła w życie w dniu 1 października 2019r. 85. Ustawa ta została
wprowadzona ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce86 i zastąpiła wówczas obowiązującą ustawę z dnia 27 lipca
2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym87. Reforma przyniosła wiele zasadniczych zmian
w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Autorzy tej reformy potrzebę jej przeprowadzenia
argumentowali w sposób następujący "Problemy systemowe w obszarze szkolnictwa wyższego
oraz nauki negatywnie wpływają na jakość badań naukowych prowadzonych przez polskie
uczelnie i instytucje naukowe oraz poziom kształcenia studentów i doktorantów. Obecne zasady
finansowania i ewaluacji działalności naukowej oraz kształtowania kariery naukowej nie są
ukierunkowane na osiąganie doskonałości naukowej i tym samym przyczyniają się do
pogłębiania pułapek rozwojowych. Stanowi to przesłankę do przeprowadzenia reformy
szkolnictwa wyższego i nauki, obejmującej zmiany w zakresie funkcjonowania systemu,
zarządzania, finansowania oraz oceny jakości działalności uczelni".88 Autorzy nowej ustawy
wśród kluczowych problemów szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu systemowym
wyróżnili przede wszystkim: wadliwe zasady dotyczące organizacji i ustroju uczelni
ograniczające możliwość sprawnego zarządzania, niedopasowanie struktury systemu
szkolnictwa wyższego do wyzwań społecznych i gospodarczych, ograniczoną autonomie
finansową uczelni, niezadawalająca jakość kształcenia na studiach, niską skuteczność
kształcenia doktorantów, system stopni i tytułów hamujący dążenie naukowców do
doskonałości naukowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych, niski poziom znaczenia
w nauce światowej wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce. Jednym z kluczowych
doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U.2018.1668 z dnia 2018.08.30),
dalej jako: "p.s.w.n.".
86
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U.2018.1669 z dnia 2018.08.30), dalej jako: "przepisy przejściowe".
87
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz.U.2017.2183 t.j. z dnia 2017.11.28), dalej
jako: "u.p.s.w."
88
Zob. uzasadnienie projektu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , Dostępny
w Internecie: https://sip.lex.pl/#/act-project/102597431?pit=2019-12-13&unitId=justification, [dostęp: 2019-1210 20:37].
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elementów reformy stała się zmiana modelu kształcenia doktorantów. Od 1 października 2019r.
kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole
doktorskiej. Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian normatywnych dotyczących formy
kształcenia doktorantów na zasadach określonych w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym
i nauce.
Asumpty do wprowadzenia zmian w zakresie kształcenia doktorantów
Dotychczas kształcenie doktorantów opierało się na studiach doktoranckich89. Model
kształcenia kadr naukowych w trybie studiów doktoranckich był konsekwencją wprowadzenia
w Polsce rozwiązań wypracowanych w ramach tzw. Procesu Bolońskiego90. Celem procesu
Bolońskiego było wprowadzenie jednolitego systemu studiów pierwszego, drugiego i trzeciego
stopnia (licencjackich, magisterskich i doktoranckich) oraz utworzenie ogólnoeuropejskiego
systemu punktów zaliczeniowych pozwalającego na przenoszenie osiągnięć studentów
(ECTS). Studia doktoranckie zostały oficjalnie włączone do systemu szkolnictwa wyższego
jako studia trzeciego stopnia w 2003 r.
Zmiany w kształceniu doktorantów odgrywają znaczącą rolę w obecnej reformie
szkolnictwa wyższego. Stwierdzić należy, że studia doktoranckie nie były wystarczającym
sposobem kształcenia kadr naukowych91. Twórcy projektu wśród słabości tego systemu
wymieniali coraz większe upodabnianie się studiów doktoranckich do studiów wyższych,
pominięcie zewnętrznej oceny jakości kształcenia, umasowienie studiów doktoranckich, niską
skuteczność studiów doktoranckich. Wydaje się, że to właśnie niska skuteczność studiów
doktoranckich stanowiła najsłabsze ogniwo kształcenia doktorantów według tzw. starych
zasad. Następstwem funkcjonowania studiów doktoranckich jako studia trzeciego stopnia (po
studiach licencjackich i magisterskich) było ich umasowienie. Wysoki wzrost liczby
doktorantów jaki można było odnotować nie przedkładał się na liczbę nadawanych stopni
doktora. W latach 2006 - 2013 liczba uczestników studiów doktoranckich wzrosła o 40%92,
natomiast liczba osób, którym nadano stopień naukowy doktora w latach 2006 – 2013 wahała
się od 4.815 do 6.07293. Zdaniem twórców projektu powyższe powodował również brak
adekwatnego wsparcia finansowego dla doktorantów. Stypendium doktoranckie nie było
świadczeniem jakie doktoranci nabywali z mocy prawa. Zdaniem autorów projektu prowadziło
to do tego, że w praktyce doktoranci podejmowali dodatkową pracę, co negatywnie wpływało
na czas jaki poświęcali na badania naukowe i przygotowanie rozprawy doktorskiej. Do kolejnej
grupy problemów autorzy projektu zaliczyli, niski poziom rozwoju akademickiego rynku pracy
dla doktorantów i młodych naukowców związany z niewielkimi możliwościami zatrudnienia
przy realizacji projektów i grantów, niski poziom internacjonalizacji studiów doktoranckich,
89

Zob. art. 195 u.p.s.w.
Tzw. proces boloński został zapoczątkowany 19 czerwca 1999 r. kiedy ministrów państw europejskich podpisali
Deklarację Bolońską o utworzeniu spójnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
91
Zob. więcej: M. Dokowicz, art. 198, [w]: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz [online]. Wolters
Kluwer Polska, 2019-11-19 17:46. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587807043/604483,
[dostęp: 2019-12-10 20:37].
92
Informacja o wynikach kontroli. Kształcenie na studiach doktoranckich, Najwyższa Izba Kontroli, 2015,
Dostępny w Internecie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,9897,vp,12191.pdf. [dostęp: 2019-12-10 20:37].
93
Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), pochodzące z publikacji Szkoły wyższe i ich finanse wydawanej
co roku. Dostępny w Internecie http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ichfinanse-w-2013-r-,2,10.html., [dostęp: 2019-12-10 20:37].
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w tym najniższy odsetek doktorantów - cudzoziemców. Wskazać należy, że problem studiów
doktoranckich, z którym mierzy się obecna reforma szkolnictwa wyższego był realnym
problemem. Temat jakości tych studiów podejmowany był przez przedstawicieli szkolnictwa
wyższego i nauki od kilku lat, między innymi został wymieniony jako kluczowe wyzwanie
szkolnictwa wyższego w raporcie opublikowanym w 2015r. przez Konferencję Rektorów
Akademickich Szkół Polskich pt. Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020r.94.
W środowisku akademickim coraz częściej zauważano wątpliwą jakość rozpraw doktorskich95.
Kształcenie doktorantów w Polsce na tzw. starych zasadach
System kształcenia doktorantów według starych zasad normatywnie ukształtowany został przez
ustawę z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (jak również wydaną na jej
podstawie ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki96. Studia doktoranckie to studia trzeciego stopnia, na które
są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się
uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia97 - rozumiane jako uzyskanie w drodze przewodu
doktorskiego stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki w zakresie dyscypliny
nauki, potwierdzone odpowiednim dyplomem. Celem studiów doktoranckich jest uzyskanie
przez doktoranta stopnia naukowego doktora w drodze przewodu doktorskiego98. Studia
doktoranckie obywają się jako studia stacjonarne lub studia niestacjonarne99. Stacjonarne studia
doktoranckie co do zasady są bezpłatne, a niestacjonarne studia doktoranckie mogą być
odpłatne. Trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata100. Zauważyć należy,
że studia doktoranckie mogą prowadzić zarówno posiadające uprawnienia jednostki
organizacyjne uczelni, lecz również instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut
badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 195 ust. 1 p.s.w.
warunkiem uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich jest posiadanie przez
jednostki organizacyjne uczelni oraz jednostki naukowe uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora mogą prowadzić studia doktoranckie w zakresie dyscyplin
odpowiadających tym uprawnieniom. Ponadto wskazać należy, że uczestnicy studiów
doktoranckich prowadzonych w uczelni mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych
w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, zaś
maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może
przekraczać dziewięćdziesięciu godzin rocznie101. Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie
Raport dostępny na stronie internetowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich pod adresem:
http://www.krasp.org.pl/pl/strategia/strategia, [dostęp: 2019-12-10 20:37].
95
Pogląd ten został wyrażany m.in. przez uczestników czwartej konferencji programowej poprzedzającej
Narodowy Kongres Nauki, "Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej", która odbyła się
w Katowicach, 26-27 stycznia 2017 r.
96
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, (Dz.U.2017.1789 t.j. z dnia 2017.09.27), dalej jako: "ustawa o stopniach i tytułach naukowych"
97
Zob. art. 2 § 1 pkt 10 u.p.s.w.
98
art. 11 i n. u.p.s.w.
99
art. 195 ust. 4 u.p.s.w.
100
art. 195 ust. 4a u.p.s.w.
101
art. 197 ust. 3 u.p.s.w.
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odbywa się w drodze konkursu. Zauważyć należy, że przesłanki uprawniające do skreślenia
doktorantów z listy doktorantów to postępowanie niezgodne z treścią ślubowania lub
regulaminu studiów doktoranckich, a także niewywiązywanie się z obowiązku polegającego na
realizowaniu programu studiów doktoranckich, w tym prowadzeniu badań naukowych
i składaniu sprawozdań z ich przebiegu. Spełnienie tych przesłanek nie wiązało się
z koniecznością skreślenia doktoranta z listy doktorantów – decyzja o skreśleniu doktoranta
z listy doktorantów była aktem uznaniowym kierownika studiów doktoranckich102.
Kształcenie doktorantów na tzw. nowych zasadach
Kształcenie doktorantów na nowych zasadach ukształtowane zostało przez ustawę prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się
w szkole doktorskiej103. Nazwa "szkoła doktorska" została oparta na funkcjonujących w krajach
zachodnich "Doctoral schools", które prowadzą kształcenie na poziomie doktorskim104.
Szkoła doktorska jest zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej 2 dyscyplinach (wyjątki:
dziedzina nauk teologicznych, kultura fizyczna i dyscypliny artystyczne). Podmiot prowadzący
szkołę doktorską może prowadzić nie więcej niż 3 szkoły doktorskie w danej dyscyplinie.
Podmiotami prowadzącymi szkołę doktorską mogą być: uczelnia akademicka, instytut PAN,
instytut badawczy albo instytut międzynarodowy posiadające najwyższe kategorie naukowe
(A+, A albo B+) w co najmniej dwóch dyscyplinach. Szkoła doktorska może być prowadzona
również wspólnie przez wymienione podmioty. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta
osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, zaś rekrutacja do szkoły
doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat albo radę
naukową105. Zasady te oraz program kształcenia, podmiot prowadzący szkołę doktorską
udostępnia nie później niż 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji106. Kształcenie
doktorantów w szkole odbywa się nieodpłatnie i trwa od 6 do 8 semestrów107. W terminie
3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów.
Kształcenie w szkole doktorskiej jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz
indywidualnego planu badawczego. Program kształcenia ustala senat albo rada naukowa.
Program kształcenia może przewidywać odbywanie praktyk zawodowych w formie
prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym
60 godzin dydaktycznych rocznie. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami,
opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram
przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę
doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia108. Realizacja planu podlega
ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia,
a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów - w trakcie czwartego semestru.
102

art/ 197 ust. 4 u.p.s.w.
art. 198. ust. 1. p.s.w.n.
104
M. Dokowicz, art. 198 [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz [online]. Wolters Kluwer
Polska, 2019-11-19 17:46 [dostęp: 2019-12-09 21:39]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary
/587807043/604483.
105
art. 200 ust. 1 i 2 . p.s.w.n
106
art. 200 ust. 3 p.s.w.n.
107
art. 201 ust. 1 p.s.w.n.
108
Zob. art. 202 p.s.w.n.
103

34

PRAWO I ADMINISTRACJA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Kształcenie
doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Indywidualny plan badawczy określa
termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż
o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej. Kształcenie, na wniosek
doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego,
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego,
określonych według zasad prawa pracy109. Zwrócić uwagę również wypada na brzmienie
art. 203 ust. 1 i 2 p.s.w.n. przepisy nowej ustawy wprowadzą nowość w zakresie możliwości
skreślenia doktoranta z listy doktorantów. Przypadki, w których występuje obowiązek
skreślenia doktorantów z listy doktorantów zostały określone w sposób enumeratywny w art.
203 ust. 1 p.s.w.n. i należą do nich negatywny wynik oceny śródokresowej, niezłożenie
rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym, rezygnacji
z kształcenia. Natomiast art. 203 ust. 2 p.s.w.n. wskazuje na przypadki, w których skreślenie
doktorantów ma charakter fakultatywny i są to niezadowalające postępy w przygotowaniu
rozprawy doktorskiej oraz niewywiązywania się z podstawowych obowiązków doktoranta,
które zostały unormowane w art. 207 p.s.w.n.
Przepisy temporalne
Studia doktoranckie nie zostały zlikwidowane z chwilą wejścia w życie ustawy nowej. Przepisy
przejściowe unormowane w ustawie - przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce zakładają stopniowe wygaszanie tej formy kształcenia. Zgodnie z przepisem
art. 279 ust. 1 przepisów wprowadzających studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem
akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do
31 grudnia 2023r.110. Szkoły doktorskie zaczęły funkcjonować od 1 października 2019r.
Co oznacza, że obecnie występuje dualizm kształcenia doktorantów. Pobocznie podkreślić
należy, że uprawnienia do prowadzenia szkół doktoranckich zostały skorelowane z kategorią
naukową w rozumieniu ustawy 2.0. Oznacza to, że przepisy dotyczące szkół doktorskich na
nowych zasadach zaczną w pełni obowiązywać dopiero po przeprowadzeniu pierwszej
ewaluacji jakości działalności naukowej na nowych zasadach. Zasady przeprowadzenie
pierwszej ewaluacji unormowane zostały w art. 324 przepisów przejściowych, zgodnie z tym
przepisem pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1
p.s.w.n. rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2021 r. i obejmie okres od 2017 do 2020r. Zgodnie
z przepisem art. 290 przepisów wprowadzających w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2022 r.
szkoła doktorska będzie prowadzona przez podmioty określone w art. 290 przepisów
przejściowych.111 Natomiast zgodnie z art. 269 ust. 3 p.s.w.n. minister wyda decyzję w sprawie

109

Zob. art. 204 ust. 3 p.s.w.n.
Jak wskazuje M. Dokowicz do 31.12.2023 r. możliwe jest korzystanie ze środków finansowych przewidzianych
w perspektywie finansowej 2014–2020 Unii Europejskiej; M. Dokowicz, art. 198 [w:]: Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2019-11-19 17:46 [dostęp: 2019-12-09 21:39].
Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587807043/604483.
111
Zgodnie z art. 290 przepisów przejściowych w okresie przejściowym szkoły, tj. przed dokonaniem pierwszej
ewaluacji szkoły doktorskie będą mogły być prowadzone:
„1) przez uczelnię akademicką, federację podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytut naukowy
Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy albo międzynarodowy instytut naukowy, posiadające uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w co najmniej 2 dyscyplinach;
110
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przyznania po raz pierwszy kategorii naukowej w terminie do 31 lipca 2021 r. i wówczas szkoły
doktorskie będą mogły prowadzić wyłącznie podmioty, które uzyskają kategorię naukową A+,
A albo B+ na zasadach określonych w art. 198 p.s.w.n.
Zasady finansowania doktorantów wg. nowych i starych zasad
Przepis art. 209 p.s.w.n. wprowadził nowe zasady przyznawania doktorantom stypendiów
doktoranckich podczas kształcenia w szkole doktorskiej. Dotychczasowy system dopuszczał,
że doktorant podczas studiów doktoranckich może otrzymać pomoc materialną w formie
stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium dla najlepszych doktorantów; stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia112.
Stypendium doktoranckie na dotychczasowych zasadach jest świadczeniem fakultatywnym.
Przyznawane jest nie wszystkim doktorantom, nawet studiów stacjonarnych113. Zdaniem
twórców Konstytucji dla nauki brak wystarczającego wsparcia doktorantów przekładał się na
jakość ich kształcenia. Według nowych zasad zrezygnowano z objęcia doktorantów systemem
pomocy materialnej, za wyjątkiem stypendium ministra (obecnie zastąpione stypendium dla
wybitnych młodych naukowców.)114. W ich miejsce przyznano stypendium doktorskie.
Zgodnie z art. 209 ust. 1 i 2 p.s.w.n. doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje
stypendium doktorskie. Łączny okres pobierania stypendium doktorskiego nie może
przekroczyć 4 lat (z wyjątkami, o których mowa w art. 209 ust. 3 ustawy). Oznacza to, że
stypendium doktoranckie jest świadczeniem obligatoryjnym, wypłacane jest z mocy prawa, a
nie – jak ma to miejsce wobec dotychczasowych zasad – w drodze postępowania
administracyjnego115, ma charakter bezzwrotny i wypłacane jest raz w miesiącu. Ustawa w art.
209 ust. 4 uzależnia minimalną wysokość stypendium doktoranckiego od tego czy wypłacane
jest przed oceną śródokresową. Zgodnie z ustawą wysokość minimalnego stypendium
doktoranckiego wynosi co najmniej 37% wynagrodzenia profesora - do miesiąca, w którym
została przeprowadzona ocena śródokresowa, a 57% wynagrodzenia profesora - po miesiącu,
w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego

2) przez uczelnię akademicką, która prowadzi działalność naukową wyłącznie w 1 dyscyplinie, która jest
dyscypliną w zakresie teologii albo kultury fizycznej albo dyscypliną artystyczną, i posiada w niej uprawnienia do
nadawania stopnia doktora;
3) wspólnie przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub
międzynarodowe instytuty naukowe, z których każde posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co
najmniej 1 dyscyplinie”.
112
Zob. art. 199 ust. 1 u.p.s.w.
113
H. Izdebski, art. 209. [w]: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz [online]. Wolters Kluwer, 201909-30 02:04 [dostęp: 2019-12-10 22:41]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587785522
/582962.
114
Zob. art. 360 p.s.w.n. De lege lata stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców zastąpiło
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendium to może otrzymać młody naukowiec wykazujący się
znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność
naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim - i nie posiada stopnia doktora albo posiada
stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie tworzącym system
szkolnictwa wyższego w art. 7 ust. 1.
115
Dokowicz Marcin. Art. 209. W: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz [online]. Wolters Kluwer
Polska, 2019-11-19 17:46 [dostęp: 2019-12-13 18:22]. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/
587807054/604494.
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miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej116 obowiązująca
od 1 października 2018r. wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł. Co po przeliczeniu stanowi kwotę
stypendium w wysokości 2371,70 zł przed oceną śródokresową, a po ocenie śródokresowej
3653,70 zł. Uczelnia nie może wypłacić tego stypendium w kwocie niższej niż minimalna
określona w ustawie, może jednak w sposób dowolny wypłacać stypendium w wyższej
wysokości. Stypendium doktoranckie nie podlega opodatkowaniu, ale podlega systemowi
ubezpieczeń społecznych.
Nowe zasady, wprowadzające powszechny system stypendiów doktoranckich, dotyczą
wyłącznie doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich – od 1 października 2019 r.
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 otrzymują pomoc
materialną na dotychczasowych zasadach.
Zakończenie
Problem jakości kształcenia doktorantów, z którym mierzy się obecna reforma szkolnictwa
wyższego i nauki był problemem, o którym już od kilku lat dyskutowali przedstawiciele nauki
i szkolnictwa wyższego. Od 1 października 2019. kształcenie doktorantów odbywa się w formie
szkół doktorskich. W założeniach szkoły doktorskie mają podnieść jakość kształcenia oraz
wpierać jakość i interdyscyplinarność badań naukowych młodych naukowców. Pozytywnie
ocenić należy wprowadzenie indywidualnego planu badawczego, który doktorant ma
obowiązek przedstawić podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy
od dnia rozpoczęcia kształcenia, jak również to, że realizacja tego planu podlegać będzie ocenie
śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. Otrzymanie
negatywnego wyniku oceny śródokresowej skutkuje skreśleniem z listy doktorantów,
co niewątpliwie ma charakter dyscyplinujący i organizujący. Pozytywnie ocenić należy
również wprowadzenie stypendium dla doktorantów, które otrzyma z mocy prawa każdy
doktorant odbywający kształcenie w szkołach doktorskich. Zapewni to adekwatne i pewne
wsparcie finansowe dla doktorantów. Za wcześnie jednak na ocenę czy mechanizmy te wpłyną
pozytywnie na jakość kształcenia doktorantów, ich rozpraw doktorskich, a finalnie czy realnie
wpłyną na wzrost liczby nadawanych stopni doktora.
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CHANGES IN THE EDUCATION OF DOCTORAL STUDENTS IN THE LIGHT OF THE ACT OF 20
JULY 2018 ON HIGHER EDUCATION AND SCIENCE (CONSTITUTION FOR SCIENCE, ACT 2.0)
Summary: The reform of higher education introduced by the Act of 20 July 2018 on higher education and science
(Constitution for Science, 2.0 Act) brought many fundamental changes in the field of higher education and science,
which included the functioning of the system, management, financing and assessment of the quality of the
university's activities. The special place in the reform was given to changes in the education of doctoral students.
From 1 October 2019, the education of doctoral students is organized at a doctoral school.
Keywords: The Higher Education and Science, PhD student, Constitution for science, 2.0 Act, doctoral school,
doctoral studies, higher education and science law.
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Jakub Krawczyk117
ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W PROMOCJI ZATRUDNIENIA
Streszczenie: Podstawowymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki rynku pracy, w szczególności
dotyczące promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, są władze samorządu terytorialnego. Samorząd
odpowiada głównie za realizację programów promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej zarówno
pracodawców, jak i bezrobotnych. Wreszcie, jest on również odpowiedzialny za finansowanie oraz
- w przypadkach określonych prawem - za wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 r. rozszerzyła jeszcze bardziej podstawowy zakres zadań
samorządu w zakresie polityki rynku pracy. Głównym celem opracowania będzie przedstawienie konstytucyjnych
podstaw działalności samorządów lokalnych w przedmiotowych sprawach, ich regulacji ustawowej, a także
wykazanie zasadności powierzania zadań w zakresie kształtowania lokalnego rynku pracy samorządowi
terytorialnemu.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rynek pracy, powiat, promocja zatrudnienia, instytucje, instrumenty,
urząd pracy

Wstęp
Bezrobocie to zjawisko społeczne objawiające się niemożnością podjęcia pracy przez osoby do
tego zdolne i gotowe. Innymi słowy jest to sytuacja, w której popyt na pracę, a więc ilość osób,
na którą zgłaszane jest zapotrzebowanie w danym momencie, jest mniejszy niż jej podaż, czyli
ilość ludzi poszukujących pracy118. Efektem bezrobocia może być ubóstwo oraz wykluczenie
społeczne, jednakże interwencja władzy publicznej jest tu szczególnie pożądana ze względu na
jego skutki ogólnogospodarcze, zgodnie bowiem z ekonomicznym prawem Okuna, każdy
wzrost bezrobocia będzie powodował proporcjonalny spadek wartości produktu krajowego
brutto danego państwa i to przesądza o zakwalifikowaniu tego zjawiska jako jednoznacznie
negatywnego z punktu widzenia nie tylko społeczeństwa ale i państwa. Z tego też względu
nowoczesne gospodarki regulują tzw. rynek pracy celem wyrównania wyżej wspomnianych
wartości popytu oraz podaży oraz zapewnienia ochrony osobom bezrobotnym119.
W Polsce taka regulacja ma miejsce w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy120, która w art. 1 ust. 2 pkt 1 stwierdza, iż zadania
państwa w przedmiotowej materii podejmowane są w celu m.in. osiągnięcia pełnego
i produktywnego zatrudnienia. Już pobieżna jej lektura pozwala wysnuć wniosek, iż przewiduje
ona swoistą decentralizację rynku pracy i polityki państwa z tym związanej, a więc
przenoszenie zadań i kompetencji bliżej obywatela, z poziomu centralnego na niższy,
samorządowy. Rola organów samorządu terytorialnego w tym zakresie będzie niebagatelna tym
bardziej, że zauważalna jest tendencja ustawodawcy do jej poszerzania, co miało miejsce m.in.
na skutek nowelizacji omawianych przepisów w roku 2014121. Warto więc przyjrzeć się bliżej
doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego, pracownik samorządowy, ORCID: 0000-0002-2889-4013.
118
K. Oplustil, [w:] Instytucje gospodarki rynkowej, red. T. Włudyka, M. Smaga, Wydawnictwo Wolters Kluwer,
Warszawa 2015, s. 300.
119
Ibidem, s. 298.
120
Tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1265, dalej jako: u.p.z.
121
Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2014, poz. 598).
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uprawnieniom i obowiązkom samorządu terytorialnego w tym, kluczowym dla prawidłowego
rozwoju gospodarki, polu.
Prawnomiędzynarodowe i konstytucyjne podstawy działalności samorządu
terytorialnego w dziedzinie zatrudnienia
Zjawisko bezrobocia nie stanowi jedynie problemu lokalnego w danym państwie, czy problemu
poszczególnych państw, przyjmuje także wymiar globalny i obecnie brak jest państwa, które
osiągnęłoby pełne zatrudnienie osób pozostających pod jego władzą. Z tego względu
problematyka jego niwelowania stanowi przedmiot wielu aktów międzynarodowych122.
W kontekście tematu niniejszego opracowania niezwykle doniosła jest konwencja
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 150 z 26 czerwca 1978 r. dotycząca administracji pracy.
W art. 4 zakłada ona, że każde państwo członkowskie, które dokona ratyfikacji, zapewni,
w sposób odpowiadający warunkom krajowym, zorganizowanie i skuteczne działanie systemu
administracji pracy na jego terytorium, jak również należytą koordynację zadań i obowiązków
powierzonych temu systemowi. System administracji pracy z kolei definiowany jest jako
wszystkie organy administracji publicznej odpowiedzialne za administrację pracy włączając
w to instytucje regionalne lub lokalne albo wszelkie inne formy administracji
zdecentralizowanej, a więc także samorządowej.
Dla naszych rozważań podstawowe znaczenie będzie mieć jednak przede wszystkim
Konstytucja RP123, gdyż, jako ustawa zasadnicza, akt stojący na czele hierarchii źródeł prawa
i statuujący podstawy ustroju państwa, zawiera także postanowienia dotyczące walki
z bezrobociem i promocji zatrudnienia, wyznacza ogólne jej ramy. Kluczowy jest tu art. 65
ust. 5, który stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego,
produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym
organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac
interwencyjnych. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, katalog działań władzy publicznej
zaprezentowany w tym przepisie ma jedynie charakter przykładowy i z pewnością nie zawiera
taksatywnego wyliczenia możliwych do podjęcia zachowań124, a to z kolei daje prawodawcy
dość dużą swobodę działania w tym zakresie.
Organy samorządu terytorialnego można z czystym sumieniem zakwalifikować do grona
podmiotów sprawujących władzę publiczną w rozumieniu art. 65 ust. 5 Konstytucji RP:
samorząd terytorialny jest wszakże pewną emanacją państwa, wykonuje on zadania publiczne,
w ramach których znajdują się m.in. te związane z przeciwdziałaniem bezrobociu 125, będzie
więc on adresowany także do samorządu terytorialnego w ten sposób, że nałoży nań obowiązek
aktywnego działania w tym zakresie.
Charakter tego przepisu może natomiast budzić wątpliwości innego rodzaju. Przede
wszystkim zastanowić się należy, czy formułuje on jedynie pewien program działalności
Można tu przykładowo wymienić Europejską Kartę Socjalną czy konwencję Międzynarodowej Organizacji
Pracy nr 122 z 9 lipca 1964 r. dotyczącą polityki zatrudnienia.
123
Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483.
124
A. Sobczyk, K. Kulig (w:) Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo
C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 1476.
125
Art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.
913) w zw. z art. 8 ust. 1 u.p.z. oraz art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 995) w zw. z art. 9 ust. 1 u.p.z.
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państwa, czy też można na jego podstawie domagać się od władzy publicznej pewnej
aktywności w przedmiotowej materii, innymi słowy, czy ma on charakter normatywny i czy
statuuje publiczne prawa podmiotowe dla jednostek. Tę kwestię próbował rozstrzygnąć
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 marca 2000 r.126, w którym opowiedział się za jego
programowym charakterem. Na poparcie tej tezy podniósł, iż jego adresat, władze publiczne,
nie został określony w sposób dość skonkretyzowany bowiem za władze publiczne
w rozumieniu tego przepisu można uznać jedynie te organy państwa, które są wyposażone
w kompetencje pozwalające realizować im cel w nim wyrażony. Z kolei w orzeczeniu
z 21 marca 2005 r.127 TK stwierdził, iż przepis ten uznać można jedynie za pragmatyczny
i celowościowy, co uniemożliwia stosowanie go jako wzorca kontroli konstytucyjnej.
Problematyczny pozostaje również art. 81 Konstytucji RP, który wskazuje, że praw
wynikających z art. 65 ust. 5 można dochodzić jedynie w granicach ustawowych, to z kolei
może uzasadniać przypuszczenie, iż to ustawodawcy zwykłemu pozostawiono kompetencje do
dokładnego ustalenia treści obowiązków władzy publicznej, tym bardziej, że, jak już wyżej
wspomniano, zakres ów cechuje się pozostawieniem dość dużej swobody działania.
Z drugiej jednak strony podniesiono, iż przepis art. 65 ust. 5 wyraźnie wskazuje nie tylko
adresata, którym są władze publiczne, ale też cel oraz wymagane zachowanie128. Zaskakujące
jest także w tym kontekście dalsze stwierdzenie TK wyrażone w uzasadnieniu wspominanego
wyroku z 13 marca 2000 r., a mianowicie, że „w normach programowych jest zawarte minimum
praw obywatelskich, jako odpowiednik minimum obowiązków organów władzy publicznej.
W związku z tym trudno byłoby w odniesieniu do norm programowych uznać, że nie dają one
podstaw do odnalezienia w nich żadnych obowiązków organów publicznych, tak jak i nie
sposób przyjąć, że konstytucyjnie poręczone prawa socjalne nie mają żadnego normatywnego
wyrazu”. Z tego stwierdzenia można więc wywodzić, iż jednostki mogą domagać się od
państwa pewnego działania. Skoro bowiem regulacja konstytucyjna nakłada na władze
publiczne obowiązek działań służących określonym celom, a tak jest w tym przypadku, to nie
można twierdzić, iż przepisy takie nie posiadają waloru bezpośredniej skuteczności prawnej129.
Nie jest możliwe zapewnienie jednocześnie pełnego i produktywnego zatrudnienia,
gdyż to drugie pojęcie dopuszcza pewien margines bezrobocia, z tego też względu rola państwa
nie polega na bezpośrednim dążeniu do zwalczania bezrobocia poprzez zapewnianie miejsc
pracy a jedynie aktywizację osób pozostających bez pracy130. Przerzucanie pełnej
odpowiedzialności na państwo byłoby sprzeczne z zasadami społecznej gospodarki rynkowej,
podobnie gdyby odpowiedzialnymi za niwelowanie bezrobocia uczynić wyłącznie
pracodawców.
Przydanie przepisowi art. 65 ust. 5 wyłącznie charakteru programowego byłoby
zabiegiem niewłaściwym. Po pierwsze, nie tylko określono w nim cel działania, ale także
przedstawiono katalog przykładowych czynności wymaganych od państwa w przypadku
występowania bezrobocia, co zdecydowanie odróżnia ten przepis od np. art. 74 ust. 1
126

K 1/99, OTK 2000 nr 2, poz. 59, Legalis 47005.
P 5/04, OTK Seria A 2005 nr 3, poz. 26, Legalis 67604.
128
Z. Czeszejko-Sochacki, Skarga konstytucyjna – niektóre dylematy procesowe, Przegląd sejmowy 1999, nr 6, s.
38.
129
J. Oniszczuk (w:) System prawa pracy, t. 1, red. K.W. Baran, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017,
s. 747.
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A. Sobczyk, K. Kulig, op. cit., s. 1477.
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Konstytucji RP, w którym takiego katalogu brak, jego charakter stricte programowy nie budzi
więc wątpliwości. Po wtóre, w przypadku interpretowania norm konstytucyjnych szczególne
znaczenie ma ich systematyka w treści aktu normatywnego. Artykuł 65 ust. 5 został
umieszczony w rozdziale II poświęconym wolnościom, prawom i obowiązkom obywatelskim,
co dodatkowo przemawia za możliwością wywodzenia z niego pewnych obowiązków państwa
względem jednostki. Również treść wspominanego art. 81 Konstytucji nie przekreśla tej
możliwości. Należy przyjmować bowiem, iż przepis ów nie zakłada definiowania praw
w ustawach zwykłych, określania tam ich treści, a wręcz przeciwnie, ustawy te mają pełnić
jedynie funkcję ograniczającą korzystanie z nich131. Gdyby przyjąć założenie o definiowaniu
praw w ustawie zwykłej to w sytuacji, w której ustawodawca nie wydał przedmiotowych aktów
prawnych możliwość korzystania z konstytucyjnych praw stawałaby się iluzoryczna.
Co więcej, przepis ten explicite stanowi, że art. 65 ust. 5 należy zakwalifikować jako prawo.
Wreszcie sam TK w orzeczeniu z 13 marca 2000 r. stwierdza, iż w analizowanym przepisie
można doszukiwać się minimum praw obywatelskich, korelatem których będą określone
obowiązki państwa, które w dalszej kolejności mogą być w pewien sposób przez jednostki
egzekwowalne.
Powyższe uwagi należy odnieść także do roli samorządu terytorialnego jako podmiotu
rynku pracy. Wyznaczając bowiem ogólne ramy działalności państwa w analizowanym
zakresie, ustrojodawca określa również podstawy funkcjonowania podmiotów samorządowych
oraz relacji, w jakiej pozostają one z obywatelami w zakresie promocji zatrudnienia. Idąc tym
tokiem rozumowania, jest do pomyślenia zaskarżenie do sądu administracyjnego bezczynności
organów samorządowych na podstawie art. 88 ust. 1 u.s.p. oraz 91 ust. 1 u.s.w., np. w sytuacji,
gdy w nowopowstałym powiecie nie tworzy się urzędu pracy, skoro bowiem promocja
zatrudnienia stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego, to należy
przyjmować, iż musi ono być wykonywane132.
Charakterystyka zadań samorządu terytorialnego w promocji zatrudnienia
Powyżej wspominaliśmy, że przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy stanowią zadania własne powiatów oraz województw, albowiem zgodnie z art. 2 ust. 1
pkt 17 u.p.z., organami zatrudnienia są m.in. marszałkowie województw i starostowie.
W istocie to właśnie te dwa szczeble samorządu terytorialnego, z naciskiem jednak na rolę
powiatu, odgrywać będą najdonioślejszą rolę w analizowanym przez nas zakresie. Pozycja
samorządu gminnego jest w tym aspekcie niezwykle ograniczona i osadza się głównie na
współpracy z pozostałymi szczeblami samorządu terytorialnego w zakresie gromadzenia
informacji o bezrobotnych. Z inicjatywy samorządu gminy opracowywane są założenia
Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, określającego zadania państwa związane ze
zwalczaniem bezrobocia. Gminom mogą być także zlecane zadania związane z pośrednictwem
pracy, poradnictwem zawodowym i organizacją szkoleń. Można tu także powiedzieć,
B. Naleziński (w:) Konstytucja RP. Komentarz, t. 1, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2016, s. 1861 i n.
132
Każde zadanie administracyjne jest jakimś obowiązkiem administracyjnym, co więcej, realizacji każdego
zadania służy pewna kompetencja, która z kolei jest definiowana również jako obowiązek działania (więcej zob.
wyrok TK z 26 czerwca 2008 r., K 52/07, OTK Seria A 2008 nr 5, poz. 88, Legalis 100688, J. Zimmermann,
Aksjomaty prawa administracyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 162-163 oraz J. Filipek,
Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Warszawa-Kraków 1982, s. 65).
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że w skład Rady Rynku Pracy, będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra
właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w
zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu
Szkoleniowego, obligatoryjnie wchodzi jeden przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, reprezentujący stronę samorządową.
Bardziej szczegółowe uregulowanie powyższej problematyki znajduje się w również
przywoływanej już ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia. W tym miejscu
skupić należy się na przepisach tejże ustawy. Pomijam przy tym rolę podmiotów
samorządowych jako pracodawców133.
Art. 1 ust. 1 u.p.z. określa elementy składające się na politykę rynku pracy i będące
jednocześnie jej celem: promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz
aktywizacja zawodowa. W dalszej kolejności systematyka ustawy pozwala na wyodrębnienie
zadań i kompetencji państwa, w tym samorządu terytorialnego, względem instytucji rynku
pracy oraz stosowania instrumentów rynków pracy, które, zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.z., mają za
zadanie realizację powyżej wymienionych celów. Taka klasyfikacja zostanie przyjęta także
w niniejszym opracowaniu.
Instytucje rynku pracy
Instytucje rynku pracy zostały taksatywnie wyliczone w katalogu w art. 6 u.p.z. Jako pierwsze
i mające największe znaczenie z punktu widzenia naszych rozważań, wymieniono publiczne
służby zatrudnienia. W ich skład wchodzą organy zatrudnienia oraz urzędy pracy, zarówno
powiatowe jaki wojewódzkie. Widzimy więc, iż ustawodawca dokonuje rozróżnienia organów
zatrudnienia oraz urzędów pracy, te pierwsze definiując jako ministra właściwego do spraw
pracy oraz wojewodów, marszałków województw i starostów. Jest tu od razu dostrzegalna rola
organów samorządowych. Jak trafnie zwrócono uwagę w doktrynie, o ile aparatem
pomocniczym wobec ministra będzie ministerstwo, a wojewody urząd wojewódzki, to ich
odpowiedniki na szczeblu samorządowym, czyli starostwo powiatowe i urząd marszałkowski
nie zostały przez ustawodawcę uznane za służby zatrudnienia134.
W tym miejscu na szczególną uwagę zasługują właśnie urzędy pracy, czyli
wyspecjalizowane samorządowe jednostki organizacyjne powołane właśnie do realizacji zadań
związanych z zatrudnieniem. Intuicyjnie bowiem wyczuwamy, iż to na nich spoczywa
największa odpowiedzialność w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Z dniem 1 stycznia
2000 r., na skutek reformy ustrojowej, zostały one wyłączone z administracji rządowej
i włączone do odpowiednio powiatowej oraz wojewódzkiej administracji zespolonej, co zostało
wyrażone m.in. w art. 8 ust. 3 oraz 9 ust. 2 u.p.z. Warto szerzej rozważyć aspekt zespolenia
administracji urzędów pracy. Zespolenie może być rozumiane jako taka forma organizacji
organów, w ramach której jednemu z nich przyznana jest funkcja zwierzchnika wobec
pozostałych w ten sposób, że pozostają one w relacji podporządkowania, organy te pozostają
w jednym urzędzie i korzystają z jednego aparatu pomocniczego135. Wskazuje się także,
Tę bowiem reguluje odrębny akt prawny, tj. ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1260).
134
Por. E. Ura (w:) System prawa pracy, t. 8, red. M. Włodarczyk, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa
2018, s. 251.
135
M. Stec, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, ST 2002, nr 1-2, s. 38
i n.
133
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że zespolenie administracji charakteryzuje się następującymi elementami, które muszą
wystąpić łącznie:
− istnieją co najmniej dwa odrębne organy wyposażone we własne kompetencje;
− jeden z nich pozostaje w stosunku podporządkowania względem drugiego;
− organ
zwierzchni
ustala
ramy
organizacyjne
funkcjonowania
organu
136
podporządkowanego .
Mirosław Stec zwraca z kolei uwagę, iż zespolenie w swej istocie może być stopniowalne
i rozpatrywane w różnych aspektach:
− organizacyjnym, który odnosi się do włączenia aparatu pomocniczego organu
podporządkowanego do aparatu organizacyjnego organu zwierzchniego;
− osobowym, które dotyczy wpływu organu zwierzchniego na obsadę stanowisk w organie
podporządkowanym;
− kompetencyjnym, polegającym na obowiązku wykonywania administracji w imieniu i na
odpowiedzialność organu zwierzchniego przez organy podporządkowane;
− finansowym, które występuje, gdy budżet organu podporządkowanego stanowi część
budżetu organu zwierzchniego137.
Art. 35 ust. 2 u.s.p. wprost stwierdza, że to starosta jest zwierzchnikiem administracji
zespolonej w powiecie, ustawodawca łączy zespolenie z pozycją starosty, a nie zarządu
powiatu, co przemawia za tym, aby uznać starostę za organ odrębny od zarządu138.
Analogicznie ma się sytuacja w województwie samorządowym. Tak więc można skonstatować,
iż organami zwierzchnimi administracji na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
są odpowiednio starosta i marszałek województwa. Na zasadzie art. 9 ust. 5 u.p.z. (art. 8 ust. 6
u.p.z.) dyrektor powiatowego (wojewódzkiego) urzędu pracy jest powoływany i odwoływany
przez starostę (marszałka województwa). Z kolei zgodnie z art. 9 ust. 7 u.p.z. (art. 8 ust. 5 u.p.z.)
starosta (marszałek województwa) może upoważnić dyrektora urzędu pracy do załatwiania
spraw w jego imieniu. Statuty urzędów pracy określają rada powiatu oraz sejmik województwa,
a nie starosta czy marszałek województwa, stąd nie można mówić o pełnym zespoleniu
organizacyjnym. Jako że zwalczanie bezrobocia stanowi zadanie własne powiatów oraz
województw jest oczywiste, iż przeznaczają one na to własne środki, tak więc budżety urzędów
pracy będą stanowić część budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego. Urzędy pracy
stanowią ponadto jednostki budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych139, obowiązuje je więc zasada tzw. budżetowania brutto, tzn. zarówno
ich dochody jak i wydatki są jednocześnie dochodami i wydatkami budżetu samorządowego.
Z przeprowadzonej analizy wynika więc, iż urzędy pracy są jednostkami
organizacyjnymi powiatów i województw. Zespolenie w tej gałęzi administracji samorządowej
ma charakter osobowy, kompetencyjny, finansowy oraz organizacyjny częściowy.

K. Bandarzewski, Zespolenie administracji na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego (w:)
Prawne problemy samorządu terytorialnego, t. 1, red. B.M. Ćwiertniak, Oficyna Wydawnicza Humanitas,
Sosnowiec 2013, s. 97.
137
M. Stec, Służby, inspekcje i straże w nowym ustroju administracji publicznej (w:) Reforma administracji
publicznej. Materiały szkoleniowe, Zeszyt nr 8, Warszawa 1998, s. 6.
138
K. Bandarzewski, op. cit., s. 101.
139
Tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2077.
136
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Katalog zadań województw i powiatów jest niezwykle rozbudowany i wyrażony został
w art. 8 i 9 u.p.z., przy czym pamiętać należy, że katalog zawarty w tych przepisach ma
charakter raczej otwarty140. W obu przypadkach można podzielić je na następujące kategorie:
− o charakterze strategicznym;
− o charakterze organizacyjno-koordynacyjnym;
− o charakterze operacyjnym;
− wynikające z członkostwa w UE141.
Można także dokonać wyróżnienia ze względu na formę działania administracji:
− zadania z zakresu tzw. administracji świadczącej – np. poradnictwo zawodowe czy centra
informacji i planowania kariery zawodowej;
− wykonywane w formach władczych – wydawanie decyzji w sprawach świadczeń dla
bezrobotnych;
− wykonywane w formach niewładczych – opracowywanie regionalnego planu działań na
rzecz zatrudnienia142.
Prymat należałoby przyznać jednakowoż tym ostatnim, jako że analizowana przez nas
ustawa ma na celu głównie promocję zatrudnienia, a więc raczej unikanie przymusu
administracyjnego.
Starosta oraz marszałek województwa mogą zlecić wykonywanie usług rynku pracy,
takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz organizacja szkoleń, dla których
co do zasady właściwe są urzędy pracy, innym podmiotom, enumeratywnie wymienionym
w art. 24 ust. 1 u.p.z. i nad ich prawidłowym wykonywaniem przez te podmioty mają oni
sprawować pieczę. Zgodnie z kolei z ust. 5, korzystanie przez bezrobotnego z usług rynku pracy
w takich ramach powoduje niejako jego wyłączenie spod usług oferowanych przez urzędy
pracy – nie mogą one w tym okresie kierować do bezrobotnego innych form pomocy.
Instrumenty rynku pracy
Kolejna część polityki rynku pracy, w której przejawia się działalność samorządu
terytorialnego to stosowanie instrumentów rynku pracy, które są niczym innym jak formami
wsparcia finansowego bezrobotnych, ale też pracodawców. Cechą wspólną instrumentów jest
ich fakultatywność, przyznawane są one bowiem w drodze decyzji uznaniowej starosty 143.
Wśród kryteriów branych pod uwagę przy wydaniu decyzji przez starostę wymienić należy nie
tylko spełnianie przez zainteresowanego prawem określonych przesłanek, lecz także jego
indywidualną sytuację, dostępność środków Funduszu Pracy oraz to, czy usługa urzędu jest
niewystarczająca bez dodatkowego wsparcia i wymaga zastosowania odpowiedniego
instrumentu. W związku z powyższym, zastosowanie poszczególnych instrumentów rynku
pracy powinno być poprzedzone oceną sytuacji lokalnego rynku pracy oraz ustaleniem
potrzeby wsparcia oferowanych przez urząd usług rynku pracy144.
Podobnież E. Ura, op. cit., s. 258.
M. Paluszkiewicz (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 138 i n.
142
Ibidem.
143
Za wyjątkiem dodatku aktywizacyjnego, którego przyznanie jest obligatoryjne w razie spełnienia warunków
określonych w art. 48 u.p.z.
144
T. Wrocławska (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. Z. Góral,
Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 444 i n.
140
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Zmiany wprowadzone nowelą z 2014 r.
Aby uczynić nasze rozważania pełnymi, musimy pochylić się nad skutkami wspominanej na
wstępie nowelizacji przepisów o promocji zatrudnienia z 2014 r. W jej drodze ustawodawca
dokonał znacznego poszerzenia kompetencji samorządu terytorialnego w przedmiotowym
zakresie.
Najbardziej doniosłą zmianą jest obowiązek inicjowania programów regionalnych przez
samorząd województwa, a dokładniej, marszałka. Instytucja ta została uregulowana
w obszernym art. 66c u.p.z. i w związku z brakiem delegacji do wydania rozporządzeń
wykonawczych należy potraktować ją jako całościową145. Z ust. 4 dowiadujemy się, iż program
taki obejmuje co najmniej jeden z priorytetów przyjętych do realizacji w ramach regionalnego
planu działań na rzecz zatrudnienia. Art. 3 ust. 4 u.p.z. wyjaśnia, że regionalny plan działań
określa priorytetowe grupy bezrobotnych i osób wymagających wsparcia – po zasięgnięciu
opinii powiatów wchodzących w skład województwa. Z powyższego wynika, iż program
regionalny oparty jest o szczegółową analizę lokalnego rynku pracy i to od niej zależy jego
treść. Art. 66c ust. 3 wskazuje także, że program jest inicjowany na podstawie diagnozy sytuacji
na rynku pracy. Omawiana instytucja jest o tyle interesująca z punktu widzenia naszych
rozważań, że uwidacznia ona kooperację między samorządami powiatu i województwa w
dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu. Marszałek województwa może bowiem podjąć
decyzję o wdrożeniu programu także na wniosek starosty, a powiatowe urzędy pracy biorą
czynny udział w jego realizacji. Starosta musi także zaakceptować założenia programu, a jego
realizacja odbywa się na podstawie porozumienia między urzędami pracy.
Nowelizacja z roku 2014 wprowadziła istotne zmiany także w zakresie instrumentów
rynku pracy. Przede wszystkim z Funduszu Pracy wydzielony został Krajowy Fundusz
Szkoleniowy. Środki w nim zawarte są przeznaczone na ustawiczne kształcenie pracowników
i pracodawców w celu zapobiegania utraty zatrudnienia z powodu kompetencji nieadekwatnych
do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki146, a ich podziału między powiatowe
urzędy pracy dokonują wojewódzkie urzędy pracy, które to z kolei zajmują się bezpośrednim
wydatkowaniem pieniędzy.
Podsumowanie
Jak powyżej wykazano, rola samorządu terytorialnego w zakresie promocji zatrudnienia jest
doniosła i ustawodawca, dostrzegając to, systematycznie ją poszerzał. Zasada decentralizacji,
w oparciu o którą zbudowany jest ustrój Rzeczpospolitej Polskiej nałożyła obowiązek
przesuwania wykonywania zadań publicznych jak najbliżej obywateli. Oczywistym jest, że
samorząd terytorialny pozostaje bliżej nich niż administracja rządowa, z kolei problem
bezrobocia jest kwestią dotykającą jednostki bezpośrednio i uzależnioną w dużej mierze także
od czynników lokalnych, wobec czego wydaje się, że powierzenie jego rozwiązania,
przynajmniej w części, organom samorządowym jest rozwiązaniem jak najbardziej
prawidłowym.
Można jednakże postawić pytanie, czy istniejący system rządowo – samorządowy
publicznych służb zatrudnienia nie osiągnął przypadkiem skutku odwrotnego od zamierzonego:

145
146

M. Paluszkiewicz, op. cit., s. 720 i n.
http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy [dostęp: 14.02.2018 r.].
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skuteczność urzędów pracy zmniejsza się, a ustawodawca, aby zapobiec negatywnej tendencji,
musiał wprowadzić inne instytucje rynku pracy, takie jak agencje zatrudnienia, instytucje
szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego147. Warto przeto
wskazać, iż z przeprowadzonej w roku 2018 kontroli Najwyższej Izby Kontroli148, biorąca pod
uwagę efektywność świadczenia usług rynku pracy w latach 2014-2017, a więc po przyjęciu
omawianej przez nas nowelizacji przepisów, wynika, że nowe formy aktywizacji zawodowej
bezrobotnych, znalazły zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie. Efektywność
zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji bezrobotnych była niższa od wykazywanej
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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TERRITORIAL SELF- GOVERNMENT’S ROLE IN EMPLOYMENT PROMOTION
Summary: The basic entities implementing tasks on the field of labor market policy, in particular concerning
employment promotion and counteracting unemployment are the authorities of territorial self-government. The
self-government is mainly responsible for the implementation of employment promotion programs, professional
activation of both the employers and the unemployed. Finally, the it is also responsible for financing and - in the
cases specified by law - for the payment of unemployment benefits. The 2014 amendment of the Act of
Employment Promotion and Labor Market Institutions has further expanded the primary scope of tasks of the
county self-government in the area of labor market policy. The main aims of the elaboration will be to present the
constitutional grounds for the activity of the local governments in the matters at hand, their statute regulation and
also to demonstrate the legitimacy of entrusting tasks in the area of shaping the local labor market of the local
government.
Keywords: territorial self-government, labor market, county, employment promotion, institutions, instruments,
labor office.
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Arkadiusz Łukaszów149
SYTUACJA ADMINISTRACYJNOPRAWNA „UCHODŹCY
KLIMATYCZNEGO” W KONTEKŚCIE REGULACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
Streszczenie: Podstawowymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki rynku pracy, w szczególności
dotyczące promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, są władze samorządu terytorialnego. Samorząd
odpowiada głównie za realizację programów promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej zarówno
pracodawców, jak i bezrobotnych. Wreszcie, jest on również odpowiedzialny za finansowanie oraz
- w przypadkach określonych prawem - za wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2014 r. rozszerzyła jeszcze bardziej podstawowy zakres zadań
samorządu w zakresie polityki rynku pracy. Głównym celem opracowania będzie przedstawienie konstytucyjnych
podstaw działalności samorządów lokalnych w przedmiotowych sprawach, ich regulacji ustawowej, a także
wykazanie zasadności powierzania zadań w zakresie kształtowania lokalnego rynku pracy samorządowi
terytorialnemu.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, rynek pracy, powiat, promocja zatrudnienia, instytucje, instrumenty,
urząd pracy.

Wstęp
Żyjemy obecnie w epoce wszechogarniającej industrializacji, wielkich miast, fabryk,
udoskonalanych maszyn. Jednakże należałoby na wstępnie sięgnąć do genezy współczesnego,
mocno zróżnicowanego pod względem rozwoju społeczno - ekonomicznego świata, w którym
aktualnie żyje przeszło 7,4 mld ludzi. Kraje wysoko dzisiaj rozwinięte mają za sobą intensywny
przyrost naturalny realizujący się w XIX i na początku XX wieku 150. W czasach, gdy świat
wyglądał inaczej niż dziś, gdy nie było miast ani pól uprawnych, a ogromne przestrzenie
okrywały gęste nieprzebyte lasy, niebezpieczeństwa wszelkich żywiołowych sił przyrody
i dzikich zwierząt stanowiły dla pierwotnego człowieka groźbę, wobec której samotnie nie
byłby w stanie się przeciwstawić. Pierwotne społeczeństwo formowane na potrzeby wspólnej
walki o byt, podstawą sięgające połączonego więzami pokrewieństwa rodu, zmuszone było do
nieustannej wędrówki po ogromnych przestrzeniach, aby móc wspólnymi siłami zdobywać
pożywienie151. Współcześnie, na przestrzeni ostatnich lat zauważa się nasilenie zjawiska
migracji, między innymi poprzez rozszerzenie globalnej integracji152. Nie sposób nie dostrzec,
że zjawisko to zaczęło przybierać na sile od roku 2013, od kiedy jesteśmy świadkami
masowego napływu ludności z krajów afrykańskich, jak również z Bliskiego Wschodu do
Europy153.

Mgr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Administracyjnych,
Zakład Prawa Administracyjnego.
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J. Balicki, Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła, Teologia i Moralność , Volumen 12(2017),
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s. 6 i 7.
152
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149

49

PRAWO I ADMINISTRACJA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

W niniejszym rozdziale chciałbym skupić się na problemie związanym ze zjawiskiem
„uchodźctwa klimatycznego”, z którym współczesne ustawodawstwo międzynarodowe będzie
musiało sobie poradzić w niedalekiej przyszłości. Korzenie tego zjawiska sięgają niewątpliwie
rozwoju cywilizacji, który w efekcie doprowadził do tzw. efektu cieplarnianego. W pracy
chciałbym wskazać na asymetrie jakie występują pomiędzy zjawiskiem migracji, uchodźctwa
i uchodźctwa klimatycznego, z których to ostatnie nie mieści się w desygnatach
determinujących status uchodźcy w prawie międzynarodowym.
Pojęcie i kryteria migracji
Historia ludzkości to historia mniejszych bądź większych fal migracyjnych, które
spowodowane były względami ekonomicznymi, politycznymi lub religijnymi154. W sferze
pojęciowej migracja (z łac. migratio155) oznacza wędrówkę, trwałe lub czasowe
przemieszczanie się ludności156. Pojęcie migracji można przedstawić w ramach uszeregowania
typologicznego. M. Pacek i M. Bonikowska wskazują na najczęściej występujący podział ze
względu na zasięg, wolę migranta, przyczynę, czas trwania i formę157. A. Bełkot wskazuje, że
migracja posiada wieloraki charakter, związany przede wszystkim z jej przyczyną. Autor
definiuje cztery podstawowe przyczyny składające się na zakres znaczeniowy migracji:
„1. Przyczyna „naturalna” – wynikająca ze zmian klimatyczno – przyrodniczych lub skażenia
środowiska na skutek aktywności człowieka, 2. Przyczyna społeczno – gospodarcza – związana
z dążeniem do polepszenia warunków bytowo –socjalnych i/lub zwiększenia źródła dochodów,
3. Przyczyna religijna – z wyboru światopoglądowego bądź powstała na skutek prześladowań
ze względu na wyznawaną wiarę, w grę wchodzi również pielgrzymka do miejsc sakralnych
połączona z tymczasowym pobytem w miejscu sacrum, 4. Przyczyna społeczno –polityczna –
będąca konsekwencją wojny, prześladowań politycznych, konfliktów etnicznych
i powiązanych z nimi wypędzeni, „czystek etnicznych” bądź planowych deportacji”158. Z kolei
T. Kaczmarczyk przywołuje nieco inne kryteria migracji „(…) Kryterium przestrzenne – jako
najbardziej oczywiste, związane jest z ruchem w przestrzeni fizycznej. Migracja oznacza więc
M. Sitek, Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej, Journal Of Modern Science,
Tom 1/28/2016, s. 458.
155
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Wspólnot, Studia Europejskie, 1/2007, s. 49, por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Migracja_ludno%C5%9Bci (dostęp
24.08.2019 r.).
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przemieszczenie na pewną odległość. W przypadku migracji międzynarodowych kryterium
to wiąże się z przekroczeniem granicy państwowej. Kryterium miejsca zamieszkania (pobytu)
– nakazuje traktować migranta jako osobę zmieniającą miejsce zamieszkania. Migracja z tego
punktu widzenia bywa określana jako trwała lub półtrwała zmiana miejsca zamieszkania, przy
czym nie czyni się żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o odległość ruchu; może ona mieć charakter
przymusowy lub dobrowolny, wewnętrzny lub zewnętrzny. Kryterium czasu – odnosi się
do zasad określających wymagany minimalny czas trwania mobilności czy też przebywania
w nowej przestrzeni ekonomicznej/społecznej. Kryterium to pozwala oddzielić migrantów od
turystów, którzy również pokonują często bardzo poważne odległości i wielokrotnie zmieniają
(chwilowo) otoczenie społeczne (za wielkość graniczną przyjmowano 12 miesięcy). Kryterium
aktywności – oznacza zmianę miejsca zamieszkania i miejsca wykonywania różnego rodzaju
czynności (w rzeczywistości dotyczy głównie wykonywania pracy zawodowej). Kryterium
to jest bliskie ekonomicznemu podejściu do migracji, gdzie jest ona traktowana w sposób
instrumentalny jako ekonomicznie uwarunkowane przemieszczenie ludności”159. Natomiast
I. Yeleyko odwołuje się do klasyfikacji ONZ, która wskazuje na następujące rodzaje migracji
zewnętrznej: „(…) bezpowrotna – migracja związana ze zmianą stałego miejsca zamieszkania.
Ten rodzaj migracji jest legalny tylko w kilku państwach (m. in. USA, Kanada, Australia,
Niemcy, Izrael), jednak obarczony jest licznymi ograniczeniami; sezonowa- migracja
tymczasowa lub sezonowych pracowników, którzy wyjeżdżają do innego kraju w celu
znalezienia pracy na okres do jednego roku; wahadłowa – zwana również migracją
„mrówkową”, ma miejsce w przypadku, kiedy pracownicy przekraczają granicę każdego dnia,
żeby pracować w innym kraju; wymuszona – migracja tego typu nie jest spowodowana
przyczynami natury gospodarczej, mimo wszystko powoduje redystrybucję zasobów siły
roboczej między państwami, co wpływa na rozwój gospodarki zarówno krajów emigracji, jak
i krajów przyjmujących”160. W związku z tym, że kontynent europejski stał się swego rodzaju
magnesem przyciągającym migrantów z mniej rozwiniętych części świata, obecny system
prawny Unii Europejskiej dotyczący migracji uregulowany został poza zapisami traktatowymi
również w dyrektywach, regulujących różnego rodzaju kwestie szczegółowe 161.
Do najważniejszych dyrektyw dotyczących przedmiotowego problemu należą: Dyrektywa
Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich
będących rezydentami długoterminowymi162, Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września
2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin163, Dyrektywa Rady 2008/115/WE z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw
trzecich164, Dyrektywa Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne
normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających
T. Kaczmarczyk, Migracja – charakterystyka zjawiska, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 16(3)2015, s. 7-8.
160
I. Yeleyko, Specyfika migracji zarobkowej ludności na Ukrainie, http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/30.pdf (dostęp
04.09.2019 r.), s. 401-402.
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Agencja Reklamowa OTO, Wrocław 2014, s. 368.
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nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich165, Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia
25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 166. Ponadto duże znaczenie
w kontekście migracji ma ustawodawstwo antydyskryminacyjne, jak również ochrona granic
zewnętrznych Unii Europejskiej stanowiąca kluczową kwestię wymagającą wspólnych
rozwiązań167.
Status prawny uchodźcy
Zjawisko migracji przybiera wiele obliczy, jednym z nich jest uchodźctwo. Problematyka
uchodźctwa w sposób zauważalny stała się obecna w mediach państw członkowskich Unii
Europejskiej, ponieważ natężenie i skala zjawiska w ostatnim czasie odznacza się intensywnym
wzrostem.
Uchodźca jest niewątpliwie szczególną kategorią migranta, która wymaga szczególnej
ochrony prawno-międzynarodowej. Wskutek doświadczeń obu wojen światowych społeczność
międzynarodowa wypracowała wiele standardów prawnych mających na celu ochronę
uchodźców168. Analizując ewolucję statusu uchodźcy w prawie międzynarodowym
niewątpliwie trzeba mieć na uwadze występujący od początku XX wieku zintensyfikowany
rozwój współpracy międzynarodowej, która w efekcie doprowadziła do jego
zinstytucjonalizowania169.
Pojęcie uchodźctwa możemy rozważać zarówno w znaczeniu potocznym, jak i na gruncie
definicji legalnej uregulowanej w aktach prawa międzynarodowego, zakresie szerokim
i wąskim. W potocznym słowa znaczeniu termin „uchodźca” oznacza osobę zmuszoną przez
okoliczności od niej niezależne do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania170.
Tak zdefiniowane pojęcie „uchodźcy” odnosi się do osób, które z powodów konfliktów
zbrojnych oraz prześladowań, jak również z powodu różnego rodzaju klęsk żywiołowych
musiały opuścić swój kraj pochodzenia.
Pojęcie „uchodźcy” w znaczeniu prawnym należy rozpatrywać przez pryzmat szeregu
regulacji wypracowanych przez społeczność międzynarodową skupioną w organizacjach
międzynarodowych, która unormowała w licznych dokumentach prawno- międzynarodowych
stanowisko odnoszące się do statusu „uchodźcy”171. W najszerszym znaczeniu pojęcie
„uchodźca” obejmuje swoim zakresem wszystkich emigrantów przymusowych, którzy z racji
okoliczności zaistniałych w kraju pochodzenia musieli z niego uciekać bez możliwości
powrotu.172Natomiast w wąskim zakresie pojęcie „uchodźcy” odnosi się tylko do tych
cudzoziemców, którzy wyjechali z kraju pochodzenia kwalifikując się do udzielenia
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im ochrony w jakiejkolwiek formie przewidzianej przez prawo 173. Niewątpliwie największym
osiągnięciem społeczności międzynarodowej w kwestii rozwiązywania problemu związanego
uchodźctwem było przyjęcie Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej
w Genewie dnia 28 lipca 1951 r.174 oraz tzw. Protokołu nowojorskiego z dnia 31 stycznia 1967
r.175 Jak podkreślają J. Balicki i P. Stalker przyjęcie tych aktów stanowi „pierwsze
międzynarodowe porozumienie obejmujące najistotniejsze aspekty życia uchodźcy.
Wymienione w jej tekście podstawowe prawa uchodźcy powinny być co najmniej tak samo
korzystne, jak prawa przyznawane cudzoziemcom legalnie zamieszkującym w danym kraju,
a w wielu przypadkach – jak prawa przyznawane własnym obywatelom”176.
Konwencja Genewska zdefiniowała „uchodźcę” w art. 1 pkt A3 jako: „osobę, która na
skutek obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do
określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych, przebywa poza granicami
państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać
z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i, znajdując się na skutek
podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania, nie może lub nie
chce, z powodu tych obaw, powrócić do tego państwa”. Dokonując analizy definicji należy
wskazać na podstawowe jej desygnaty: przebywanie poza terytorium państwa ojczystego lub
w przypadku apatrydów poza stałym miejscem zamieszkania; obawa przed prześladowaniem
z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub
z powodu przekonań politycznych jako przyczyna opuszczenia kraju; brak ochrony ze strony
państwa ojczystego177.
Wobec powyższego należy stwierdzić za B. Wierzbickim, że „status uchodźcy to zespół
wzajemnych powiązań, głównie między państwem pobytu, ale także innymi państwami oraz
całą społecznością międzynarodową a uchodźcą, umożliwiający ochronę uchodźcy
w płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej oraz zapewniający mu określone uprawnienia”178.
Konwencja Genewska reguluje również krąg osób, które nie mogą korzystać z ochrony
międzynarodowej, jaką jest ochrona praw cudzoziemców. Są to osoby: które aktualnie
korzystają z ochrony lub pomocy organów lub agencji Narodów Zjednoczonych innych niż
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców; uważane przez właściwe władze
państwa, w którym ta osoba się osiedliła, za mające prawa i obowiązki związane z posiadaniem
obywatelstwa tego państwa; które dokonały zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennej lub
zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu aktów międzynarodowych opracowanych dla
ustanowienia przepisów odnoszących się do tych zbrodni; które dokonały poważnej zbrodni
o charakterze niepolitycznym poza państwem, które ich przyjęło, przed uznaniem ich za
uchodźców; które są winne czynów sprzecznych z celami i zasadami Narodów
Zjednoczonych179. Ustawodawca konwencyjny uregulował ponadto kwestię ustania ochrony
prawno-międzynarodowej uchodźcy; ochrona ta wygasa w przypadku kiedy osoba
173
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:dobrowolnie zwróciła się o ponowną ochronę państwa, którego jest obywatelem; utraciwszy
swoje obywatelstwo, ponownie je dobrowolnie przyjęła; przyjęła nowe obywatelstwo
i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo przyjęła; ponownie dobrowolnie osiedliła
się w państwie, które opuściła lub poza granicami którego przebywała z powodu obawy przed
prześladowaniem; nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa swojego
obywatelstwa albowiem ustały warunki, w związku z którymi została uznana za uchodźcę; jest
osobą, która nie mając żadnego obywatelstwa, może powrócić do państwa, w którym miała
poprzednio stałe miejsce zamieszkania, ponieważ przestały istnieć okoliczności, w związku
z którymi została uznana za uchodźcę180. Należy zauważyć, że pojęcie „uchodźcy”
w rozumieniu Konwencji Genewskiej zostało ujęte w najwęższym zakresie181. Nie zmienia tego
fakt, że powyższy akt prawny obejmuje swoim zakresem również uchodźcę „sur place”
(tzw. na miejscu), a zatem takiego uchodźcę, w stosunku do którego przesłanki nadania statusu
uchodźcy powstały dopiero po opuszczeniu kraju pochodzenia i które mogą być następstwem
zmiany sytuacji w kraju pochodzenia, jak i zachowań związanych z osobą ubiegająca się
o status uchodźcy182.
Należy stwierdzić, że Konwencja Genewska jest aktem prawa międzynarodowego, który
nie tylko nakreśla ustawową definicję „uchodźcy”, ale wskazuje również podstawowe prawa
i obowiązki obu stron tj. uchodźców i społeczności międzynarodowej mające na celu ochronę
praw uchodźców183.
Status prawny „uchodźcy klimatycznego”
Przez ostatnie dekady obserwujemy zjawiska narastających anomalii pogodowych, które
w wyniku swojej gwałtowności i nieprzewidywalności powodują wielkie straty materialne,
a przede wszystkim liczne ofiary wśród ludzi. Organizacje humanitarne, także agendy ONZ,
od lat biją na alarm, że blisko miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody. Zużycie
wody podwaja się mniej więcej co ok. 20 lat, z czego większość konsumuje przemysł, rolnictwo
i produkcja energii. Wycinka lasów deszczowych Amazonii to jeden z najbardziej
spektakularnych przykładów przyczyn znikania wody i zmian klimatycznych wywołanych
przez działalność człowieka. Jako kolejny przykład zachodzących procesówmożna wskazać
powodzie w Polsce lub wywołane długotrwałą suszą pożary w Rosji czy Amazonii184.
Naukowcy wskazują jako przyczynę tych zdarzeń „efekt cieplarniany”, oznaczający
kumulowanie w atmosferze gazów, które w konsekwencji blokują promieniowanie cieplne
Ziemi, czego skutkiem jest skierowanie promieniowania cieplnego ponownie ku Ziemi zamiast
w przestrzeń kosmiczną. Konsekwencję tego stanowią radykalne zmiany klimatyczne
i towarzyszące im zjawiska atmosferyczne185. Drugą przyczynę zachodzących zmian wskazuje
A. Reterska – Trzaskowska: „(…) Oprócz osuszania terenu, szereg innych działań człowieka
zwiększyło wrażliwość ziemi, plaż i osiedli ludzkich na zmiany klimatu. Obejmują one budowę
słabo zaprojektowanej infrastruktury przybrzeżnej, słabo skonturowanych środków ochrony
180
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przybrzeża, usuwanie roślinności przybrzeżnej i wydobycie piasku. Rafy koralowe odgrywają
kluczową rolę w ochronie wybrzeża, ale pojawiło się wiele ludzkich obciążeń tego systemu,
takich jak wydobycie rafy koralowej, odprowadzanie ścieków i odpadów stałych, co miało
istotny wpływ na jakość i wydajność raf”186.
Jak podaje Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu187 średnia globalna temperatura
powietrza w latach 1906 – 2005 wzrosła o 0,74ºC. Zespół opracował prognozy, z których
wynika że w XXI wieku średnia globalna temperatura powierzchni Ziemi podniesie się
od 1,1ºC do 6,4ºC. Następstwem nieodwracalnych zmian będą ekstremalne zjawiska
pogodowe, zmiany w ilości rocznych opadów atmosferycznych, topnienie lodowców czy
podnoszenie się poziomów mórz i oceanów188. Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia
dotyczące zmian klimatu i następstwa z nich wynikające należałoby się zastanowić nad dwiema
kwestiami:
1. Jaki wpływ na stan bezpieczeństwa będzie wywierać postępujące ocieplenie klimatu?
2. Jakich działań należałoby oczekiwać ze strony władz w ramach prowadzonej polityki
bezpieczeństwa, aby można było efektywnie przeciwdziałać skutkom zmian
klimatycznych?189.
Ł. Skoneczny, wśród potencjalnych następstw zmian klimatycznych destabilizujących
bezpieczeństwo poszczególnych państwa, wskazuje przede wszystkim na „ograniczenia
w dostępie do wody, zmniejszenie produkcji rolnej, choroby zakaźne i inne problemy
zdrowotne oraz wzrost poziomu mórz i oceanów”190.
Wskazane czynniki, będące rezultatem zmian klimatycznych wynikłych z działalności
człowieka stawiają przed społecznością międzynarodową niebagatelne wyzwania związane
z bezpieczeństwem, jak również koniecznością zmierzenia się ze skutkami społeczno
– politycznymi tych zmian w poszczególnych regionach naszego globu, co przełoży się między
innymi na wzrost „upadłych państw”, terroryzm, wojny permanentne czy konflikty
ekologiczne191. Jednocześnie należy podkreślić, że wśród zjawisk i procesów kształtujących
współczesne środowisko międzynarodowe największe znaczenie w skali globalnej mają układ
sił pomiędzy głównymi potęgami państwowymi, dynamika przemian w światowej gospodarce
oraz konsekwencje nierównomiernego rozwoju poszczególnych regionów192. Północ
i Południe spierają się na kolejnych szczytach klimatycznych o stopień ograniczania emisji
gazów cieplarnianych, nie istnieje jednak żadna instytucja światowa, która mogłaby nakazać
państwom zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych czy wycinki lasów ani tym bardziej karać
za „zbrodnie ekologiczne”. Z uwagi na fakt, iż w wyniku zmian klimatycznych ludzie będą
A. Reterska – Trzaskowska, Uchodźcy środowiskowi w świetle konwencji dotyczącej statusu uchodźców
– przemilczany problem?, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2016/3, s. 170.
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zmuszeni do ucieczki z zagrożonych lub dotkniętych zmianami regionów w kierunku
bezpieczniejszych miejsc, niewątpliwie znajdzie to swoje przełożenie na powstawanie
konfliktów, o których mowa powyżej193. Portal internetowy www.teraz-srodowisko.pl194
zwraca uwagę na problem związany z ociepleniem klimatu i związaną z nim kwestię migracji,
która jest wypadkową czynników wypływających ze zmian klimatycznych. Autorzy artykułu
„Uchodźcy klimatyczni u bram Europy” przytaczają badania naukowe wskazując: „Naukowcy
przewidują, że w miarę ocieplania się globu liczba osób ubiegających się o azyl w Europie
będzie rosła. Ocieplenie w granicach 2,6 - 4,8 st. C równa się 660 tys. dodatkowych osób
szukających rocznie schronienia w Europie do 2100 r. Autorzy badania opublikowanego w
czasopiśmie Science, do którego dotarł The Guardian, zbadali wnioski o azyl w Unii
Europejskiej ze 103 krajów w latach 2000-2014. Rocznie ubiegało się niego ponad 350 tys.
osób. Naukowcy porównali aplikacje z informacjami o czynnikach środowiskowych,
(np. temperatura, pogoda), biorąc również pod uwagę inne czynniki w postaci konfliktów
i zawirowań politycznych. Okazało się, że najwięcej wniosków o azyl pochodziło z krajów,
gdzie średnia temperatura zaczynała odbiegać w górę od dogodnego dla uprawy roślin
średniego poziomu 20ºC. Osób pochodzących z obszarów o niższej temperaturze, chętnych do
osiedlenia się w Europie było mniej. Naukowcy przewidują niestety, że przy zachowaniu
niezmienności pozostałych czynników, pod koniec obecnego stulecia liczba wniosków
składanych przez osoby ubiegające się azyl wzrośnie o 28% (98 tys. dodatkowych wniosków
rocznie)”195.
Powyższe wyniki oraz zaobserwowane zjawiska wskazują, iż relokacja obywateli
zagrożonych skutkami globalnego ocieplenia klimatu stanie się realna już w najbliższym
czasie. Osoby, które borykają się z koniecznością porzucenia swojego dotychczasowego
miejsca zamieszkania i szukania schronienia w celu przetrwania, nazywane są „uchodźcami
środowiskowymi”. Wykuwa się zatem nowe pojęcie „uchodźcy środowiskowego lub
klimatycznego” i związanych z nim kwestii administracyjno – prawnych, z którymi przychodzi
się nam zmierzyć. E. El – Hinnawi zdefiniował „uchodźców środowiskowych” jako „ludzi
zmuszonych do opuszczenia ich tradycyjnych środowisk życiowych, czasowo lub na stałe,
ze względu na określone zakłócenia środowiskowe (environment al disruption) (naturalne lub
spowodowane przez człowieka), które zagrażają ich egzystencji lub poważnie wpływają
na jakość życia”. Poprzez określenie „zakłócenia środowiskowe” rozumiane są fizyczne,
chemiczne i biologiczne zmiany w ekosystemie, które czynią je, tymczasowo lub trwale,
nienadającymi się do utrzymywania ludzkiego życia196. Natomiast J. Bogardi definiując
H. Welzer, Wojny Klimatyczne…, s. 162 i 163. Autor wskazuje w jakim kierunku realizowana będzie polityka
dotycząca uchodźców i azylu na kontynencie europejskim i w Ameryce „(…) Europa i Ameryka Północna jako
obszary najatrakcyjniejsze dla uchodźców i nielegalnych imigrantów stosują – przynajmniej pod dwoma
względami – podobne strategie zabezpieczenia granic. Po pierwsze, doposaża się technicznie zarówno personel,
jak i instalacje ochronne na granicach, po drugie dąży się do przesunięcia granicy możliwie daleko na zewnątrz,
bardziej w przypadku Unii Europejskiej niż USA. W obu przypadkach stanowi to reakcję na zwiększoną presję
imigrantów na granice – pojawia się oczywiście pytanie, jak wyglądać będzie reakcja, gdy presja ta jeszcze
przybierze na sile na skutek zmiany klimatu”.
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„uchodźców środowiskowych” poprzez wyodrębnienie trzech grup ze względu na nasilenie
czynników będących przyczyną migracji, wyróżnia: 1. migrantów zmotywowanych zmianami
środowiskowymi (…) – są to osoby, które „przesądzają najgorsze”,przy czym przez określenie
„najgorsze” należy rozumieć zagrożenie życia, zdrowia i mienia; mogą oni opuścić swoje
pogarszające się środowisko, które jednak nadal może być odbudowane; 2. środowiskowych
emigrantów przymusowych (…) – są to osoby, które chcą „uniknąć najgorszego”, a więc
zmuszone są do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z powodu utraty środków do życia,
której przyczyną są zjawiska klimatyczne; 3. uchodźców klimatycznych (…) – osoby takie są
zmuszone „uciekać przed najgorszym”, w przeciwieństwie do poprzednich grup, które ze
względu na trudne warunki „mogły” opuścić swoją ziemię”197. Spośród tych dwóch definicji
wydaje się, że definicja zaproponowana przez El – Hinnawi jest definicją szerszą niż definicja
„uchodźcy” uregulowana w Konwencji Genewskiej, ponieważ swoim zakresem obejmuje także
uchodźców wewnętrznych, czyli takich, którzy migrują w granicach własnego państwa198.
Wydaje się, że samo uznanie konkretnej osoby za uchodźcę klimatycznego nie przesądza
w obecnym porządku prawno – międzynarodowym o jej prawach bądź obowiązkach
związanych z tym statusem. Aktualnie brak jest bowiem uregulowań prawnych, stworzonych
na potrzeby osób dotkniętych stricte zmianami klimatycznymi. Wobec powyższego sytuacja
uchodźców klimatycznych podlega w obecnym stanie prawnym istniejącym aktom prawnym,
próbując wypełniać ich ustawowe definicje. Wśród instrumentów prawno- międzynarodowych
podstawowe znaczenie ma Konwencja Genewska, która w art. 1 zawiera legalną definicję
„uchodźcy”199.Z analizy treści ustawowej definicji wynika, że dla uzyskania ochrony
konwencyjnej wymagane jest spełnienie szeregu przesłanek - osoba musi przebywać poza
granicami państwa, którego jest obywatelem lub w którym stale zamieszkiwała; gdy nie posiada
żadnego obywatelstwa, nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa ze względu na
uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w państwie, którego jest obywatelem lub państwie
swojego dawnego zamieszkania. Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu „uchodźcy” jest
źródło prześladowania, musi ono bowiem wynikać z rasy, religii, narodowości, przynależności
do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych200. Dokonując analizy
zarówno legalnej definicji statusu uchodźcy, jak również czynników wpływających na zmiany
klimatu i uznania tych czynników między innymi za siłę sprawczą prześladowania obywateli
dotkniętych bezpośrednio tymi zmianami, należy stwierdzić, że w świetle uregulowań
Konwencji Genewskiej nie jest możliwe uznanie „uchodźców klimatycznych” za uchodźców
konwencyjnych, a tym samym przyznanie tej grupie takich samych praw i obowiązków, jakie
wynikają z obowiązującego prawa międzynarodowego. Zatem nawet jeśli skutki zmian klimatu
uznamy za „prześladowcę”, to warunki jakie stawiają regulacje Konwencji Genewskiej,
a wymagają one istnienia prześladowania ze względu na czyjąś rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne lub przynależność do danej grupy społecznej201, nie wystarczą
by uznać, że fakt prześladowania z jakiejkolwiek przyczyny pozwala nabyć prawa i obowiązki
wynikające z powyższego aktu prawnego. Podkreślić należy, iż element prześladowania
197
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w ustawowym zakresie i przynależność do określonej grupy społecznej to najważniejsze
przesłanki definicji „uchodźcy” zawartej w Konwencji Genewskiej i związanej z tym
możliwości prawnej ochrony osoby spełniającej powyższe kryteria. Przesłanki te mogłyby
przesądzić o zakwalifikowaniu uchodźców klimatycznych do grona uchodźców
konwencyjnych, jednakże na przeszkodzie stoi sama ich specyficzna wykładnia zawężająca się
do rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do danej grupy
społecznej202. Dokonana analiza jednoznacznie wskazuje, ze definicja „uchodźcy”
uregulowana w Konwencji Genewskiej nieprzystaje do złożonego problemu uchodźctwa
klimatycznego, z którym boryka się współczesne społeczeństwo.
Odpowiedzią na powyższy problem jest wniosek de lege ferenda dotyczący rozszerzenia
definicji „uchodźcy” zawartej w Konwencji Genewskiej tak, aby objęła ona swoim zakresem
pojęciowym „uchodźcę klimatycznego”. Powyższe potwierdza D. Keane, który wskazuje
„że możliwe jest rozszerzenie konwencyjnej definicji uchodźcy zgodnie z linią praw człowieka,
ponieważ te pięć praw zawartych w tej definicji jest w istocie prawami ustanowionymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”203.
Zakończenie
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że globalne ocieplenie może być jednym
z najważniejszych wyzwań z jakim będzie musiała zmierzyć się społeczność międzynarodowa
w XXI wieku. Skala zjawiska związanego z efektem cieplarnianym, które swoim zasięgiem
obejmuje powierzchnię całego globu będzie oddziaływała na fizyczne podstawy istnienia
poszczególnych państw, co w konsekwencji może doprowadzić do eskalacji napięć między
państwami, a także do pojawienia się poważnych konfliktów międzynarodowych.
Poruszane w niniejszym rozdziale problemy nie wyczerpują tematu dotyczącego zmian
klimatycznych oraz problemu związanego ze zjawiskiem uchodźctwa klimatycznego.
Mają natomiast stanowić punkt wyjścia do dalszej dyskusji w tym zakresie. W tym kontekście
kluczowego znaczenia nabiera kwestia konieczności podjęcia przez społeczność
międzynarodową skutecznych działań dotyczących zahamowania galopującego postępu zmian
klimatycznych, a jednocześnie dostosowania obowiązującego ustawodawstwa do zmieniającej
się rzeczywistości, w tym opracowania nowych instrumentów i mechanizmów w zakresie
prawnej ochrony uchodźców klimatycznych. Konieczna jednak jest zmiana w myśleniu, która
z kolei przynieść może zmiany instytucjonalne.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL SITUATION OF THE "CLIMATE REFUGEE" IN THE CONTEXT
OF INTERNATIONAL REGULATIONS
Summary: The problem of environmental migration is not a new one because people have always migrated. There
are various reasons for this. One of them is the issue of forced escape from someone's country due to climate
change. In perspective, there is mass relocation of the community, therefore, the normalization of the legal status
of "climate refugee" becomes the basic problem. Under the current legal order, recognition of someone as a
"climate refugee" does not imply specific legal and administrative consequences. There are no legal regulations
regarding people affected by the effects of climate change. Therefore, under the current legal status, a refugee's
situation must at least temporarily be subject to existing legal acts in an attempt to comply with their statutory
definitions.
Keywords: migration, refugee, climate refugee, climate changes, administrative and legal situation.
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Monika Mucha204
WYZWANIA I OCZEKIWANIA WOBEC ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ XXI WIEKU NA PRZYKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Problematyka regionalizacji przez długi czas pozostawała poza obrębem zainteresowań Wspólnoty
Europejskiej. Wynika to z charakteru Unii, jako organizacji o celach gospodarczych. Jednak Traktat o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej określił politykę regionalną Unii. Prowadzona być miała za pomocą funduszy
strukturalnych. Regiony stały się ważną częścią polityki Unii po wejściu w życie Jednolitego Aktu Europejskiego.
Polityka regionalna Unii ulega zmianom, co związane było z rozszerzeniem Wspólnot. Współpraca terytorialna w
systemie prawnym Unii Europejskiej regulowana była rozporządzeniem 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady, w którym statuowano powstanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. Treść tego
rozporządzenia została implementowana do prawa polskiego ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o Europejskim
Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej.
Słowa kluczowe: prawo unijne, Jednolity Akt Europejski, Komitet Regionów, Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej.

Wstęp
Potrzeby jednostek współczesnego świata przekładają się na oczekiwania. Oczekiwania
posiadają możliwość realizacji: np. rodziny, pracodawcy, organizacji. Oczekiwania są
wyzwaniem dla administracji publicznej. Wyzwania stojące przed administracją publiczną
wynikają z uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, finansowych, prawnych,
technologicznych, w jakich przychodzi działać administracji.
We współczesnym państwie administracja publiczna musi realizować wiele oczekiwań
i wyzwań. Ich katalog nie jest stały. Artykuł przedstawia pojęcie oczekiwania, pojęcie
wyzwania oraz ich zakres przedmiotowy.
Problemy administracji publicznej stały się centrum zainteresowań Rady Europejskiej
oraz Wspólnoty Europejskiej. Badaczy interesował problem związany z samorządem
terytorialnym. Po drugiej wojnie światowej próbowano próby integracji europejskiej.
Jednym z celów Rady europejskiej jest uaktywnienie i konsolidacja samorządu
lokalnego. Podstawowym dokumentem w tym zakresie to Europejska Karta Samorządu
Lokalnego. Izba Regionów, opracowała Europejską Kartę Samorządu Regionalnego. Projekt
ten został przyjęty w Strasburgu w dniach 3-5 czerwca 1997 r. Wówczas Kongres zwrócił się
z prośbą do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o przyjęcie jej, jako stosownej
konwencji. Zgromadzenie Parlamentarne udzieliło Kongresowi poparcia i Kartę przyjęto.
EKSR miała być aktem normatywnym porządkującym w Europie status regionów.
Ma stworzyć wskazówki dla państw członkowskich, które zamierzają reformować swój system
polityczny i społeczny. W Karcie określono ramy ustrojowe niezbędne do efektywnego
działania samorządowych władz regionów. Regiony mają mieć kompetencje własne
i delegowane. W EKSR mówi się ogólnie o kompetencjach regionu, które powinny być
określane lub uznane przez konstytucję, ustawę, statut regionu lub przepisy prawa
międzynarodowego. „Źródłem kompetencji regionów ma być prawo międzynarodowe, daje
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w praktyce możliwość na powołanie się na ratyfikowane konwencje, jako na podstawowe ich
kompetencje”205.
Treść Karty została przyjęta z rezerwą z tego względu, że stwarzało podporządkowanie
się państwom silniejszym gospodarczo lub też może niszczyć tożsamość narodową i etniczną,
tradycje historyczne bądź wyznaniowe. Władze centralne Rady Europy z rezerwą odnosiły się
do koncepcji decentralizacji zadań i przekazania ich regionom. „W literaturze zauważono także,
że elity polityczne wiążące swoje interesy z władzami centralnymi, wyraźnie obawiają się
regionalizacji, która prowadziłaby do powstawania nowych regionalnych elit politycznych”206.
Treść EKSR była wielokrotnie dyskutowana na forum międzynarodowym.
„Zauważyć należy, że cele Unii w zakresie polityki regionalnej mają charakter
gospodarczy, a ich zasadniczym celem jest harmonijny rozwój całego obszaru unijnego,
zwłaszcza likwidacja różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych”207. Celem Unii jest
niwelowanie różnic gospodarczych między regionami. „Te działania odnoszą się do obszarów
charakteryzujących się niskimi kwalifikacjami siły roboczej, słabym rozwojem
technologicznym, brakiem warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, oraz
upadkiem przemysłu węglowego, stalowego, stoczniowego, tekstylnego”208. Region to
terytorium posiadający parlament, organy wykonawcze i administracyjne. Może być
przestrzenią funkcjonalną posiadająca instytucje odpowiedzialne za planowanie i realizację
polityki regionalnej. Region może być przestrzenią kulturową, zwłaszcza, jeśli zamieszkują go
grupy zwarte etnicznie lub językowe. Regiony stały się częścią polityki Unii. Wzrasta również
liczba międzynarodowych stowarzyszeń skupiających regiony europejskie. Największym jest
Zgromadzenie Regionów Europy skupiające ponad trzysta regionów. Stowarzyszenia
międzyregionalne mają różne zadania. Przykładem jest Komitet Regionów, który jest instytucją
doradczą Rady i Komisji. Składa się on z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych
bądź odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem. Doradza on Radzie
i Komisji, formułując niewiążące prawnie opinie dotyczące polityki regionalnej i lokalnej.
Związany on jest z funkcjonowaniem zasady pomocniczości i programowaniem idei.
Europa Regionów była pomysłem na uzupełnienie państw zróżnicowanych narodowo.
Dążył do zachowania różności Europy oraz chęci skutecznej ochrony języków i kultur
mniejszościowych. W Europie integrującej się regiony miały być trzecim ogniwem
europejskiej konstrukcji. „Przeciwnicy Europy regionów podkreślają, że miałaby ona zastąpić
państwa zróżnicowane narodowo i historycznie, lecz jest projektem utopijnym”209. Euroregiony
przyczyniły się do zwiększenia ekonomicznej i politycznej spójności państw Unii Europejskiej.
Rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej można podzielić na trzy fazy: początkową,
ekspansji, finalną. Podkreśla się, że władza polityczna państwa i jego zdolność działania
podlegają jednoczesnej erozji. Zauważa się, że regiony mogą wywierać wpływ na proces
decyzyjny Unii tylko wtedy, kiedy ich poglądy znajdą odzwierciedlenie w stanowisku
negocjacyjnym odpowiednich rządów centralnych.
R. Sowiński, Samorząd terytorialny w kontekście suwerenności państwa [w:] Koncepcje suwerenności
państwowej, red. L. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005, s. 211-237.
206
L. Kieres, Regionalizacja w Europie. Doświadczenia Rady Europejskiej i jej Kongresu Władz Lokalnych
i Regionalnych [w:] K. Nowacki, R. Russano, Prawne problemy…, s. 115-131.
207
III Raport na temat Spójności, s. 4.
208
S. Naruszewicz, Polityka spójności Unii Europejskiej, Wybrane zagadnienia. Warszawa 2004, s. 278 i nast.
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S. Parzymięsa, Europa regionów, „Sprawy Międzynarodowe” 1994, nr 3, s. 19-20.
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„Polityka regionalna Unii Europejskiej dotyczy sfery gospodarczej, społecznej i ma
odniesienia regionalne. Uległa ona poważnej ewolucji, co związane było z potrzebą
wzmocnienia całego jej obszaru, oraz konieczności stymulowania procesów
integracyjnych”210.
„Nastąpiło rozszerzenie zasad unijnej polityki gospodarczej. Wyróżnia się zasadę
pomocniczości, koordynacji, koncentracji, elastyczności, równości płci i zrównoważonego
rozwoju”211.
Podwaliną pod współpracą terytorialną w systemie prawnym Unii Europejskiej było
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Ugrupowania
Wspólnoty Terytorialnej. W jego treści odwołuje się do tego, że państwa członkowskie mają
prowadzić swoje polityki gospodarcze i koordynować je w taki sposób, aby osiągnąć cele
związane ze spójnością gospodarczą i społeczną oraz zniesienie dysproporcji w poziomach
rozwoju różnych regionów zwłaszcza obszarów wiejskich. Komisja ma przedstawić
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno – Społecznemu i Komitetowi
Regionów sprawozdanie z postępów. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma za
zadanie koordynowanie podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez
udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz
w przekształceniu upadających regionów przemysłowych.
W treści rozporządzenia wskazano rozwój Wspólnoty, spójność gospodarczą, społeczną
i terytorialną. Rozporządzenie nie ma celu obejścia ram ustanowionych przez Radę Europy ani
ustanowienia zbioru szczególnych wspólnych zasad, którym by podlegały wszystkie
porozumienia o ponad granicznej współpracy władz regionalnych i lokalnych w całej
Wspólnocie. Rozporządzenie ma zwiększyć środki na rzecz wsparcia Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej, wskazując, że przystąpienie do EUWT powinno być dobrowolne. EUWT
powinno mieć własny statut, organy, zasady dotyczące budżetu i ponoszenia odpowiedzialności
finansowej. Współpraca powinna opierać się na zasadzie pomocniczości. Zauważono,
że przyjęcie środka wspólnotowego pozwalającego na utworzenie EUWP nie powinno jednak
wykluczać możliwości uczestniczenia podmiotów z państw trzecich EUWT utworzonych
rozporządzeniem WE. Jego celem jest wspieranie współpracy terytorialnej w tym co najmniej
jednego z komponentów tej współpracy, a mianowicie współpracy transgranicznej,
transnarodowej lub międzyregionalnej między członkami. Celem jest również wzmocnienie
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. EUWT posiada osobowość prawną oraz
zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Może nabywać i zbywać mienie ruchome
i nieruchome oraz zatrudniać pracowników i występować, jako strona w postępowaniu
sądowym.
Członkami EUWT mogą być: państwa członkowskie lub władze na szczeblu krajowym;
władze regionalne, lokalne, przedsiębiorstwa, podmioty prawa publicznego. W świetle
rozporządzenia przedsiębiorstwa, którym powierzono realizację usług świadczonych
w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z krajowym i unijnym prawem. EUWT zasadniczo
skład się z członków mających swoje siedzibę przynajmniej w dwóch państwach
członkowskich.
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I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa 2006, s. 96 i nast.
P. Kucharski, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej…, s. 1178-1179.
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Decyzja o utworzeniu EUWT może być podejmowana tylko z inicjatywy przyszłych
członków, przy czym każdy z nich powinien powiadomić państwo członkowskie zgodnie
z prawem, które zostało utworzone, o swoim zamiarze uczestnictwa w EUWT oraz przesłać
temu państwu członkowskiemu kopię proponowanego statutu. Państwo członkowskie
podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia uczestnictwa przyszłego członka w EUWT
w ciągu 6 miesięcy.
Konwencja, statut i wszelkie zmiany podlegają rejestracji lub publikacji w państwie
członkowskim, w którym dane EUWT ma siedzibę statutową, zgodnie z właściwym prawem
krajowym tego państwa członkowskiego. EUWT uzyskuje osobowość prawną w dniu
rejestracji lub publikacji. EUWT zapewnia do przesłania Komitetu Regionów, w terminie
10 dni roboczych od rejestracji lub publikacji zgodnie ze wzorem. Komitet Regionów
przekazuje wniosek do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Organizowana jest kontrola zarządzania finansami. EUWT powinno wspierać
współpracę terytorialną w celu zwiększeniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej
oraz przezwyciężeniu barier na rynku wewnętrznym.
W rozporządzeniu EUWT, wskazuje się, że powinno być ono kierowane poprzez
dyrektora reprezentującego EUWT i działającego w jego imieniu, organem EUWT ma być też
zgromadzenie składające się z przedstawicieli członków. Statut może przewidywać powołanie
dodatkowych organów.
EUWT ma ustanowić budżet, który jest przyjmowany przez zgromadzenie. Wskazano na
możliwość przewidzianą w statucie, że po ustaniu członkostwa w EUWT jego członkowie będą
ponosić odpowiedzialność za zobowiązania EUWT.
Zgodnie z rozporządzeniem w odniesieniu do likwidacji, upadłości, zaprzestania
płatności oraz podobnych procedur EUWT podlegać będzie przepisom prawa państwa
członkowskiego, w którym znajduje się jego siedziba statutowa. Państwa członkowskie są
zobowiązane ustanowić przepisy konieczne dla zapewnienia skutecznego stosowania tego aktu
prawnego. Konieczne jest wydanie na poziomie prawa krajowego przepisów, które uzupełniają
regulację wspólnotową. Rozporządzenie upoważnia ustawodawcę krajowego do uzupełnienia
luk pozostawionych przez prawo wspólnotowe, a także do wprowadzenia odstępstw od
standardowych rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu.
W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu oraz w ustawach stosować się będzie
odpowiednio przepisy o stowarzyszeniach.
Na mocy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanowiono, jako jeden
z funduszy strukturalnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Pomoc z Funduszu
powinna być udzielona w ramach strategii polityki regionalnej Unii Europejskiej i winna się
koncentrować na trzech celach priorytetowych. „W literaturze podkreśla się, że Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego ma za zadanie w większym stopniu przyczynić się do
osiągnięcia dwóch podstawowych celów strategii lizbońskiej, to jest podnoszeniu wzrostu
gospodarczego oraz tworzenia nowych i trwałych miejsc pracy”212. Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego przyczynia się do finansowego wsparcia działań, mający na celu
M. Załęska, Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, [w:] Komentarz do aktów prawnych Wspólnot
Europejskich w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności na lata 2007-2013, red. H. Jahns,
Warszawa 2006, s. 117.
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zwiększenie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez niwelowanie głównych
dysproporcji regionalnych Unii przez zrównoważony rozwój oraz dostosowanie strukturalne
regionalnych gospodarek, w tym przekształcenia upadających regionów przemysłowych
i regionów opóźnionych w rozwoju. Zwrócono uwagę na wspieranie, zachowanie i ochronę
środowiska, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, poprawę jakości
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dezaktywację substancji
szkodliwych chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych, które
zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi poprzez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Zwrócono
uwagę na walkę z ubóstwem, kształceniem, szkolenia, rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej oraz sprawność administracji publicznej.
Nie można zapomnieć, że koncepcje regionalistyczne Unii Europejskiej pozwalają
organom samorządu terytorialnego na skorzystanie z możliwości, jakie rysuje przed nim
odpowiednie programy unijne i fundusze działające w ramach Unii.
Zakończenie
Zróżnicowanie regionalne w państwach Unii Europejskiej jest olbrzymie. Dodatkowe
zamieszanie powoduje zgłoszenie przez państwa członkowskie do NUTS instytucji częstokroć
nieistniejących, a stworzonych administracyjnie tylko na potrzeby statystyki lub z innych,
najczęściej pragmatycznych powodów. Nie ułatwia to właściwego rozeznania w rzeczywistym
stanie regionalizacji naszego kontynentu i jego usamorządowienia. Pogłębia ten stan niezwykle
różnorodne nazewnictwo, zarówno regionów, jak i innych jednostek podziału terytorialnego,
często zupełnie nieodpowiadające sobie w ramach poszczególnych państw. To, co w jednym
państwie jest regionem, w innym jest dystryktem, hrabstwem, okręgiem, to, za, co w kilku
państwach ma podobno nazwę, w rzeczywistości spełnia zupełnie inne funkcje, ma inne
kompetencje bądź jest tylko sztucznym, administracyjnym tworem na potrzeby NUTS. Jasne
określenie definicji pojęcia regionu, która oddałaby obraz regionu funkcjonującego w UE,
wspólnego dla wszystkich państw Unii, jak można wnioskować z niniejszego artykułu, jest
praktycznie niemożliwe. Różnorodne są rozwiązania istniejących w UE równa się w praktyce
liczbie państw ją tworzących. Trudno się pogłębia brak obowiązujących rozwiązań prawnych
w dorobku prawnym UE, regulujących status regionu. Niemiała prób usystematyzowania
i określenia zarówno rodzajów regionów, jak i wzajemnych relacji między nimi, podjęte przez
administracje unijną, było wprowadzenie NUTS. Jednakże znaczenie NUTS jest wprawdzie
więcej niż tylko statystyczne, ale jej charakter i zastosowanie nie wykracza poza funkcje
porządkowe i pomocnicze. Jest to jednak niewątpliwie krok w kierunku uporządkowania
statusu regionów w UE, określenia jasnych relacji pomiędzy nimi, a co za tym idzie, także
przynajmniej ram ich preferowanego wyglądu, statusu i zakresu kompetencji, jako jednostek
administracyjnych. Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak znajomość rodzajów i statusu
regionów dla każdego z państw Unii Europejskiej oddzielnie. Znajomość NUTS, która dla
praktycznego funkcjonowania regionów i kształtowania relacji pomiędzy Komisją Europejską
a regionami w poszczególnych państwach Unii Europejskiej jest także bardzo przydatna.
Pozostaje mieć nadzieję w najbliższym czasie, że problem ten zostanie przez Unię Europejską
rozwiązany, a do tej pory możemy traktować regiony w, Unii Europejskiej, jako jeden
z przykładów, że unijne wcale nie musi oznaczać ujednolicenia.
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CHALLENGES AND EXPECTATIONS AGAINST XXI CENTURY PUBLIC ADMINISTRATION
ON THE EXAMPLE OF EUROPEAN INTEGRATION
Summary: The issue of regionalization for a long time remained outside the scope of interest of the European
Community. This is due to the nature of the Union as an organization with economic purposes. However, the
Treaty on the Functioning of the European Union as defined the Union's regional policy. It was to be carried out
with the help of structural funds. Regions became an important part of the Union's policy after the entry into force
of the Single European Act. The Union's regional policy is changing, which was related to the enlargement of the
Communities. Territorial cooperation in the legal system of the European Union was governed by Regulation
1082/2006 of the European Parliament and the Council in which the creation of the European Grouping of
Territorial Cooperation was statused. The content of this regulation has been implemented into Polish law by the
Act of 7 November 2008 on the European Grouping of Territorial Cooperation.
Keywords: EU law, Single European Act, Committee of the Regions, Treaty on the Functioning of the European
Union, Europe an Grouping of Territorial Cooperation.
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Julia Nowicka-Mieszała213
PODEJŚCIE BIZNESOWE W PRAWIE PRACY
Streszczenie: celem niniejszej pracy wskazanie konieczności zmian legislacyjnych w zakresie wzmocnienia
konsekwencji prawnych za łamanie przepisów z zakresu czasu pracy. W niniejszej pracy przedstawiono analizę
tzw. podejścia biznesowego do przestrzegania przepisów Prawa Pracy przez pracodawców, zwłaszcza w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy. W niniejszej pracy próbowano ukazać, że pomimo ściśle
określonych norm czasu pracy oraz regulacji w zakresie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów Prawa Pracy
pracodawcom opłaca się nie przestrzegać tychże przepisów, uznając to jako podejście biznesowe do prowadzenia
swojej działalności. Analizie poddano przepisy dotyczące czasu pracy, konsekwencji jakie niesie za sobą
nieprzestrzeganie tychże przepisów oraz potencjalnych zysków dla organizacji jako firmy działającej dla
uzyskania przychodów, jakie niesie praca pracowników niezgodna z przepisami prawa pracy w zakresie czasu
pracy.
Słowa klucze: czas pracy, podejście biznesowe, łamanie przepisów prawa pracy, konsekwencje nieprzestrzegania
przepisów prawa pracy.

Wstęp
Podejście biznesowe w prowadzeniu działalności, czy to przez osobę fizyczną czy osobę
prawną musi wiązać się z analizą wielu aspektów pod kątem nie tylko prawnego działania
firmy, ale i również, a właściwie przede wszystkim, korzyści finansowych jakie przynosi dana
działalność. W tym celu managerowie firm analizują konsekwencje swoich działań, w tym
również nieprzestrzegania prawa w różnych jego obszarach. W opracowaniu starano się
przedstawić problematykę przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy w ujęciu
tzw. podejścia biznesowego.
W niniejszej pracy nie brano pod uwagę statusu prawnego prowadzonej działalności
gospodarczej – firmy214, a jedynie w kontekście prowadzenia firmy jako przedsiębiorstwa
w celach sensu stricte zarobkowych.
Podejście biznesowe – ujęcie problematyki
Podejście biznesowe w ujęciu managerów jest określane mianem racjonalnego podejmowania
decyzji dotyczących zarządzania firmą.
Racjonalność jest jedną z ważniejszych kategorii związanych z podejmowaniem decyzji
w organizacji, w tym decyzji związanych z przestrzeganiem przepisów obowiązującego prawa.
W procesie analizy decyzji mamy do czynienia z określonym przypadkiem decyzji, która jest
podejmowana przez decydenta – m.in. pracodawcę planującego czas pracy pracownika. Celem
rozpoczętego procesu jest podjęcie decyzji optymalnej lub, a prosteriori, odnalezienie przyczyn
błędu (w tym: aspektu behawioralnego), w przypadku gdy decyzja okazała się nieoptymalna.
W efekcie zakończenia procesu decyzyjnego jest określone działanie lub wydana opinia
Mgr, absolwentka studiów trzeciego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, absolwentka
studiów podyplomowych z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej, studentka Prawa Wyższej Szkoły
Humanitas w Sosnowcu.
214
por. A. Dobaczewska, A. Powałowski, H. Wolska, Nowe prawo przedsiębiorców, Wydawnictwo CH Beck
2018, s. 11 i dalsze
213
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dotycząca podjęcia, kontynuowania lub zakończenia sposobu planowania czasu pracy
podległych pracowników.
Podjęte decyzje dotyczące planowania czasu pracy podległych pracowników
w kontekście realizacji podstawowej działalności firmy, które przyniosły korzyści dla
organizacji są natychmiast uważane za racjonalne, natomiast te, których efektów nie widać od
razu uważane są za nierozsądne często nie patrząc na długoterminowość podjętych decyzji.
Zrozumiałe jest, że podejmując decyzje o nieprzestrzeganiu lub przestrzeganiu przepisów
prawa pracy manager liczy na płynące z tejże decyzji korzyści dla wzmocnienia pozycji
organizacji, a tym samym uzna, iż przyczyni się ona do większych zysków finansowych oraz
cięcia strat.
Zgodnie z racjonalnością podejmowania decyzji przedsiębiorcy powinni autonomicznie
oceniać atrakcyjność różnych skutków podejmowanych decyzji oraz możliwość ich
wystąpienia. Jednakże nie zawsze podejmowane decyzje dotyczące przestrzegania prawa pracy
w organizacji opierają się na obiektywnych danych, wiążąc się z psychologicznymi
mechanizmami zachowań managerów. Zgodnie z pojęciem racjonalności ograniczonej
organizacje oraz ich pracownicy nie posiadają nieograniczonych możliwości przetwarzania
informacji koniecznych do osiągnięcia pełnej, czyli nieograniczonej racjonalności. Idea
racjonalności ograniczonej i zasada satysfakcji znajdują potwierdzenie w różnorodnego rodzaju
sytuacjach decyzyjnych215.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że zagadnienie racjonalności decyzji jest ściśle
związane z horyzontem czasowym podejmowanych decyzji co pozwala wyodrębnić
racjonalność krótko – i długookresową. Wiąże się to z czasem, w jakim mogą i wystąpią
konsekwencje podjętej decyzji. W praktyce może wystąpić bowiem i coraz częściej występuje
sprzeczność między racjonalnością decyzji w krótkim i długim czasie216. Podjęte decyzje,
których realizacja przynosi pozytywne skutki w krótkim okresie czasu, w długim okresie
przyczynia się do pojawiania negatywnych konsekwencji podjętych decyzji, co powoduje, że
podejmowane decyzje będą racjonalne krótkookresowo, ale nieracjonalne patrząc na
długookresowość ich skutków. Wiąże się to z ograniczoną racjonalnością i stosunkowo krótkim
przedziale czasowym dominującym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w kapitał
ludzki. Zmiany zachodzące w gospodarce, w polityce, postęp techniczny i technologiczny,
globalizacja, coraz większy przepływ kapitałów, rosnąca mobilność i wzrost jakości kapitału
ludzkiego powodują, że występuje coraz większy nacisk na przyjmowanie krótkiego horyzontu
czasowego przy podejmowaniu ważnych decyzji. Postęp gospodarczy powoduje, że coraz
trudniej jest przedsiębiorcom dostosować się do zachodzących zmian w gospodarce, a tym
samym w organizacjach co wymusza od zarządzających skrócenie czasu na podejmowanie
decyzji. Powoduje to w wielu wypadkach rezygnację z analiz długoterminowych skutków
decyzji, a ocena działań decydentów jest dokonywana w czasie bieżącym a nie pod długim
okresie czasu, ponieważ w długim okresie mogą już nie mieć możliwości podjęcia żadnych

B. Dzik, T. Tyszka, Problem racjonalności podmiotów ekonomicznych w: Psychologia ekonomiczna,
red. T. Tyszka, Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., Gdańsk 2004, s. 57.
216
J. Pasieczny, Racjonalność długiego i krótkiego okresu – problemy i paradoksy w: Uwarunkowania
i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw/organizacji,
red. T. Dudycz, Wydawnictwo Indygo Zahir Media Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, s. 97.
215
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decyzji. W takim przypadku krótkookresowa racjonalność jest warunkiem utrzymania się na
stanowisku.
Występująca sprzeczność kryteriów krótko – i długookresowej racjonalności
w organizacji jest zjawiskiem zauważanym w przedsięwzięciu planowania czasu pracy
podległych pracowników. Szereg przyczyn powoduje, że kryteria racjonalności
krótkookresowej w zauważalnym stopniu dominują nad racjonalnością długookresową co
powoduje, że managerowie zawężają horyzont czasowy przy podejmowaniu decyzji do
krótszego przedziału czasu, tak, aby jak najszybciej maksymalizować zyski i wykazać
skuteczność działania przy podejmowaniu decyzji tak jak chociażby planowanie pracy
podległych pracowników w kontekście generowanych przez nich zysków.
Obowiązki pracodawcy w zakresie czasu pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1074r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040, 1043,1495) Kodeks Pracy
w dziale Szóstym szczegółowo opisuje zasady oraz normy dotyczące czasu pracy.
Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, w szczególnych
sytuacjach niewykonywania pracy217 np.:
− czas odbywania podróży służbowej, zgodnie, z zaplanowanym harmonogramem
pracownika,
− czas dyżuru, podczas którego pracownik wykonywał pracę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami normą czasu pracy jest maksymalna dopuszczalna
liczba godzin pracy określona w Kodeksie Pracy a czas pracy nie może przekraczać 8 godzin
na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym. Przekroczenie powyższych norm będzie stanowić pracę w godzinach
nadliczbowych o czym doskonale managerowie wiedzą. Zgodnie z art. 151§3 oraz §4 Kodeksu
Pracy liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 150 w roku kalendarzowym, chyba,
że przepisy wewnętrzne stanowią inaczej. Wielu pracodawców w Regulaminach Pracy lub
w Układach Zbiorowych Pracy ustala wyższą dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych
w roku, czyli do 416 godzin218. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz
Państwowej Inspekcji Pracy roczna maksymalna liczba godzin nadliczbowych wynosi 384 albo
376 godzin w zależności od długości rocznego urlopu wypoczynkowego do którego
uprawniony jest pracownik, a jeżeli wystąpiły inne nieobecności pracownika (np. urlop
okolicznościowy, zwolnienie lekarskie itp.) należy pomniejszyć powyższą maksymalną liczbę
godzin nadliczbowych odejmując pozostałe godziny absencji pracownika.
Oprócz maksymalnej liczby godzin nadliczbowych jaka jest dopuszczalna dla
pracowników przepisy Kodeksu Pracy regulują zasady rekompensaty za pracę w godzinach
nadliczbowych, systemy czasu pracy oraz wymagane okresy odpoczynku.
W celu omówienia okresów odpoczynku niezbędnym jest wyjaśnienie czym jest doba
pracownicza. Dobą pracowniczą są 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której
pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy 219.

217

por. art. 128 Kodeksu Pracy.
por. art. 131§1 Kodeksu Pracy w odniesieniu do 52 tygodni w skali roku.
219
art. 128§3 pkt. 1 Kodeksu Pracy.
218
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W większości firm doba pracownicza nie pokrywa się z dobą astronomiczną (dniem
kalendarzowym), obejmującą kolejne 24 godziny między 0.00 i 24.00.
Art. 132§1 KP stanowi, że pracownikowi przysługuje – w każdej dobie – prawo do
nieprzerwanego odpoczynku w wymiarze co najmniej 11 godzin. Przepis nie dotyczy:
− pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
oraz
− przypadków, w których zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia
awarii.
Pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym równoważny okres odpoczynku.
Tygodniem „pracowniczym” jest 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego
dnia okresu rozliczeniowego220. Tak rozumiany tydzień najczęściej nie pokrywa się z
tygodniem kalendarzowym. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co
najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego minimum 11 godzin ciągłego
odpoczynku dobowego.
W stosunku do niektórych pracowników, a także w razie zaistnienia szczególnych
okoliczności, tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może ulec skróceniu poniżej 35 godzin,
nie może jednak być krótszy niż 24 godziny. Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy
w wymiarze podstawowym (co najmniej 35 godzin), jak również w wymiarze skróconym
(24 godziny) powinien przypadać w niedzielę. Niedziela obejmuje kolejne 24 godziny,
poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że udanego pracodawcy ustalono inną godzinę.
Dla pracowników zatrudnionych przy pracach dozwolonych w niedzielę nieprzerwany
odpoczynek tygodniowy, zarówno 35–, jak i 24– godzinny może przypadać w innym dniu niż
niedziela221.
Przepisy rozdziału IV działu Szóstego regulują systemu i rozkłady czasu pracy, jednakże
nie są one przedmiotem niniejszego opracowania w związku z czym nie zostały opisane
szczegółowo.
Dla managerów zarządzających pracownikami istotne znaczenie mają przepisy dotyczące
sposobów rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, które szczegółowo opisane są
w rozdziale V działu Szóstego Kodeksu Pracy.
Kodeks pracy wskazuje konkretne zasady rekompensaty nie dając pracodawcy innych
możliwości niż wskazane. Zgodnie z art. 1511 Kodeksu Pracy „za pracę w godzinach
nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości 50%:
− za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż
przypadki wymienione w art. 151¹§1 KP, czyli w nocy, niedziele i święta nie będące dla
pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
Natomiast za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia
przysługuje dodatek w wysokości 100%:
− w nocy,
− w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy”.
220
221

art. 128§3 pkt. 2 Kodeksu Pracy.
por. art. 133 Kodeksu Pracy.
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Ponadto w art. 1512Kodeksu Pracy, w art.1513 Kodeksu Pracy jak i również w art. 15111
Kodeksu Pracy prawodawca wskazuje możliwości a nawet konieczność udzielania dnia
wolnego. Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych może odbywać się
albo na wniosek pracownika, albo z inicjatywy pracodawcy:
− na wniosek pracownika – oddawanie tego czasu wolnego następuje w proporcji 1:1
− z inicjatywy pracodawcy – wskazuje konkretny dzień, w którym pracownik ma „odebrać”
nadpracowane godziny, pracodawca oddaje mu wolnego o połowę więcej, czyli np. za 2
nadgodziny pracodawca oddaje w proporcji 1:1,5 czyli 3 godziny,
− zgodnie z art. 1513 KP za pracę w dzień wolny od pracy wynikającym z rozkładu czasu
pracy w przeciętnie 5-cio dniowym tygodniu pracy,
− w zamian za pracę w niedzielę lub w święto należy udzielić dnia wolnego.
Jak wskazano, przepisy jasno określają, kiedy pracodawca może zrekompensować pracę
w godzinach nadliczbowych wynagrodzeniem wraz ze stosownym dodatkiem, a kiedy ma
obowiązek udzielenia dnia wolnego.
Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów z zakresu czasu pracy
Kodeks Pracy w Dziale Trzynastym wskazuje odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko
prawom pracowniczym. W katalogu wykroczeń wyróżnia m.in. naruszenie przepisów o czasie
pracy222, tym samym wskazując, że pracodawca podlega karze od 1000zł do 30000zł.
Obecnie Państwowa Inspekcja Pracy za stwierdzone wykroczenie może nałożyć karę
pieniężną wynoszącą maksymalnie 2 tys. zł (lub 5 tys. zł w przypadku, gdy firma ponownie
popełni wykroczenie). Dopiero Sąd może nałożyć wyższą karę, czyli karę finansową do
30000zł. Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia kilkaset osób, to żadna dolegliwość, wpisuje się
ją po prostu w koszty działalności firmy.
Podsumowanie
W podejściu biznesowym, czyli w managerskim podejmowaniu racjonalnych decyzji
dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy versus nieprzestrzeganie
przepisów i zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych ponad maksymalny tygodniowy czas
pracy223 jak i również nieprzestrzeganie odpoczynków dobowych, czy to tygodniowych224
a korzyściach płynących z potencjalnych przychodów generowanych poprzez pracę
pracowników w tymże czasie versus maksymalne obecnie obowiązujące kary pieniężne może
wydawać się, iż faktycznie te decyzje są racjonalne z punktu widzenia przedsiębiorcy, chcącego
maksymalizować zysk. Jednakże biorąc pod uwagę inne aspekty, które nie zostały w niniejszej
pracy poruszone, decyzje te w otaczającym społeczeństwie nie są racjonalnymi. Niemniej
jednak należałoby zwrócić szczególną uwagę na powyższy problem w kontekście przyszłych
nowelizacji przepisów dotyczących karania pracodawców za wykroczenia przeciwko
pracownikom, a tym samym zaostrzenia nakładanych kar. Bo czymże jest obecnie
obowiązująca kara nawet 30000 zł dla pracodawcy w porównaniu z milionowymi zyskami
z pracy pracowników, którzy świadczą pracę ponad maksymalne limity bez możliwości
korzystania z prawa do przysługującego im odpoczynku.
222

art. 281 pkt. 5 Kodeksu Pracy.
por. art. 131§1 Kodeksu Pracy.
224
por. art. 133 Kodeksu Pracy.
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A BUSINESS APPROACH IN LABOR LAW
Summary: The purpose of this article is to indicate the need for legislative changes in terms of strengthening legal
consequences for violating working time regulations. This study presents the analysis of business approach to
compliance with the provisions of the Labor Law by employers, in particular as regards compliance with the
provisions on working time. In this work, attempts have been made to show that despite strictly defined working
time standards and regulations regarding the consequences of non-compliance with Labor Law provisions, it is
profitable for employers not to comply with these provisions, recognizing this as a business approach to conducting
their business. The provisions on working time, the consequences of non-compliance with these provisions and
potential profits for the organization as a company operating to generate revenue that results from the work of
employees not in accordance with the provisions of the labor law in terms of working time were analyzed.
Keywords: work-time, business approach, violation of labor law, consequences of non-compliance with labor
law.
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Michał Ostrowski225
REGULACJA RYNKU GIER LOSOWYCH W POLSCE.
OMÓWIENIE NA PRZYKŁADZIE POKERA
Streszczenie: Praca opisuje regulacje prawne rynku pokerowego w Polsce na przestrzeni lat 1992-2019.
W badanym okresie uwaga zostanie poświęcona przede wszystkim opodatkowaniu pokera, swobody partycypacji
i organizacji rozgrywek oraz definicji legalnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na definicję legalną pokera
w polskim prawie, która zostanie zestawiona z wnioskami płynącymi z badań naukowych i międzynarodowego
orzecznictwa. Na tej podstawie zostanie wysunięty wniosek de lege ferenda.
Słowa kluczowe: Poker, gry hazardowe, podatek od gier.

Wstęp
“Ty oszukiwałeś, ja oszukiwałem, graliśmy uczciwie”226 - tym jednym cytatem z ust Wielkiego
Szu. można byłoby opisać społeczne postrzeganie pokera w schyłkowym okresie PRL-u
i początkach III RP Gra ta kojarzona była z dużymi pieniędzmi, mocnym alkoholem i partiami
rozgrywanymi za zamkniętymi drzwiami, w gęstych od dymu spelunach. Gdyby przejść się
w roku 1992 ulicą Marszałkowską na warszawskim Śródmieściu i zapytać napotkanych
przechodniów o skojarzenia związane z pokerem to najprawdopodobniej bez namysłu
umieściliby go w jednym rzędzie obok ruletki, kości, jednorękich bandytów czy innych atrakcji
możliwych do napotkania w kasynie. Raczej nikt z potencjalnych ankietowanych nie
umiejscowiłby pokera obok brydża, nie pomyślał o nim jako o grze umiejętności z której
utrzymują się tysiące profesjonalistów.
W pierwszym akapicie nie bez przyczyny wskazano rok 1992, wtedy to bowiem, na mocy
Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych227 po raz pierwszy
w historii III RP uregulowano temat gier hazardowych, w tym wchodzącego w skład nich
pokera. Jest to temat, który z racji na swoją kontrowersyjną naturę jak i nieustanny rozwój
technologii dostarczył Państwu wielu wyzwań w dziedzinie legislacji. W dalszej części
artykułu analizie poddana zostanie regulacja prawna pokera w Polsce w latach 1992- 2019.
Obraz pokera jako gry losowej nakreślony w pierwszym akapicie zestawiony zostanie
z definicją legalną pokera na przestrzeni badanego okresu, która to zostanie skonfrontowana
z międzynarodową judykaturą. Przytoczone zostaną przesłanki umożliwiające traktowanie
pokera również jako gry umiejętności. Podczas omawiania kolejnych regulacji szczególna
uwaga poświęcona zostanie swobodzie partycypacji i organizacji gier pokerowych oraz kwestii
opodatkowania, zarówno z punktu widzenia graczy rekreacyjnych jak i profesjonalnych.
Część teoretyczna artykułu
W celu szczegółowego zbadania kwestii nakreślonych we wstępie, epokę III RP należy
podzielić na trzy okresy rozpoczynające się datami trzech aktów prawnych regulujących
materię pokera. Pierwszy okres rozpoczyna się 12.10.1992 r., po wejściu w życie uprzednio
wspomnianej Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych
Student na kierunku prawo, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
Cytat z filmu “Wielki Szu” (1982), reż. Sylwester Chęciński.
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Dz.U. nr 68 poz. 341.
225
226

73

PRAWO I ADMINISTRACJA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

i kończy się 1.01.2010 r., czyli datą wejścia w życie Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych228. Drugi trwał od wejścia w życie wspomnianej ustawy o grach hazardowych,
do jej nowelizacji na mocy Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach
hazardowych oraz niektórych innych ustaw229, która obowiązuje od 01.04.2017 r. Trzeci zaś
rozpoczyna się wspomnianą nowelizacją i trwa do dziś.
Część badawcza artykułu
Uregulowanie pokera w latach 1992-2009
Przechodząc do meritum, należy przeanalizować w jaki sposób poker uregulowany został na
mocy rozpoczynającej pierwszy okres Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych
i zakładach wzajemnych. W tej ustawie pojawiła się pierwsza definicja legalna gier losowych.
W myśl Art. 2 ust. 1. “Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których
wynik zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. (…)” Do tego rodzaju gier na
mocy pkt. 5 omawianego przepisu zaliczone zostały gry w karty, w skład których wchodzi
m.in. Poker. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gra w pokera może odbywać się w różnych
formach. Przede wszystkim można podzielić ją na grę turniejową i cashową. W turniejach
gracze zasiadają do gry poprzez zapłacenie określonego wpisowego i dostają na start pewną
ilość żetonów. W momencie kiedy dany gracz utraci wszystkie żetony, odpada. Gra toczy się
do momentu aż przy stole zostanie tylko jeden gracz posiadający całą pulę żetonów. Wygrana
wypłacana jest w zależności od zajętego miejsca. Natomiast w grze cashowej gracze przed
rozpoczęciem gry wymieniają swoje pieniądze na żetony. W dowolnym momencie mogą od
niego wstać i wymienić je z powrotem na pieniądze. Definicja legalna na przestrzeni lat ulegała
zmianom, jednak od roku 1992 poker nieprzerwanie zaliczany jest przez Ustawodawcę do gier
losowych lub gier hazardowych, nie jest on traktowany jako gra umiejętności.
Badaną kwestię partycypacji i organizacji gier pokerowych regulował Art. 5,
na podstawie którego (w oryginalnym brzmieniu) działalność w zakresie gry w pokera mogła
być prowadzona w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającą
siedzibę na terytorium RP. Artykuł ten uległ nowelizacji na podstawie Art. 1 pkt. 1 Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach
na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw230. W jego myśl katalog podmiotów
zdolnych do prowadzenia działalności gry w pokera została zamknięta (działalność (…) może
być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością). Oprócz tego, z powodu oczekiwanego przystąpienia do Unii
Europejskiej, udziały w takich spółkach mogły nabywać lub obejmować osoby prawne i spółki
nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba znajduje się na terytorium UE lub EOG
a także osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego należącego do
przynajmniej jednej z wyżej wymienionych organizacji. Kapitał zakładowy takie spółki musiał
wynosić co najmniej 1 mln EUR (art. 25). Na mocy Art. 24 Ustawy z dnia 29 lipca... wyżej
wymienione podmioty do przeprowadzania gier w pokera wymagały odpowiedniego
zezwolenia Ministra Finansów, w tym celu uprzednio musiały przedstawić mu do
zatwierdzenia regulamin rozgrywek (Art. 13). Zezwolenie udzielane było na 6 lat
228
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(z możliwością jego przedłużenia) a jego zakres obejmował wyłącznie na jedno kasyno gier.
Rozgrywki mogły być przeprowadzane wyłącznie w kasynach gry (Art. 9).
Aspekt opodatkowania uregulowany został w Rozdziale 4 zatytułowanym “Podatek od
gier”. Na mocy Art. 42 pkt. 7 podstawą opodatkowania rozgrywki pokerowej była suma
wpływów kasyna z tego tytułu, od której odprowadzany był 45% podatek (Art. 45 pkt. 4).
W rzeczywistości wykreowanej przez Ustawę z dnia 29 lipca..., gra w pokera,
na pieniądze pomimo pełnego nadzoru ze strony państwa, była możliwa do przeprowadzenia.
Umożliwienie gry jedynie w kasynach (których liczebność również była ograniczona
ustawowo) znacznie ograniczyło ilość miejsc do gry, jednak udzielanie licencji tym obiektom
na okres 6 lat pozwoliło na przeprowadzanie regularnych rozgrywek. Nieopodatkowanie
bezpośrednio wygranych umożliwiło granie w pokera w celach zarobkowych przez
profesjonalnych zawodników. W Polsce miejsce miały wówczas prestiżowe turnieje pokerowe,
które przyciągały światowej sławy pokerzystów. Przykładowo w latach 2008-2009
w Warszawie organizowano turniej z cyklu European Poker Tour, których pula wygranych
przekraczała milion euro.
Poker po wejściu w życie Ustawy hazardowej
Tak jak wskazywano wcześniej, powyższy okres skończył się wraz z upłynięciem 2009 r.
W owym roku, w atmosferze pośpiechu i fermentu wywołanego przez tzw. Aferę hazardową231
uchwalono Ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (dalej zwana również
Ustawą hazardową) Od wejścia w życie tej ustawy rozpoczął się drugi okres. Diametralnie
zmieniła ona sytuację prawną pokera w Polsce. Definicja legalna pozostała bez zmian,
te dokonały się jednak w aspekcie swobody rozgrywki oraz opodatkowania. W myśl ustawy
z 1992 r. zezwolenie udzielane było na przeprowadzanie pokerowych rozgrywek przez okres
6 lat. W myśl Art. 30 Ustawy hazardowej dozwolona była tylko gra w pokera w formie
turniejowej, a na każdy osobny turniej pokerowy wymagano specjalnego zezwolenia Ministra
Finansów. Dodatkowo jednym z warunków udzielenia zezwolenia było uczestnictwo w turnieju
co najmniej 10 graczy. Na mocy Art. 71 ust. 2 pkt 2. przedmiotem opodatkowania podatkiem
od gier stał się udział w pokerowym turnieju. Podstawa opodatkowania stanowiła wygraną
pomniejszoną o kwotę wpisowego (Art. 73 pkt. 8). Stawka podatku wynosiła 25% (Art. 74 pkt.
4). Wprowadzono również opłatę za udzielenie zezwolenia w wysokości 100% kwoty bazowej
(Art. 69 ust.1 pkt. 6).
Na mocy postanowień Ustawy hazardowej gra w pokera została znacząco utrudniona.
Konieczność ubiegania się o zezwolenie na każdy turniej, wymóg co do liczby graczy oraz
obowiązek uiszczenia opłaty, znacznie utrudniły jej organizację. Dopuszczenie jedynie formy
turniejowej uniemożliwiło rozgrywanie regularnych gier cashowych. Ponadto nałożenie
podatku na graczy de facto uniemożliwiło grę w celach zarobkowych.
Połączenie proceduralnego utrudnienia organizacji gry wraz z nałożeniem podatku od
gier na graczy spowodowało, że organizowano coraz mniej gier na żywo. Proces ten zbiegł się
w czasie z innym zjawiskiem. Coraz większą popularnością zaczęły cieszyć się serwisy
oferujące grę w pokera przez internet, tzw. poker roomy . Wraz z rozwijającą się technologią,
Wydarzenia związane z odkryciem lobbingu politycznego w trakcie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 1992
r. o grach losowych i zakładach wzajemnych
231
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posiadanie komputera (a później również urządzenia mobilnego) z dostępem do internetu stało
się normą. Stworzyło to polskim graczom możliwości do skorzystania z bogatego wyboru
pokera w sieci, który, wobec ograniczonej oferty wysoko opodatkowanego pokera na żywo,
stał się jedynym realnym źródłem dochodu dla graczy profesjonalnych, a dla graczy
rekreacyjnych, za sprawą wygody rozgrywki i rozbudowanej oferty, najlepszym miejscem do
rozwijania pokerowego hobby. Należy nadmienić, że ustawodawca na przestrzeni lat
ignorował zjawisko pokera online, nie regulując go ani poprzez nowelizację Ustawy z dnia 29
lipca 1992 r... ani w Ustawie hazardowej, która uchwalona została w momencie, kiedy rynek
internetowego był już rozwinięty. W 2001 r. powstało Pokerstars- pierwszy duży internetowy
poker room . W ślad za nim zaczęły pojawiać się inne. W rezultacie, ten wielomilionowy rynek
(w raporcie Gambling Data dochód właścicieli poker roomów generowany przez graczy z tylko
Wielkiej Brytanii wyniósł w 2011 r. 255,6 mln funtów232) pozostał nieuregulowany. W myśl
Art. 14 Ustawy hazardowej gra w pokera mogła być urządzana jedynie w kasynach gry.
Gra w internetowych poker roomach niemających siedziby na terytorium RP, nieposiadających
zezwolenia Ministra Finansów, oferujących rozgrywkę poza kasynami, była nielegalna.
Nie powstrzymało to jednak graczy przed grą. Służba celna groziła wszczynaniem postępowań
karno-skarbowych wobec osób grających w gry hazardowe przez internet, do listopada 2014 r.
wszczęto ponad 1100 postępowań z tego tytułu. Nie jest to duża liczba zważając na fakt,
że z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że w grach losowych (w tym poker) brał
udział co drugi Polak233.
Drugi Okres wykazał liczne słabości i luki Ustawy hazardowej. Nieuregulowanie kwestii
internetowego pokera wobec braku skutecznych mechanizmów uniemożliwiających gry
w nielegalnych serwisach spowodowało, że rynek pokerowy znalazł się de facto w szarej
strefie. Państwo każdego roku traciło z tego tytułu trudne do oszacowania wpływy do budżetu.
W ramach walki z szarą strefą, rząd Prawa i Sprawiedliwości wybrany w 2015 r. podjął się
wyzwania uregulowania internetowego rynku gier hazardowych (w tym także pokera).
Rezultatem było uchwalenie nowelizującej Ustawę hazardową Ustawy z dnia 15 grudnia 2016
r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Od momentu jej
wejścia w życie rozpoczyna się okres trzeci.
Nowelizacja Ustawy hazardowej i jej skutki
Zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy hazardowej rozpoczynają się od modyfikacji
definicji legalnej. Na mocy Art. 1 ust. 2 znowelizowanej ustawy “Grami hazardowymi są gry
losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.” Gry w karty przestały być
zaliczany do grona gier losowych, są klasyfikowane od tej pory jako gra hazardowa. Termin
ten nie został zdefiniowany w ustawie, gry hazardowe i gry losowe do tej pory często stosowane
były jako zamienniki w języku prawniczym, dlatego można wysunąć pogląd, że jest to zmiana
czysto techniczna, która ma na celu lepsze usystematyzowanie katalogu gier hazardowych.
O ile kwestię opodatkowania pozostawiono bez zmian, w aspekcie partycypacji
i organizacji pokerowych rozgrywek wprowadzono za to istotne modyfikacje, zawarte przede
wszystkim w Art. 6a. Od 1.04.2017 r. gra w pokera może być urządzany przez kasyna gry na
232
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podstawie koncesji na prowadzenie kasyna. Rozgrywka może odbywać się zarówno w kasynie
jak i poza nim, po zaakceptowaniu regulaminu rozgrywek przez Ministra Finansów.
W pierwszym wariancie dozwolone są gry cashowe, oraz turnieju jeśli uprzednio dokonano
zgłoszenia organizacji dyrektorowi izby administracji skarbowej właściwemu ze względu na
miejsce urządzania gry. W drugim przypadku dozwolona jest organizacja turniejów na takich
samych zasadach jak w kasynie, jednak konieczne jest jeszcze zainstalowanie odpowiedniego
sprzętu audiowizyjnego w miejscu rozgrywki. Istotną zmianą w stosunku do pierwotnego
brzmienia Ustawy hazardowej jest możliwość organizacji turniejów pokerowych poza
kasynami przez podmioty nie posiadające koncesji na prowadzenie kasyna gry. Taka gra może
być urządzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej. Gra może toczyć się o nagrody rzeczowe, których nie przekracza 50%
kwoty bazowej. Tak jak w poprzednich przypadkach, turniej musi być zgłoszony dyrektorowi
izby administracji skarbowej, a jego regulamin musi być zatwierdzony przez MF. Rozgrywka
musi odbywać się w miejscu dostępnym jedynie dla osób zaproszonych przez organizatora.
Warto wspomnieć, że każdy turniej musiał mieć co najmniej 10 uczestników. Uregulowano
również kwestię pokera online. Na podstawie Art. 5 ust. 1 pkt. 1b znowelizowanej ustawy,
urządzanie gier pokerowych objęte jest monopolem państwa.
Zmiany te po raz pierwszy w historii III RP pozwoliły na organizację pokerowych
turniejów przez osoby fizyczne. Stwarza to możliwość organizacji legalnego turnieju ze
znajomymi czy też w szerszym gronie miłośników pokera. Popularnością w całej Polsce cieszą
się rozgrywki prowadzone przez organizację “Legalny Poker”. Ta zmiana jest niewątpliwie
korzystna dla graczy rekreacyjnych, umożliwiając stosunkowo swobodną rozgrywkę
o niewielkie nagrody rzeczowe. Również pozytywnie należy ocenić umożliwienie gry cashowej
oraz rezygnacja z konieczności ubiegania się o zezwolenie na organizację pojedynczych gier
turniejowych.
Wraz z ułatwieniem organizacji gry na żywo, uregulowany został olbrzymi rynek
internetowego pokera. Za przytaczanym powyżej Art. 5 ust 1 pkt. 1b Urządzanie gier
hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych,
zostało objęte monopolem Państwa. Oprócz tego na mocy Art. 15f wprowadzono obsługiwany
przez Ministra Finansów Rejestr domen zakazanych, w którym umieszczane są strony
internetowe oferujące gry hazardowe w sposób niezgodny z ustawą. Na mocy Art. 15f ust. 5
zobligowano dostawców usług internetowych do uniemożliwienia użytkownikom sieci dostępu
na strony znajdujące się w Rejestrze. Obecnie znajduje się w nim prawie 8 tys. domen
internetowych (stan na listopad 2019 r.) Na mocy Art. 15g dostawcy usług płatniczych
otrzymali zakaz udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wpisanych
do rejestru.
Poniższa zmiana de facto zamknęła dla polskich graczy możliwość gry w pokera przez
internet. Wstęp na poker roomy dla internautów z polskim adresem IP został zablokowany
a operatorzy odmówili rejestracji graczy z Polski. Jedyną platformą do gry zostało Pokerstars,
które pomimo wpisania do rejestru w lipcu 2017 r., posiada wykupionych wiele innych domen
na których świadczy swoje usługi, działając nielegalnie. W rozmowie z portalem money.pl
anonimowy przedstawiciel branży hazardowej powiedział, że – “Muszą (Pokerstars) mieć
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jakichś prawników i papiery, które w ich opinii pokazują, że nasze prawo jest niezgodne
z prawem unijnym. Stąd takie rozwiązanie”234.
Próżnię powstałą wskutek wejścia w życie Ustawy z 15 grudnia 2016r... w pewnym
stopniu wypełniło Total Casino- pierwsze polskie internetowe kasyno posiadające licencję
przyznaną przez Ministerstwo Finansów i wykonujące państwowy monopol. Jego właścicielem
jest Totalizator Sportowy- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym
udziałowcem jest Skarb Państwa. Jest to niewątpliwie przełomowy krok w kwestii
internetowego pokera, jednak pamiętać należy, że mowa tutaj o kasynie. Poker oferowany jest
obok takich gier jak ruletka czy kości, oferta jest o wiele mniejsza niż w dedykowanych poker
roomach. Zmiany wprowadzone przez omawianą powyżej nowelizację Ustawy hazardowej
uregulowały wiele nieścisłości pozostawionych przez ustawę uchwaloną w oryginalnym
brzmieniu. Ograniczono prawie do zera możliwość gry pozostającej poza kontrolą Państwa,
zwiększono również swobodę rozgrywki na żywo. Zmiany te umożliwiły graczom
rekreacyjnym na legalne uprawianie swojego hobby, uniemożliwiły jednak profesjonalistom
brać udział w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez dedykowane poker
roomy.
Kontrowersje związane z definicją legalną pokera
Tak wygląda sytuacja prawna pokera na dzień dzisiejszy (listopad 2019 r.). Po nakreśleniu
kształtowania się regulacji tej materii na przestrzeni lat można przejść do kwestii, której
interpretacja może w znaczny sposób zmienić postrzeganie pokera. W pracy, przy ocenie
badanych warunków związanych z rozgrywką, następuje wielokrotne rozgraniczenia
pokerzystów na graczy rekreacyjnych i profesjonalnych. Ustawodawca natomiast od roku 1992
r. zalicza pokera do gier losowych. Rozgraniczenie od 2016 r. pojęcia gier hazardowych i gier
losowych nie świadczy o tym, że zmieniono w jakikolwiek sposób postrzegania pokera, na
mocy tej samej zmiany do gier losowych przestały być zaliczane m. in gry na automatach.
Podstawy do zdefiniowania pokera jako gry umiejętności istnieją zarówno wśród opracowań
naukowych jak i międzynarodowego orzecznictwa. Z wielu publikacji, wynika, że poker
w pewnych okolicznościach powinien uważany być za grę umiejętności. Praca dr Mikołaja
Czajkowskiego Poker – gra szczęścia czy umiejętności? Przegląd analiz teoretycznych
i empirycznych oraz wnioski dla regulacji jako pierwsza poruszyła kwestię pokera w Polsce
w sposób tak obszerny, na podstawie przeglądu badań teoretycznych, symulacyjnych,
eksperymentalnych i empirycznych. We wnioskach przeczytać można, że: “choć poker jest grą,
w której losowość odgrywa niewątpliwą rolę, bardzo istotny jest również element
umiejętności”. To, który z czynników dominuje, zależy przede wszystkim od długości
analizowanego okresu. Im dłuższy okres rozgrywki, im więcej rozdań rozegra gracz, tym
bardziej wpływ szczęścia maleje. Konkludując, autor twierdzi, że “poker jest „grą
umiejętności”, przynajmniej w takim samym stopniu jak inne gry, w których występują
elementy losowości (np. golf). W długim okresie żaden z graczy nie może liczyć wyłącznie na
szczęście – znaczenie elementu losowości zanika235“. Podobne wnioski formułowane
234
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są w pracy Is Poker a Skill Game? New Insights from Statistical Physics, w której dokonano
analizy pokera za pomocą metod właściwych fizyce statystycznej. W publikacji wielokrotnie
podkreślana była złożoność badanego problemu. To czy dominuje szczęście czy losowość
w dużej mierze zależeć ma od ilości rozegranych rozdań, środowiska czy formatu gry,
natomiast niewątpliwie poker może być pod pewnymi warunkami klasyfikowany jako gra
umiejętności236.
Podobne stanowisko płynie z wyroków wydanych przez sądy niektórych krajów.
Przykładem może być wyrok Finanzgericht Köln (sądu finansowego w Kolonii)
z 31.10.2012 r237. Podtrzymał on decyzję Finanzamt (urzędu finansowego) o opodatkowaniu
turniejowej wygranej niemieckiego pokerzysty podatkiem dochodowym. Zdaniem urzędników
ustawowe zwolnienie od podatku pokerowych wygranych obejmuje jedynie graczy
rekreacyjnych. Wygrane uzyskane przez graczy profesjonalnych podlegają zaś opodatkowaniu
na zasadach ogólnych. Koloński sąd przychylił się do tego stanowiska uzasadniając, że jeśli
zobowiązany z podatku jest w stanie brać udział w prestiżowych rozgrywkach pokerowych
i opierając się na swoich zdolnościach powtarzalnie osiąga wygrane, jest on graczem
profesjonalnym238. Wyrok należy traktować precedensowo, sąd rozgraniczył bowiem pojęcia
gracza rekreacyjnego i profesjonalnego i potwierdził, że poker może być traktowany jako gra
umiejętności.
W lutym 2018 r. sąd w Palmital239 (w stanie São Paulo) rozpatrując sprawę mężczyzny
oskarżonego o organizowanie gier pokerowych, uznał ekspertyzę przedstawioną przez obrońcę,
świadczącą o tym, że poker to gra umiejętności. W uzasadnieniu wyroku sędzia napisał,
że ”W pokerze, prawdziwa lub fikcyjna wartość kart zależy od umiejętności gracza.
Szczególnie dotyczy to obserwowania zachowania rywali, czasami bardzo wyrafinowanego
i wyciągania wniosków, które prowadzą do decyzji, czy on blefuje. Ci przeciwnicy mogą
udawać pewne wzorce zachowań, a także blefować”240.
W sprawie USA vs Lawrence Dicristina241, w której postawiono zarzut urządzania
nielegalnej gry pokerowej na podstawie Illegal Gambling Business Act (IBGA), rozpatrujący ją
United States District Court Eastern District of New York (sąd okręgowy wschodniego
dystryktu Nowego Jorku), orzekł, że poker nie jest grą hazardową w rozumieniu IBGA,
ponieważ jego wynik w szczególności zależy od umiejętności242.
Podobne wyroki wydane zostały w wielu miejscach na świecie, przedstawienie
powyższych ma za zadanie pokazać, że uznanie pokera za grę przypadku nie jest jedynym
funkcjonującym poglądem, a polska definicja legalna pokera może być uznana za wadliwą.
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Jeżeli istnieje na świecie szerokie grono ludzi grających w pokera profesjonalnie a pojęcie
profesjonalnego pokerzysty zaczyna pojawiać się zarówno w pracach naukowych jak
i orzecznictwie, to czy uregulowanie pokera na równi z ruletką, zamknięcie dla polskich graczy
międzynarodowego internetowego rynku i nie zaoferowanie niczego w zamian nie jest
sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości? Czy pokerzyści nie są grupą dyskryminowaną
w stosunku do ludzi grających profesjonalnie np. w brydża sportowego? Trudno oszacować
ilość profesjonalnych pokerzystów Polsce z powodu statusu prawnego pokera online, jednak
aż 115 Polaków regularnie biorących udział w turniejach na żywo wygrało ponad 100 tys.
dolarów243. Oprócz tego warto wspomnieć o trudnej do ustalenia stracie budżetu państwa
z powodu zablokowania rynku internetowego pokera i zmuszenia profesjonalnych pokerzystów
do gry nielegalnej (głównie przed 01.04.2017 r.), wyjazdu z kraju lub porzucenia gry.
Sam wicepremier Jarosław Gowin przyznawał w 2016 r., że wskutek Ustawy hazardowej
budżet państwa traci rocznie około miliarda zł244. Zmienić ten stan rzeczy miała ustawa
nowelizująca z 15 grudnia 2016 r. Warto jednak nadmienić, że w 2017 r. dochody z tytułu
podatku od gier wyniosły 1,64 mld zł i były niższe o 4% od prognozy przyjętej w ustawie
budżetowej, w 2018 r. dochody wzrosły do 1,9 mld zł., jednak niższe były aż o 6,6% od
przyjętej prognozy245. Wpływy te mogłyby być większe, gdyby rynek pokerowy nie został
zamknięty dla polskich graczy.
Zakończenie
Słowem podsumowania, po prześledzeniu historii regulacji Pokera w Polsce można stwierdzić,
że cień wyobrażenia pokerzystów we wstępie cały czas pada na wszystkie akty prawne
regulujące tę materię. Ustawodawca nie rozdziela pokera na grę rekreacyjną i grę umiejętności.
Uchwalając Ustawę hazardową umieścił rynek pokerowy de facto poza kontrolą państwa,
nowelizując ją w 2016 r. starał się tę kontrolę z powrotem przywrócić, kierując się jednak
przede wszystkim minimalizacją efektów niepożądanych, takich jak uzależnienie od hazardu
(do którego obok gier na automatach czy ruletki zaliczany cały czas jest poker), dlatego
wprowadzono stosunkowo dużą swobodę w rozgrywkach o niewielkie nagrody. Zmiana
w postrzeganiu pokera w Polsce jako gry bardziej złożonej, która może być hobby jak i
sposobem na życie ma swoje podstawy zarówno na gruncie naukowym jak i prawnym,
zniosłaby dyskryminację środowiska profesjonalnych pokerzystów oraz zwiększyła wpływy do
budżetu z tytułu podatku od gier.
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LEGAL STATUS OF GAMBLING IN POLAND ON AN EXAMPLE OF POKER
Summary: The paper describes poker legal status in the years 1992-2019. Attention is paid to poker tax, freedom
of participation and organisation of poker events. However the most important issue is the legal definition of poker
that is juxtaposed with conclusions from scientific articles and international judicature. On that basis de lege
ferenda postulate is made.
Keywords: poker, gambling, tax on gambling.
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Dominik Robacki246
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA JAKO WYKONAWCA ZADAŃ
PUBLICZNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Streszczenie: Autor podejmuje problematykę przekazywania organizacjom pozarządowym zadań publicznych
jednostek samorządu terytorialnego. Poruszone zostało pojęcie zadania publicznego, w tym wyprowadzono jego
definicję oraz przytoczono przykłady takich zadań. W części zasadniczej poruszono podstawy prawne
przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, poprzez omówienie najważniejszych aktów
normatywnych regulujących przedmiotową kwestię. Podjęto też próbę zdefiniowania zasad i procedur
przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Celem pracy jest przeglądowe omówienie
zlecania lub powierzania zadań publicznych organizacjom trzeciego sektora, jako jednej z form prywatyzacji sfery
publicznej, będącej zarazem urzeczywistnieniem zasady subsydiarności i umacniania społeczeństwa
obywatelskiego.
Słowa kluczowe: zadanie publiczne, organizacja pozarządowa, społeczeństwo obywatelskie, administracja
publiczna, subsydiarność.

Wstęp
Przez wieki władztwo w państwach skupione było w rękach jednostek i ich najbliższych
współpracowników. Nie liczono się ze zdaniem „zwykłego obywatela”, uważając, iż to właśnie
przywódca wie, co jest dobre dla ludu. Z czasem jednak zaczęto zauważać doniosłe znaczenie
społeczeństwa w kształtowaniu wspólnej bytności. Do głosu dochodziły początkowo wąskie
koterie, następnie zakres osób posiadających prawo głosu stopniowo się rozszerzał, aż po
ukształtowanie ustrojów demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Wreszcie zaczęto
kodyfikować formy prawne właściwe dla ludzi zrzeszających się w grupy społeczne.
Współdziałanie społeczeństwa obywatelskiego z organami władzy publicznej, wywiera
niebagatelny wpływ na współczesne państwa, owocując częstokroć modyfikacją ich schematu
organizacyjnego, a także relacji pomiędzy elitami państwa a resztą społeczeństwa.
„Uspołecznienie” administracji urzeczywistniane jest zarówno przez kształtowanie
przeróżnych form samorządu, jak też poprzez powierzanie pewnych zadań publicznych bytom
spoza sektora publicznego. Jest też swoistą formą prywatyzacji sektora publicznego,
problematyki nośnej zarówno literaturze nauk prawnych i administracyjnych, ale także innych
nauk społecznych.
Celem pracy jest przeglądowe omówienie zlecania lub powierzania zadań publicznym
organizacjom trzeciego sektora, jako jednej z form prywatyzacji sfery publicznej, będącej
zarazem ucieleśnieniem zasady subsydiarności i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
Praca ma charakter systematyzujący. Autor zastosuje głównie metodę analizy
piśmiennictwa oraz dogmatyki prawa, poprzez omówienie pojęcia zadania publicznego,
podstaw przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a także zasad
i procedur związanych z przedmiotową tematyką.

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
prezes spółki z branży budownictwa i nieruchomości, dyrektor ds. samorządowo-organizacyjnych w jednej
z reprezentatywnych organizacji pracodawców, członek Zespołu ds. Konkurencji w Radzie Przedsiębiorców przy
Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, w przeszłości działacz społeczny i członek zarządu w kilku
organizacjach pozarządowych.
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Zadanie publiczne
Na wstępie należy podkreślić, że ustawodawca dotychczas nie powołał normatywnej definicji
zadania publicznego. Próby zdefiniowania pojęcia można jednak odnaleźć w doktrynie prawa
i orzecznictwie.
Według jednej z definicji dostarczanych przez piśmiennictwo, zadanie publiczne
to wyznaczone przez prawo uprawnienie, będące równocześnie obowiązkiem państwa do
zaspokajania zbiorowych lub indywidualnych potrzeb obywateli. Wykonuje go władny organ
administracji poprzez podejmowanie właściwych kroków przewidzianych w ustawach247.
Kolejna z literaturowych definicji pojęcia wskazuje, iż frazę „zadanie publiczne” można
identyfikować z terminem „zadanie administracji publicznej”. Konkretniej, chodzi o zadania,
które – za pośrednictwem swych organów – realizują na terenie państwa wszystkie władze
publiczne248.
S. Biernat, już w 1994 r. zauważył, iż niezbędnym warunkiem pozwalającym na
zakwalifikowanie danego zadania jako zadania publicznego, jest zaistnienie takiej
okoliczności, że administracja publiczna, bez względu czy rządowa, czy samorządowa, ponosi
odpowiedzialność za jego wykonanie. Nie ma przy tym znaczenia czy podmiot je realizujący,
jest jednym z organów administracji publicznej, czy też nie, gdyż powierzenie realizacji zadania
publicznego organowi niepublicznemu, nie wpływa na zamianę jego charakteru na
„niepubliczny”249.
Trybunał Konstytucyjny w uchwale z dnia 27 września 1994 r. stwierdził, że „wszystkie
zadania samorządu terytorialnego mają charakter zadań publicznych w tym znaczeniu, że służą
zaspokajaniu potrzeb zbiorowych społeczności czy to lokalnych, w przypadku zadań własnych,
czy zorganizowanego w państwo całego społeczeństwa, jak w wypadku zadań zleconych”.
W dalszych rozważaniach orzekł także, iż „wykonywane przez samorząd terytorialny zadania
– własne i zlecone – mają charakter funkcji państwa rozumianego jako powszechna organizacja
władzy publicznej i dlatego powinny podlegać rygorom przewidzianym przez konstytucję dla
wykonywania funkcji państwowych. Muszą w szczególności pozostawać w zgodności
z fundamentalną zasadą demokratycznego państwa prawnego, co oznacza, że realizując swoje
zadania działać powinny nie tylko w ramach ustaw, lecz ponadto – zgodnie z elementarną
zasadą legalizmu uzupełniającą i konkretyzującą zasadę demokratycznego państwa prawnego
– na podstawie przepisów prawa, przestrzeganie zaś praw Rzeczypospolitej Polskiej jest ich
podstawowym obowiązkiem tak samo, jak każdego organu państwa. Nie do przyjęcia byłby
pogląd, że w demokratycznym państwie prawym zadanie publiczne, stanowiące realizację
władztwa państwowego, a zarazem odnoszące się do stosunków między instytucjami władzy
i obywatelami podlegają w różnym stopniu rygorom praworządności i legalności, w zależności
od charakteru prawnego podmiotu mającego kompetencje do ich wykonywania”250.
Można zatem uznać, iż samorząd terytorialny, działając na rzecz swojej społeczności,
wykonuje zadania publiczne, jednak oddziałują one bezpośrednio na lokalną wspólnotę, nie zaś
A. Szadok-Bratuń, Instytucja zawarcia małżeństwa „konkordatowego” przykładem nietypowej prywatyzacji
zadań́ publicznych, [w:] Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
Cyfrowa, Wrocław 2012, s. 207.
248
M. Brzeski, Zadanie publiczne, [w:] Leksykon prawa administracyjnego, red. E. Bojanowski, K. Żukowski,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 525.
249
S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, PWN, Warszawa–Kraków 1994, s. 25-34.
250
Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 września 1994 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 550).
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ogólnie – na wszystkich obywateli państwa. Zadania te cechują się lokalnością, służą
zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej, są finansowane przez jednostki samorządu
terytorialnego251, a przy wykonywaniu takich zadań j.s.t. działają we własnym imieniu i na
własną odpowiedzialność252. Dokonując podziału zadań publicznych, zadania realizowane
przez samorząd terytorialny rozpatrywać można w dwóch kategoriach. Pierwszą z nich jest
kategoria przynależności, w której wyróżniamy: (a) zadania własne – których celem jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, (b) zadania zlecone – posiadające cechę
ogólnopaństwową, zlecane j.s.t. przez organ administracji publicznej na podstawie ustawy, (c)
powierzone — przejęte przez j.s.t. na podstawie porozumienia z inną j.s.t. lub administracją
rządową, realizowane samodzielnie lub we współpracy. Drugą z kategorii jest kategoria
powszechności, która dzieli zadania na: (a) obligatoryjne – które są zawarte w ustawie
o samorządzie gminnym i nie można zrezygnować z ich realizacji, (b) fakultatywne – które nie
są obowiązkowe, a wykonuje się je w oparciu o uchwały czy porozumienia, biorąc pod uwagę
występujące w społeczeństwie potrzeby oraz dostępne do tego celu środki pieniężne253.
Jak już wspomniano, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy
do zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego. Są to w szczególności zadania
z zakresu: (a) infrastruktury technicznej – np. drogi, wodociągi, kanalizacja, usuwanie
i oczyszczanie ścieków komunalnych, zaopatrzenie w energię cieplną i elektryczną, mieszkania
komunalne, lokalny transport zbiorowy, targowiska, obiekty użyteczności publicznej;
(b) infrastruktury społecznej – np. ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultura;
(c) porządku i bezpieczeństwa publicznego – np. organizacja ruchu drogowego, porządek
publiczny, bezpieczeństwo sanitarne; (d) ładu przestrzennego i ekologicznego – np. planowanie
przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona środowiska254.
Podstawy przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
Organy administracji publicznej są wyposażone w wiele uprawnień, które pozwalają na
różnorakie realizowanie zadań publicznych. Mogą to robić przy współpracy z branżą prywatną,
opierającą cel działalności na maksymalizacji zysków, czy właśnie z organizacjami
pozarządowymi, które określane są także jako organizacje non-profit, gdyż ich głównym celem
jest działalność społeczna o charakterze niezarobkowym. Formalnych możliwości współpracy
jest wiele. Trzeba jednak zaznaczyć, że w praktyce specyfika przekazywanych zadań, wybór
podmiotów wyznaczonych do ich realizacji, czy rozmiar przekazanych uprawnień, zależy
często od sytuacji społecznej oraz politycznej jaka panuje w danej j.s.t. oraz od przygotowania
merytorycznego i świadomości, jakimi dysponują włodarze i urzędnicy.
Obecnie coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego, przy realizacji zadań
własnych, decyduje się na korzystanie z pomocy organizacji pozarządowych. Pozwala to nie
tylko na angażowanie lokalnych grup społecznych w rozwiązywanie istotnych trudności,
z którymi przychodzi mierzyć się j.s.t., ale jest to także okazja do współfinansowania zadań
środkami pozabudżetowymi. Kiedy organizacje non-profit interesują się lokalnymi problemami
Dalej zwane także: j.s.t.
B. Kołczakowski, M. Ratajczak, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer,
Warszawa 2010, s. 23.
253
M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23–25.
254
J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 198 i 199.
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gminy, powiatu czy województwa i są chętne do pomocy, oddziałuje to również na świadomość
innych członków społeczeństwa, bowiem dociera do nich sygnał, iż „zwykły” obywatel
również jest w stanie zrobić coś pożytecznego dla miejsca, w którym mieszka, jednocześnie
mając szerszą wiedzę na temat aktualnych zmagań danej jednostki samorządu terytorialnego.
Przekazywanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje społeczeństwa
obywatelskiego, prócz aspektów praktycznych i formalno-prawnych, posiada też zatem istotny
aspekt społeczny i wychowawczy.
Dla porządku należy w tym miejscu wspomnieć, że do organów administracji publicznej
należą: organy jednostek samorządu terytorialnego (np. marszałek województwa, starosta,
wójt, burmistrz, prezydent miasta), terenowe organy administracji rządowej (np. wojewoda),
czy organy władzy państwowej (np. Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie).
Omawiając zjawisko współpracy j.s.t. z organizacjami pozarządowymi przy realizacji
zadań publicznych, nie sposób nie przyjrzeć się językowemu znaczeniu „współpracy”. Zgodnie
ze słownikiem języka polskiego, jest to „działalność prowadzona wspólnie przez jakieś osoby,
instytucje lub państwa”255.
Fundamentem współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji
publicznej, a także z innymi członkami społeczeństwa – w sensie prawnym – jest przede
wszystkim Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej256. Już w preambule znajduje się wzmianka o
zasadzie pomocniczości, według której władza publiczna, bez względu na szczebel, na jakim
się znajduje, powinna wykonywać tylko te zadania, których realizacja – czy to przez szczebel
niższy czy to przez obywateli – byłaby nieskuteczna. Idea pomocniczości oparta jest zatem na
ogólnym poglądzie, iż zadania, do których zaspokojenia zdolna jest jednostka, nie powinny być
realizowane przez państwo.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1 pkt.
19 wymienia współpracę i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie257,
jako jedno z zadań własnych gminy. Identyczne zadanie wymienia także w art. 4 ust. 1 pkt. 22
ustawa o samorządzie powiatowym258. Co ciekawe, analogicznego zapisu nie zawiera ustawa
o samorządzie województwa259.
Szczegółów dotyczących prawnych aspektów współpracy organizacji pozarządowych
z administracją publiczną, należy szukać w powołanej wyżej ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Na jej podstawie wydano również szereg aktów wykonawczych.
Wśród nich wymienić można m.in. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku
Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań260 oraz rozporządzenie

Współpraca [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/;2538059 (dostęp: 29.12.2019).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
257
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 688 z późn. zm.); dalej zwana także: u.d.p.p.w.
258
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).
259
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.).
260
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
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Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty
i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego261.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 1 określa,
iż organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi262, a także z podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów
administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
zadaniom tych organów. Wspomniany już art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w. wyszczególnia podmioty,
które również mogą prowadzić działalność pożytku publicznego i są to: osoby prawne
i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów m.in. o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w RP, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie takiej
działalności; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki
akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
W art. 5 ust. 2 u.d.p.p.w. zawiera szereg możliwości, za pośrednictwem których może
funkcjonować współpraca pomiędzy j.s.t. a organizacjami pozarządowymi. Jako przykłady
form współpracy wspomnieć należy: wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach
działalności, konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, czy tworzenie wspólnych
zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, do których należeć mogą zarówno
przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i organów administracji publicznej.
Pomimo wskazania w u.d.p.p.w. i aktach wykonawczych jasnych reguł, według których
organy administracji publicznej winny postępować przy zlecaniu i rozliczaniu zadań
publicznych organizacjom pozarządowym, do omawianej materii mają też zastosowanie inne
akty prawne. Jako przykład można tu wspomnieć art. 9 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym, w celu
wykonywania zadań, gmina może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym
z organizacjami pozarządowymi.
Przedmiotowa kwestia nie została pominięta w ustawie o finansach publicznych263.
Ustawa ta przewiduje możność zlecenia organizacji pozarządowej przez dysponenta części
budżetowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umowy, przy
jednoczesnym przyznaniu dotacji celowej na ich realizację. Umowa w takim przypadku
powinna określać szczegóły współpracy, np. dokładny opis i cel zadania, termin jego
wykonania, czy wysokość i tryb wypłaty dotacji.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).
262
Organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i
spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi; niedziałające w
celu osiągnięcia zysku — osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 u.d.p.p.w.
Cechy jakie winna posiadać organizacja pozarządowa określa art. 3 ust. 2 u.d.p.p.w.
263
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).
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Warto w tym miejscu przybliżyć ustawę o sporcie264, zawierającą rozdział
pt. „Wspieranie sportu przez organy władzy publicznej”, który także określa warunki
umożliwiające realizację zadań własnych gminy poprzez współpracę z organizacjami
pozarządowymi, a w tym przypadku dokładnie z klubami sportowymi. Wspomniana ustawa
zastrzega, iż kluby sportowe powinny funkcjonować na obszarze danej jednostki samorządu
terytorialnego, nie działając w celu osiągnięcia zysku. Kluby te mogą starać się o otrzymanie
dotacji celowej z budżetu gminy na podstawie uchwały w zakresie udzielania dotacji celowych
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku. Taka dotacja może być przeznaczona na np. realizacje programów szkolenia
sportowego, zakup sprzętu sportowego czy też pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach.
Na wyróżnienie zasługuje także ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi265. Stanowi ona, iż organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia alkoholu, ale też powinny wspierać w tym zakresie działalność organizacji
społecznych i zakładów pracy. Jest to kolejny szczególny przykład, w którym akt normatywny
wprost pobudza organy administracji publicznej do realizacji zadań własnych wspólnie
z organizacjami pozarządowymi.
Poza tym można wymienić następujące ustawy: Prawo zamówień publicznych266,
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi267 oraz o partnerstwie publicznoprywatnym268, które także traktują na temat zasad współpracy administracji publicznej
w zakresie realizacji ich zadań z podmiotami zewnętrznymi (którymi mogą być przecież
organizacje pozarządowe).
Zasady przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym
Ustawodawca, poza umożliwieniem organom administracji publicznej współpracy
z organizacjami pozarządowymi, określił także zasady, zgodnie z którym współpraca
ta powinna przebiegać. Zagwarantowano tym samym wzajemny szacunek partnerów, ale też
ustalono ramy determinujące sprawniejsze realizowanie wyznaczonych zadań.
Niejednokrotnie już przywoływana w niniejszej pracy ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 3 wskazuje następujące zasady: (a) zasada
pomocniczości, (b) zasada suwerenności stron, (c) zasada partnerstwa, (d) zasada
efektywności, (e) zasada uczciwej konkurencji, (f) zasada jawności.
Wymienione zasady odnoszą się zarówno do sektora organizacji pozarządowych,
jak i organów administracji publicznej. Należy jednak zauważyć, iż ustawa nie powołuje
definicji legalnych ww. zasad ani nie podejmuje problematyki ich interpretacji i wdrażania.
Kwestie te, porusza jednakowoż bogata literatura przedmiotu.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).
266
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
267
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1528).
268
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 z późn.
zm.).
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Zasada suwerenności stron oznacza, że strony współpracy winny szanować swoją
odrębność i suwerenność, tzn. muszą wzajemnie akceptować swoje prawo do samodzielnego
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym tych zaliczanych do sfery zadań publicznych.
Zapewnia ona niezależność trzeciego sektora od organów administracji publicznej, zakaz
ingerencji w sytuację wewnętrzną organizacji oraz uznawanie przez administrację publiczną
samodzielności organizacji pozarządowych269.
Zasada partnerstwa polega na umożliwieniu bliskiej współpracy organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi (dotyczy to również podmiotów
wyszczególnionych w art. 3 ust. 3 u.d.p.p.w.). Jej podstawą jest stworzenie odpowiednich
rozwiązań pozwalających na właściwą realizację zadania publicznego oraz zaspokojenie
społecznych potrzeb. Omawiana zasada kładzie nacisk na wzajemne zaufanie
i podtrzymywanie stałego kontaktu, celem zsynchronizowania wspólnych celów i zadań270.
Wśród wyszczególnionych przez ustawodawcę zasad, znajduje się również zasada
efektywności. Organy administracji publicznej przy zlecaniu zadań publicznych organizacjom
pozarządowym, analizując zgromadzone oferty zobowiązane są do wybrania takiego sposobu
realizacji zadania publicznego, który zakłada najbardziej efektywne spożytkowanie pieniędzy
publicznych. Organ nawiązuje, wobec tego, współpracę z podmiotem gwarantującym należyte
wykonanie zadania, tj. w sposób oszczędny, terminowy oraz celowy. Zasada efektywności to –
w skrócie – rzetelność i jakość przy realizacji zadania publicznego oraz prawidłowe
wydatkowanie funduszy publicznych271.
Przedostatnia – zasada uczciwej konkurencji – oznacza, iż współpraca na linii
administracja publiczna–organizacje pozarządowe powinna przebiegać zgodnie
z obiektywnymi i równymi dla stron regułami. Współpraca powinna też być pozbawiona
wątpliwości co do bezstronności w podejmowanych czynnościach. Zasada ta wprowadza także
zakaz eliminowania jakiejkolwiek organizacji z sektora społecznego, która posiada prawne
umocowanie, by starać się o środki publiczne na równi z innymi. Ponadto zabrania traktowania
w sposób uprzywilejowany jednych organizacji, kosztem innych272.
Z kolei zasada jawności, polega na upowszechnianiu przez organy administracji
publicznej informacji dotyczących zamierzeń, celów i budżetu zadań publicznych
przeznaczonych do przekazania podmiotom zewnętrznym. Społeczeństwo ma być nadto
informowane na temat zadań, które są planowane, realizowane lub zrealizowane. Łatwy dostęp
do niezbędnych danych pozytywnie wpływa na współdziałanie organizacji pozarządowych z
sektorem publicznym. Sposób, w jaki udzielane są takie informacje powinien być przede
wszystkim sprawny. Organy władzy publicznej czynią to najczęściej przy wykorzystaniu stron
internetowych czy tablic ogłoszeń. Organ ma obowiązek udzielenia wszelkich informacji,
o jakie zwracają się organizację pozarządowe, z wyjątkiem tych, które dotyczą danych
osobowych, mogłyby naruszać prawo do prywatności, tajemnicę państwową czy służbową273.
Informowanie społeczeństwa jest zresztą podstawowym elementem dialogu społecznego.
A. Miruć, Miejsce zasady jawności we współpracy administracji publicznej z organizacjami sektora
pozarządowego przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym,
red. B. Dolnicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 453-463.
270
R. Barański, J. Kotowski, Fundacje i stowarzyszenia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 190.
271
A. Miruć, op. cit.
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R. Barański, J. Kotowski, op. cit.
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A. Miruć, op. cit.
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Zasady te winny przyświecać organom podczas procedury wyłaniania wykonawców
zadań publicznych. Jak wynika z art. 11 u.d.p.p.w. organy administracji publicznej zlecają
realizację zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie. Przy powierzeniu –
jednostka samorządu terytorialnego pokrywa wszelkie koszty związane z jego realizacją.
W przypadku wspierania, organizacja jest zobowiązana do zapewnienia wkładu własnego (np.
pieniężnego czy rzeczowego). Już wkład na poziomie 10-20% pozwala przyjąć, że zadanie
zostało zlecone w formie wspierania274.
Wybór organizacji, której zostanie przekazane do realizacji zadanie publiczne, co do
zasady, następuje poprzez wyłonienie najkorzystniejszej oferty w wyniku otwartego konkursu
ofert. Informację o konkursie, organ administracji publicznej ogłasza z własnej inicjatywy.
Zdarza się także, że organizacja pozarządowa sama złoży wniosek, który następnie
zostanie pozytywnie rozpatrzony. Wniosek może odnosić się do każdego zadania o charakterze
publicznym, także takiego, które jest już w fazie realizacji przez organ275. Zgodnie z art. 12 ust.
1 u.d.p.p.w. wniosek powinien zawierać przede wszystkim opis zadania oraz szacunkowe
określenie kosztów, jakie muszą zostać poniesione na jego realizację. Rezygnacja z takiego
sposobu powierzenia lub wsparcia wykonania zadania publicznego jest możliwa wyłącznie w
przypadkach określonych w u.d.p.p.w., takich jak: wystąpienie stanu wyjątkowego w postaci
awarii technicznej, klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej. Do innych okoliczności
pozwalających pominąć przeprowadzenie otwartego konkursu ofert zalicza się także: ochronę
życia lub zdrowia ludzkiego, ważny interes społeczny oraz ważny interes publiczny.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 19a ust. 1 przewiduje
jeszcze jedną okoliczność, dzięki której przeprowadzenie otwartego konkursu ofert nie jest
konieczne. Jeśli zadanie publiczne (mające charakter lokalny lub regionalny), o którego
przekazanie wnioskuje organizacja, ma być wykonane w okresie nie dłuższym niż 90 dni oraz
wysokość jego finansowania lub dofinansowania nie przekracza 10 000 zł – organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, po uznaniu jego realizacji za celową, może zlecić
wykonanie organizacji pozarządowej bez przeprowadzania otwartego konkursu ofert.
Podsumowanie
Poruszona w pracy tematyka mogła zainteresować zarówno teoretyków prawa, administracji,
socjologii czy politologii, jak i praktyków – działaczy społecznych, urzędników, czy
samorządowców.
Jednostki samorządu terytorialnego dysponują szerokim katalogiem zadań publicznych
zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. W wykonywanie części z nich
doskonale wpisują się organizacje społeczne. Zlecanie zadań podmiotom z sektora
pozarządowego umożliwia ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która
całościowo skodyfikowała podstawy prawne, ogólne zasady i rodzaje zadań publicznych
przekazywanych podmiotom społecznym. Dość powiedzieć, że ustawa ta jest swoistą
„konstytucją” uspołecznienia administracji.
M. Falej, Zlecanie zadań własnych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym na mocy ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie [w:] Działalność organizacji pozarządowych — 10 lat
doświadczeń. Pod rządami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, red. M. Falej, P. Majer, U.
Szymańska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015, s. 186.
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Prowadzenie klubów sportowych, przedszkoli, schronisk dla bezdomnych ludzi czy
zwierząt to tylko nieliczne, w których organizacje non-profit chętnie działają. Organizacje
angażujące się w realizację celów publicznych, bardzo często nie oczekują wynagrodzenia.
Działają z własnych chęci, nie obowiązku. Powierzanie zadań organizacjom trzeciego sektora
ma zatem pozytywny wpływ zarówno ekonomiczny, jak i społeczny.
Omawiana problematyka jest niezwykle ciekawa i interdyscyplinarna, dlatego poruszenie
wszystkich jej aspektów nie było możliwe w niniejszej publikacji. Cel pracy został jednak
zrealizowany poprzez omówienie pojęcie zadania publicznego, w tym wyprowadzenie jego
definicji oraz przytoczenie przykładów takich zadań, poruszenie podstaw prawnych
przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, omówienie najważniejszych
aktów normatywnych regulujących przedmiotową kwestię oraz zdefiniowanie zasad i procedur
przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
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THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AS AN IMPLEMENTER OF PUBLIC TASKS OF
THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
Summary: The author addresses the issue of transferring public tasks of local government units to nongovernmental organizations. The notion of a public task was raised, including its definition and examples of such
tasks. The main part deals with the legal basis for delegating public tasks to non-governmental organizations, by
discussing the most important normative acts regulating the issue. An attempt was also made to define the rules
and procedures for delegating public tasks to non-governmental organizations. The purpose of the paper is to
review the commissioning or entrusting of public tasks to third sector organizations as one of the forms of
privatization of the public sphere, which is also the realization of the principle of subsidiarity and strengthening of
civil society.
Keywords: public task, non-governmental organization, civil society, public administration, subsidiarity.
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Marcin Sidor276
BIEGŁY W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM,
CZY POTRZEBNE SĄ DODATKOWE REGULACJE?
Streszczenie: W postępowaniu administracyjnym opinia biegłych jest jednym z podstawowych środków
dowodowych wskazanych w art. 75 k.p.a. Organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego, o wydanie
opinii, w sytuacji gdy w sprawie są wymagane wiadomości specjalne. Przepisy szczególne, jak ustawa
o gospodarce nieruchomościami, mogą nakładać obowiązek na organ przeprowadzenie opinii przez biegłego.
Szacowania wartości nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy
majątkowego określone jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Autor w swoim artykule
porusza takie tematy jak wpływ strony postępowania na opinię biegłego, możliwość i zakres weryfikacji opinii
biegłego przez stronę postępowania, a także ocenę wartości dowodowej opinii przeprowadzoną przez organ.
W artykule autor również przytacza utrwaloną linię orzeczniczą w Polsce, dotyczącą biegłych w postępowaniu
administracyjnym jak również wskazuje wnioski de lege lata i de lege ferenda.
Słowa kluczowe: opinia, biegły, ekspertyza.

Wstęp
Jest wiele problemów związanych z występowaniem biegłych w postępowaniu, nie wszystkie
jednakże dotyczą postępowań administracyjnych. Przykładowo wymienić można ocenę
wiarygodności dowodowej opinii biegłego, sposób powołania biegłego, wiedza
i przygotowanie zawodowe biegłego, tajemnica zawodowa, wynagrodzenie biegłego – w tym
zaliczki na poczet biegłego, wyłączenie biegłego, kontr opinia, a wreszcie metodologię pracy
biegłych.
Jednakże, z uwagi na ograniczony zakres redakcyjny artykułu zostaną tylko wybrane
zagadnienia.
Omawianie tematu, przedstawionego zagadnienia zacząć należy od wskazania,
iż Kodeks postępowania administracyjnego, jako jedne z pierwszych artykułów zawiera zasady
postępowania administracyjnego, którymi organy administracji publicznej powinny się
kierować prowadząc postępowanie administracyjne. W art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego277 (dalej: k.p.a) wprowadzona przez Ustawodawcę
została zasada prawdy obiektywnej, zgodnie z którą organy administracji publicznej w toku
postępowania stoją na straży praworządności, a także stanowi iż z urzędu lub na wniosek stron
podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz
do załatwienia sprawy. Czynności te, organy administracji publicznej, podejmują mając
na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Inaczej rzecz ujmując obowiązkiem organów administracji publicznej jest zbadanie
wyczerpująco wszystkich okoliczności faktycznych związanych z prowadzoną sprawą. W toku
postępowania Organ w ten właśnie sposób, tworzy rzeczywisty obraz sprawy i uzyskuje
podstawę do zastosowania trafnego przepisu prawa, a co nieoderwalnie jest z tym związane,
wydania stosownego rozstrzygnięcia. Ścisły związek z realizacją, wspomnianej wyżej, prawdy
Mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania
Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.
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Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2018. poz. 2096 t.j. z dnia
2018.11.05 ze zm.
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obiektywnej ma realizacja, w szczególności w postepowaniu dowodowym, zasady
praworządności. Zasada praworządności, została zawarta w art. 6 k.p.a – jako pierwsza zasada
w Kodeksie, zgodnie z którą organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów
prawa.
Wskazany powyżej ścisły związek zachodzący pomiędzy tymi zasadami, podyktowany
jest tym, iż dla poprawnego zastosowania nomy prawnej niezbędne jest prawidłowe i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego przez prowadzący postępowanie organ administracji publicznej.
Jednocześnie wyjaśnić należy, iż z kolei organ kierując się normą prawa materialnego dokonuje
oceny, jakie fakty mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz czy niezbędne jest
ich udowodnienie, a także, co najważniejsze w kontekście niniejszego artykułu, jakie dowody
dla wykazania tych faktów są potrzebne.
Marginalnie zaznaczyć należy, iż zaniechanie przez organ podjęcia czynności
procesowych zmierzających do zebrania w sprawie pełnego materiału dowodowego,
a w konsekwencji tego zaniechana wydanie decyzji bez dokonania oceny wszystkich istotnych
dla sprawy dowodów, a tym samym ustalenia wszelkich istotnych okoliczności faktycznych,
skutkuje wadliwością wydanej decyzji administracyjnej278.
Natomiast sama ocena zgromadzonych w sprawie dowodów odbywać się musi zgodnie
z zasadą swobodnej oceny dowodów regulowaną w art. 80 k.p.a., czyli oceny, która winna być
dokonana z zachowaniem norm prawa procesowego oraz z zachowaniem reguł oceny.
Organ winien opierać się jedynie na zebranym materiale, a ocena powinna być oparta na
wszechstronnej analizie całokształtu materiału z uwzględnieniem tego, iż organ musi dokonać
oceny znaczenia i wartości dowodów, a rozumowanie, w wyniku którego organ ustala istotne
dla sprawy okoliczności faktyczne, powinno być zgodne z zasadami logiki279.
W tym miejscu zauważyć należy, iż Ustawodawca w art. 80 k.p.a. nie wyznacza organowi
administracji publicznej reguł oceny merytorycznej dowodów, co w bezpośredni sposób
wskazuje w postępowaniu statuować należy zasadę swobodnej oceny dowodów, na co również
wskazuje aktualna doktryna i orzecznictwo. Zasada ta polega na tym, „by organ przy ustalaniu
prawdy na podstawie materiału dowodowego nie był skrępowany żadnymi przepisami co do
wartości poszczególnych rodzajów dowodów i mógł swobodnie, tj. zgodnie z własną oceną
wyników postępowania dowodowego (wyjaśniającego) w danej sprawie ustalić stan faktyczny
(E. Iserzon [w:] Komentarz, 1970, s. 155)”280.
Zasada ta została wyrażona dobitniej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.)281, zgodnie z którym sąd ocenia wiarygodność
i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia
zebranego materiału. W § 2 tego przepisu Ustawodawca wskazał, iż na tej samej podstawie Sąd
oceni, jakie nadać znaczenie odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom
przez nią stawianym w przeprowadzeniu tego dowodu wbrew postanowieniu sądu. Tym samym
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r.II SA/Gd 262/19, LEX
nr 2688623.
279
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2019 r. II SA/Łd 31/19, LEX
nr 695407.
280
Wróbel A., Art. 80. W: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. System
Informacji Prawnej LEX, 2019.
281
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2019. poz. 1460 t.j. z dnia
2019.08.05 ze zm.
278
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Ustawodawca przyznał możliwość ustalenia negatywnych skutków procesowych w sytuacji nie
wykonania postanowienia sądu nakładającego na stronę zobowiązanie do przedstawienia
określonego dowodu.
Negatywnych skutków procesowych, o których mowa w art. 233 § 2 k.p.c, można
dopatrywać się w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony, w sytuacji
gdy organ wzywa stronę do uzupełnienia materiału dowodowego pod rygorem wydania decyzji
zgodnie z posiadanym przez organ materiałem dowodowym. W takiej sytuacji strona
postępowania w związku ze swoim zaniechaniem może spodziewać się negatywnych skutków
procesowych w postępowaniu bez narażenia się organu na zarzut braku ustalenia wszelkich
istotnych okoliczności faktycznych sprawy czy też braku zebrania w sposób wyczerpujący
materiału dowodowego.
Zaznaczyć również należy, iż organ administracji w toku prowadzonej sprawy bierze pod
uwagę również fakty powszechnie znane i znane mu z urzędu. Jednakże z uwagi, iż fakty
powszechnie znane i fakty znane organowi z urzędu nie wymagają przeprowadzenia dowodu,
organ ma jednak obowiązek o nich zakomunikować stronom282.
Środki dowodowe w postępowaniu administracyjnym
Ustawodawca w przepisie art. 75 § 1 k.p.a nakłada na organ administracji publicznej, przed
którym toczy się postepowanie, obowiązek dopuszczenia jako dowodu „wszystkiego, co może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem”. Jednocześnie expressis
verbis Ustawodawca wskazał, iż dowodem w postepowaniu może być wszystko jeżeli tylko
przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a jednocześnie nie jest sprzeczne z prawem.
Dalej wskazać należy, iż poprzez sformułowanie „w szczególności” Ustawodawca
wskazał, iż dowodem w postępowaniu może być wszystko, a zatem również i dowody nie
wymienione w art. 75 k.p.a ale pod warunkiem, iż materiał mający być dowodem spełnia
warunki wyrażone w zdaniu poprzedzającym. Inaczej rzecz ujmując art. 75 § 1 stanowi katalog
otwarty środków dowodowych i zawiera również przykładowe wyliczenie dowodów
w postępowaniu administracyjnym.
Ustawodawca jednocześnie, nie określił szczegółowo zasad i trybu korzystania ze
środków dowodowych nie wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Organ administracji publicznej przeprowadza dowód z telewizji, filmu, fotokopii, planów,
fotografii, rysunków, taśm dźwiękowych oraz lub płyt i innych przyrządów utrwalających albo
przenoszących obrazy lub dźwięki, odpowiednio stosując przepisy o dowodzie z oględzin oraz
o dowodzie z dokumentów (art. 308 k.p.c)283.
Zwrócić uwagę również należy, iż jako środki dowodowe w postępowaniu
administracyjnym mogą być dokumenty prywatne, polskie dokumenty urzędowe oraz
zagraniczne dokumenty urzędowe.
Dokumenty prywatne są to dokumenty pochodzące (wystawione) od osoby prywatnej.
Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Kodeks postępowania administracyjnego nie zawiera
definicji legalnej dokumentu prywatnego, jak i również moc dowodowa dokumentów
Hauser R., Olsznowski J., Piątek W., Sawczyn W., Skoczylas A, Postępowanie Administracyjne
i Sądowoadministracyjne z kazusami, R. Hauser, A. Skoczylas (red.) Warszawa, Wolters Kluwer, 2017, s. 119.
283
Wróbel A. Art. 75. W: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. System
Informacji Prawnej LEX, 2019.
282
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prywatnych jak i zagranicznych dokumentów urzędowych. Przykładowo, Ustawodawca w art.
245 k.p.c wskazał, iż dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej
stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte
w dokumencie.
Z kolei pojęcie dokumentów urzędowych zostało przez ustawodawcę zdefiniowane
w art. 76 k.p.a, zgodnie z którym dokumenty urzędowe są to dokumenty sporządzone przez
powołane do tego organy państwowe, w przepisanej formie, w ich zakresie działania lub przez
organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa lub
porozumienia spraw. Jednocześnie Ustawodawca dokumentom urzędowym, nadał zwiększoną
moc dowodową poprzez wskazanie w art. 76.k.p.a, iż dokumenty urzędowe stanowią dowód
tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Organ administracji publicznej musi zatem,
w postępowaniu wyjaśniającym, przyjąć za udowodnione to, co zostało stwierdzone w treści
dokumentu. Jest to domniemanie o zgodności oświadczenia organu, zawartego w treści tego
dokumentu, z prawdą. Jednocześnie domniemanie to, zgodnie z treścią § 3 może być obalone
poprzez przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu urzędowego284.
Innym środkiem dowodowym, wskazanym w Kodeksie postępowania
administracyjnego, a stosowanym równie często co dowód z dokumentów jest dowód z zeznań
świadka. Ustawodawca w art. 82 k.p.a zawarł ograniczenia niemożności bycia świadkiem.
Zgodnie z art. 82 k.p.a świadkami nie mogą być: niezdolne do spostrzegania lub
komunikowania swych spostrzeżeń, obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji
niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą (jeżeli nie zostały w trybie określonym
obowiązującymi przepisami zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy) oraz
duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi, a także zgodnie z art. 83 k.p.a Mediator
jedynie co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że
uczestnicy mediacji zwolnią go od obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.
Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej wynika przede wszystkim z przepisów
prawa. Jednocześnie Ustawodawca nie reguluje wszystkich zawodów funkcjonujących w życiu
społecznym. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej podyktowane jest troską
ustawodawcy o należyte spełnienie obowiązków wynikających z wykonywania konkretnej
działalności zawodowej i ma na celu utrzymanie w dyskrecji informacji pozyskanych
w związku z wykonywaniem tego zawodu i jego specyfiką285.
Główną zasadą jest, iż nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka.
Jednocześnie w Kodeksie postępowania administracyjnego zostały zawarte przepisy w zakresie
prawa odmowy złożenia zeznań w charakterze świadka, prawo to przysługuje małżonkowi
strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwie strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia,
jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sam świadek zgodnie z art. 83 § 2 k.p.a może odmówić odpowiedzi na pytania, jedynie
w sytuacji gdy odpowiedź mogłaby go narazić lub jego bliskich (małżonkowi, wstępnych,
Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe,
egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, 18 wydanie, M. Wierzbowski (red.) Warszawa, C.H. BECK, 2017
s. 121.
285
Rusinek M. 1.3. Źródła tajemnicy zawodowej. W: Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie
karnym. Oficyna, 2007.
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zstępnych i rodzeństwie, powinowatych pierwszego stopnia, osób pozostających ze stroną
w stosunku przysposobienia) na odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę
majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy
zawodowej. Organ administracji publicznej, prowadzący postępowanie ma obowiązek przed
odebraniem zeznania od świadka uprzedzić go o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na
pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
Innym środkiem dowodowym wskazanym w Kodeksie postępowania administracyjnego
są oględziny.
W tym miejscu przypomnieć należy, iż podstawowym uprawnieniem strony
w postępowaniu administracyjnym jej czynny udział w postępowaniu (art. 10 k.p.a.).
Na organie administracji publicznej spoczywa nie tylko obowiązek zawiadomienia strony
postępowania o jego wszczęciu i zakończeniu oraz o prawie do zapoznania się z materiałami
dowodowymi zebranymi w sprawie, ale również i obowiązek wezwania jej do udziału
w czynnościach postępowania wyjaśniającego celem zapewnienia stronie rzeczywistego
udziału w tych czynnościach (art. 79 § 1 i 2 k.p.a.).Skoro osoby trzecie, nie będące stroną, na
podstawie art. 85 § 2 k.p.a. zobowiązane są na wezwanie organu, w związku z prowadzonym
postępowaniem, okazać przedmiot oględzin, to tym bardziej obowiązek taki spoczywa na
stronie postępowania. Obowiązek ten nie ogranicza się do okazania przedmiotu oględzin tylko
urzędnikom przeprowadzającym tę czynność, ale także wszystkim zainteresowanym stronom
postępowania286.
Same oględziny dają stronie postępowania możliwość bezpośredniego i rzeczywistego
kontaktu ze źródłem dowodowym oraz zajęcia stanowiska na jego temat, zatem z tego właśnie
względu zasada czynnego udziału strony postępowania, przy oględzinach, ma szczególne
znaczenie. Organ prowadzący postępowanie przeprowadzając oględziny spisuje z nich protokół
(art. 67 § 2, pkt 3 k.p.a), ale wartość dowodową oględziny mają jedynie wówczas, kiedy
odbywają się przy obecności wszystkich zainteresowanych stron, bowiem podlegają ocenie
razem z ich wyjaśnieniami i oświadczeniami. Zatem samo odczytanie stronie postępowania
protokołu oględzin nie jest wystarczające, a niedopuszczenie strony do udziału w czynnościach
dowodowych, - również w przeprowadzonych oględzinach, skutkuje naruszeniem prawa
procesowego skutkującym obligacyjnym wznowieniem postępowania z powodu przesłanki
określonej w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a.
Dowód z opinii biegłego
Kolejnym środkiem dowodowym, wymienionym k.p.a, a nie wskazanym w powyższym
podrozdziale jest dowód z opinii biegłego. Zgodnie z art. 84 k.p.a organ administracji
publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii gdy w sprawie
wymagane są wiadomości specjalne. Zaznaczyć jednakże należy, iż inicjatywa powołania
biegłego w sprawie należy do organu administracji publicznej, jak i również do stron
postępowania287.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 marca 2009 r. II SA/Ke 18/09, LEX
nr 558427.
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Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe,
egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, 18 wydanie, M. Wierzbowski (red.) Warszawa, C.H. BECK, 2017
s. 121.
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Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego zgodnie z art. 84 k.p.a., co do zasady ma
charakter uznaniowy, ponieważ nie każdy stan faktyczny musi być ustalany w oparciu o takie
dowody. Z drugiej natomiast strony, gdyby organ prowadzący postępowanie posiadał nawet
w danej dziedzinie wiedzę specjalistyczną, Kodeks postępowania administracyjnego nie
wyklucza możliwości zwrócenia się do biegłego o sporządzenie stosownej opinii dla
pełniejszego wyjaśnienia stanu faktycznego288.
Biegły w oparciu o swoją specjalistyczną wiedzę z dziedziny na którą jest powołany,
sporządza opinię (ekspertyzę)co do stanu faktycznego.
Przepisy szczególne, jak Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami mogą nakładać na organ administracji publicznej obowiązek powołania
biegłego z konkretnej dziedziny do sprawy administracyjnej prowadzonej w tym przedmiocie.
Przykładowo, zgodnie z art. 145 u.g.n. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w
drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do
podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po
stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Ustalenie i wysokość opłaty
adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń
infrastruktury technicznej. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii
rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości (art. 146 Ustawa z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami289 dalej: u.g.n.).
Kodeks postępowania administracyjnego, i inne przepisy o charakterze procesowym nie
zawierają jakichkolwiek kryteriów kwalifikacji biegłego. Jedynym kryterium jest posiadanie
przez biegłego wiadomości specjalnych zatem biegłym być może każda osoba posiadająca
wykształcenie specjalne, jak i również praktyk nie mający takiego wykształcenia, a który
posiada potrzebne organowi wiadomości290. Jak już wspomniano powyżej przepisy szczególne,
jak ustawa o gospodarce nieruchomościami, mogą nakładać na organ obowiązek powołania
biegłego wpisanego na przewidzianą przepisami prawa listę biegłych lub posilającego
konkretne uprawnienia zawodowe i wiedzę np. rzeczoznawcę majątkowego. Wyjaśnić należy,
iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
uprawnienie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego może uzyskać osoba, która:
ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo (przeciwko
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi
sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe,) ma wyższe wykształcenie, ukończyła
studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości, odbyła praktykę w zakresie wyceny
nieruchomości lub posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną
nieruchomości, przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdała
egzamin. Ustawodawca poprzez określenie wymogów, jakie muszą spełniać kandydaci na

Martysz Cz. Art. 84. W: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1103, wyd. III. LEX, 2010.
289
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2018. poz. 2204 t.j. z dnia
2018.11.26 ze zm.
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Wróbel A., Art. 84. W: Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el. 2019.
288

98

PRAWO I ADMINISTRACJA W XXI WIEKU. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

rzeczoznawców majątkowych daje swojego rodzaju gwarancję o ich przygotowaniu
zawodowym.
W zakresie metody pracy biegłych wskazać należy, iż, zgodnie z wypracowaną linią
orzeczniczą przeprowadzona przez biegłego wizja lokalna na nieruchomości nie stanowi
dowodu w sprawie. Należy ją traktować jedynie jako czynność rzeczoznawcy majątkowego
(jako czynność techniczną) poprzedzającą sporządzenie operatu szacunkowego. Dowodem
w sprawie jest wyłącznie opinia biegłego, - operat szacunkowy, przy sporządzaniu którego,
o ile biegły nie potrzebuje żadnych informacji od stron, ich obecność nie jest konieczna. Zatem
udział strony w postępowaniu dowodowym polegającym na sporządzeniu opinii biegłego jest
zagwarantowany, poprzez możliwość odniesienia się strony postępowania do tej opinii po jej
sporządzeniu, a przed rozstrzygnięciem sprawy przez organ291.
Pozostaje zatem jeszcze jedna kwestia do rozstrzygnięcia, czy organ administracji
publicznej może oceniać opinię biegłego, skoro stanowi ona wiadomości specjalne.
Wypracowana została linia orzecznicza, zgodnie z którą operat mający charakter opinii
biegłego, w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a., podlega ocenie przez organ, jak każdy inny środek
dowodowy, co do zasady z wyłączeniem zagadnień należących do sfery wiadomości
specjalnych, gdyż tej materii organ nie bada ponieważ dysponuje nią tylko biegły. Jednakże nie
oznacza, że organ prowadzący postępowanie może dokonując oceny operatu szacunkowego
ograniczyć się do przytoczenia treści postanowień operatu, lecz winien rzetelnie ocenić jego
wiarygodność i zupełność. Na organie prowadzącym postępowanie ciąży zatem obowiązek
dokładnego zbadania operatu szacunkowego pod względem zgodności ze stosowanymi
przepisami oraz pod kątem informacji niezbędnych dla uznania jego prawidłowości
i przydatności w danej sprawie292.
Dalej wskazać należy, iż oprócz oceny przeprowadzonej przez organ oraz
wypowiedzenia się stron postępowania w zakresie opinii biegłego, możliwe jest także
podważenie opinii. Podważenie prawidłowości operatu szacunkowego może nastąpić tylko
w ramach oceny dokonywanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych na
podstawie art. 157 ust. 1 u.g.n. Zatem, jeżeli strona ma zastrzeżenia co do rzetelności
i prawidłowości wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, to może
skorzystać z możliwości oceny operatu przez organizację zawodową rzeczoznawców
majątkowych. Nie można przyjąć, że obowiązek taki obciąża każdorazowo organ, w sytuacji
gdy strona kwestionuje operat. O potrzebie weryfikacji operatu przez organ, na podstawie
art. 157 ust. 1 u.g.n., decyduje nie stanowisko strony, lecz powstanie po stronie organu
uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości jego sporządzenia. Nie można oczekiwać od
organu by występował do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, gdy nie ma
on wątpliwości co do prawidłowości operatu293.
Nadmienić również należy, iż obecne przepisy Art. 194 do 195a u.g.n. zawiera przepisy
z zakresu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, postępowanie z tytułu
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 października 2007 r. II SA/Łd 797/07,
LEX nr 385391.
292
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 r. II SA/Gd 648/18, por.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2019 r.II SA/Gl 726/18, LEX nr
2612944, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 października 2018 r. II SA/Wr
462/18, LEX nr 2570842.
293
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2019 r. I OSK 2356/17, LEX nr 2716144.
291
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Zakończenie, wnioski de lege lata i de lege ferenda
Podsumowując powyższe, de lege lata, wskazać należy iż opinia biegłego stanowi dowód
w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym ukierunkowana jest na pozyskanie
informacji dla celów procesowych o charakterze specjalnym, których może dostarczyć jedynie
biegły posiadający wiedzę, doświadczenie z konkretnej dziedziny, zatem stanowią dowód
o szczególnym znaczeniu dla wyników postępowania. Organ administracji publicznej sądy oraz
organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, oceniają
wiarogodność i moc dowodową opinii biegłego według własnego przekonania, a także
w zestawieniu z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.
Organ, administracji publicznej, Sąd, a także organy prowadzące postępowanie
przygotowawcze w sprawach karnych oceniają opinię biegłego z uwzględnieniem zasad
prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, pod względem
formalnym, spójności, zgodności ze stosowanymi przepisami, pod kątem informacji
niezbędnych dla uznania jego prawidłowości w danej sprawie. Stroną także przysługuje prawo
wypowiedzenia się do opinii biegłego, jak do każdego innego dowodu zgromadzonego
w sprawie, jednakże jedynie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, wobec
rzeczoznawców majątkowych, przewidują możliwość jej weryfikacji przez organizację
odpowiedzialności zawodowej, - dysponującą wiadomościami specjalnymi jak i rzeczoznawca
majątkowy. Jako wnioski de lege ferenda należy rozważyć możliwość wprowadzenia
weryfikacji opinii przez organizację odpowiedzialności zawodowej także wobec innych
biegłych, a niżeli rzeczoznawcy majątkowi. Jednakże tego typu zmiany wymagają szerokiej
analizy obowiązujących przepisów prawa w toku trwających prac nad ustawą o biegłych.
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EXPERT IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS WHETHER ADDITIONAL REGULATIONS ARE
NEEDED
Summary: In administrative proceedings, expert opinion is one of the basic measures evidence referred to in
Article 75 of the Code of Civil Procedure A public administration authority may apply to an expert opinion, if
special information is required in the case. Recipes special, such as the Real Estate Management Act, may impose
an obligation on an authority expert opinion. The real estate value is estimated real estate appraiser. Obtaining the
qualifications of a property appraiser is specified in Regulation of the Minister of Infrastructure and Development
of March 11, 2014 on broadcasting professional qualifications in the field of real estate appraisal. The author
touches on his article topics such as the impact of a party to an expert's opinion, the possibility and scope of
verification expert opinion by a party to the proceedings, as well as an assessment of the probative value of the
opinion carried out by the authority. In the article, the author also cites the established case-law in Poland,
concerning experts in administrative proceedings as well as indicates the conclusions of de lege lata and de lege
ferenda.
Keywords: Expert, opinion, expertise.
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Monika Zająkała294
ASPEKTY PRAWA ROLNEGO
Streszczenie: Prawo rolne jest jedną z gałęzi prawa, która jest kluczowa dla działalności rolnej w Polsce. Pozwala
zarządzać strukturą agrarną w kraju, rynkami rolnymi oraz przetwarzaniem płodów rolnych. Przepisy prawne
określają podstawę ustroju rolnego w Polsce, którą są rodzinne gospodarstwa rolne. Obserwowane w ostatnich
latach zmiany na wsi wymusiły rozszerzenie podstawowych definicji prawa rolnego. Celem niniejszej pracy jest
analiza najważniejszych aspektów prawa rolnego oraz czynników wpływających na zmiany agrarne w Polsce
w aspekcie zmian społecznych i ekonomicznych na polskiej wsi. Analiza pokazuje, że szczególnie po wejściu
Polski do Unii Europejskiej konieczne stało się uregulowanie kwestii prawnych oraz dostosowanie przepisów
rolnych do unijnych rozporządzeń. Polskie rolnictwo zmieniło się i otworzyło na nowe możliwości.
Słowa kluczowe: prawo rolne, rolnictwo, przepisy.

Wstęp
Rolnictwo jest prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki rolnej. Pomimo przemian
politycznych, społecznych i prawnych niezmienny pozostaje rodzinny charakter gospodarstw
rolnych, co stanowi podstawę ustroju rolnego w Polsce. Krajowe gospodarstwa rolne cechuje
duże rozdrobnienie i niewielka średnia powierzchnia. Grunty rolne stanowiące miejsce pracy
rolników są własnością prywatną lub stanowią zasoby własności rolnej skarbu państwa.
Organem zarządzającym państwowym majątkiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
którego zadaniem jest rozdysponowywanie posiadanych gruntów rolnych na rzecz rolników
prowadzących działalność na terenie kraju. Zadanie to jest jednym z kluczowych
dla gospodarki rolnej i szansą rozwoju dla niewielkich gospodarstw rodzinnych. Aktualnie
w zasobie znajduje się blisko 1400 tys. ha ziemi rolnej, z czego blisko 75% jest dzierżawione
rolnikom. Od dwóch lat główną formą zagospodarowania jest dzierżawa oparta na przetargach
ofertowych i licytacyjnych. Sprzedaż państwowych gruntów mocą ustawy jest obecnie
zablokowana. Polityka instytucji ma na celu powiększanie rodzinnych gospodarstw rolnych
oraz zachęcanie młodego pokolenia do ich przejmowania po rodzicach.
Wejście Polski do Wspólnoty Europejskiej wymusiło konieczność rozszerzenia
wybranych definicji prawa rolnego. Znormalizowane unijne dyrektywy, oparte na podstawie
artykułu 288 Traktatu z Lizbony, mające za zadanie tworzenie harmonii wśród wspólnoty UE
stawią także podstawę do ustalania krajowych przepisów prawnych295. Ich zapisy umożliwiają
także ubieganie się o unijne dotacje i dofinansowania, a także wyznaczają podstawowe
obowiązki dla osób prowadzących działalność rolną celem ochrony środowiska naturalnego
oraz zwierząt i ludzi.
Celem rozdziału jest przegląd najważniejszych aspektów prawa rolnego, ocena wpływu
wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz aktualnej sytuacji w obrocie ziemi rolnej, także
poznanie czynników decydujących o zmianach na polskiej wsi.

Magister inżynier, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
295
www.pkn.pl/polskie-normy/normy-prawo/dyrektywy-ue
294
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Gospodarstwo rolne jako podstawa ustroju rolnego
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej gospodarstwa rodzinne są podstawą ustroju
rolnego w naszym kraju296. Pomimo, że gospodarstwa rolne na całym świecie uznawane są jako
podstawa rolnictwa, często definiowane są w odmienny sposób. Łączy je, wbrew różnicom
w definicjach oraz ekonomicznych i społecznych zmianach, niezmienny od wielu pokoleń
rodzinny charakter. W tym ujęciu gospodarstwo jest nie tylko podstawową jednostką
produkcyjną, ale także miejscem bytowania rodziny rolniczej i podstawowym źródłem
dochodu. Gospodarstwa rolne ściśle połączone z gospodarstwami domowymi swoją
działalność sprowadzają do produkcji pożywienia i zaspokajania potrzeb żywnościowych
społeczeństwa całego świata.
Mnogość i różnorodność definicji gospodarstwa rolnego wynika z odrębnych regulacji
prawnych na potrzeby instytucji związanych w rolnictwem. Niektóre z nich pomijają wymóg
minimalnej powierzchni. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym297 gospodarstwo rolne to grunty
rolne i leśne, budynki lub części budynków wraz z maszynami, urządzeniami i inwentarzem
pod warunkiem stanowienia zorganizowanej całości. Kryterium powierzchni gospodarstwa dla
celów podatkowych, ubezpieczeniowych czy statystycznych pozwala upraszczać procedury
prowadzone przez poszczególne instytucje i eliminować zjawisko ‘sztucznego’ podziału
gospodarstw. Rolnikiem w świetle obowiązujących przepisów ubezpieczeniowych jest ten, kto
posiada gospodarstwo rolne i prowadzi w nim działalność rolniczą. Właściciele gospodarstw
rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara przeliczeniowego podlegają obowiązkowemu
ubezpieczeniu społecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ustawa
rozszerza osoby uprawnione do korzystania z ubezpieczeń KRUS o małżonków i domowników
rolnika, którzy pracują w gospodarstwie rolnym. Dla organów podatkowych gospodarstwo
rolne to użytki rolne zajmujące minimum hektar fizyczny lub przeliczeniowy.
Wejście Polski do Unii Europejskiej wymusiło konieczność rozszerzenia definicji
gospodarstwa rolnego. Unijne przepisy za gospodarstwo rolne uważają jednostkę posiadającą
co najmniej 1 hektar gruntów, które utrzymywane są w wysokiej kulturze rolnej przy
jednoczesnej trosce o ochronę środowiska298.
W ciągu ostatnich piętnastu lat liczba gospodarstw się zmniejszyła, lecz wzrosła ich
średnia powierzchnia. Przejmowanie niewielkich, często nierentownych farm przez rolników
posiadających większe gospodarstwa sprzyja dalszemu rozwojowi, również w aspekcie
pozyskiwania funduszy europejskich. W związku z ich znacznymi różnicami w gospodarce
rolnej w różnych regionach kraju wprowadzono alokację środków na działania inwestycyjne.
Stwarza to warunki rozwoju dla rejonów typowo rolniczych, gdzie obserwuje się rosnące
zainteresowanie korzystania z środków pomocy publicznej299.
Obrót nieruchomościami rolnymi, będącymi własnościami prywatnymi reguluje ustawa
o kształtowaniu ustroju rolnego. Przez nieruchomość rolną w myśl Kodeksu cywilnego rozumie
się nieruchomości rolne z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne.
296

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r (Dz.U.1997 r. nr 78, poz. 483).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r, nr 16, poz. 93).
298
Z. Kołoszko-Chomentowska, L. Sieczko, Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej,
Ekonomia i Zarządzanie 2014, 1, s. 97-111.
299
A. Szeląg-Sikora, M. Cupiał, Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych na
inwestycje techniczne w gospodarstwach rolniczych, Inżynieria Rolnicza 2010, 2(120), s. 193-200.
297
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Kodeks cywilny tłumaczy nieruchomość rolną jako miejsca, które są lub mogą być
wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej300. Ustawa
nie obejmuje wszystkich nieruchomości. Prawa tego nie stosuje się do nieruchomości
mniejszych niż 30 arów, nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, oznaczonych jako
stawy w minimum 70% całkowitej powierzchni, będących w Zasobie Zasobu Własności
Skarbu Państwa, sprzedanych z Zasobu Skarbu Państwa, gruntów oznaczonych w ewidencji
jako grunty rolne zabudowane do pół hektara, które na dzień 30 kwietnia 2016r.
zagospodarowane były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia
niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi
umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na ogródek przydomowy pod
warunkiem, że tworzą one zorganizowaną całość gospodarczą. Ustawa nie obejmuje także
nieruchomości rolnych, które z dniem 30 kwietnia 2016 roku w decyzjach o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne oraz terenów
znajdujących się w granicach miast301. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest organem
powołanym w 2017 roku, którego jednym z najważniejszych zadań jest gospodarowanie
zasobem. Głównymi zdaniami instytucji w tym zakresie jest rozdysponowywanie gruntów
poprzez organizację przetargów, rozpatrywanie wniosków dotyczących gruntów państwowych,
prowadzenie wykupu na zasadzie pierwokupu, wydawanie zgód administracyjnych na zbycie
innym osobom nieruchomości rolnych, jeżeli były użytkowane przez okres krótszy niż 5 lat
oraz kontrola zobowiązań nabywców gruntów rolnych z zasobu.
Polityka rolna kieruje się w stronę rozdysponowywania gruntów rolnych dla rolników
faktycznie wykonywujących zawód i walki z nielegalnym obrotem ziemią rolną. W związku
z tym wyróżnia się cztery podstawowe kryteria klasyfikacji nieruchomości rolnej. Pierwsze
z nich dotyczy charakteru nieruchomości. Aby zyskała ona miano rolnej musi widnieć
w ewidencji jako nieruchomość gruntowa. Kolejnym kryterium ułatwiającym kwalifikację jest
kryterium przeznaczenia, w którym grunty muszą być przystosowane do produkcji rolnej.
Nieruchomość rolną wyróżnia również położenie poza granicami miast, a także kryterium
wielkości określone przez ustawodawców.
Polityka kraju i wspólnoty Unii Europejskiej zachęca do przekazywania gospodarstw
młodym rolnikom. Najczęściej odbywa się to na drodze umowy darowizny dzieciom gruntów
rolnych przez rodziców. Forma ta wpisuje się w formę przekazywania gospodarstw rolnych
„Inter vivios”, jako czynności prawnych podejmowanych za życia rolnika. Obok darowizn
pomiędzy najbliższymi członkami rodziny wyróżnia się także umowę dożywocia, umowę
z następcą prawną ( również spoza rodziny) oraz umowy dzierżawy wieloletniej w zamian za
rentę. Inną formą przekazywania gospodarstw rolnych jest „mortis causa”, czyli umowa
dziedziczenia, do której dochodzi po śmierci właściciela gospodarstwa rolnego302.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U.2019.0.1145, art.46).
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Prawo polskie, a prawo europejskie
Od lat przepisy prawa krajowego opierają się na europejskich rozporządzeniach. Od momentu
wejścia Polski do Unii Europejskiej konieczne stało się respektowanie prawa europejskiego.
Ten aspekt prawa jest szczególnie ważny dla prawa rolnego , ponieważ prawie połowa unijnym
dyrektyw i rozporządzeń jest bezpośrednio lub pośrednio związana z rolnictwem. Stosowanie
prawa wspólnotowego dokonywane jest na podstawie trzech podstawowych procesówautowykonywalności, harmonizacji oraz formułowania nowych oraz modyfikowania
istniejących pojęć. Niestety niejednokrotnie łączenie dwóch źródeł prawnych niesie za sobą
konflikty i problemy. Do największych niedogodności dochodzi, gdy prawo krajowe
i europejskie jest odmienne. W większości przypadków podczas rozwiązywania niejasności
determinuje prawo Unii Europejskiej. Problemem związanym z wprowadzeniem regulacji
unijnych bywa bariera językowa, przez którą rozumieć należy nierozumienie nowych pojęć
oraz kłopoty z tłumaczeniami na język ojczysty. Wejście Polski do Unii Europejskiej
i możliwość korzystania z rolników z unijnych programów pomocowych spowodowała
pojawienie się nowych pojęć takich jak: beneficjent, lokalna strategia rozwoju czy wskaźników
typu ESU czy GVA. Bez wątpienia zjawiska europeizacja prawa, z którym obecnie mamy do
czynienia jest procesem ciągle się rozwijającym, którego nie można zatrzymać. Podstawową
zaletą zjawiska jest fakt, że pomimo wewnętrznych problemów realizowany jest cel
ujednolicenia definicji, pojęć oraz zasad. Dzięki temu minimalizuje się problemy związane
z interpretacją przepisów. Konieczne zatem jest dostosowanie polskiego prawa do norm
europejskich realizowane choćby poprzez odnalezienie odpowiedników dla nazw
zagranicznych. Ponadto krajowe regulacje prawne nie mogą kolidować z ustawami
europejskimi303.
Zmiany w prawie rolnym powodowane są przez czynniki globalne, regionalne i ściśle
lokalne. Do czynników o największym zasięgu należy zaliczyć globalny kryzys gospodarczy,
którego efektem są niestabilne rynki rolne oraz zmienny popyt i podaż. Ważnym aspektem stało
się także zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z tym konieczność
zagwarantowania żywności miliardom ludzi oraz troska o rolnictwo wymusiła ochronę sektora
rolnego prawem międzynarodowym. Cele te realizowane są między innymi w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej. Do jednych z ważniejszych subwencji WPR należą płatności
bezpośrednie, które są corocznie przyznawane rolnikom do produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Ich głównym celem jest podwyższanie dochodu rolników oraz troska o utrzymywanie wysokiej
kultury rolnej. Każdego roku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa trafia około
1,4 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Ilość corocznie składanych wniosków
od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej ulega zmniejszeniu, co ma związek
ze zwiększaniem się średniej powierzchni i likwidacją niewielkich, nierentownych
gospodarstw rolnych. Kolejnym uwarunkowaniem prawa rolnego jest zmiana jego systemu
tworzenia. Europejskie przepisy wskazują, że prawo rolne ma być ustanawiane przy udziale
Parlamentu Europejskiego. Pozwala to na skuteczniejsze realizowanie polityki rolnej w ramach
WPR, która nastawiona ma być na sprawiedliwą alokację środków pieniężnych pomiędzy

P. Czechowski, A. Niewiadomski, Wybrane pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego
prawa rolnego, Studia Iuridica Agraria, Tom 11, s. 25-37.
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członków Unii, podziału funduszy służących ochronie środowiska naturalnego
i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także walkę z wahaniami na rynkach.
Zmiany prawa rolnego w ostatnich latach wynikają z europeizacji i rozwoju rolnictwa.
Kierowanie prawa krajowego w stronę prawa europejskiego pozwala na większą regulację
przepisów. Im więcej obszarów rolnictwa objęte jest Wspólną Polityką Rolną, tym można
mówić o większej dynamice zmian. Na ostateczny charakter prawa rolnego, obok postanowień
Unii Europejskiej wpływ ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz sądy304.
Determinanty zmian w prawie i życiu rolników
W ostatnim czasie na polskiej wsi zachodzą duże zmiany. Wieś nie jest już niewielką jednostką,
w której obserwuje się liczne migracje do miast. Od wielu lat wieś staje się miejscem do życia
i pracy wielu młodych ludzi. Wątpliwości nie pozostawiają europejskie statystyki, w których
polscy rolnicy są jedną z najmłodszych grup w całej Unii Europejskiej305. Fakt ten wynika
w dużej mierze z możliwości rozwoju, o którym decydują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
Wewnętrzne determinanty zmian wynikają bezpośrednio z prowadzonej działalności
i osobistego nastawienia. Najważniejsze z nich to:
• aktualny profil produkcji w gospodarstwie,
• wielkość gospodarstwa i jego rozłóg,
• lokalizacja gospodarstwa,
• jakość gleb,
• wielkość stada,
• stan wyposażenia gospodarstwa w maszyny rolnicze i urządzenia,
• wykształcenie rolników i domowników,
• wiek rolnika,
• sytuacja materialna gospodarstw,
• liczba posiadanych zobowiązań: kredytów, zadłużeń,
• jakość środowiska naturalnego,
• osobiste nastawienie do procesu zmian,
• wsparcie rodziny.
Czynniki te w istotny sposób decydują o możliwościach zmian. Jednakże rozpoczęcie
tego procesu nie jest możliwe bez wpływu czynników zewnętrznych. Należą do nich:
• alokacja środków unijnych,
• wymogi formalne,
• stawiane warunki otrzymania wsparcia,
• rozporządzenia i ustawy,
• działalność instytucji państwowych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa),
• kompetencje urzędników,
Budzinowski R., Suchoń A., Błażejewska K. 2011. Rozwój prawa rolnego w ostatnich latach. Przegląd prawa
rolnego. 2(9): 35-59.
305
Kusz D. 2007. Działalność inwestycyjna gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego. 2(17), s. 89-97.
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• zdolność kredytowa,
• region kraju,
• popyt i podaż na płody rolne,
• lokalizacja firm rolniczych,
• możliwość finansowania fabrycznego.
Wpływ obu rodzajów czynników pozwala na realizację założeń i rozpoczęcie procesu zmian306.
Podsumowanie
Ustrój rolny w Polsce opiera się na rodzinnych gospodarstwach rolnych. Rolnicy gospodarują
na gruntach będących własnością prywatną oraz należących do Skarbu Państwa. Rodzinny
charakter farm pozwala na przekazywanie gospodarstw z pokolenia na pokolenie, zarówno
za życia oraz po śmierci właścicieli. Osoby prowadzące działalność w rolnictwie zobowiązane
są do przestrzegania przepisów prawa rolnego, które kształtowane jest nie tylko krajowymi
przepisami, ale także założeniami Wspólnoty Europejskiej. Realizuje ona Wspólną Politykę
Rolną dla zachowania wysokiej kultury rolnej, produkcji żywności na odpowiednim poziomie
przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne. Wszystkie te zachowania wpisują się
w założenia rolnictwa zrównoważonego, wykorzystującego zasoby w takim stopniu, by nie
ucierpiały na tym przyszłe pokolenia. Rozszerzanie prawa krajowego o unijne dyrektywy
otwiera przed rolnikami szansę rozwoju, unowocześnienia swoich gospodarstw oraz
wyrównania szans z farmerami zagranicznymi. Korzystanie z działań inwestycyjnych
umożliwia zmiany strukturalne i pokoleniowe na wsi. Dotacje i dofinansowania wpływają na
sytuację ekonomiczną, poprzez właściwe zastosowanie postępu biologicznego i technicznego.
Wspieranie rolniczych inwestycji jest konieczne, aby utrzymać podstawową i strategiczną rolę
rolnictwa dla świata, czyli wyżywienia ludności świata, przy jednocześnie obserwowanym
kryzysie branży. Stawiane wymagania oraz założenia programów operacyjnych uwzględniają
ograniczenie wpływu działalności rolnej na zmiany klimatyczne i środowiskowe.
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AGRICULTURAL LAW ASPECTS
Summary: Agricultural law is one of the branches of law that is crucial for agricultural activity in Poland. It allows
to manage the agrarian structure in the country, agricultural markets and the processing of agricultural products.
Legal regulations define the basis of the agricultural system in Poland, which are family farms. The changes
observed in recent years in rural areas have forced the extension of basic definitions of agricultural law. The aim
of this paper is to analyze the most important aspects of agricultural law and factors influencing agrarian changes
in Poland in the aspect of social and economic changes in Polish rural areas. The analysis shows that especially
after Poland's accession to the European Union, it became necessary to regulate legal issues and adjust agricultural
regulations to EU regulations. Polish agriculture has changed and opened up to new opportunities.
Keywords: Agricultural law, agriculture, regulations.
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Joanna Zdanowska307
DZIAŁANIA KONTROLNE I NADZÓR INSTYTUCJI
PAŃSTWOWYCH I SPOŁECZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY
Streszczenie: Polski system ochrony pracy opiera się na nadzorze państwowym i społecznym. Nadzór oraz
kontrolę przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy, a w zakresie przestrzegania
zasad higieny pracy - Państwowa Inspekcja Sanitarna. Natomiast w strukturach zakładu pracy kontrolę nad
przestrzeganiem zasad prawa pracy sprawuje społeczna inspekcja pracy. Celem niniejszego opracowania było
wskazanie zasad współdziałania tych instytucji.
Słowa kluczowe: ochrona pracy, instytucje państwowe i społeczne, współpraca.

Wstęp
Po rewolucji przemysłowej w wielu państwach cywilizowanych powołano wyspecjalizowane
organy administracji państwowej, których zadaniem była ochrona osób zatrudnionych przed
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy308. Zagrożenia te ujęte zostały szeroko,
nie tylko jako ochrona pracowników przed ujemnym wpływem środowiska pracy, ale także
wszelkimi naruszeniami przysługujących im praw309. Głównym celem podjętych działań była
eliminacja lub ograniczenie wszelkich czynników prowadzących do zmniejszenia lub
całkowitego pozbawienia osób zdolności do pracy.
Od początku działania służb inspekcji pracy widoczne było zróżnicowanie ich systemów
organizacyjnych w poszczególnych krajach. Jak wskazuje D. Makowski analiza rozwiązań
prawnych dała podstawę do wyodrębnienia trzech wiodących modeli ich organizacji. Pierwszy
z nich zakładał, iż całość funkcji kontrolnych i nadzorczych zostaje powierzona jednej w sensie
instytucjonalno-podmiotowym inspekcji pracy. Model taki stosowano m.in. w Polsce, Bułgarii,
Estonii, Grecji, Włoszech. Drugi rozwiązanie polegało na utworzeniu i funkcjonowaniu jednej
ogólnej inspekcji pracy, w ramach której wyodrębniono specjalne sekcje lub służby
inspekcyjne podlegające nadzorowi władzy rządowej. Model taki znalazł zastosowanie m.in. w
Danii, Finlandii, Irlandii, Norwegii i Szwecji. Jeszcze inny model zakładał funkcjonowanie
całkowicie odrębnych służb inspekcji pracy, nad którymi nadzór sprawowały różne instytucje
władz rządowych. Model taki widoczny był we Francji i Wielkiej Brytanii. Co istotne,
w niektórych krajach inspekcja pracy podlegała władzom lokalnym, a nie władzom
centralnym310.
Z uwagi na różnorodność stosowanych rozwiązań w zakresie organizacji inspekcji pracy
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podjęła działania mające na celu wskazanie
optymalnego rozwiązania. W ich wyniku wydała w 1923 roku postulat uznający, iż inspekcja
powinna pozostawać pod bezpośrednią i wyłączną kontrolą centralnej władzy państwowej,

Dr, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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pracy jako instytucja państwowego nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, Wyd. UŁ, Łódź 2017, s. 12.
309
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a nie kontrolą władz lokalnych311. Postulat ten uzyskał charakter wiążący dopiero w 1947 roku
na mocy Konwencji nr 81 o inspekcji pracy w przemyśle i handlu, której zakres poszerzono
przyjętym w 1995 roku protokołem dotyczącym sektora usług pozahandlowych312. Samym
modelom organizacji nadzoru pracodawcy więcej miejsca poświęcono w Konwencji nr 129
z dnia 25 czerwca 1969 r. o inspekcji pracy w rolnictwie313, której zakres należy stosować
rozszerzająco.
Obecnie w Polsce system ochrony pracy opiera się na nadzorze państwowym oraz
społecznym. Nadzór oraz kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym zasad i przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje na mocy art. 18 (4) Kodeksu Pracy (K.p.)314
- Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Kompetencje kontrolne i nadzorcze w zakresie
przestrzegania zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunków
środowiska pracy ustawodawca powierzył Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast
w strukturach zakładu pracy kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy sprawuje społeczna inspekcja pracy. Celem niniejszego
opracowania jest wskazanie zadań oraz zasad współdziałania podmiotów powołanych do
kontroli i nadzoru przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności
zatrudnienia w zakładzie pracy.
Zasady działania i zadania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
Państwowa Inspekcji Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Tak sprecyzowane zadania stanowią uzupełnienie celu ogólnego wynikającego z art. 24
Konstytucji, w myśl którego praca znajduje się pod ochroną państwa, a nadzór nad warunkami
jej wykonywania sprawują określone instytucje państwowe.
Państwowa Inspekcja pracy jest niewątpliwie wiodącą instytucją kontroli i nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów prawa pracy. Zasady jej działania zostały określone w ustawie
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy315. Ustawodawca nie zawarł co prawda
legalnej definicji PIP, nie określił też wprost czy jest to urząd państwowy, niemniej jednak
wskazał jej status pośrednio, poprzez powierzenie wykonywania zadań aparatu państwowego
– w tym organu administracyjnego316. PIP została podporządkowana Sejmowi, a nadzór nad
nią sprawuje Rada Ochrony Pracy.
Kompetencje inspekcji pracy nie ograniczają się wyłącznie do kontroli. K. Baran
wskazuje następujący ich podział:
1. kontrolno – nadzorcze – obejmujące m.in. nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów
prawa pracy, głównie w zakresie przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia
za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów,
311
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uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych
i osób niepełnosprawnych, kontrolę legalności zatrudnienia i wykonywania pracy
zarobkowej, w tym również przez cudzoziemców (art. 10 ust. 1 pkt. 1,3,4 uPIP);
2. prewencyjno – informacyjne – polegające m.in. na kontroli legalności zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej i wykonywania pracy przez cudzoziemców (art. 10 ust. 4 uPIP) oraz
powiadamianiu o naruszeniu przepisów prawa właściwych organów wskazanych
w art. 37 ust. 2 i 3 uPIP oraz art. 19 ust. 1 pkt 8 i 9 uPIP;
3. opiniodawczo – doradcze – polegające m.in. na udzielaniu porad służących ograniczaniu
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, opiniowaniu projektów aktów prawnych
z zakresu prawa pracy i inicjowaniu prac legislacyjnych w tej dziedzinie (art. 10 ust. 1
pkt. 7 lit. e, pkt 10, art. 18 ust. 1 pkt 5 uPIP);
4. szkoleniowe – w zakresie prowadzenia szkoleń i instruktażu oraz udzielania pomocy
w szkoleniu społecznych inspektorów pracy (art. 14 ust. 3 uPIP), a także organizowanie
i prowadzenie szkolenia inspektorów pracy i szkoleń w zakresie bhp (art. 18 ust. 1 pkt 7
uPIP);
5. procesowe – uprawniające m.in. do wnoszenia powództw, a za zgodą osoby
zainteresowanej do uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach
o ustalenie istnienia stosunku pracy (art. 10 ust. 1 pkt 11 uPIP);
6. orzecznicze – polegające m.in. na nadawaniu i cofaniu uprawnień rzeczoznawcy do
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 18 ust. 1 pkt 11 uPIP) oraz rozpatrywaniu
odwołań od nakazów i innych decyzji inspektorów pracy (art. 19 ust. 1 pkt 5 uPIP);
7. śledcze – obejmujące m.in. możliwość ścigania wykroczeń przeciwko prawom
pracownika (art. 10 ust. 1 pkt 15 uPIP)317.
Z uwagi na tak szeroki zakres kompetencji PIP należy uznać za organ wielofunkcyjny,
realizujący zadania administracji publicznej.
Zakres podmiotowy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy został określony szeroko.
Podlegają jej nie tylko pracownicy, ale także także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy
i inne jednostki organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne,
w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na
podstawę świadczenia tej pracy, podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej, a także przedsiębiorcy
określeni w art. 13 uPIP.
Państwowa Inspekcja Pracy dokonuje kontroli pracodawców w zakresie przestrzegania
prawa pracy. Nadzoruje również zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom
wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez
pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest
świadczona. Nadto nadzoruje podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne
na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych, osobom
przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym pracę
żołnierzom w służbie czynnej oraz studentom i uczniom (art. 10 ust. 2 uPIP).
W razie stwierdzenia naruszeń prawa pracy lub legalności zatrudnienia Państwowa
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Inspekcja Pracy jest uprawniona do stosowania środków prawnych o charakterze władczym
będących decyzjami administracyjnymi zwanych nakazami oraz środków pokontrolnych
niemających charakteru władczego. Nakazy mogą być wydawane w przedmiocie m.in.
usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nakazania
ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku, nakazania wykonania
badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, a także
wstrzymania prac lub działalności, wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, gdy
naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych
osób, zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz nakazania
pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia
przysługującego pracownikowi. W wyżej wymienionych przypadkach poza dwoma pierwszym
nakaz podlega natychmiastowemu wykonaniu (art. 11 u PIP). Warto zauważyć, że żadna inna
inspekcja w Polsce nie ma zagwarantowanego tak szerokiego zakresu nadania własnym
decyzjom w I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności jeszcze przed wniesieniem
środka odwoławczego przez stronę318.
Działania kontrolne przeprowadzane są przez inspektorów pracy, powołanych w ramach
właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. W toku postępowania inspektorzy
zostali wyposażeni w liczne uprawnienia określone w art. 23 uPIP. Maja oni możliwość
m.in. swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz
przebiegu procesów technologicznych i pracy, żądania pisemnych i ustnych informacji
w sprawach objętych kontrolą, okazania określonych dokumentów, przedłożenia akt
osobowych i innych dokumentów związanych z wykonywaniem pracy oraz wykonywania
z nich odpisów lub wyciągów. Podczas wykonywania czynności kontrolnych inspektor pracy
powinien współdziałać ze związkami zawodowymi, organami samorządu załogi, radami
pracowników i społeczną inspekcją pracy.
W wyniku przeprowadzonej kontroli i dokonanych ustaleń inspektor pracy może
stosować wobec podmiotu kontrolowanego następujące środki prawne: decyzje, wystąpienia
i polecenia, może również wnosić powództwa oraz wstępować do postępowania w sprawach
o ustalenie istnienia stosunku pracy, a także podejmować inne działania, jeżeli prawo lub
obowiązek ich podjęcia wynika z odrębnych przepisów (art. 33 uPIP).
Innym państwowym organem wyspecjalizowanym wykonującym zadania nadzorcze
w zakładzie pracy w zakresie warunków higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Sanitarna
(PIS). Nadrzędnymi celami tej instytucji jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
wpływem środowiska pracy oraz zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych. Tak postawione cele realizowane są poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego
oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób
zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie
działalności oświatowo - zdrowotnej. PIS przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów
określających wymagania higieniczne i zdrowotne pod kątem m.in. utrzymania należytego
stanu higienicznego zakładów pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, głównie
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zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami
pracy.
Zakres działania i szczegółowe zadania PIS został określony w ustawie z dnia z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej319. Inspektorzy sanitarni zostali
wyposażeni w szereg uprawnień, w tym do ustalania zgodności budowanych obiektów
z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, wstępu do zakładów pracy oraz wszystkich
pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, żądania pisemnych lub ustnych informacji,
przesłuchiwania osób, żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych oraz
pobierania próbek do badań laboratoryjnych (art. 25 par. 1 uPIS). W razie ustalenia naruszeń
państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, usunięcie
stwierdzonych uchybień. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi może on również nakazać unieruchomienie zakładu pracy lub jego części
(stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia).
Zasady działania i zadania społecznej inspekcji pracy
Społeczna inspekcja pracy działa na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej
inspekcji pracy320. Jej celem jest zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa
pracy. Służba ta jest pełniona przez pracowników, którzy powołują i odwołują społecznego
inspektora pracy. Reprezentuje interesy wszystkich pracowników i jest kierowana przez
zakładowe organizacje związkowe.
Inspekcja posiada uprawnienia kontrolne określone w art. 4 uSIP polegające m.in.
na możliwości sprawdzania stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych
oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy;
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów
pracy oraz braniu udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Nadto
społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń
zakładu pracy w celu wykonywania powierzonych ustawą zadań. Wśród innych kompetencji
inspektora należy wskazać uprawnienia informacyjne wobec kierownika zakładu pracy w
przypadku stwierdzenia naruszeń prawa pracy (art. 9 uSIP) oraz uprawnienia nadzorcze
umożliwiające zwracanie uwagi pracownikom na obowiązek przestrzegania zasad bhp oraz
występowania do kierownika właściwej komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie
pracownika od pracy w celu zapoznania go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy. Społeczny inspektor pracy jest uprawniony również do wydawania w formie pisemnej
zaleceń usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień (art. 10 i 11 uSIP).
Kierownik zakładu pracy ma prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego zalecenia do
właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy (art. 11 ust. 3 i 4 uSIP).
Społeczna inspekcja pracy posiada również uprawnienia opiniodawcze dotyczące
projektów planów poprawy warunków bhp i planów rehabilitacji zawodowej (art. 4 pkt 6 uSIP).
Warto zwrócić uwagę na problem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy
społecznego inspektora pracy. Zgodnie z art. 13 uSIP pracodawca nie może wypowiedzieć́ ani
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rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym wskazana wyżej funkcję w czasie trwania
mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednak w takim
wypadku wprowadzono wymóg uprzedniego uzyskania zgody zakładowej organizacji
związkowej. Powyższe ograniczenie dotyczy również zastosowania wypowiedzenia
zmieniającego ustalającego warunki pracy i płacy na niekorzyść pracownika. Ochroną
szczególną zostali objęci również pracownicy zatrudnieni na podstawie mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę. Warto wskazać, że z uwagi na dopuszczalność rozwiązania
z inspektorem umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie to mogło nastąpić zarówno,
gdy wystąpią przyczyny przez niego zawinione jak i niezawinione.
Współdziałanie organów kontroli i nadzoru
Zapewnienie właściwego wykonywania zadań kontrolnych i nadzorczych instytucji
państwowych i społecznych do tego powołanych nie jest możliwe bez prawidłowego ich
współdziałania. Wzajemna współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy organów państwowych takich jak m.in. Państwowa Inspekcja
Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, organy nadzoru
budowlanego, organy administracji morskiej i żeglugi śródlądowej oraz w zakresie legalności
zatrudnienia organów takich jak m.in. wojewoda, starosta, prezydent miasta na prawach
powiatu, marszałek województwa, Policja, Straż Graniczna czy Służba Celna powinny polegać
głównie na wzajemnym zawiadomieniu, stosownie do zakresu ich właściwości,
o stwierdzonym w toku nadzoru i kontroli rażącym naruszeniu przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
oraz o podjętych w tym zakresie decyzjach i działaniach. Nadto organy kontrolujące powinny
mieć zapewnioną możliwość zapoznania się z wydanymi wcześniej decyzjami innych organów.
W razie uznania, że decyzje te nie zostały wykonane, powinny informować o tym fakcie
zainteresowane organy. Odpowiednie organy powinny również w uzasadnionych przypadkach
przeprowadzać wspólne kontrole, w wyniku których każdy z nich zgodnie ze swoimi
uprawnieniami powinien wydawać decyzje. Natomiast współdziałanie instytucji z Państwową
Inspekcją Pracy w zakresie legalności zatrudnienia opiera się głównie na czynnościach
informacyjnych dotyczących stwierdzonych w toku kontroli naruszeń przepisów prawa,
wydanych decyzji oraz o działań i rozstrzygnięć w postępowaniach sądowych prowadzonych
na wniosek tych organów. Nadto organy powinny udostępniać innym organom dokumentację
z kontroli, organizować wspólne szkolenia, inicjować zmiany w przepisach prawa, wymieniać
się doświadczeniami, podejmować inicjatywy dotyczące poprawy stanu przestrzegania prawa
w zakresie spraw należących do właściwości tych organów oraz dokonywać wspólnych
kontroli na wniosek organu współdziałającego321.
Dążenie do realizacji podstawowego zadania PIP jakim jest poprawa warunków pracy
wymaga współdziałania nie tylko z instytucjami państwowymi, ale również społecznymi.
W art. 14 uPIP ustawodawca zobowiązał wyżej wymienioną instytucję do współpracy m.in. ze
związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami
Par. 1,2 i 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form
współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
legalności zatrudnienia, Dz. U. 2007, nr 250, poz. 1870.
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pracowników oraz społeczną inspekcją pracy. Również na mocy art. 17 ustawy z dnia
24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy społeczni inspektorzy pracy zostali
zobligowani do współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami nadzoru oraz
kontroli warunków pracy. Współpraca powinna polegać na udzielaniu pomocy przez PIP
społecznej inspekcji pracy w zakresie realizacji jej zadań, głównie poprzez poradnictwo
prawne, specjalistyczną prasę oraz szkolenia. W Okręgowych Inspektoratach Pracy powinno
być prowadzone bezpłatne poradnictwo prawne, z którego mogą korzystać wszyscy społeczni
inspektorzy pracy oraz członkowie związków zawodowych. Nadto inspektorzy pracy
Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli i wszczęcia
postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Czynności
podejmują na podstawie umotywowanego wniosku zakładowego społecznego inspektora pracy
działającego w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Inspektor ma
prawo uczestniczyć zarówno w kontroli przeprowadzanej w zakładzie pracy jak i jej
podsumowaniu (art. 20 uSIP). Rola inspektora społecznej inspekcji pracy w toku czynności
kontrolnych jest znacząca ze względu na fakt, że pozwala inspektorowi PIP, na podstawie
przedstawionych opinii i uwag, doprecyzować zakres czynności kontrolnych w danym
zakładzie pracy, a tym samym zwiększyć jej efektywność i celowość.
W praktyce współpraca PIP z partnerami społecznymi może przybierać różnorakie
formy. Jedną z istotniejszych są zawierane porozumienia o współpracy. Mogą one polegać na
podejmowaniu wspólnych inicjatyw zakładających przeciwdziałanie zagrożeniom w miejscu
pracy i zmierzające do dostosowania metod prewencji w dziedzinie ochrony pracy do
zmieniających się uwarunkowań społecznych i gospodarczych, jak też wspólne
przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne oraz współpracę w zakresie szkoleń322.
Niezależnie od PIP pomocy w wykonywaniu zadań społecznej inspekcji pracy
zobowiązane są udzielać - Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz
inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy (art. 21 uSIP).
Zakończenie
W celu zapewnienia efektywnego nadzoru i kontroli w zakładzie pracy ustawodawca określił
tryb i formy wzajemnej współpracy organów administracji państwowej oraz społecznej
inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy.
Znaczna część zadań społecznej inspekcji pracy jest zbieżna z zadaniami PIP. W kwestii
współpracy tych organów należy jednak zwrócić uwagę na charakter i obszar działania
społecznych inspektorów pracy. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia
26 kwietnia 2018 roku społeczni inspektorzy pracy będący pracownikami i znający zakład
pracy mają sprawować bieżącą, codzienną kontrolę poszanowania przez pracodawcę
uprawnień pracowniczych oraz przestrzegania przez niego przepisów i zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy. W wypadku stwierdzenia uchybień inspektor zakładowy wydaje zalecenie,
które pracodawca ma obowiązek wykonać, a w razie sporu pracodawca może wnieść sprzeciw,
który uruchamia postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy. Zatem działania
społecznej inspekcji pracy powinny być swoistą próbą usunięcia naruszeń zasad prawa pracy
Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi, http://rop.sejm.gov.pl/uploads
/neoidee/4/pip_wspol.pdf (8.12.2019)
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na obszarze zakładu pracy. Dopiero, gdy okazują się one nieskuteczne lub znaczne w takim
stopniu, że istnieje zagrożenie zdrowia i życia pracowników zachodzi zasadność
zaangażowania wyspecjalizowanej instytucji państwowej323. Wówczas dopiero społeczny
inspektor pracy, po uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, powinien
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez PIP. Ta forma współpracy
praktykowana jest od wielu lat i uznawana za jedną ze skuteczniejszych. Duże znaczenie
przypisuje się również działaniom szkoleniowym, opiniodawczym i doradczym Państwowej
Inspekcji Pracy.
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SURVEILLANCE OF STATE AND SOCIAL INSTITUTIONS AT THE WORKPLACE
Summary: The Polish labor protection system is based on state and social supervision. Supervision and control
of compliance with labor law, in particular health and safety regulations at work, as well as regulations regarding
the legality of employment are performed by the State Labor Inspectorate, and in terms of compliance with the
rules of occupational hygiene - the State Sanitary Inspection. However, in the structures of the workplace social
labor inspection exercises control over compliance with labor law. The purpose of this study was to show the
principles of cooperation between those institutions.
Keywords: Labor protection, state and social institutions, cooperation.
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