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WSTĘP
Rzymska paremia „Ius est ars boni et aequi, prawo jest sztuką tego, co dobre
i sprawiedliwe” w mojej ocenie pozostaje aktualna po dziś dzień, w szczególności w obliczu
zmieniających się dynamicznie warunków otoczenia ekonomicznego, prawnego oraz
stosunków gospodarczo-społecznych. Powinna stanowić pewien drogowskaz dla
podejmowanych działań legislacyjnych jak i codziennej pracy prawnika.
W ręce czytelników oddajemy monografię naukową pt. „Prawo i Administracja
w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”. Publikacja ta jest wynikiem realizacji projektu
badawczego ujmującego szereg kluczowych zagadnień dla współczesnego prawa i gospodarki.
W niniejszej monografii ujęte zostały aktualne problemy dotyczące prawnych aspektów
z zakresu m.in. prawa spółek handlowych, przepisów postępowania sądowoadministracyjnego, przepisów w zakresie własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego oraz
wykładni sądowej prawa Unii Europejskiej czy hipoteki umownej w brytyjskim porządku
prawnym. Monografia składa się z dwunastu rozdziałów, dotyczących analizy bieżących
zagadnień teoretycznoprawnych z różnych gałęzi prawa krajowego, unijnego oraz prawa
precedensowego.
Na uwagę zasługuje interesujące zestawienie tematyki artykułów, podnoszone tematy
przede wszystkim są aktualne i ważne jak tematyka: opinii biegłych w procesie karnym,
zagadnienie granic uprawnień organu administracji do oceny opinii biegłego w toku
jurysdykcyjnego postępowania. Warto zwrócić uwagę na zagadnienia dotyczące prerogatyw
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dyskursie konstytucyjnym. W publikacji podniesiono
także zagadnienie bardzo istotne ze względu na nowelizację kodeksu spółek handlowych jakim
bez wątpienia jest dematerializacja akcji. Z uwagi na obecnie prowadzona szeroką polemikę
dotyczącą obowiązywania przepisów prawa unijnego prowadzoną w porządku krajowym
państw członkowskich, godnym polecenia jest rozdział dotyczący wykładni sądowej w
porządku prawnym UE. Został poruszony także temat sztucznej inteligencji czy mentoringu,
coachingu i tutoringu w odniesieniu do klasycznych form nauczania w ujęciu socjologicznym.
Z uwagi na fakt starzenia się społeczeństw, tematyka ochrony osób starszych pozostaje w kręgu
zainteresowania autorów jak również ochronna praw osób niepełnosprawnych w ujęciu
przepisów prawa międzynarodowego.
Przedstawione artykuły dotyczą różnych obszarów badawczych z zakresu prawa
i administracji, stanowią próbę zobrazowania przemian, jakie zachodzą we współczesnym
świecie w świetle przepisów prawa krajowego i unijnego oraz common law.
Życzę Państwu miłej lektury.
mgr prawa Maria Lewandowska
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Łukasz Antos1
POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW ZAWARTYCH W MSSF 3 I MSR 17
Streszczenie: Połączenie jednostek gospodarczych ma na celu połączenie odrębnych jednostek lub przedsięwzięć
w jedną jednostkę sprawozdawczą. Rezultatem takiego połączenia jest uzyskanie kontroli przez jednostkę
przejmującą, nad jednostką przejmowaną. Połączenie jednostek może wynikać z różnych przesłanek, przyczyn
prawnych, podatkowych lub innych. Połączenie takie może być rezultatem nabycia przez jednostkę dominującą
kapitału własnego jednostki przejmowanej, nabyciu wszystkich aktywów netto, wzięciu na siebie zobowiązań
innej jednostki lub nabyciu niektórych aktywów netto innej jednostki. W praktyce połączenie się jednostek
gospodarczych może prowadzić do utworzenia nowej jednostki sprawującej kontrolę nad łączącymi się
jednostkami. Przedstawienie połączenia się jednostek wymaga odpowiedniego zidentyfikowania jednostki
przejmującej, metody rozliczania. W sprawozdaniu finansowym jednostki przejmującej zgodnie z przepisami
MSS3 należy dokonać ujawnienia informacji umożliwiającej użytkownikom sprawozdania finansowego dokonać
oceny i skutków finansowych wynikających z przeprowadzonego połączenia jednostek gospodarczych.
Słowa kluczowe: Połączenie jednostek, jednostka przejmująca, aktywa netto, jednostka zależna.
ORCID: 0000-0001-5861-1937

Wprowadzenie
Coraz częstszym elementem sprawozdań finansowych staje się ujęcie inwestycji
w jednostkach zależnych. Ich prawidłowe i właściwe ujęcie stanowi wyzwanie dla działów
księgowych, których obowiązki sprowadzają się do ewidencji powtarzalnych operacji
gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sprawozdawczości finansowej
jednostki, gdy dokonuje połączenia jednostek gospodarczych. Oraz wskazanie zastosowania
MSR 17 przy sporządzaniu i prezentacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy
jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą.
MSSR 3 i MSR 27
Połączenia jednostek gospodarczych zostały zawarte w MSSF 3 i MSR 27 opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Celem MSSF 3 jest zdefiniowanie
sprawozdawczości finansowej jednostki gospodarczej w sytuacji, gdy dokonuje ona połączenia
jednostek. MSSF 3 określa w szczególności, że wszystkie połączenia przedsiębiorstw należy
rozliczać metodą nabycia. Zastosowanie metody nabycia oznacza, że jednostka przejmująca ma
ująć możliwe do zidentyfikowania aktywa, zobowiązania i zobowiązania warunkowe jednostki
przejmowanej według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, oraz wartość firmy, którą
później sprawdza pod kątem utraty wartości zamiast amortyzować2.
Połączenie jednostek wymaga dokonania ich identyfikacji. Rezultatem zastosowania
połączenia jednostek gospodarczych jest posiadanie kontroli przez jedną jednostkę nad
działalnością jednostki przejmowanej.

1

Dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L-320/373
paragraf 1.
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Przepisy MSSF 3 wskazują, iż w przypadku, gdy:
Þ jednostka obejmuje kontrolę nad jedną lub więcej jednostkami, które nie są
przedsięwzięciami, połączenie tych jednostek nie stanowi połączenia jednostek
gospodarczych,
Þ jednostka przejmuje grupę aktywów lub aktywów netto, niestanowiących
przedsięwzięcia, koszt tej grupy zostaje przypisany do poszczególnych możliwych
do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań wchodzących w jej skład3.
Połączenie jednostek gospodarczych nie ma jednolitej konstrukcji, może to wynikać
z przyczyn prawnych, podatkowych lub innych specyficznych cech łączonych jednostek.
Połączenie jednostek może powstać w wyniku:
Þ nabycia przez jednostkę przejmującą kapitału własnego innej jednostki,
Þ nabycia wszystkich aktywów netto innej jednostki,
Þ przejęcia zobowiązań innej jednostki,
Þ nabycia niektórych aktywów netto innej jednostki, które łącznie składają się na jedno
lub kilka przedsięwzięć4.
Metodą rozliczania połączenia jednostek gospodarczych zgodnie z zapisami MSSF 3 jest
metoda nabycia. W metodzie tej postrzega się łączenie jednostek gospodarczych w odniesieniu
do tej jednostki gospodarczej, którą określa się jako jednostkę przejmującą. Wówczas jednostka
przejmująca przejmuje kontrolę nad aktywami netto oraz wykazuje przejęte aktywa i przejęte
zobowiązania. Zastosowanie metody nabycia polega na:
Þ identyfikacji jednostki przejmującej,
Þ wycenie kosztu połączenia jednostek gospodarczych,
Þ przypisaniu na dzień przejęcia kosztu połączenia jednostek gospodarczych
przejmowanym aktywom oraz branym na siebie zobowiązaniom i zobowiązaniom
warunkowym5.
Przepisy MSSF 3 identyfikują jednostkę przejmującą w odniesieniu do wszystkich połączeń
jednostek gospodarczych. Jednostką przejmującą jest ta która spośród łączących się jednostek,
obejmuje kontrolę nad pozostałymi, łączącymi się jednostkami lub przedsięwzięciami.
Zastosowanie metody nabycia postrzega połączenie jednostek gospodarczych z perspektywy
jednostki przejmującej i zakłada tym samym, że zawsze jedna z łączących się jednostek będzie
można zidentyfikować jako jednostkę przejmującą posiadającą kontrolę nad pozostałymi
jednostki. Posiadanie kontroli jest to zdolność jednostki do kierowania polityką finansową
i operacyjną innej jednostki lub przedsięwzięciem w celu osiągania korzyści z jej działalności.
W po połączeniu się jednostek przyjmuje się założenie, że jedna z łączących się jednostek
obejmuje kontrolę nad inną łączącą się jednostką, gdy:
Þ przejmuje większość ogólnej liczby głosów w organach stanowiących, tej jednostki,
3

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do międzynarodowych standardów
sprawozdawczości finansowej (IFRS) nr 1, 3—5, międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) nr 1, 10,
12, 14, 16—19, 22, 27, 28, 31—41 i interpretacji przez Komitet ds. Interpretacji Standardów (SIC) nr 9, 22,
28—32.
4
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L-320/373
paragraf 8.
5
Ibidem, paragraf 15.
8

W sytuacji, gdy jedna z łączących się jednostek nie przejmuje większości ogólnej liczby
głosów w organach stanowiących innej łączącej się jednostki, mogła objąć kontrolę nad tą
jednostką, jeżeli w wyniku połączenia:
Þ dysponuje większością głosów w organach stanowiących tej jednostki na podstawie
umowy z innymi inwestorami,
Þ posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki
gospodarczej na mocy statutu lub umowy,
Þ ma zdolność do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub
równoważnego organu zarządzającego tej jednostki,
Þ dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu lub równoważnego organu
zarządzającego tej jednostki6.
Jakkolwiek czasami identyfikacja jednostki przejmującej może sprawiać trudności, zwykle
występują przesłanki jej istnienia takie jak:
Þ jeżeli wartość godziwa jednej z łączących się jednostek jest znacząco wyższa od
wartości godziwej drugiej łączącej się jednostki, jest prawdopodobne, że jednostka
o wyższej wartości godziwej to jednostka przejmująca,
Þ jeżeli połączenie jednostek gospodarczych przeprowadza się w drodze wymiany
zwykłych instrumentów kapitałowych z prawem głosu na środki pieniężne lub inne
aktywa, jest prawdopodobne, że jednostka wydająca środki pieniężne lub inne
aktywa to jednostka przejmująca7,
Þ jeżeli połączenie jednostek gospodarczych sprawia, że kierownictwo jednej z
łączących się jednostek ma możliwość zdominowania doboru zespołu kierowniczego
połączonej jednostki, jest prawdopodobne, że jednostka, której kierownictwo ma
taką możliwość, to jednostka przejmująca8.
Połączenie jednostek gospodarczych narzuca również zastosowanie MSR 27 w celu
przygotowania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego. MSR 27
należy zastosować przy sporządzaniu i prezentacji skonsolidowanych sprawdzań finansowych
grupy jednostek gospodarczych kontrolowanych przez jednostkę dominującą. Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 27 oznacza sprawozdanie finansowe całej grupy
kapitałowej przygotowane w taki sposób by przedstawiało obraz całej grypy jako jednej
jednostki9.
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BUSINESS COMBINATIONS UNDER IFRS 3 AND IAS 17
Abstract: The merger of business entities is aimed at combining separate units or enterprises into one
reporting unit. The result of this combination is that the acquirer obtains control of the acquiree. Business
combinations may result from various reasons, legal, tax or other reasons. Such a combination may
result from the acquisition by the parent of the acquiree's equity, the acquisition of all net assets, the
assumption of liabilities of another entity or the acquisition of certain net assets of another entity. In
practice, a business combination may lead to the creation of a new entity that has control over the
combining entities. The presentation of a business combination requires the appropriate identification
of the acquirer and the accounting method. In the financial statements of the acquirer in accordance with
with the provisions of MSS3, disclosure of information enabling users of the financial statements to
assess and financial consequences of the business combination has been made
Keywords: Business combinations, acquirer, net assets, subsidiary.
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Aleksandra Górska-Jankowska10
ZASADNOŚĆ PODMIOTOWOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Z PERSPEKTYWY PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza problematyki związanej z wpływem sztucznej inteligencji na coraz
szerszą gamę stosunków prawnych z perspektywy prawa własności intelektualnej. W szczególności rozpatrzona
zostanie kwestia sensowności nadania sztucznemu agentowi podmiotowości prawnej. W artykule zaprezentowano
przykłady możliwych rozwiązań zaproponowanych przez przedstawicieli polskiej i międzynarodowej nauki
prawa.
Słowa kluczowe: Sztuczna inteligencja, prawo autorskie; podmiotowość prawna; sztuczny agent; utwór.

Wprowadzenie
Mimo, że sztuczna inteligencja wciąż kojarzona jest w dużej mierze z futurologią
i dziełami kultury z gatunku Sci-Fi, to problematyka z nią związana przestała być jedynie
teoretycznymi rozważaniami nad kwestiami z którymi będą musiały zmierzyć się przyszłe
pokolenia. Samochody autonomiczne, orzekanie przez sędziów SI i nadawanie obywatelstwa
robotom są już rzeczywistością, a to jedynie kilka z wielu przykładów, w których sztuczna
inteligencja zaczyna odgrywać niebagatelną rolę. Rewolucja technologiczna nie pozostaje bez
wpływu na rzeczywistość prawną. Należy zadać pytanie, czy osoby odpowiedzialne za
tworzenie i stosowanie prawa są przygotowane na już zachodzące zmiany spowodowane
między innymi rozwojem tzw. sztucznej inteligencji?
Potrzeba pracy nad nowymi regulacjami została dostrzeżona już na poziomie
politycznym. W zaleceniach Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego możemy przeczytać,
że „ludzkość stoi obecnie u progu ery, w której coraz bardziej zaawansowane roboty,
komputery, androidy i inne wcielenia sztucznej inteligencji wydają się dawać początek nowej
rewolucji przemysłowej, która prawdopodobnie nie ominie żadnej warstwy społecznej,
niezmiernie ważne jest, by przepisy uwzględniały prawne i etyczne implikacje i skutki tych
zmian bez hamowania innowacji” zaś „dzięki rozwojowi pewnych cech autonomii i zdolności
poznawczych, np. zdolności uczenia się poprzez doświadczenia i zdolności podejmowania
quasi-niezależnych decyzji – przypominają one coraz bardziej podmioty, które wchodzą
w interakcje z otoczeniem i są zdolne do zmieniania go w sposób istotny; mając na uwadze,
że w tym kontekście odpowiedzialność prawna wynikająca ze szkodliwej działalności robota
staje się kwestią centralną.”11.
Celem artykułu jest przyjrzenie się problematyce związanej z wpływem sztucznej
inteligencji na coraz szerszą gamę stosunków prawnych z perspektywy prawa własności
intelektualnej. W szczególności rozpatrzona zostanie kwestia sensowności nadania
SI podmiotowości prawnej z punktu widzenia prawa własności intelektualnej.

10

Mgr Aleksandra Górska- Jankowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
W głównym polu jej zainteresowań pozostaje prawo własności intelektualnej, zwłaszcza zagadnienia związane
z prawem autorskim.
11
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0005_PL.html#_part1_def2 (dostęp: 30.05.2021).
11

Definicja SI
Czym dokładnie jest sztuczna inteligencja? Jak słusznie zauważył T. Winograd na
sympozjum WIPO (World Intellectual Property Organization) w 1991 r. odpowiedź na to
pytanie zależy od celu w jakim je zadano. Nie istnieje niestety bowiem prosta definicja, która
ujmowałaby wszystkie aspekty, w którym posługujemy się tym określeniem12. Tak szeroki
zakres pojęciowy utrudnia w sposób oczywisty udzielenie ścisłych odpowiedzi na pytania
o prawne implikacje rozwoju sztucznej inteligencji, nie wiadomo bowiem o którym z jej
przejawów w danym momencie mowa. Dlatego w doktrynie coraz częściej podnosi się
konieczność ukucia definicji i próby uporządkowania chaosu terminologicznego13. W języku
potocznym używa się bowiem terminologii związanej ze sztuczną inteligencją w bardzo
szerokim zakresie. Jak pisze M. Jankowska terminu sztuczna inteligencja możemy użyć: „po
pierwsze: na określenie dziedziny nauki zajmującej się pisaniem programów i tworzeniem
systemów komputerowych cechujących się inteligencją podobną do ludzkiej, po drugie: na
określenie stworzonych już programów komputerowych, które są chociaż w pewnym stopniu
samodzielne, i po trzecie: na określenie programów komputerowych wykonujących pracę
za ludzi w szerokim rozumieniu tego słowa”14. Ze względu na te niejednoznaczności
terminologiczne pod koniec rozdziału zostanie zaproponowana robocza definicja sztucznej
inteligencji, którą autorka będzie posługiwać się w dalszej części artykułu.
Najbardziej znanym podziałem sztucznej inteligencji jest ten dokonany przez J. Searla.
Dzieli on w nim Sztuczną Inteligencję na słabą i silną. Silna sztuczna inteligencja to taka, która
działa na wzór ludzkiego umysłu i ma zdolność „samodzielnego” myślenia. Słaba SI to z kolei
programy służące to rozwiązywania z góry określonych przez człowieka zadań które potrafi
wykonać lepiej od człowieka15. Ze względu na to, że silna SI pozostaje na razie wciąż w dobie
domysłów postulatów i koncepcji, w niniejszym artykule analizie poddana zostanie jedynie
sztuczna inteligencja w wersji słabej.
Z koncepcją słabej SI bezpośrednio wiążą się pojęcia „uczenia maszynowego” (ang.
machine learning) i głębokiego uczenia się (ang. deep learning). Uczenie maszynowe
przekształca dotychczasowy sposób działania oprogramowania, polegający na wykonywaniu
konkretnych powierzonych przez twórcę zadań. Zamiast tego program pisze się tak aby
samodzielnie „doszedł do” lub „nauczył się” oczekiwanego rozwiązania. Następnie program
poddany zostaje „treningowi” i na podstawie wielokrotnego powtarzania czynności „uczy się”
konkretnego działania16. Jest to zatem technologia, która na podstawie analizy olbrzymiej ilości
danych wypracowuje, nieprzewidziane (do pewnego stopnia) przez jej twórcę rozwiązania17.
W oparciu o taką wizję słabej SI jej definicje na potrzeby analizy prawnej stworzył Andrzej
Krasuski. Posługuje się w swojej monografii terminem przyjętym w literaturze przedmiotu na
12
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J. C. Gellers, Rights for robots - Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law, s.1.
14
M. Jankowska, Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji? [w:] A. Bielska-Brodziak (red.), O czym mówią
prawnicy, mówiąc o podmiotowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.173.
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J. Searle, Minds, Brains and Programs", Behavioral and Brain Sciences, The Behavioral and Brain Sciences,
1980, 3 (3), s. 417–457.
16
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C.H. Beck, 2020, s 7.
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określenie SI - „Sztuczny Agent” (ang. artifficial agent). A. Krasuski przyjmuje następującą
definicję sztucznego agenta:
„1) pracujący w ramach określonego systemu operacyjnego, uwzględniający
oprogramowanie pośredniczące i inne aplikacje;
2) umożliwiający zachowywanie się (a więc działanie lub zaniechanie) przez sztucznego
agenta w sposób inteligentny, w tym umożliwiający w sposób autonomiczny realizowanie przez
sztucznego agenta procesu uczenia się, ukierunkowanego na zmianę jego dotychczasowego
zachowania, przy czym zmiana ta oceniana jest w kontekście środowiska, w którym działa
sztuczny agent;
3)niezależny od człowieka – korzystający z zasobów dostępnych w sieci Internet, w tym
np. pojemności, mocy obliczeniowej, zdolności do przenoszenia danych pomiędzy serwerami,
za sprawą funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem usług oferowanych w chmurze
obliczeniowej i wirtualizacji;
4) nieograniczony w czasie i ograniczony zasięgiem działania sieci Internet oraz
dostępem do usług w sieci Internet18.
Status i Podmiotowość SI
Pytanie o status SI pozostaje w polu zainteresowań badaczy z wielu dziedzin. Filozofia
moralna wraz z filozofią prawa próbują np. odpowiedzieć na pytanie o to jaki status
powinniśmy przyznać inteligentnym maszynom, które być może powstaną w przyszłości.
Debata nad statusem moralnym SI toczy się już na najwyższym poziomie akademickim19.
Omawiana problematyka nie sprowadza się jedynie do pytań z dziedziny etyki, ale potrzebuje
także konkretnych ustaleń w zakresie filozofii umysłu i kognitywistki. Jednym z podstawowych
pytań stawianych w ramach rozpatrywania tego zagadnienia jest pytanie o inteligencję oraz
samoświadomość. Na szczęście tak jak założone to zostało na początku, przyjęta definicja SI
jako „sztucznego agenta” pozwala pominąć niezwykle rozległą problematykę filozoficzną
związaną ze statusem moralnym i prawnym hipotetycznej silnej SI i skupić się na praktycznych
potrzebach i konsekwencjach związanych z już istniejąca technologią (SI w słabym sensie).
Systemy prawa znają bowiem doskonale przypadki, w którym podmiotowość prawną nadawało
się bytom co do których nie było wątpliwości, że statusu moralnego nie posiadają. Posiadanie
statusu moralnego według wielu powinno w sposób konieczny implikować podmiotowość
prawną, to jednak status ten nie jest warunkiem koniecznym jej nadania20. Podmiotowość
prawna jest to możliwość nabywania praw i zaciąganie zobowiązań na swój rachunek na
gruncie prawa cywilnego21. W literaturze podaje się często dwa typy bytów innych niż ludzie
posiadających taką podmiotowość - statki oraz korporacje22. Statki stanowiły „podmiot
odpowiedzialności” przynajmniej od średniowiecza23, zaś od XVIII w. w systemach prawnych
18
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nastąpiło konsekwentne rozróżnienie osób fizycznych i osób prawnych24. Podstawowymi
przesłankami nadawania podmiotowości było w powyższych przypadkach usprawnienie obrotu
gospodarczego, zmniejszenie ryzyka określonej działalności, ale także zapewnienie możliwości
odszkodowawczych pokrzywdzonym podmiotom. Czy analogiczne argumenty jak za
przyznaniem podmiotowości statkom i korporacjom znajdą zastosowanie także w przypadku
SI (przynajmniej w ramach prawa własności intelektualnej)? Obecnie w polskim systemie
prawnym podmiotowość prawną poza osobami fizycznymi posiadają osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli posiada zdolność prawną,
czyli m.in spółki, spółdzielnie, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie, fundacje, związki
zawodowe, a także koła gospodyń wiejskich. Pomimo tak licznych podmiotów prawnych,
w stosunku do AI nadanie jej podmiotowości wciąż przyjmowane jest z dozą sceptycyzmu.
Jak zauważa M. Jankowska: Słuszna wydaje się zatem uwaga, by rozważania nad celowością
tworzenia nowych konstrukcji prawnych w zakresie podmiotowości agentów poprzedzała
analiza przypadków, w których uczynienie ich posiadaczami praw i obowiązków
rzeczywiście mogłoby usprawnić obrót gospodarczy, rozwiązać problemy natury prawnej
lub technicznej, albo wreszcie, przynieść ze sobą inne wymierne korzyści prawne
lub gospodarcze25. Poniższy artykuł stanowi próbę odnalezienia i analizy takich przypadków.
Dzieła sztuki a SI
Przykłady dzieł, które „stworzyła” sztuczna inteligencja możemy znaleźć w różnych
dziedzinach sztuki, między innymi w malarstwie, muzyce czy literaturze. Najsłynniejszym
zdaje się przykładem utworu wygenerowanego przez sztuczną inteligencję jest obraz pod
tytułem „Portret Edmunda Belamy’ego”, stworzony przez kolektyw artystyczny „Obvious”.
Swą sławę ów obraz zawdzięcza cenie, za którą został sprzedany w domu aukcyjnym
„Christie’s” w Nowym Jorku - obraz został sprzedany za kwotę 432 500 dolarów i tym samym
znacznie przekroczył oczekiwania twórców. Portret ten został stworzony poprzez
wygenerowanie algorytmu, do którego wprowadzono dane z obrazów powstałych pomiędzy
XIV a XX wiekiem, a następnie algorytm na tej podstawie „stworzył” swój własny portret26.
Innym przykładem ukazującym rozwój sztucznej inteligencji w dziedzinie literatury jest
program „Radar” („Reporters and Data and Robots”) finansowany przez amerykańską
firmę Google, który ma za zadanie pisać artykuły do lokalnych gazet w Wielkiej Brytanii27.
„Radar” ma tworzyć do 30 000 lokalnych wiadomości każdego miesiąca. Program sztucznej
inteligencji ma za zadanie dostarczać szablony artykułów, które następnie zostaną
wykorzystane przez wykwalifikowanych dziennikarzy do tworzenia lokalnych artykułów
prasowych. Innym przykładem ukazującym „kreatywność” sztucznej inteligencji na tle muzyki
jest przedstawienie wykonane w Londynie w Arts Theatre pod tytułem „Beyond the fence”.
Przedstawienie to jest pierwszym musicalem wygenerowanym przez program sztucznej
inteligencji. Twórcy rozpoczęli eksperyment z tworzeniem programu od analizy danych
24
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dotyczących sukcesu innych przedstawień, zbadali różne aspekty, które mogłyby wpływać na
sukces tego typu przedsięwzięcia, między innymi wielkość obsady czy też
strukturę przedstawienia. Do wygenerowania scenariusza, melodii i wielu tekstów użyto
danych zebranych ze partytur i skryptów setek musicali28. Programy komputerowe tworzą już
także muzykę klasyczną29, a także poezję30.
Celowość podmiotowości SI
Coraz częściej podnosi się w debacie na podmiotowością SI tzw. argumenty
pragmatyczne. Ich autorzy twierdzą, że kwestie związane z inteligencją, świadomością
i statusem SI są wtórne (przynajmniej na razie) z punktu widzenia opracowywania nowych
rozwiązań prawnych. Jedyne argumenty, które mogłyby przekonać nas o nadaniu
SI podmiotowości powinny mieć charakter utylitarny i służyć konkretnym celom analogicznie
do podmiotowości statków czy spółek.
Jedną z zasadniczych kwestii pozostaje problematyka odpowiedzialności,
jak przestrzegają S. Russell i P. Norvig, brak jednolitego stanowiska co do możliwości
przypisania agentowi odpowiedzialności prawnej może w przyszłości skutkować rozmyciem
się przesłanek i zasad odpowiedzialności na tym polu31. Problematyczne są te obszary
w których kwestia ewentualnej odpowiedzialności występuje dość często. Przykładem mogą
być technologie związane z samochodami autonomicznymi32, tradingiem, czy prawem
medycznym, a nawet wymiarem sprawiedliwości33.
W kontekście prawa własności intelektualnej w cytowanej już zaleceniach Komisji
Prawnej Parlamentu Europejskiego wezwano Komisję do „zrównoważonego podejścia do praw
własności intelektualnej mających zastosowanie do standardów w dziedzinie sprzętu
i oprogramowania, a także kodeksów, które chronią innowacje i jednocześnie je wspierają.
Ponadto wezwano do opracowania kryteriów mających zastosowanie do „własnej
intelektualnej twórczości” w odniesieniu dzieł komputerów i robotów, które mogą zostać objęte
prawem autorskim. Obowiązujące niewystarczające ramy prawne dotyczące ochrony danych
i własności stanowią przedmiot dużego niepokoju z uwagi na (spodziewany masywny) przepływ
danych wynikających z wykorzystania robotyki i sztucznej inteligencji.” Powyższe zalecenie
budzi jednak wątpliwość w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy sztuczny agent w ogóle
może lub będzie mógł być uznany za twórcę. Z jednej strony przyjmuje się, że działalność
programów ma charakter jedynie odtwórczy poprzez generowanie nowych utworów jedynie na
podstawie dzieł stworzonych wcześniej przez ludzi34. Jest to tzw. romantyczna wizja
twórczości, w ramach, której proces twórczy jest zjawiskiem duchowym w ramach którego,
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dzieło niejako „wyłania się” w tajemniczy sposób z autora. W tej koncepcji autor powinien
„włożyć w dzieło „serce i rozum”, czego zdecydowanie brakuje algorytmom”35.
Czy w dobie odkryć neurobiologii i nauk kognitywnych możemy przystać na powyższą
wizję twórczości? Twórczość konkretnego człowieka nie wyłania się bowiem z próżni. Malując
obraz konia przywołuje on w umyśle wiję tego zwierzęcia ukształtowaną na podstawie setek
widzianych wcześniej koni, zaś tworząc pewien styl robi to na podstawie niezliczonych
zgromadzonych wcześniej doświadczeń. Wydaje się, że różnica między procesem twórczym
maszyny i człowieka może mieć charakter jedynie ilościowy, a nie jakościowy36. Dzieła
tworzone przez SI już są nieodróżnialne od tych tworzonych przez ludzi. Nawet zatem jeżeli
proces ich powstania jest innych to efekt jest ten sam. Krytycy słusznie jednak zauważają,
że istotnym elementem twórczości jest także związek emocjonalny z dziełem, oraz trud
związany z procesem twórczym, których to właściwości nie można przypisać SI37.
Odpowiedź na pytanie o „niepowtarzalność” ludzkiego procesu twórczego autorka
pozostawia bez odpowiedzi. Podobnie bowiem jak w przypadku pytań o świadomość
i inteligencje są to kwestie z zakresu innych dziedzin badawczych. Zawieszenie odpowiedzi nie
powinno jednak utrudniać dalszego rozważania sensowności upodmiotowienia sztucznego
agenta. Racje bowiem za przyznaniem mu określonego statusu mogą mieć charakter jedynie
utylitarny, rozważany z punktu widzenia społecznych korzyści pewnych regulacji.
Główne pytanie pragmatyczne dotyczy tego komu należy przypisać autorskie prawa
majątkowe i osobiste. Dzieła te w końcu już powstają, a nawet są sprzedawane, bez względu
na to jaki prawnoautorski pogląd byśmy na ten temat wyrazili38.
Możliwe rozwiązania problemu autorstwa utworów generowanych przez SI
Tak jak wcześniej wskazano na gruncie obowiązujących przepisów nie można przyznać
autorstwa SI, jednak wraz ze wzrostem znaczenia twórczości SI, a także jej ciągłą ewolucją,
coraz więcej teoretyków proponuje, aby to właśnie im, po dokonaniu odpowiednich zmian
legislacyjnych, przyznawać autorstwo. Rozwiązanie takie pociągałoby za sobą z konieczności
nadanie SI jakiejś formy podmiotowości, tak aby mógł być podmiotem praw autorskich.
Rozwiązanie takie proponowane było między innymi przez parlament Europejski w rezolucji
z 16.02.2017 r.39. Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest uznanie za autora utworu
stworzonego przez SI twórcę samego SI. Jest tak zwana koncepcja „pośredniego autorstwa”.
A zatem w przypadku wygenerowania „nowego” obrazu, przez program, to do programisty

35

Tamże, s.6.
Zobacz. R. Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, Boston
College Law Review 2016, vol. 57, nr 4, s. 1094 oraz Unconscious celebral initiative and the role of conscious
will in voluntary action, The Behavioral and Brain Sciences 1985, nr 8, s. 529–566; za: P. Księżak, S. Wojtczak,
Prawo autorskie wobec sztucznej inteligencji (próba alternatywnego spojrzenia), PiP 2021/2/18-33.
37
P. Księżak, S. Wojtczak, Prawo autorskie wobec sztucznej inteligencji (próba alternatywnego spojrzenia), s.4.
38
Zob. https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine9332-1.aspx (dostęp: 01.06.2021).
39
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 16.02.2017 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów
prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL)), http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017–0051+0+DOC+PDF+V0//PL (dostęp: 19.01.
2019 r.), za P. Juściński, Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, s.31.
36

16

należałyby zarówno majątkowe jak i osobiste prawa autorskie40. Samo SI stanowi w takim
wypadku jedynie „narzędzie” w rękach programisty, do stworzenia finalnego dzieła. Pogląd
taki bywa kwestionowany poprzez wskazanie na fakt, że w tym wypadku twórca SI nie ma
bezpośredniego wpływu na ostateczną wersję utworu i w związku z tym nie należy przypisywać
mu autorstwa. Jednak niejednokrotnie możemy znaleźć przypadki utworów, których ostateczna
wersja nie była zamierzona przez oryginalnego twórcę. Dotyczy to zwłaszcza twórców w XX
i XXI w. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że autor SI staje się niezwykle
uprzywilejowany (ang. over reward) względem innych twórców41.
Wyobrazić można sobie także sytuacje w której ze względu na olbrzymie liczby
generowanych utworów dochodzi do monopolizacji rynku przez kilka podmiotów mających
dostęp do najsprawniejszego oprogramowania. O ile branże czysto artystyczne, które w
dalszym ciągu opierać mogą się na więzi jaka łączy twórców z artystami, może tego problemu
uniknąć, o tyle monopolizacji poddana mogłaby zostać branża bardziej usługowa (np. pisanie
muzyki do reklam mogłoby być całkowicie zautomatyzowane). Takie rozwiązanie byłoby
korzystne jedynie dla garstki zaawansowanych technologicznie podmiotów posiadających
prawa do SI. Jak słusznie zauważa P. Juściński, prawo autorskie powinno nagradzać wysiłek
twórcy włożony w wykreowanie konkretnego utworu. Wysiłek programistów ogranicza się
w gruncie rzeczy do stworzenia samego programu komputerowego (systemu SI)42.
Kolejna koncepcja wskazuje na użytkownika programu (inicjatora działań SI) jako
43
autora . Mamy tu do czynienia z sytuacją dość podobną do poprzedniej z tym, że rozszerza się
potencjalny krąg autorów. Wydaje się także, że osoba, która zainicjowała proces twórczy, ma
z nim większy związek niż twórca „narzędzia” które do jego wytworzenia posłużyło. Jednak
znów możemy mieć do czynienia z wypadkiem, w którym użytkownik programu ma nikły bać
żaden (poza wydaniem polecenia) wkład twórczy w stworzony utwór. Analogicznie więc jak
w przypadku twórcy oprogramowania, zasadna jest wątpliwość odnośnie zapewnienia ochrony
prawnoautorskiej właśnie temu podmiotowi. Ponownie warto przytoczyć pogląd
P. Juścińskiego: „osoba korzystająca z SI nie wnosi więc żadnego twórczego wkładu
w powstanie tych wytworów, dlatego też nie zasługuje na status ich twórcy”44. Rozwiązaniem
pośrednim mogłoby być współautorstwo pomiędzy twórcą SI lub jego użytkownikiem, którzy
zainicjowali proces twórczy, a twórcą realnym, czyli samym SI45. Rozwiązanie to wydaje się
o tyle słuszne, że uwzględnia wszystkie etapy procesu twórczego. Niemniej jednak niemożliwe
jest do wprowadzenia na gruncie obowiązujących przepisów i wymagałoby nadania
SI pewnego rodzaju podmiotowości.
Jeśli odrzucimy powyżej przedstawione propozycje nadania autorstwa twórcy
programu bądź jego użytkownikowi, zaś de lege lata nie można uznać SI za podmiot, stwierdzić

40
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41
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43
A. Guadamuz, Artificial intelligence and copyright, WIPO Magazine 2017, nr 5.
44
P. Juściński, op.cit., s.25.
45
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należy, że do utworów stworzonych przez SI w ogóle nikomu nie przysługują prawa46.
Niektórzy uznają powyższy stan za wartościowy i postulują aby do utworów SI wprowadzić
public domain model, alternatywnie aby przyznać pewne prawa twórcom SI jednak samo
autorstwo przypisać SI, a same dzieła udostępnić publicznie „under non-Commercial Creative
Commons licence47.
Z powyższych propozycji wynika, że niektóre z proponowanych rozwiązań względem
przypisania autorstwa, wymagałoby nadania SI pewnego rodzaju podmiotowości, tak aby
można im przypisać prawa do utworu. Mimo poglądu, że SI nie powinny być objęte ochrona
jako twórcy, ze względu na to , że nie potrzebują „zachęty” do działania co stanowić by miało
główny cel systemu własności intelektualnej48, to jednak motywacja nie miała by być
skierowana do SI, lecz do jej twórców i użytkowników, zaś nadanie im wyłącznych praw do
utworu mogłoby się wiązać ze stworzeniem ogólnie niekorzystnych monopoli. Dlatego jednym
z ciekawszych rozwiązań wydaje się pewna koncepcja współtwórstwa. Ta jednak jak to zostało
wspomniane wymaga choć częściowego upodmiotowienia SI. Jedną zatem z głównych
przesłanek pragmatycznych za nadaniem SI pewnego rodzaju podmiotowości prawnej jest
usunięcie obecnego stanu niepewności prawnej, niepożądanego m.in. ze względu na
hamowanie inwestycji związanych z rozwojem SI49. Rozwiązania pośrednie umożliwiłyby
ochronę inwestycji poczynionych w zakresie rozwoju SI przy jednoczesnym uniknięciu
monopoli prawnoautorskich.
Zakończenie
W doktrynie pojawiło się wiele rozwiązań prawnego statusu SI. A. Krasuski
zaproponował w swojej monografii sześć propozycji w ramach, których SI posiada status
podmiotu prawnego. Są to odpowiednio: Sztuczny agent jako osoba fizyczna; Sztuczny agent
jako posłaniec; Sztuczny agent jako osoba małoletnia; Sztuczny agent jako elektroniczna osoba;
Sztuczny agent jako osoba fizyczna, za którą odpowiedzialność ponosi osoba prawna; Sztuczny
agent jako pełnomocnik zarządu spółki kapitałowej50. Jednocześnie po dokonanej analizie,
A. Krasuski stwierdził, że rekomendowaną konstrukcją prawną jest oparcie statusu prawnego
sztucznego agenta na konstrukcji prawnej elektronicznej osoby. Rozwiązanie to mające
charakter de lege ferenda zbliżyłoby status SI do konstrukcji prawnej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Jej konstrukcja wyglądałaby następująco: „Elektroniczną osobę tworzyłby
producent wspólnie z twórcą systemu informatycznego (programistą), w którego skład
wchodziłoby oprogramowanie samouczące się. Podstawą utworzenia elektronicznej osoby
byłaby wpłata odpowiedniego kapitału, którego wysokość ustalana byłaby przez ustawodawcę,
biorąc pod uwagę środowisko, w którym miałby działać sztuczny agent. Ponadto elektroniczna
46
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osoba wymagałaby wpisu do publicznego rejestru. Wpis miałby charakter konstytutywny, tzn.,
że wraz z wpisem do tego rejestru elektroniczna osoba uzyskiwałaby osobowość prawną”51.
Taka konstrukcja znajduję aprobatę także wśród innych teoretyków52.
Mimo, że na wiele odpowiedzi w debacie na temat sztucznej inteligencji wciąż nie
mamy jednoznacznych odpowiedzi, to szybki rozwój technologiczny już w tym momencie
wymaga od nas przygotowania na nadchodzące zmiany. Z dużą pewnością wpłyną one także
na otaczającą nas rzeczywistość prawną.
Sztuczna inteligencja wykorzystywana jest coraz szerzej w obszarach pozostających
w sferze zainteresowań prawa własności intelektualnej. Wskazane w artykule przykłady
„twórczości” generowanej przez maszyny ukazują, że omawiana problematyka dawno
przestała być domeną futurologii i stanowi istotny element otaczającej nas rzeczywistości.
Koncepcja nadawania podmiotowości bytom innym niż ludzie nie jest nowa, jednak zawsze
służyła osiągnięciu pewnych społecznie użytecznych celów. Na gruncie prawa własności
intelektualnej takim celem uzasadniającym upodmiotowienia AI mogłoby się okazać
rozwiązanie problemu autorstwa w przypadku utworów generowanych przez SI. Pomimo
kontrowersji związanych z nadaniem podmiotowości prawnej SI wydaje się, że istnieją
przesłanki uzasadniające taki zabieg.
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particular, the issue of the rationale of granting an artificial agent legal personality will be considered.
The article presents examples of possible solutions proposed by representatives of Polish and
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STRUKTURA PRAWNA BRYTYJSKIEJ HIPOTEKI UMOWNEJ
(CZ. II)
Streszczenie: Przedmiotem niniejszej publikacji naukowej jest analiza wybranych zagadnień dotyczących
angielskiej hipoteki umownej. Stanowi ona ciąg dalszy analizy podjętej w pierwszej części rozważań na temat
hipoteki umownej w prawie angielskim, w której autor odniósł się do takich zagadanień jak: rozumienie samego
pojęcia hipoteki w prawie angielskim, jej przedmiot oraz strony umowy. W niniejszej, drugiej części wywodu, w
oparciu o dostępne anglojęzyczne materiały źródłowe, w tym artykuły, orzecznictwo i literaturę przedmiotu
poruszona jest kwestia regulacji publicznoprawnych i reform prawa regulującego instytucję hipoteki.
Słowa kluczowe: Hipoteka umowna, reforma prawa, regulacje publicznoprawne, Anglia, Wielka Brytania.

Wstęp
Przedmiotem niniejszej publikacji naukowej jest analiza wybranych zagadnień
dotyczących brytyjskiej hipoteki umownej. Stanowi ona ciąg dalszy analizy podjętej
w pierwszej części rozważań na temat hipoteki umownej w prawie angielskim, w której autor
odniósł się do takich zagadanień jak: rozumienie samego pojęcia hipoteki w prawie angielskim,
jej przedmiot oraz strony umowy.
W niniejszej, drugiej części wywodu, w oparciu o dostępne anglojęzyczne materiały
źródłowe, w tym artykuły, orzecznictwo i literaturę przedmiotu, poruszona jest kwestia
najistotniejszych założeń regulacji publicznoprawnych i reform prawa regulującego instytucję
hipoteki. Ramy czasowe niniejszej pracy obejmują okres do wystąpienia Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej. Zagadnienie reform prawa angielskiego w odniesieniu do instytucji
hipoteki, stanowiące uzupełnienie pierwszej części, pozostaje kwestią stale otwartą. Nie jest
przesądzone, jakich zmian w omawianym zakresie można jeszcze się spodziewać, dlatego też
rozdział niniejszy koncentruje się na kwestiach najistotniejszych, podejmowanych
w angielskiej literaturze prawniczej i – z uwagi na wymogi objętościowe niniejszej publikacji
– nie wyczerpuje w pełni tematu brytyjskiej hipoteki umownej ani też poruszonych tutaj
wątków.
Również w tej części aktualna jest uwaga dotycząca kwestii terminologicznych,
iż fragmenty niniejszej publikacji, zgodnie z informacjami źródłowymi, odnoszą się do
instytucji hipoteki umownej w Anglii, nie obejmując swym zakresem całej Wielkiej Brytanii.
Stąd też autor z ostrożności, opisując zagadnienia będące przedmiotem analizy, pisze
o instytucji angielskiej hipoteki, mimo że część rozwiązań znajduje szersze zastosowanie
zarówno na terytorium Wielkiej Brytanii, jak i krajów anglosaskiego systemu prawnego.
W zakresie uwag odnoszących się do kwestii terminologicznych, należy nadto wyjaśnić,
że rozważania oparte są na źródłach anglojęzycznych, w tym fachowej literaturze przedmiotu,
artykułach i orzecznictwie, zaś niektóre pojęcia nie znajdują swoich bezpośrednich
odpowiedników lub znajdują więcej niż jeden odpowiednik lub bywają w sposób różnorodny
tłumaczone, stąd też zamienne posługiwanie się przez autora niektórymi pojęciami,
jak kredytodawca/pożyczkodawca, w odniesieniu do udzielającego kredytu/pożyczki
(ang. "mortgage loan").
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Ewolucja instytucji hipoteki brytyjskiej c.d. – Regulacje publicznoprawne
Od czasów regulacji Law of Property Act z 1925 r., mimo zmian w rzeczywistym
funkcjonowaniu rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych, przez wiele lat nie nastąpiła
żadna radykalna reforma prawa. Świadomość potrzeby reform została zauważona w 1986 r.
przez komisję54 powołaną do analizy sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, mimo to dało
się tu zauważyć pewną stagnację w obszarze legislacyjnym. Deficyt w zakresie regulacji
publicznoprawnych, jak i w zakresie możliwości korzystania przez kredytobiorców z usług
doradztwa kredytowego55, wskutek którego zdarzał się niewłaściwy dobór kredytów
hipotecznych, był przyczyną znacznej liczby opóźnień w spłatach tychże kredytów oraz
następującej w ich wyniku lawiny roszczeń wierzycieli związanych z objęciem posiadania
nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie i stanowił jedną z przyczyn kryzysu
w bankowości hipotecznej Wielkiej Brytanii w 2008 r56. Mająca wpływ na sytuację
ekonomiczną kraju konieczność zmian legislacyjnych zaistniała po kryzysie na rynku
nieruchomości
i kredytów hipotecznych w 2008 r.
Poza aspektem prywatnoprawnym rozwoju instytucji hipoteki brytyjskiej
i wcześniejszej samoregulacji rynku usług finansowych (m.in. przez Council of Mortgage
Lenders, która pełniła funkcję głównego samoregulatora i reprezentanta rynku hipotecznego),
wpływ na funkcjonowanie instytucji hipoteki w Wielkiej Brytanii w praktyce obrotu z czasem
zyskała więc również sfera rządowych regulacji publicznoprawnych i narzuconych przez nie
standardów oraz wynikających z nich dodatkowych obowiązków, zarówno dla kredytodawców
(m.in. banki, instytucje finansowe) względem powołanego do tego celu organu kontrolnego
i kredytobiorców, jak i dla samych beneficjentów kredytów hipotecznych wobec instytucji ich
udzielających. Do aktów ze sfery prawa publicznego, które wywarły wpływ na funkcjonowanie
rynku finansowego, w tym kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii należą m.in. Financial
Services Act57 z 1986 r., zastąpiony następnie przez The Financial Services and Markets Act
(FSMA)58 z 2000 r., wielokrotnie nowelizowany, które stopniowo odchodziły od samoregulacji
w stronę sui generis reglamentacji. Powołano do życia instytucję regulującą i kontrolującą
rynek finansowy zwaną Financial Services Authority59, zastąpioną następnie, mocą nowej
ustawy Financial Services Act z 2012 r., instytucją zwaną Financial Conduct Authority (FCA),
która przejęła jej obowiązki i znacząco – poprzez swoje wytyczne, standardy, licencje i inne
regulacje sektorowe – wpłynęła na funkcjonowanie bankowości i rynku kredytów
hipotecznych, między innymi w imię pewności obrotu, świadomości społecznej,
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transparentności i uczciwości działania instytucji finansowych wobec kredytobiorców,
w szczególności konsumentów, ochrony konkurencji oraz redukcji ryzyka związanego
z działaniem instytucji finansowych60.
Wraz z rozwojem instytucji publicznych, zainteresowanych wpływem na
funkcjonowanie obrotu gospodarczego i rynku usług finansowych, jak Financial Services
Authority (FSA), następnie Financial Conduct Authority (FCA), na rynku usług finansowych
powoli zaczęły pojawiać się nowe koncepcje i rozwiązania lansowane przez te instytucje.
Jednym z takich rozwiązań są m.in. hipoteki noszące nazwę "regulated mortgage contracts"
(RMC). Zawieranie tychże umów w roli kredytodawcy i administrowanie tymi umowami
stanowi działalność regulowaną przez FCA61.
W tym miejscu istnieje potrzeba wyjaśnienia, czym w świetle prawa brytyjskiego
są "regulated mortgage contracts". "Regulated mortgage contracts" to, wedle definicji
zawartej w FSMA, kontrakt, który w momencie zawierania spełnia następujące przesłanki: na
mocy tego kontraktu "osoba będąc kredytodawcą udziela kredytu innej osobie będącej
kredytobiorcą, do obowiązków kredytobiorcy należy zabezpieczenie spłaty kredytu hipoteką
z pierwszeństwem zaspokojenia ("first legal mortgage", "first-charge mortgage")
na nieruchomości usytuowanej w Wielkiej Brytanii i co najmniej 40% tej nieruchomości jest
przez kredytobiorcę wykorzystywana lub jest nabywana, aby być wykorzystywaną jako lub
w związku z celami mieszkaniowymi". Podaje się także, że kredyt taki nie dotyczy działalności
gospodarczej62. "Regulated mortgage contracts" stanowią przedmiot pewnych obwarowań
i restrykcji odnoszących się w szczególności do sposobu ich inicjowania, promowania
i zawierania, do obowiązku bieżącego administrowania przez kredytodawców tymiż umowami
oraz sposobu realizacji umowy w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez
kredytobiorców. W obrocie funkcjonuje także szereg umów w oparciu o które pożyczkobiorca
zabezpiecza kredyt (pożyczkę) na nieruchomości, a które nie stanowią "regulated mortgage
contract"63. Z drugiej zaś strony, wszystkich regulowanych umów kredytowych ("regulated
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credit contracts"), nie tylko zabezpieczonych hipoteką, dotyczą przepisane normami wymogi
w zakresie treści i formy64. Nie będą one w tym miejscu szerzej omawiane.
FSA (FCA) opracowała i opublikowała tak zwany "Mortgages: Conduct of Business"
(MCOB), poradnik, który początkowo, jako nierozpowszechniony jeszcze i mało znany zestaw
reguł, liczył kilkadziesiąt stron i stanowił pewne, bardziej lub mniej stosowane, dobre praktyki
rynkowe. Poradnik ten koncetruje się na kilku kwestiach, a mianowicie: (i) prezentacji
produktów hipotecznych konsumentowi na samym wstępie ("product disclosure"), aby
kredytobiorca był świadom tego, co kredytodawca może, a czego nie może zaoferować i jaki
jest koszt poszczególnych rozwiązań, (ii) wymogu zapewnienia kredytobiorcy odpowiedniej
porady ("suitable advice requirements"), aby dopasować hipotekę do jego potrzeb, (iii)
uczciwym traktowaniu konsumentów ("fair treatment of consumers"), aby zapobiec
wywieraniu presji przy podejmowaniu przez konsumenta decyzji kredytowej i nadmiernych
kosztów, opłat i prowizji związanych z poradą lub w razie zaistnienia zaległości w spłacie
kredytu, (iv) możliwościach występowania ze skargą i o odszkodowanie ("complaints and
compensation") do Rzecznika Praw Kredytobiorców ("Financial Services Ombudsman")
i wedle Planu Odszkodowawczego Usług Finansowych ("Financial Services Compensation
Scheme")65. Gdy instytucje te powstawały, a ich pierwsze publicznoprawne regulacje
sektorowe wchodziły w życie, ich znaczenie było na tyle niewielkie, że większość znaczących
publikacji z zakresu brytyjskiego prawa nieruchomości bardzo lakonicznie lub w ogóle nie
odnosiła się do tematu publicznoprawnych regulacji i ingerencji państwa w stosunki między
kredytodawcą hipotecznym a kredytobiorcą. Z czasem jednak, w szczególności po kryzysie na
rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych w 2008 r., znaczenie FSA (FCA) i MCOB
wzrosło. Obecnie MCOB ("Mortgages and Home Finance: Conduct of Business Sourcebook")
liczy kilkaset stron szczegółowo opisujących poszczególne etapy dochodzenia do skutku
transakcji "regulated mortgage contracts" i pełni funkcję swego rodzaju standardów66.
Wedle FSA (FCA) rozróżnić można dwa rodzaje sposobów negocjowania umów
hipotecznych, a mianowicie "advised" i "non-advised". Pierwszy ze sposobów polega na
przedstawieniu oferty kredytodawcy z punktu widzenia konkretnego rozwiązania, które
kredytodawca chce polecić kredytobiorcy i które najpełniej realizuje potrzeby kredytobiorcy,
będąc jednocześnie w zakresie jego możliwości. Drugi zaś polega na zadawaniu pytań, których
zakres podlega zawężeniu, ograniczając w ten sposób wachlarz rozwiązań do tych najbardziej
odpowiadających potrzebom kredytobiorcy, bez bezpośredniego polecania któregokolwiek
z rozwiązań kredytowych. Z przeprowadzonych ankiet i analiz rynku (market studies) wynika,
że kredytobiorcy przywiązują dużą wagę do porad doradców ds. kredytów hipotecznych,
brokerów kredytowych (intermediaries) i kredytodawców67.
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Po kryzysie zaistniałym w 2008 r., w obszarze zainteresowań FCA jest także kwestia
dostępności i właściwego doboru kredytów hipotecznych przez doradców ds. kredytów
hipotecznych, brokerów kredytowych (intermediaries) i kredytodawców. Financial Conduct
Authority odniosła się do tej kwestii w dokumencie Mortgage Market Review (MMR Conduct
of Business), którego intencję stanowi zmiana praktyki, umotywowana leżącą u podstaw
kryzysu, nierozważną praktyką kredytodawców. MMR zawiera propozycje związane z etapem
doradzania odpowiedniego kredytu hipotecznego, zmierzając do pozostawienia w obrocie
jednego z dwóch wyżej wymienionych sposobów negocjacji, mianowicie sposobu określonego
mianem advised oraz rozwiązania dotyczące kwestii zaległości kredytowych i opłat z nimi
związanych68.
Wedle FCA hipoteka (mortgage) zawiera w sobie takie elementy jak, pożyczka
zabezpieczona na własności, cena za pożyczkę w postaci stopy procentowej odsetek i termin,
w którym pożyczka powinna być spłacona. Przed zawarciem umowy stronom ilustruje się
koszty związane z umową69. Ponadto należy nadmienić, że obecnie w większości przypadków
już na etapie realizacji umowy, istnieje możliwość – z tym samym lub innym kredytodawcą –
zamiany umowy kredytu hipotecznego na inną umowę kredytu hipotecznego, o innej stopie
procentowej (ang. switch), co niejako umożliwia dopasowanie kredytu także w czasie realizaji
umowy i ułatwia jego spłatę70.
Drugim, obok FSMA, równie istotnym reżimem publicznoprawnych regulacji,
mających zastosowanie do szczególnej, wymienionej w nim kategorii kredytów hipotecznych
udzielanych konsumentom, był reżim wynikający z Consumer Credit Act z 1974 r.71,
znowelizowanej w 2006 r.72 Ustawa ta przewiduje dwa rodzaje kontroli w odniesieniu do
kredytów konsumenckich, po pierwsze kontrolę działalności kredytowej poprzez system
licencjonowania i po drugie kontrolę konkretnych umów kredytowych, których ocena z punktu
widzenia prawidłowości – mimo że regulacja ma charakter publicznoprawny – należy jednak
do sądu. W ustawie tej mowa jest o kilku rodzajach umów kredytów konsumenckich. Umowy
te nie stanowią jednak przedmiotu szerszego zainteresowania niniejszego rozdziału z uwagi na
ich ograniczony zakres podmiotowo – przedmiotowy w omawianym kontekście kredytów
hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomości. Istotna jest jednak informacja, że po
zmianach z 2006 r. zniesiono limit kwotowy transakcji objętych regulacjami ustawy, stąd też
większość umów kredytów hipotecznych potencjalnie podlega reżimowi również tej ustawy
i konieczności dokonania prawnych i administracyjnoprawnych ustaleń, czy konkretna umowa
kredytu hipotecznego z pierwszeństwem zaspokojenia (first mortgages – RMC) nie podlega
dwom reżimom ustawowym73. Są bowiem pewne aspekty regulacji Consumer Credit Act, które
znajdują zastosowanie do "regulated agreements". Do takich aspektów należy m.in. tzw.
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"cooling off period" (okres na zastanowienie), którego regulacja polega na pozostawieniu kopii
umowy u kredytobiorcy, aby ten mógł bez wpływu kredytodawcy przemyśleć przystąpienie do
umowy. "Cooling-off period" ma zastosowanie do wszystkich hipotek. Innym aspektem jest
forma umowy, której niedochowanie może powodować trudności w realizacji w razie
niedochowania warunków umowy. Kolejny aspekt dotyczy tzw. "unfair relationship"
(nieuczciwej relacji) między kredytodawcą a kredytobiorcą względem kredytobiorcy, które to
rozwiązanie zostało inkorporowane do ustawy w 2006 r. Mowa tu o nieco innym rodzaju relacji,
niż ten omówiony w sprawie Royal Bank of Scotland v Etridge74. Może ona wynikać z regulacji
umownych, sposobu realizacji umowy przez kredytodawcę lub z innych czynników. Na tle tej
ustawy pojawia się więc potrzeba oceny transakcji z punktu widzenia "unfair relation"75. Inny
aspekt, w tym miejscu zdaje się najistotniejszy, to możliwość dochodzenia objęcia posiadania
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu wyłącznie na podstawie nakazu sądowego.
To samo dotyczy możliwości prowadzenia egzekucji z takiej nieruchomości76. Szczegółowy
opis zagadnień wynikłych z możliwości zastosowania Consumer Credit Act w odniesieniu do
kredytów hipotecznych nie jest przedmiotem głębszej analizy niniejszego rozdziału.
Niektóre szczegółowe rozwiązania zostaną poruszone w ramach analizy
poszczególnych zagadnień tematycznych.
Nie bez wpływu na proces legislacyjny w omawianym obszarze pozostaje kwestia
członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i jej wystąpienia. W lutym 2014 r. weszła
w życie dyrektywa unijna, Mortgage Credit Directive (MCD) (2014/17/EU)77, której zasady
implementacji stanowiły w Wielkiej Brytanii przedmiot szeroko zakrojonych konsultacji78.
Celem dyrektywy MCD jest zapobieżenie nierozważnym praktykom kredytowym, stworzenie
jednolitego rynku usług kredytów hipotecznych, zwiększenie pewności kredytobiorców
będących konsumentami i mobilności na rynku kredytów hipotecznych. Dyrektywa ta w 2016
r. została implementowana do brytyjskiego porządku prawnego. Implementacja przyniosła
zmiany dostosowane do realiów rynku brytyjskiego. Ustawodawca brytyjski, korzystając
z „klauzuli wyłączającej” dyrektywy, przewidującej możliwość implementacji dyrektywy
w drodze odmiennych rozwiązań wewnątrzkrajowych, przejął jedynie część rozwiązań
proponowanych przez dyrektywę79. Omawianie w tym miejscu wszystkich kwestii związanych
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z implementacją dyrektywy nie jest zasadne, bowiem część z zaimplementowanych rozwiązań
przestanie wkrótce obowiązywać. Obecnie bowiem należy mieć na względzie okoliczność
wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co – po okresie przejściowym – pociąga za
sobą dostosowywanie regulacji prawnych do nowej rzeczywistości. Wycofywanie się przez
Wielką Brytanię z unijnych regulacji prawnych nie dotyczy jednakże wszystkich
zaimplementowanych rozwiązań80.
Podsumowanie
Zagadnienie reform prawa angielskiego w odniesieniu do instytucji hipoteki, stanowiące
uzupełnienie pierwszej części, pozostaje kwestią stale otwartą. Nie jest przesądzone, jakich
zmian w omawianym zakresie można jeszcze się spodziewać. Stąd też kwestia reform prawa
angielskiego w odniesieniu do instytucji hipoteki jest interesująca zarówno dla naukowców,
prawników praktyków, jak i instytucji finansowych. Wydaje się, że należy oczekiwać, że pewne
zmiany nastąpią, dlatego też w rozdziale niniejszym podniesiono kwestie najistotniejsze.
Ustawodawca brytyjski dążąc do wyważenia interesów obu stron umowy hipoteki, nie
zapomina o wpływie przyjętych rozwiązań na funkcjonowanie całej gospodarki.
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LEGAL STRUCTURE OF BRITISH MORTGAGE CONTRACT (PART II)
Summary: The subject of this scientific publication is the analysis of the certain issues regarding the
English mortgage contract. The publication constitutes the continuation of the analysis raised in the first
part of the publication on the mortgage contract under English law, wherein the author refered to such
issues as: the definition of the mortgage and its meaning under English law, the subject of the mortgage
and the parties of the contract. In this one, which is the second part of the analyses, based on the available
materials in English language, such as articles, judgements and the subject literature, to the issues raised
belong such topics like public regulations and mortgage law reforms.
Keywords: Mortgage contract, law reform, public regulations, England, Great Britain.
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OCHRONA PRAW OSÓB STARSZYCH
W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Streszczenie: Główną problematyką niniejszej pracy są prawa człowieka, w szczególności ochrona osób
starszych, która ma na celu wykazać, czy osoby starsze mają zagwarantowany odpowiedni poziom ochrony.
Główną przyczyną zainteresowania tym tematem jest fakt, że osoby starsze są cennym źródłem wiedzy dla
społeczeństwa i z tego powodu należy im zapewnić szczególną ochronę. Zgodnie z obowiązującymi definicjami
przyjmuje się, że osoby starsze to osoby powyżej 60 lub 65 roku życia, chociaż coraz częściej odchodzi się od
łączenia definicji osoby starszej z jej wiekiem. Kolejnym coraz bardziej widocznym problemem jest stale rosnąca
dyskryminacja pewnej kategorii osób tylko ze względu na ich wiek. W pracy zostały opisane wdrożone działania
przez m.in. ONZ na rzecz osób starszych i regulacje w tym zakresie.
Słowa kluczowe: Osoby starsze, prawa człowieka, organizacje międzynarodowe, prawo międzynarodowe, ONZ.
ORCID: 0000-0003-4636-0696

Wprowadzenie
Najczęściej spotykaną definicją „praw człowieka” w literaturze zarówno polskiej, jak
i zagranicznej jest określenie ich, jako praw, które przysługują człowiekowi tylko i wyłącznie
z faktu, iż jest człowiekiem82. Ponadto, podkreśla się, że żadne działania człowieka bądź też
jakiekolwiek akty stanowione nie mogą wpłynąć na pozbawienie ludzi tychże praw, gdyż ich
źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka83. Do podstawowych cech ich
charakteru wymienia się przede wszystkim powszechność (ponieważ obowiązują na całym
świecie i przysługują każdemu człowiekowi)84, są przyrodzone (co oznacza, że przysługują
każdemu z racji bycia człowiekiem)85, mają charakter niezbywalny i nienaruszalny (nie można
się ich zrzec oraz są niezależne od działań ludzkich bądź aktów stanowionych i nie mogą być
przez nikogo dowolnie regulowane)86, a także są naturalne i niepodzielne, co oznacza, że
obowiązują niezależnie od potwierdzenia ich przez organ państwowy oraz wszystkie stanowią
integralną i współzależną całość87.
Mimo, iż prawa człowieka zostały zasadniczo zdefiniowane jako uniwersalne, to filozofia
wskazuje jednak pewien problem i zadaje pytanie, jak prawa człowieka mogą być uniwersalne
zważywszy na fakt, że na świecie istnieje tak wiele różnych, nierzadko konkurujących ze sobą
moralności88? Jak zatem precyzyjnie określić kto ma w tym sporze racje, a kto się myli? Pytania
te nie są wyłącznie ważne z punktu filozoficznego, ale także stają się wyzwaniem współczesnej
polityki praw człowieka stojącej na czele promowania praw człowieka jako standardu
postępowania w regionach zdominowanych przez różne standardy moralne89. Niektórzy
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filozofowie wskazują, że jednym z głównych powodów do kwestionowania w ogóle istnienia
praw człowieka jest brak teoretycznych narzędzi do ich ujęcia90. Dla niektórych stają się one
coraz częściej nieracjonalne, niedorzeczne i nierealne z powodu braku możliwości ujęcia ich w
spójną teorię, a także nierzadko stanowią problem w zrozumieniu ich samych
w sobie91. Brak wspomnianych narzędzi teoretycznych stanowi dość duży problem, gdyż jak
wskazuje literatura: „to, co jesteśmy zdolni dostrzec w otaczającej nas rzeczywistości, zależy
w dużej mierze od pojęć, którymi dysponujemy, od kultury, w której dorastamy, a także języka,
którym się posługujemy”92. Powyższą teorię można przedłożyć także na percepcję tego,
co słuszne i sprawiedliwe93. Ponadto, jak trafnie określa to John Finnis „usuwanie z kultury
pewnych kategorii jako nieracjonalnych, bezsensownych czy wręcz pustych może ograniczać
zdolność postrzegania pewnych kwestii w sposób prawidłowy. Ograniczeniu zdolności
poznawczych nie towarzyszy jednak anihilacja tego, co nie jest poznawane i co – jak to
potwierdza doświadczenie – może dać o sobie znać w bolesnej powtórce z historii”94.
W dalszej części mojej pracy skoncentruję się głównie na problematyce praw człowieka
w ujęciu międzynarodowym, w szczególności w kontekście osób starszych, gdyż coraz częściej
na forum międzynarodowym toczone są dyskusje na temat solidaryzmu pomiędzy generacjami,
a także na tematy z zakresu przeciwdziałania wykluczenia społecznego osób starszych
i eliminacji ubóstwa95. Coraz częstszy brak możliwości uczestniczenia w życiu społecznym
i politycznym na równi z innymi członkami społeczeństwa przez osoby starsze wydaje się być
istotnym problemem nowoczesnego świata96. W niniejszej pracy wykorzystano literaturę
z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego oraz pomocniczo z zakresu filozofii.
Prawa człowieka w ujęciu międzynarodowym
Jedną z kluczowych spraw byłaby z pewnością ocena obecnej sytuacji i problemów
występujących w zakresie praw człowieka (w szczególności osób starszych), a także ocena
potrzeby istnienia Konwencji o prawach osób starszych. W mojej pracy skoncentruję się jednak
na początek na rozważaniach dotyczących koncepcji praw człowieka w prawie
międzynarodowym oraz rolę sprawowaną przez główny organ prawny – system Narodów
Zjednoczonych (ONZ).
Niewątpliwie II wojna światowa stała się główną przyczyną rozwijania się nowych
instytucji międzynarodowych, a tuż za nimi idącymi mechanizmów prawnych, które miały
zapewnić obywatelom całego świata znacznie lepszą ochronę praw człowieka97. Warto
przypomnieć, że podczas II wojny światowej dokonywano makabrycznych zbrodni, a ludzi
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kategoryzowano i pozbawiano ich statusu bycia człowiekiem98. To właśnie po tym okresie do
konstytucji wielu państw zaczęto dodawać regulacje dotyczące ochrony praw człowieka, które
stały się podstawowym fundamentem współczesnej kultury oraz istotnym elementem
wewnętrznego porządku prawnego99. Prawa człowieka zaczęły być także postrzegane jako
niezbywalne i nieodłączne prawa wszystkich istot ludzkich, niezależnie od płci, religii,
narodowości, pochodzenia etnicznego, wieku czy jakiegokolwiek innego statusu100. Książkowa
definicja „uniwersalnych praw człowieka” zakłada, że są to prawa mające jednakowe
zastosowanie do każdego zakątka świata, a także – jak już wspominałam powyżej – uważa się
je także za niepodzielne z racji wyrażania przez nie pewnej formy współzależności
(wzmocnienie jednego prawa doprowadzi do ulepszenia innych, a naruszenie jednego z nich
niekorzystnie wpłynie również na inne itd.)101. Prawa człowieka są zapisane w różnych
międzynarodowych instytucjach pod zwierzchnictwem ONZ, przy czym warto podkreślić,
że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka102 i Karta Praw103 są uważane za najważniejsze
i najbardziej istotne.
Międzynarodowa organizacja Narodów Zjednoczonych powstała w 1945 roku i jak
wskazano w jej statucie – jej głównym celem jest promowanie pokoju i praw człowieka,
lepszych standardów życia i postępu społecznego, rozwijanie pozytywnych stosunków między
państwami, a także utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju104. Ponadto, system ochrony praw
człowieka został rozbudowany głównie na bazie art. 55 Karty Narodów Zjednoczonych105,
który zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do powszechnego przestrzegania ludzkich
praw. Natomiast pierwsze odniesienia do ochrony praw osób starszych (i niepełnosprawnych)
można znaleźć w art. 15 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku.
Zgodnie z powyższym artykułem „każda osoba ma prawo do poziomu życia odpowiadającego
potrzebom zdrowia i dobrobytu, jak również prawo do zabezpieczenia na wypadek bezrobocia,
choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, podeszłego wieku”106. Powyższy przepis nie
jest jedynym, który reguluje kwestię prawną osób starszych. Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 roku107 również zawiera przepisy
odnoszące się do osób w podeszłym wieku, jak np. art. 9, 11 i 11 i zgodnie z którymi ludzie
starsi powinni posiadać prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do odpowiedniego
poziomu życia, a także prawo do korzystania z najwyżej osiągalnego stanu zdrowia fizycznego
i psychicznego. Jednym z najważniejszych i najistotniejszych kroków podjętych w kierunku
ochrony praw osób starszych było uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ deklaracji
o prawach osób niezdolnych do pracy (tzw. disabled persons)108. Treść zasad zawartych w tej
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deklaracji zwraca uwagę na problem osób starszych dotkniętych inwalidztwem i ma na celu
ochronę tychże osób, a także zapewnienie im życia w warunkach, które byłyby (możliwie)
najbardziej zbliżone do poziomu, na jakim żyją ludzie w pełni zdrowi109.
Głównym celem zawierania między państwami umów międzynarodowych i tworzenia
prawa międzynarodowego jest regulowanie ich wzajemnych zachowań, a także sposobu, w jaki
państwa zachowują się wobec poszczególnych jednostek110. Przyjęło się, że prawo zwyczajowe
i pozytywne prawo międzynarodowe stanowią tzw. „twarde” prawo międzynarodowe111.
To pierwsze obejmuje normy i praktyki na tyle znajdujące powszechną akceptację, aby było
uważane za obowiązujące dla wszystkich państw, niezależnie od członkostwa w organizacji
międzynarodowej112. Natomiast, to drugie (pozytywne prawo międzynarodowe) jest wiążące
dla państw wyłącznie w sytuacji, gdyby zdecydowały się one podpisać i ratyfikować
odpowiedni traktat lub konwencję113. Jak wiadomo – podpisanie traktatu oznacza wstępne jego
poparcie, czyli okazanie zainteresowania bez większych zobowiązań prawnych w odróżnieniu
do ratyfikacji traktatu, kiedy to państwo staje się stroną i zgadza się być prawnie związane
warunkami w nim zawartymi114. Warto dodać, że przystąpienie do traktatu ma podobny skutek
jak ratyfikacja, z wyjątkiem tego, że państwo pomija proces podpisu i przystępuje bezpośrednio
do ratyfikacji.
Pojęcie osoby w podeszłym wieku/osoby starszej
Mimo, iż na ogół pojęcie to może wydawać się proste w zdefiniowaniu, to w praktyce
pomimo wykorzystywania wielu badań, raportów oraz monitorowania i analizowania
opisywanego zjawiska przez organizacje międzynarodowe, nadal napotyka się wiele
problemów podczas prób jasnego i precyzyjnego zdefiniowania oraz wyznaczenia granicy
wieku starszego lub podeszłego115. Jak wskazuje Stanisława Steuden, pełnej zgodności co do
kryteriów początków starości i wyznaczenia jej granic w liczbach, nie można znaleźć nawet w
literaturze psychologicznej, co więcej, raporty międzynarodowe także nie definiują znaczenia
„osoby starszej”, co najwyżej wskazują jej periodyzację, od którego momentu należy zaliczać
danych ludzi do osób w podeszłym wieku116. Przyczyn powyższego stanu rzeczy należy
dopatrywać się w czynnikach chociażby cywilizacyjnych, zdrowotnych, historycznych itd.
S. Steuden podkreśla także, że współcześnie większość krajów rozwiniętych akceptuje wiek
65-ciu lat, jako moment od którego można nazywać konkretne osoby „starszymi” bądź też
„w podeszłym wieku”, czy też – w pewnych przypadkach – „starymi”117. Ponadto, wskazuje na
istotny problem, gdzie, cytuję: „nierzadko pracownicy znacznie wcześniej, na długo przed
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osiągnięciem wieku emerytalnego (zazwyczaj jest to powyższe 65 lat) doświadczają gorszego
traktowania i dyskryminacji z powodu wieku – z tego właśnie względu różnego rodzaju badania
i analizy biorą pod uwagę sytuację osób starszych, które ukończyły 50 lub nawet mniej lat”118.
Nowy międzynarodowy instrument dotyczący ochrony praw osób starszych
Jak już wspomniałam na początku mojej pracy, istnieje wiele międzynarodowych
traktatów i konwencji stworzonych w celu ogólnej ochrony praw człowieka, które w sposób
dorozumiany obejmują osoby starsze119. Ponadto, istnieją także przepisy tzw. „prawa
miękkiego” którymi, jak wymienia literatura, są na przykład MIPAA (Madrid International
Plan of Action on Ageing) i Uwaga Ogólna nr 6 Komitetu Praw Człowieka ONZ i które uznaje
się za najbardziej znaczące, gdyż kierują stosowaniem prawa i zwiększają ogólną ochronę osób
starszych120. Mimo tego, nadal wiele organizacji pozarządowych, takich jak chociażby
HelpAge International, Międzynarodowa Federacja ds. Starzenia się (IFA), czy Rada ds.
Starzenia się (COTA), a także niektóre państwa członkowskie ONZ, uważają że nie stanowią
one dostatecznego wsparcia i cechują się zbyt dużą łatwością interpretacji z punktu widzenia
wieku121. Powyższe podmioty opowiadają się za potrzebą nowego międzynarodowego
instrumentu praw człowieka, który wyraźnie służyłby ochronie osób starszych – Konwencja
o prawach osób starszych122.
Warto zaznaczyć, że – jak to zwykle bywa przy tworzeniu nowego prawa lub zasad –
zawsze znajdą się jego przeciwnicy i zwolennicy. Tak też się stało wobec pomysłu o Konwencji
o prawach osób starszych. Głównymi (pięcioma) punktami „przeciw” były przede wszystkim
argumenty, że: uniwersalizm gwarantuje prawa wszystkich grup, ochrona „miękkiego prawa”
(„soft law”) jest wystarczająco silna, kolejna konwencja byłaby zbyt kosztowna, zwrócenie
w ten sposób uwagi na osoby starsze zwiększy ich marginalizację społeczną oraz – ostatni
argument – że w konwencjach występują paradoksy, które są sprzeczne z prawami określonych
grup123.
Jak trafnie wskazują uczeni, to powszechność prawa stanowi kwintesencję praw
człowieka. Te osoby, które negatywnie odnoszą się do nowej Konwencji uważają, że nie jest
ona potrzebna, ponieważ cały szereg innych praw (w zakresie międzynarodowym) dotyczących
praw człowieka jest wystarczająco wyczerpujący także w kwestii ochrony praw osób starszych
i nie trzeba – ich zdaniem – nic więcej dodawać124. Ponadto, padają argumenty, że rozbijanie i
fragmentowanie praw człowieka stanowi potencjalne zagrożenie dla wytworzonej jak dotąd
spójności „uniwersalnych praw człowieka”125. Według tych osób, zamiast tworzenia nowych
przepisów prawnych wychodzących naprzeciw osobom starszym i ich ochronie, wystarczy
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jedynie im te prawa zagwarantować w taki sam sposób jak są one zagwarantowane wszystkim
pozostałym126.
Po drugie, jak czytamy w literaturze „ochrona osób starszych w ramach „prawa
miękkiego” jest silna wobec istniejących już instrumentów międzynarodowych i nie należy
lekceważyć wpływu tego prawa na całokształt rozwoju międzynarodowego prawa
zwyczajowego”127. Należy zauważyć, że w kwestiach politycznych, to właśnie tzw. „soft law”
odgrywa rolę dość szczegółowego przewodnika, a jednocześnie jego niewiążący charakter
prawny sprawia, że jest ono coraz bardziej atrakcyjne z punktu politycznego i występuje duże
prawdopodobieństwo, że zostanie przyjęte w lokalnej polityce128. W związku z powyższym,
w pewnych środowiskach panuje opinia, że zasady przyjęte przez ONZ dotyczące osób
starszych i w podeszłym wieku, proklamacja w sprawie starzenia się oraz inne tego typu
przedsięwzięcia same w sobie zapewniają już wystarczającą ochronę, pod warunkiem, że będą
one traktowane w sposób poważny129. Lepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłaby
koncentracja na poprawie, wdrażaniu i poszanowaniu istniejących już konwencji, traktatów
i innych zasad prawa międzynarodowego130.
Kolejnym argumentem „przeciw” w/w Konwencji są oczywiście względy finansowe,
gdyż sporządzanie tego typu norm to kosztowny i długotrwały proces131. Jak wskazuje literatura
„istnieją ograniczenia, co do wykonalności konwencji międzynarodowych, a system dotyczący
odpowiedzialności jest słaby i nie ma skutecznych sankcji. System, który obsługuje skargi
i monitoruje wdrażanie istniejących traktatów, jest już poddany zbyt dużym obciążeniom”132.
Komitety monitorujące ONZ otrzymują wiele raportów od państw członkowskich, które
dodatkowo są zobowiązane do zajmowania się skargami, niestety wciąż wiele z nich nie wyraża
chęci do podejmowania dalszych zobowiązań133.
Ostatnim argumentem jest fakt, że wiele państw, które nie posiadają najlepszej reputacji
w kontekście ochrony praw człowieka, paradoksalnie wykazują największą chęć do
podpisywania tego typu (nowych) konwencji, aby wykorzystać ten fakt w przyszłości i móc
argumentować, że przestrzegają praw człowieka (nawet jeśli w rzeczywistości tego nie
robią)134. W związku z powyższym, jak trafnie wskazuje literatura „konwencja ta może więc
skutkować jedynie stworzeniem powierzchownych praw, a nie rzeczywistą zmianę
społeczną”135. Jeszcze inni twierdzą, że „zwolennicy ochrony praw osób starszych są
całkowicie odłączeni od świata realnego i trudnych wyborów, przed którymi każdego dnia staje
rząd”136 oraz, że „być może bardziej przydatnym byłoby, aby zwolennicy konwencji skupili
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swoją energię na pracy z agencjami i organami rządowymi, które faktycznie świadczą usługi
na rzecz osób starszych oraz na ich lobbowaniu”137. Ponadto, jak już wspomniałam we
wcześniejszej części mojej pracy, część osób uważa, że powstanie nowego instrumentu w celu
ochrony praw osób starszych przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego i w efekcie sprawi,
że różnica między nimi, a „normalnym” społeczeństwem znacznie bardziej się uwidoczni138.
Podsumowując, istnieje wiele argumentów przeciwko sporządzeniu nowych zasad
o prawach osób starszych. Dla niektórych prawa, które zostały spisane przed powstaniem
konwencji były i są dostateczną ochroną występującą w istniejących „twardych” oraz
„miękkich” instrumentach praw człowieka i jedyne, co należałoby zrobić, to skoncentrować się
na progresie w kwestii poszanowania i przestrzegania tych praw przez państwa
członkowskie139. Dla innych natomiast, powstanie nowych instrumentów do ochrony praw
jedynie osłabi ideę uniwersalnych praw człowieka i nadwyręży – i tak już wystarczająco
obciążony – obecnie istniejący system140.
Zakończenie
Niewątpliwie – ze względu na starzenie się społeczeństw – istnieje potrzeba zapewnienia
ludziom starszym i w podeszłym wieku należytej ochrony jaka im się należy i która uczyni ich
życie lżejszym i pogodniejszym141. Warto jednak podkreślić, że samo w sobie tworzenie
nowych norm i przepisów prawnych im nie pomoże, jeśli nie zostaną dopilnowane
i dopracowane takie kwestie jak przestrzeganie i szanowanie tych praw przez wszystkie
państwa członkowskie oraz wdrażanie ich do systemu prawnego każdego kraju142. Prawo
międzynarodowe chroniące prawa człowieka służy w głównej mierze jedynie do
przełamywania tych barier, które występują między osobami starszymi (i negatywnymi
czynnikami jakie ich spotykają), a „normalną” częścią społeczeństwa.
Powstaje zatem pytanie, czy należy to prawo dalej rozwijać i mnożyć? Artur Błoch
w swojej publikacji porównał prawników tworzących prawo do lekarzy wymyślających
choroby, co w efekcie może wywoływać u niektórych pewne refleksje, że żylibyśmy bez trosk,
gdyby nie prawnicy i bylibyśmy zdrowi, gdyby nie lekarze143. Ponadto, jak już wielokrotnie
wspominałam – można spotkać się z bardzo dużą liczbą negatywnych opinii uczonych, których
zdaniem prawo międzynarodowe jest już wystarczająco przepełnione i nadwyrężone
nadmiarem różnego rodzaju coraz to nowych konwencji, dyrektyw, wytycznych itd144. Opinia
publiczna uważa, że poszczególne prawa człowieka można znaleźć w dotychczas istniejących
już ogólnych deklaracjach i paktach, a zatem nowe nie są potrzebne145. Mimo powyższego
negatywnego stosunku do nowo powstających norm na arenie międzynarodowej, istnieje też ta
część społeczeństwa, która bardzo popiera ten pomysł i uważają, że „bardzo mądrym
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i słusznym krokiem było ratyfikowanie przez Polskę konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami z 2006 r., a jeszcze słuszniejszym byłoby zrobienie tego samego
z protokołem fakultatywnym do tej konwencji”146. Ponadto, jak czytamy słowa uczonych
„wycofanie się z protokołu nr 30 blokującego prawa osób starszych i niepełnosprawnych, które
są zawarte w unijnej Karcie praw podstawowych byłoby także daleko-idącym krokiem polskiej
dyplomacji w stronę upowszechniania humanistycznych ideałów kultywowanych w Unii
Europejskiej”147.
Niewątpliwie ważnym jest i jednocześnie stałoby się istotnym krokiem, podjęcie
inicjatywy w zakresie kodyfikacji praw osób starszych148. Mimo, iż w zarówno w Polsce jak
i na świecie istnieje duża liczba prężnie działających ośrodków zajmującymi się prawami
człowieka, to nadal nie można oprzeć się wrażeniu, że problematyka ageizmu coraz bardziej
się rozwija, aniżeli zmniejsza149. Mimo, iż przekształcenie pewnych projektów dotyczących
ochrony praw osób starszych w normy stanowione prawa międzynarodowego z pewnością nie
należałyby do łatwej inicjatywy, to jednak z pewnością pożytek społeczny stałby się wysokim
wynagrodzeniem ciężkiej pracy150.
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF OLDER PEOPLE IN INTERNATIONAL LAW
Summary: The main issue of this work is human rights, in particular the protection of the elderly, which
aims to demonstrate whether the elderly are guaranteed an adequate level of protection. The main reason
for the interest in this topic is that the elderly are a valuable source of knowledge for society and therefore
need special protection. According to the current definitions, it is assumed that the elderly are people
over 60 or 65 years of age, although more and more often the definition of an older person is being
abandoned with their age. Another increasingly visible problem is the constantly growing discrimination
against a certain category of people solely on the basis of their age. The work describes the implemented
activities by, among others United Nations for the Elderly and its regulations.
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Nations.

39

40

Maria Lewandowska151
WYKŁADNIA SĄDOWA W PORZĄDKU PRAWNYM UE
Streszczenie: W rozdziale podjęto problematykę dotyczącą sądowej wykładni prawa, w odniesieniu do przepisów
prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Celem jest wykazanie obowiązku wykładni zgodnej jako wykładni
stosowanej w autonomicznej konstrukcji prawa unijnego oraz zaprezentowania istoty i podstawy prawnej
odesłania prejudycjalnego. Obecnie orzeczenia TSUE są szeroko komentowane i stanową ważne źródło wiedzy
o wykładni prawa europejskiego. Niewątpliwie, jest to instytucja znacząca dla systemu sprawiedliwości, która
przyczyniła się do stworzenia fundamentów prawnych, stanowiących gwarancję stabilności w zakresie
jednolitości stosowania prawa dla państw członkowskich.
Metody badawcze: analiza przepisów prawa pierwotnego.
Słowa kluczowe: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, postępowanie prejudycjalne, wykładnia zgodna.
Nr ORCID: 0000-0002-0962-5942

Wstęp
W rozdziale zostanie zaprezentowana problematyka dotycząca sądowej wykładni prawa
i jej miejsca w porządku prawnym Unii Europejskiej. Celem jest wykazanie obowiązku
wykładni zgodnej jako wykładni stosowanej w autonomicznej konstrukcji prawa unijnego oraz
zaprezentowanie istoty i podstawy prawnej odesłania prejudycjalnego.
Unia Europejska posiada osobowość prawną oraz własny system prawny, który wywiera
bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo państw członkowskich, stając się częścią systemów
prawnych państw członkowskich. Porządek prawny UE dzieli się na prawo pierwotne oraz
prawo wtórne. Prawo pierwotne stanowią Traktaty oraz ogólne zasady prawa, natomiast prawo
wtórne oparte jest na przepisach zawartych w Traktatach. Hierarchia źródeł prawa przedstawia
się następująco według mocy prawnej: „Traktat o Unii Europejskiej”, „Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej” oraz 37 protokołów, 2 załączniki i 65 deklaracji, które
zostały załączone do Traktatów w celu doprecyzowania przepisów prawnych, „Karta praw
podstawowych Unii Europejskiej”, „Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii
Atomowej” (Euratom), umowy międzynarodowe, ogólne zasady prawa Unii oraz akty prawa
wtórnego Unii. Traktaty oraz zasady ogólne, stanowiące prawo pierwotne znajdują się na
szczycie w hierarchii przepisów. W wyniku wejścia w życie „Traktatu z Lizbony” z dniem
1 grudnia 2009 r. taką samą rangę nadano „Karcie praw podstawowych”. Kolejnym źródłem
prawa są umowy międzynarodowe zawarte przez Unię Europejską. Na niższym poziomie
znajduje się prawo wtórne: akty prawa wtórnego są ważne jedynie wtedy, gdy są zgodne
z prawem postawionym wyżej w hierarchii152. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej uznawane jest za prawo pomocnicze Unii Europejskiej. W tej kategorii znajdują
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się także przepisy prawa międzynarodowego oraz ogólne zasady prawa, które stanowią
niepisane źródło kształtowane w orzecznictwie TS153.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako organ ochrony sądowej
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest to stały organ sądowy, który
charakteryzuje się kolegialnością. Jako instytucja sądowa wywiera realny wpływ na kształt
prawa europejskiego. Misją TSUE jest zapewnienie poszanowania prawa w wykładni
i stosowaniu traktatów154. Jako organ sądowy zapewnia jednolite stosowanie wykładni prawa
unijnego w państwach członkowskich. Ponadto, sprawuje kontrolę nad legalnością prawa
wtórnego, rozstrzyga w trybie orzeczenia wstępnego (prejudycjalnego) o wykładni Traktatów
oraz o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki
organizacyjne Unii. Obecnie orzeczenia TSUE są szeroko komentowane i stanową ważne
źródło wiedzy o wykładni prawa europejskiego. Niewątpliwie, jest to instytucja znacząca dla
systemu sprawiedliwości, która przyczyniła się do stworzenia fundamentów prawnych,
stanowiących gwarancję stabilności dla państw członkowskich.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako organ ochrony sądowej wpływa na
spójność stosowania prawa Unii Europejskiej przez 27 państw członkowskich. TS pełni trzy
zasadnicze funkcje. Po pierwsze, funkcję sądu międzynarodowego, rozpatrując spory między
państwami członkowskimi, wynikające ze stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz
spory na gruncie realizacji postanowień wynikających z Traktatów. Drugą funkcją Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest funkcja sądu konstytucyjnego, orzeka on, bowiem
o zgodności z postanowieniami traktatowymi aktów prawnych Rady oraz Komisji Europejskiej,
aktów wydanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, aktów prawnych Parlamentu
Europejskiego oraz aktów Europejskiego Banku Centralnego, które wywołują skutki prawne
wobec osób trzecich. Po trzecie, TSUE pełni także funkcję sądu najwyższego, gdyż rozpatruje
środki odwoławcze od wyroków Sądu i posiada uprawnienia odwoławcze w stosunku do
określonej kategorii decyzji Komisji155.
Wykładnia zgodna
Zasadniczym elementem konstrukcji prawnej obowiązku wykładni zgodnej jest sama
treść tego obowiązku. W orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości odwołuje się do nakazu
wykładni prawa krajowego „w świetle i celu” regulacji UE oraz do nakazu wykładni prawa
krajowego zgodnie z prawem UE „tak dalece jak to możliwe”156. Obowiązek wykładni zgodnej
stanowi, wraz z zasadą bezpośredniego skutku oraz zasadą pierwszeństwa, jedną z zasad
podstawowych w odniesieniu do konstrukcji systemu prawa UE.
W polskim piśmiennictwie prawa europejskiego ocena wykładni zgodnej z punktu
widzenia reguł wykładni nie jest jednolita. Wykładnia zgodna kwalifikowana jest jako
wykładnia systemowa jak i wykładnia funkcjonalna. W doktrynie przeważa pogląd,
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że obowiązek wykładni zgodnej oznacza konieczność dokonania takiego wyboru wykładni, aby
zapewniona została zgodność normy krajowej z normą unijną. Wskazuje się, że jeśli organ
krajowy ma możliwość wyboru między różnymi metodami wykładni, powinien wybrać taką,
która po zastosowaniu spełni rezultat normy unijnej. W przypadku różnych możliwych
rozwiązań powinno zostać wybrane to rozwiązanie, które najpełniej urzeczywistnia rezultat
normy prawnej. Podkreśla się, że wykładnia zgodna nie może prowadzić do zmiany sposobu
rozumienia przepisu prawnego, niebudzącego żadnych wątpliwości w zakresie interpretacji
prawnej. Obowiązek wykładni zgodnej jest wyłączony w przypadku, gdy wykładnia zgodna
prowadziłaby do zaprzeczenia prawu krajowemu czy do jego odrzucenia157.
Wskazać należy, że obowiązek wykładni zgodnej oznacza zakaz zaprzestania na
wykładni uzyskanej w wyniku językowych dyrektyw interpretacyjnych, tym samym oznacza
zakaz uznawania pierwszeństwa wykładni językowej. Dodatkowo z obowiązku wykładni
zgodnej wynika konieczność zastosowania zasady zupełności. Zasada ta stanowi, że należy
zawsze stosować wszystkie dyrektywy wykładni, niezależnie od jednoznaczności wyniku
uzyskanego na danym etapie wykładni. Zatem odrzucenie zasady pierwszeństwa rezultatów
wykładni językowej realizuje wyznaczony przez Trybunał Sprawiedliwości obowiązek
wykładni prawa krajowego zgodnie z przepisami prawa UE.
Podstawa prawna dokonania wykładni w ramach pytania prejudycjalnego
Na mocy art. 259 – 260 TFUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia
przestrzeganie przez państwa członkowskie zobowiązań wynikających z Traktatów oraz na
mocy art. 267 TFUE dokonuje wykładni prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów
krajowych.
Kluczowym elementem systemu sądowego Unii Europejskiej jest ustanowiona na mocy
art. 267 TFUE procedura odesłania prejudycjalnego. Jest to istotna forma dialogu pomiędzy
sądem krajowym a Trybunałem Sprawiedliwości, w celu zapewnienia jednolitej wykładni
stosowania prawa Unii, wpływając tym samym na spójność przepisów prawa, ich skuteczność
oraz autonomię.
Procedura odesłania prejudycjalnego jest uznawana za użyteczną w przypadku
wystąpienia w toku sprawy przed sądem krajowym nowego zagadnienia interpretacyjnego,
które ma generalne i zasadnicze znaczenie dla jednolitego stosowania prawa Unii, lub
w sytuacji, w której orzecznictwo dostępne nie jest wystarczające dla rozpatrzenia nowej
sytuacji prawnej. Warto zaznaczyć, że pytania prawne w zakresie postępowania
prejudycjalnego korzystają z domniemania, iż mają znaczenie dla sprawy, która toczy się przed
sądem krajowym. Szczegółową regulację dotycząca procedury pytań prejudycjalnych zawiera
Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przepisach art. 23–24158, a także
Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości w rozdz. 9 w art. 104–104b159.
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Art. 94 Regulaminu postępowania przed TS zakreśla ramy prawne w zakresie zawartości
wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym160. Obok tego przepisu regulującego
sprawę uzasadnienia pytania prejudycjalnego w typowych sytuacjach, obowiązuje art.105
Regulaminu TSUE161, który normuje zagadnienie przyspieszonego trybu postępowania oraz
art.107 Regulaminu TSUE162, w zakresie trybu pilnego. W obu przypadkach sąd odsyłający
przedstawia okoliczności faktyczne i prawne przemawiające za wskazanym trybem
postępowania. Trybunał Sprawiedliwości sformułował dodatkowo Zalecenia dla sądów
krajowych dotyczące składnia wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym163.
Dokument ten nie ma charakteru wiążącego, jednak praktyka postępowania w trybie
prejudycjalnym wskazuje, że sądy starają się postępować zgodnie ze wskazaniami. Procedura
prejudycjalna ma na celu zachowanie jednolitości wykładni prawa unijnego dokonywanej przez
sądy krajowe stosujące prawo unijne.
Problem zachowania jednolitości wykładni uzależniony od rodzaju pytania prawnego
kierowanego przez sąd krajowy oraz od pozycji danego sądu w toku instancyjnym konkretnego
postępowania. Artykuł 267 TFUE łączy to zagadnienie z pozycją określonego sądu w toku
instancyjnym danego postępowania sądowego. Sąd, od którego wyroku przysługuje zwyczajny
środek zaskarżenia, jest uprawniony do skierowania pytania prawnego do TS, natomiast sąd,
od którego wyroku nie przysługuje zwyczajny środek zaskarżenia, musi skierować stosowne
pytanie do TS.
Określenie pozycji instancyjnej danego sądu krajowego następuje w odniesieniu do
konkretnego postępowania sądowego. Wobec tego może istnieć sąd krajowy, który nie jest
najwyższą instancją sądową stosującą dany typ przepisów proceduralnych, lecz w konkretnej
sprawie jest de facto sądem ostatniej instancji, np. Sąd Apelacyjny jest niekiedy sądem ostatniej
instancji w sprawach karnych lub cywilnych.
Wskazuje się, że zgodnie z art. 267 TFUE, pytanie prawne o wykładnię prawa unijnego
powinno być kierowane w każdej sprawie zawisłej przed sądem krajowym, w której konieczna
jest interpretacja przepisów unijnych. Nawet, jeśli sąd niższej instancji nie zdecyduje się na
skierowanie odpowiedniego pytania prawnego, to sąd ostatniej instancji będzie musiał zawiesić
160
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postępowanie i skorzystać z procedury prejudycjalnej. Od tak określonych zasad
w orzecznictwie TS zostały sformułowane pewne odstępstwa.
Pierwsze z nich związane jest z orzeczniczą doktryną acte éclairé, która ma swój
rodowód we francuskim prawie proceduralnym. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził
wówczas, że: „(...) trzeci akapit art. 177 TWE (obecnie art. 267 TFUE) bezwarunkowo
wymaga, by sądy lub trybunały państw członkowskich, od których orzeczeń nie przysługują na
podstawie prawa krajowego zwyczajne środki zaskarżenia (...), kierowały do TS każdą kwestię
wykładni podniesioną w sprawach zawisłych przed nimi. Jednakże doniosłość (authority)
wykładni już określonej w wyroku TS zapadłym na podstawie art. 177 TWE, może pozbawić
ten obowiązek praktycznego celu i sensu. Jest tak w szczególności w wypadku, gdy podniesiona
kwestia jest przedmiotowo identyczna (materially identical) jak pytanie, na które już TS
odpowiadał w podobnej sprawie”164. Wobec tego sądy ostatnich instancji zostały zwolnione
z obowiązku kierowania do TS pytań prawnych w sytuacji, gdy istniało już orzecznictwo TS,
w którym Trybunał odpowiadał na identyczne pytania prawne sądów krajowych. Należy
podkreślić, że było to zwolnienie sądów ostatniej instancji z obowiązku kierowania pytać
prawnych. W żadnym wypadku nie odebrano im prawa do kierowania takich pytań do TS.
Zawsze istnieje, bowiem możliwość, że TS, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy,
udzieli innej odpowiedzi na skierowane pytanie prawne.
Trybunał pozwolił na to by sądy krajowe ostatniej instancji nie były zobowiązane do
kierowania pytań prawnych dotyczących wykładni prawa UE, jeśli jego istniejące orzecznictwo
pozwoliłoby uznać to prawo za „objaśnione”. Wcześniejsze wyroki mogą stać się źródłem
wiedzy o wykładni prawa unijnego i wiążącą wskazówką dla sądów państw członkowskich
podczas rozstrzygania sporów wymagających odniesienia się w jakikolwiek sposób do jego
przepisów.
Poza modyfikacją doktryny acte éclairé, TS zwolnił sądy krajowe ostatniej instancji
z obowiązku kierowania do niego odesłań prejudycjalnych, gdy przepis unijny jest jasny
(doktryna orzecznicza acte clair). Dany sąd krajowy musi jednak wziąć pod uwagę fakt,
iż prawo unijne obowiązuje w wielu równoważnych wersjach językowych.
Zanim zrezygnuje on z zadania pytania prawnego na podstawie art. 267 TFUE musi
upewnić się, czy dany przepis jest równie jasny dla Trybunału i dla sądów z innych państwach
członkowskich. Podkreśla się, że, w sytuacji, gdy sąd krajowy ostatniej instancji nie zdecyduje
się na skierowanie do TS pytania prawnego o interpretację prawa unijnego i samodzielnie
dokona jego wykładni, która będzie błędna, jednostce przysługuje roszczenie odszkodowawcze
za szkody poniesione na skutek niezgodnego z prawem unijnym wyroku sądowego.
Zgodnie z art. 267 TFUE sądy niższych instancji mają prawo kierowania do TS pytań
prawnych w kwestii ważności aktów unijnego prawa wtórnego. Z kolei sądy krajowe, od
których orzeczenia nie przysługuje zwyczajny środek zaskarżenia w sytuacji, gdy mają
wątpliwość, co do ważności określonego aktu prawa wtórnego, mają obowiązek skierować do
TS stosowne pytanie prawne. W wypadku wątpliwości, co do ważności aktu prawa wtórnego,
zarówno sąd ostatniej instancji, jak i sąd, od którego wyroku przysługuje zwyczajny środek
zaskarżenia, mają obowiązek zawieszenia postępowania i skierowania odpowiedniego pytania
164

J. Michalska, Pytania prejudycjalne sądów do TSUE, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet
Wrocławski, s. 260.
45

prawnego do TS. Z kolei, jeśli sąd krajowy niższej instancji nie przychyla się do twierdzeń
pełnomocników strony lub stron toczącego się przed nim postępowania, że określony akt prawa
wtórnego jest nieważny, może zastosować ten akt i wydać wyrok bez potrzeby kierowania
pytania prawnego do TS.
Procedura prejudycjalna pełni ściśle określoną funkcję w systemie sądowym Unii
Europejskiej. Jest nią potrzeba zapewnienia jednolitości wykładni i stosowania prawa unijnego
przez sądy krajowe państw członkowskich. Zagadnienie fakultatywności i obligatoryjności
tego postępowania, które jest uregulowane w art. 267 TFUE, zostało dookreślone w
orzecznictwie TS. Korekty zakresu uprawnień oraz obowiązków sądów krajowych w tym
zakresie są ściśle powiązane ze wspomnianą powyżej funkcją postępowania prejudycjalnego.
TS zwolnił z obowiązku kierowania do niego pytań o interpretację prawa unijnego sądy
krajowe ostatniej instancji w sytuacji, gdy mogą one wykorzystać dotychczasowe orzecznictwo
TS lub też, gdy brak odesłania wstępnego nie zagraża jednolitości wykładni prawa unijnego,
gdyż określony przepis jest jasny we wszystkich wersjach językowych. Podobnie nałożenie na
sądy niższych instancji obowiązku kierowania pytań prawnych w wypadku wątpliwości, co do
ważności aktów prawa wtórnego, który to obowiązek nie wynika z treści art. 267 TFUE, ma
uzasadnienie w potrzebie zapewnienia spójności systemu sądowego UE i co oczywiste,
w potrzebie zapewnienia jednolitości stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach
członkowskich UE.
Wykładnia przedstawiona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiąże
organy sądowe państw członkowskich orzekające w sprawach analogicznych do spraw
przedstawionych przez sąd krajowy w pytaniu prejudycjalnym. Wykładnia jest wiążąca tak
samo w odniesieniu do zbliżonych stanów faktycznych oraz prawnych.
Tego rodzaju rozwiązanie stanowi gwarancję realizacji w praktyce zasady jednolitego
stosowania prawa unijnego we wszystkich państwach członkowskich.
Wydanie przez sąd krajowy orzeczenia z oczywistym naruszeniem wyroku unijnego Trybunału
może stanowić podstawę odpowiedzialności państwa członkowskiego za szkody wyrządzone
jednostkom wskutek naruszenia prawa unijnego.
Z zapewnienia jednolitej wykładni i stosowania prawa wspólnotowego, jak i z zasady
efektywności prawa wspólnotowego, która byłaby zagrożona, gdyby sądy krajowe odmawiały
stosowania tego prawa w rozumieniu przyjętym przez Trybunał, wynika, że odpowiedź
udzielona przez TSUE na wskazane pytanie prejudycjalne wiąże sądy krajowe państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie dokonanej wykładni prawa wspólnotowego.
Zakończenie
Zasada pierwszeństwa prawa unijnego wiąże się z zasadą efektywności i stosowania
wykładni zgodnej. Efektywna realizacja przepisów zawartych w Traktatach wymaga
pierwszeństwa w egzekwowaniu prawa UE „nie tylko przed prawem krajowym, ale w zakresie
przedmiotowym integracji europejskiej, także przed partykularnymi umowami
międzynarodowymi, zawieranymi między państwami członkowskimi.”165. Orzecznictwo
TSUE ma w systemie prawa wyjątkowo doniosłe znaczenie. Odgrywa, bowiem istotną rolę
uzupełniającą źródła prawa sensu stricte. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny,
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orzecznictwo TSUE ujednolica wykładnię i stosowanie prawa UE, zapobiega zniekształceniom
prawa pod wpływem lokalnej praktyki czy doktryny. Wskazać należy, że orzecznictwo TSUE
wypełnia luki w prawie unijnym, kierując się przy tym oprócz argumentów kontekstualnych
i systemowych, argumentami celowościowymi i aksjologicznymi, czyli wykładnią zgodną
z „duchem Traktatu”, dodatkowo w pewien sposób wpływa na werbalizację zasad ogólnych
prawa UE.
Kompetencje TSUE to rola interpretacyjna ujawniająca się w bezpośrednim wpływie na
wykładnię prawa unijnego, sądy krajowe natomiast powinny stosować prawo unijne zgodnie
z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości. Jest to wyraźny podział kompetencyjny a nie
hierarchizacja pomiędzy Trybunałem a sądami krajowymi. Z tego też względu sądy krajowe
nie są uprawnione do orzekania o niezgodności przepisów unijnych z prawem krajowym oraz
przepisów pochodnych z prawem pierwotnym, a także nie maja kompetencji do stwierdzenia
nieważności tych przepisów. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji sąd krajowy
powinien każdorazowo zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z pytaniem prawnym.
Pytania prawne (orzeczenia prejudycjalne) mają zapobiegać dokonywaniu wykładni
unijnych źródeł prawa na podstawie krajowych tradycji prawnych oraz mają zapobiegać
powstawaniu różnych wersji tego prawa w poszczególnych państwach członkowskich, co
godziłoby w ponadnarodową istotę prawa unijnego. Podkreślić należy, że wyrok wstępny jest
wiążący dla każdego sądu krajowego pod warunkiem, że nie zwróci on się do TSUE z własnymi
pytaniami. Sąd nie może przyjąć interpretacji odmiennej niż dokonana wcześniej przez TSUE,
gdyż w takim przypadku przywłaszczałby sobie kompetencję wyłączną Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej do wykładni prawa unijnego. W praktyce orzecznictwo
TSUE pełni rolę precedensów o wiążącym charakterze166, które kształtują unijne standardy
interpretacyjne i rozstrzygają wątpliwości poprzez dokonywanie legalnej wykładni. Oznacza
to, że dorobek orzeczniczy TSUE powinien być uwzględniony przez organy krajowe państw
członkowskich w procesie stosowania prawa, jako element krajowego porządku prawnego.
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JUDICAL INTERPRETATION IN THE EU LEGAL ORDER
NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATION
Summary: The chapter presents the problem of judicial interpretation of law, with reference to the
provisions of primary law of the European Union. The aim is to demonstrate the obligation of
conforming interpretation as an interpretation used in the autonomous construction of EU law and to
present the essence and legal basis of the preliminary reference. Currently, CJEU decisions are widely
commented and constitute an important source of knowledge about the interpretation of European law.
Undoubtedly, it is a significant institution for the system of justice, which has contributed to the creation
of legal foundations that provide a guarantee of stability in terms of uniformity of application of law for
the Member States.
Research methods: Analysis of primary legislation.
Keywords: Court of Justice of the European Union, preliminary ruling procedure, conforming
interpretation.
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PRAWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYNARODOWYCH
AKTACH PRAWNYCH
Streszczenie: Artykuł zawiera prezentację międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących praw osób
niepełnosprawnych, poprzedzoną omówieniem szeregu pojęć dotyczących praw człowieka, oraz zarysem
historycznym krajowych i międzynarodowych aktów zawierających gwarancje tych praw. W opracowaniu
omówione zostały międzynarodowe akty prawne o charakterze ogólnym oraz regulacje o charakterze
szczególnym, dotyczące praw osób niepełnosprawnych, z podziałem na akty prawne Organizacji Narodów
Zjednoczonych oraz dokumenty Unii Europejskiej. Artykuł zawiera obszerny katalog międzynarodowych aktów
prawnych oraz krótkie omówienia najważniejszych regulacji, z uwzględnieniem ich charakteru, treści oraz mocy
wiążącej. Autorka formułuje tezę, że duża liczba i różnorodność aktów prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych zwiększa społeczną świadomość w tym zakresie, jednak powoduje duży chaos informacyjny,
w którym trudno jest wskazać instrumenty skutecznego egzekwowania takich praw. Dla realnego ich
poszanowania zasadnicze znaczenie ma monitorowanie przestrzegania tych praw zarówno przez powołane do tych
celów podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe.
Podstawowym celem niniejszej pracy jest znalezienie aktów normatywnych odnoszących się do szanowania
praw osób z niepełnosprawnością.
Dla realizacji podstawowego celu pracy sformułowano następujące cele szczegółowe:
1. Najważniejszą rolę w tworzeniu prawa międzynarodowego po 1945 r. odegrała Organizacja Narodów
Zjednoczonych;
2. Dokumentem ONZ jest Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowe Pakty Praw
Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowy Pakt Praw
Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych;
3. Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych to: Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych, Deklaracja Praw Osób Głuchych
i Niewidomych, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, Światowy Program Działań na rzecz Osób
Niepełnosprawnych, Zasady Tallińskie, Zasady Ochrony Osób Cierpiących na Choroby Psychiczne oraz
Poprawy Opieki Zdrowotnej w tym Zakresie, Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych, Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych;
4. Dokumenty Unii Europejskiej;
5. Dyrektywy;
6. Rozporządzenia;
7. Decyzje;
8. Zalecenia;
9. Uchwały;
10. Deklaracje;
11. Rezolucje;
12. Programy.
Realizacji przedstawionych celów służą hipotezy badawcze, które można sformułować następująco:
I. Prawo jest skutecznym narzędziem rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością, zachęca do dalszej
aktywności w wielu obszarach życia, dotyczy jednak niewielkiego odsetka tych osób;
II. Na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością szczególny wpływ mają akty prawne.
Praca ma charakter teoretyczny. Część teoretyczna powstała na podstawie studiów szerokiego zakresu
prawa. Konstrukcja pracy jest podporządkowana realizacji celów. Praca składa się ze wstępu, rozwinięcia
i wniosków końcowych.
Słowa kluczowe: Prawo, akty prawne, osoby niepełnosprawne.
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Wstęp
Najważniejszą rolę w tworzeniu prawa międzynarodowego po 1945 r. odegrała
Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Europie zasadnicze znaczenie ma prawodawstwo
Unii Europejskiej. Przełomowy charakter miało uchwalenie wspomnianej już wyżej
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 10 grudnia 1948 r. Na mocy Deklaracji stwierdzono,
że wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem godności i praw. Art. 1. stanowił, że „Każdy
człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji, bez względu na
jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych,
narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu
(...)”168.
W powszechnej ocenie uniwersalne akty międzynarodowe nie gwarantowały osobom
niepełnosprawnym ich respektowania w dostatecznym stopniu Jak pisze dr Piotr Przybysz
„Osoby niepełnosprawne są beneficjentami wszystkich praw, które przysługują osobom
pełnosprawnym. Nie ma zatem potrzeby deklarowania w szczególny sposób, że osobom
niepełnosprawnym przysługują takie prawa człowieka, jak np. prawo do życia czy do pracy.
Potwierdzenie w szczególnym akcie prawnym przysługiwania osobom niepełnosprawnym
niektórych praw obywatelskich powszechnie obowiązujących może sugerować, że gdyby tego
nie uczyniono, to osoby niepełnosprawne nie mogłyby z tych praw korzystać. Osoby
niepełnosprawne mogą jednak w praktyce napotykać na trudności w korzystaniu z niektórych
praw – w związku ze swymi ułomnościami. Rzeczywiste zagwarantowanie praw człowieka
wymaga zatem stworzenia mechanizmów wyrównania szans osób niepełnosprawnych
i stworzenia im warunków do korzystania w pełni z praw przysługujących wszystkim
obywatelom. Mówiąc inaczej, osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pewnych
szczególnych praw, swoistych dla tej grupy społecznej – po to, aby mogły w takim samym
stopniu korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom”169 .
1. Dokumenty ONZ
Do dokumentów ogólnych uchwalonych przez ONZ należą, obok
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, m.in.:
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (The International Covenants on Human
Rights), to jest Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, przyjęte
w 1966 r.
Obydwa Pakty Praw Człowieka stanowią konwencje międzynarodowe, mają zatem
charakter wiążący dla krajów, które je ratyfikowały. Polska ratyfikowała te akty 3 marca 1977
r. (Dz. U. 1977 Nr 38 poz. 167 i 169). Spośród dokumentów europejskich do aktów
o charakterze ogólnym należą przede wszystkim: – Europejska Konwencja o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności (The European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms), przyjęta pierwotnie w 1950 r. przez kraje Rady Europy;
– Europejska Karta Społeczna (The European Social Charter), uchwalona w 1961 r.;
168

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, na: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: listopad 2011 r.].
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P. Przybysz, Prawa człowieka a prawa niepełnosprawnych, na: http://www.idn.org.pl-/sonnszz/prawa
_niepelnospraw n1.htm [dostęp: listopad 2011 r.].
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– Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Charter of Fundamental Rights of the
European Union) z 2000 r.
1. Akty prawne Organizacji Narodów Zjednoczonych
W działalności ONZ inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych zajmują ważne
miejsce. Szczególne znaczenie tych działań to z jednej strony ich pionierski charakter
w ustawodawstwie międzynarodowym, z drugiej zaś strony – globalny zasięg oddziaływania.
Do najważniejszych należą:
– Deklaracja Praw Osób z Upośledzeniem Umysłowym (Declaration on the Rights of
Mentally Retarded Persons) z 1971 r., która podkreślała, iż osoby niepełnosprawne
intelektualnie mają te same prawa co inni ludzie, oraz ustanawiała specjalne prawa dla tych
osób, wynikające z ich potrzeb;
– Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych (Declaration on the Rights of Disabled
Persons) z 1975 r. potwierdzająca, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa
obywatelskie i polityczne jak inni ludzie;
– Deklaracja Praw Osób Głuchych i Niewidomych (Declaration of Deaf-Blind Persons)
z 1979 r.;
– Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego z 1976 r., ustanawiająca rok 1981
Międzynarodowym Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym roku powstały
międzynarodowe, regionalne i krajowe plany działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
przewidujące podjęcie działań na rzecz wyrównania szans, leczenia, rehabilitacji i zapobiegania
niepełnosprawności;
– Światowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych (World Programme of
Action Concerning Disabled Persons), przyjęty na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ z 3 grudnia 1981 r. Dziesięć lat później dzień 3 grudnia został uznany przez ONZ za
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych;
– Zasady Tallińskie (Tallinn Guidelines for Action on Human Resources Development
in the Field of Disability), przyjęte w 1989 r., dotyczące edukacji i zatrudniania osób
niepełnosprawnych przez instytucje rządowe oraz na wszystkich poziomach władzy publicznej
w celu wyrównania szans niepełnosprawnych;
– „Zasady Ochrony Osób Cierpiących na Choroby Psychiczne oraz Poprawy Opieki
Zdrowotnej w tym Zakresie (Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and
for the Improvement of Mental Health Care), przyjęte w 1991 r jako jeden z dokumentów
końcowych Dekady Osób Niepełnosprawnych (United Nations Decade of Disabled Persons),
ogłoszonej w latach 1983–1991 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dokument zawiera
15 głównych zasad, które określają prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie”170;
– Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych (The Standard
Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities), przyjęte w 1993 r.
przez Zgromadzenie Ogólne. Dokument ten, określający modelowe kierunki rozwiązań
dotyczących osób niepełnosprawnych, stanowi podstawę tworzenia polityki i programów
dotyczących niepełnosprawności. Mimo, że Standardowe Zasady nie mają wiążącego
charakteru, a są jedynie zobowiązaniem o charakterze politycznym i moralnym, to weszły na
170

M. Piasecki, M. Stępniak (red.), Osoby z niepełnosprawnością w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Fundacja Fuga Mundi, 2002.
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stałe do systemu instytucjonalnego wielu państw członkowskich ONZ. W szczególności
dokumenty Unii Europejskiej, dotyczące osób niepełnosprawnych, powołują się bezpośrednio
na rozwiązania zawarte w Standardowych Zasadach. Można je zatem uznać za normy
zwyczajowe prawa międzynarodowego, stosowane przez znaczną liczbę państw z zamiarem
traktowania ich jako norm prawa międzynarodowego. Podkreślić należy, że dla celów
monitorowania i wdrażania Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych przez państwa członkowskie ONZ, powołany został w 1994 r. Specjalny
Sprawozdawca ds. Osób Niepełnosprawnych przy Komisji Rozwoju Społecznego (Special
Repporteur on Disability of the Commision for Social Development);
– Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. Przyczyną uchwalenia Konwencji była, jak się
wydaje, potrzeba swego rodzaju kodyfikacji praw osób niepełnosprawnych – do tej pory
zamieszczonych w rozmaitych aktach różnej rangi, i nadanie im prawnie wiążącego charakteru.
Jest to pierwszy w XXI wieku akt prawa międzynarodowego, określający prawa osób
niepełnosprawnych.
3. Dokumenty Unii Europejskiej
W traktatach założycielskich szczególne znaczenie dla osób niepełnosprawnych mają
akty o ogólnym charakterze:
– Traktat Amsterdamski, którego art. 13. (według skonsolidowanej wersji) zawiera
przepis zakazujący dyskryminacji, również ze względu na niepełnosprawność; – Traktat
Lizboński, do którego została włączona omówiona wyżej Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej.
A. Dyrektywy europejskie są to akty, które wyznaczają cele, jakie mają osiągnąć państwa
członkowskie, za pomocą dostępnych sobie i wybranych przez siebie środków. Dyrektywa
może być skierowana do jednego, do kilku lub do wszystkich państw członkowskich.
Wykluczona jest możliwość powoływania się na postanowienia tych aktów przed sądami
krajowymi. Aby zasady określone w dyrektywie mogły wywołać skutki na poziomie
obywatela, prawodawca krajowy musi dostosować prawo krajowe do wymogów określonych
w dyrektywie. Dopiero przepisy krajowe wydane na podstawie dyrektyw stanowią źródło praw
i obowiązków dla osób fizycznych i prawnych. Dyrektywy wyznaczają swoim adresatom
określony termin na implementację. Dyrektywom często towarzyszą załączniki, zawierające
szczegóły techniczne, tabele, zestawienia itp. Przykładem dyrektywy, w której podejmuje się
problematykę osób niepełnosprawnych, jest Dyrektywa Rady z dnia 17 listopada 2000 r.
(2000/78/WE), ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie
zatrudnienia i pracy.
B. Rozporządzenia są to akty prawne o ogólnym i abstrakcyjnym charakterze
(odpowiadające polskim ustawom). Podlegają one bezpośredniemu stosowaniu w państwach
członkowskich, a zatem, wprost kształtując prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych,
mogą być powoływane w kontaktach pomiędzy nimi oraz przed organami administracji i przed
sądami. Dla osób niepełnosprawnych ważne jest Rozporządzenie Komisji z dnia 6 sierpnia
2008 r. (1008/800 WE), uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87. i 88. Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie włączeń blokowych).
C. Decyzje to akty prawne o charakterze indywidualnym, skierowanym do konkretnych
adresatów (odpowiadające polskim decyzjom administracyjnym). Decyzja może być
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skierowana zarówno do państwa (lub państw) członkowskich, jak i do osoby fizycznej lub
prawnej. Decyzje wydawane są przez Komisję i Radę. W wyjątkowych przypadkach Parlament
Europejski może współdziałać przy wydawaniu decyzji. W perspektywie dzisiaj już
historycznej warto wymienić następujące decyzje:
– Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2000 r. Ustanawiająca Wspólnotowy Program
Działania w Zakresie Zwalczania Dyskryminacji (2001 do 2006) (2000/750/WE);
– Decyzja Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie Europejskiego Roku Osób
Niepełnosprawnych 1003 (1001/903/WE);
– Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 grudnia 2001 r. (2001/50WE),
ustanawiająca program działań Wspólnoty wspierający współpracę między Państwami
Członkowskimi w celu zwalczania wyłączenia społecznego;
– Decyzja Rady z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia
państw członkowskich (1005/600/WE);
– Decyzja Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2007 (K 1007/3050) w sprawie wsparcia
dla zakładów aktywności zawodowej, która miała szczególne znaczenie dla Polski.
D. Zalecenia są dokumentami skierowanymi do państw członkowskich. Wydawane przez
Radę Unii Europejskiej lub Komisję, mają na celu ujednolicenie prawodawstwa
obowiązującego w poszczególnych krajach Wspólnoty. Ważnym przykładem tego rodzaju
dokumentu jest:
– Zalecenie Rady nr 376 z 1998 r. dotyczące Kart Parkingowych dla Osób
Niepełnosprawnych. Nie jest to dokument prawnie wiążący członków Unii, ale w wielu
krajach, również w Polsce, został on przyjęty i wdrożony;
– Zalecenie nr 1591 z 2003 r. Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
„W kierunku społecznego włączenia osób niepełnosprawnych do życia społecznego”;
– Zalecenie nr 5 z 2006 r. Komitetu Ministrów dla państw członkowskich. Plan działań Rady
Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006–2015.
Plan Działań Rady Europy na rzecz osób niepełnosprawnych 2006–2015 wyznacza ramową
politykę europejską w zakresie niepełnosprawności na całą dekadę, w oparciu o cele Rady
Europy dotyczące praw człowieka, niedyskryminacji, równości szans i pełnego udziału osób
niepełnosprawnych w życiu obywatelskim i społecznym.
E. Uchwały mogą być przyjmowane przez Radę i Parlament Europejski. Uchwały Rady,
zawierające podstawowe uzgodnienia w danej dziedzinie, przyjęte przez ministrów państw
członkowskich, często są odpowiedzią na komunikaty Komisji Europejskiej. Uchwały
Parlamentu Europejskiego są skierowane do Rady lub Komisji Europejskiej. Ich celem jest
zwrócenie uwagi tych organów na zagadnienia istotne z punktu widzenia parlamentu.
Najważniejsze dla osób niepełnosprawnych to:
– Uchwała Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, spotykających się
w ramach Rady z 10 grudnia 1996 r. nt. równych szans dla osób z niepełnosprawnością. Jest
ona podstawowym dokumentem Unii Europejskiej, w którym przedstawia się główne założenia
polityki wobec osób niepełnosprawnych. W uchwale wzywa się Państwa Członkowskie do
tego, żeby rozważyły, czy odpowiednie narodowe rozwiązania uwzględniają potrzebę
zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym, łącznie z osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności – zwracając przy tym należną uwagę na potrzeby
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i interesy ich rodzin i opiekunów – oraz potrzebę pełnej partycypacji osób
z niepełnosprawnością w życiu społecznym poprzez usunięcie barier. Istotną kwestia poruszona
w uchwale to również to, czy rozwiązania te umożliwiają kształcenie wrażliwości
społeczeństwa na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz wdrażanie strategii równych szans.
Uchwała podkreśla potrzebę włączenia się przedstawicieli osób z niepełnosprawnością we
wdrażanie i kontynuowanie odpowiedniej polityki i działań na ich rzecz;
– Uchwała Rady z 17 czerwca 1999 r. w sprawie Równych Szans w Zatrudnieniu dla
Osób Niepełnosprawnych (1999/C 186/01). „W Uchwale Rada potwierdza, że w ramach
spójnej i globalnej polityki do wyrównywania szans w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
można doprowadzić, zwracając szczególną uwagę na rekrutację i utrzymanie w zatrudnieniu
pracowników, promocje, szkolenia, kształcenie ustawiczne i rozwój, ochronę przed
nieuprawnionymi zwolnieniami, a także na odpowiednie wsparcie udzielone w takich
obszarach, jak: przystosowanie miejsca pracy (takie jak sprzęt techniczny, łącznie z dostępem
do nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych), dostępność miejsca pracy,
kwalifikacje i umiejętności wymagane w pracy oraz dostępność doradztwa zawodowego i służb
pośrednictwa pracy”171.
F. Deklaracje Poza omawianą wyżej Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
do najważniejszych deklaracji dotyczących osób niepełnosprawnych należy:
– Deklaracja Madrycka, podjęta na Europejskim Kongresie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych (10 – 14 marca 2001 r.): „Brak dyskryminacji plus działania pozytywne
dają w efekcie społeczne włączenie”. Deklaracja ta, chociaż nie ma mocy wiążącej, odegrała
ważną rolę w kształceniu świadomości społecznej oraz przyniosła szereg tez, które miały
wpływ na politykę dotyczącą osób niepełnosprawnych w Europie i poza jej granicami.
Deklaracja podkreślała m.in., że „Osoby niepełnosprawne są bardzo zróżnicowaną grupą ludzi,
w związku z czym konieczna jest polityka, która będzie respektować tę różnorodność.
Szczególnej uwagi wymagają osoby o złożonych, wielorakich potrzebach uzależniających ich
od pomocy innych (complex dependency needs) oraz ich rodzin. Ludzie ci stanowią często
najbardziej zaniedbywaną grupę wśród wszystkich osób niepełnosprawnych. Podobnie,
niepełnosprawne kobiety oraz niepełnosprawni pochodzący z mniejszości etnicznych
doświadczają często podwójnej lub nawet wielorakiej dyskryminacji, wynikającej
z dyskryminacji związanej z ich niepełnosprawnością, płcią i pochodzeniem etnicznym.
Dla osób niesłyszących z kolei podstawową sprawą jest uznanie języka migowego”172.
G. Rezolucje Do ważniejszych rezolucji należy
– Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich,
zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych
w Unii Europejskiej (2008/C75/01). Rada Unii Europejskiej i przedstawiciele rządów państw
członkowskich zebranych w Radzie zwrócili się do Komisji o „zwiększenie starań na rzecz
zapobiegania i zwalczania dyskryminacji z powodu niepełnosprawności, na rynku pracy i poza
nim, promowania dostępu zarówno do rynku pracy jak i do towarów i usług, zgodnie z ramową
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strategią niedyskryminacji”173. Wezwali również państwa członkowskie i Komisję aby,
w zakresie ich kompetencji, zapewniły osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie z praw
człowieka poprzez m.in.: ratyfikację i zawarcie, a następnie wprowadzenie w życie Konwencji
ONZ; dalsze rozwijanie wszechstronnego zestawu odpowiednich instrumentów w celu
eliminowania dyskryminacji jak i integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
podjęcie środków pozwalających osobom niepełnosprawnym, w miarę możliwości, na
samodzielne funkcjonowanie, bycie częścią wspólnoty i na dostęp do wysokiej jakości usług
opiekuńczych i wspierających.
H. Programy są dokumentami przyjmowanymi przez Radę. Stanowią spis działań, jakie
organy europejskie podejmą w określonej dziedzinie i w określonym czasie (zazwyczaj 5 lub
10 lat). Kolejne programy są numerowane i publikowane w formie komunikatu Komisji.
Podsumowanie
Akty międzynarodowe poświęcone prawom osób niepełnosprawnych są bardzo liczne.
W niniejszym artykule, w trosce o czytelność przekazu, omówiono tylko najważniejsze z nich.
Taka liczba różnorodnych dokumentów z jednej strony wskazuje na dużą wagę, jaką
organizacje międzynarodowe przywiązują do problemów osób niepełnosprawnych. z drugiej
jednak strony powoduje chaos informacyjny. W związku z tym nie tylko opinia publiczna, nie
tylko osoby niepełnosprawne, ale nawet specjaliści mają trudności w analizie tych aktów,
określeniu ich pozycji w hierarchii porządku prawnego – w szczególności ich mocy wiążącej
– czy tego, w jakim zakresie dają możliwość dochodzenia praw osób niepełnosprawnych przed
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
Przy dużej liczbie różnych instytucji międzynarodowych powołanych do monitorowania,
opiniowania, formułowania zaleceń i innych działań mających na celu ocenę respektowania
praw osób niepełnosprawnych, trudno jest wskazać instrument skutecznego egzekwowania
takich praw.
Jednak sytuację osób niepełnosprawnych kształtują nie tylko konkretne przepisy prawa.
Wieloletnie potwierdzanie praw osób niepełnosprawnych w aktach prawa międzynarodowego
zmienia świadomość społeczną.
„Pełne rozumienie pojęcia integracji społecznej wymaga (...) łącznego uwzględnienia obu
(...) perspektyw: subiektywnej i obiektywnej. Aby pozytywnie wartościować jej efekty, nie
wystarczy obdarzyć osoby z niepełnosprawnością pakietem rozmaitych praw, a nawet
preferencji równoważących szanse w dostępie do istotnych pozycji i ról. Ważne jest, aby
zechciały one – na miarę swoich możliwości – z owych praw korzystać, aby bez obaw
o społeczny ostracyzm podejmowały ważne zadania i obowiązki wynikające z równoprawnego
udziału w życiu społecznym. Uwolnienie się od tego rodzaju lęków i niepokojów wymaga nie
tylko formalnej, czego egzemplifikacją są prawa nadane, ale przede wszystkim rzeczywistej
akceptacji ze strony ogółu społeczeństwa faktu współistnienia we wspólnej przestrzeni
życiowej z osobami z niepełnosprawnością”.
Zmiany w postrzeganiu praw osób niepełnosprawnych, zarówno przez społeczeństwo jak
i przez organy władzy publicznej, zachodzą powoli. Tak dzieje się również w Polsce.
W sprawozdaniu za rok 2009 r Rzecznik Praw Obywatelskich napisał: „Rzecznik regularnie
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wskazuje na niedostatki w dziedzinie ochrony praw człowieka gwarantowanych umowami
międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej. Zaniepokojenie budzą opóźnienia”174.
W sprawozdaniu za rok 2010 Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę,
że Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych nadal nie została ratyfikowana, mimo, że „jest
symbolem nowego podejścia do problemu włączania osób z niepełnosprawnością do życia
publicznego, społecznego i kulturalnego – stanowi przejście od modelu opiekuńczego do
modelu społeczeństwa otwartego, opierającego się na zasadzie równości oraz poszanowania
godności każdego człowieka. Tymczasem z trafiających do Rzecznika listów wynika,
że obowiązujące w Polsce przepisy nie są w stanie zapobiec faktycznej dyskryminacji,
zauważalnej przy edukacji osób niepełnosprawnych, ich zatrudnianiu, zabezpieczaniu ich
konkurencyjności na rynku pracy, a także korzystaniu z podstawowych praw i wolności
obywatelskich, takich jak np. prawa wyborcze. Osoby niepełnosprawne mają zasadnicze
trudności w uczestniczeniu w życiu publicznym, w korzystaniu z dóbr kultury, w dostępie do
komunikacji”175.
Wydaje się, że dla rzeczywistego poszanowania praw, przyznanych formalnie osobom
niepełnosprawnym w licznych aktach prawa międzynarodowego, zasadnicze znaczenie ma
monitorowanie przestrzegania tych praw. Taki monitoring powinien być prowadzony na
płaszczyźnie międzynarodowej, i krajowej. Podkreślić należy, że potrzebne jest tu zarówno
działanie podmiotów publicznych – takich jak specjalne ciała międzynarodowe czy rzecznicy
krajowi – jak i organizacji pozarządowych, specjalizujących się w działaniach na rzecz
przestrzegania praw człowieka. Podmioty publiczne dysponują przyznanymi im przez władze
uprawnieniami i mogą wpływać na przestrzeganie prawa przez władze poszczególnych krajów.
Natomiast organizacje pozarządowe podejmują wysiłki na rzecz zmian systemowych oraz
ułatwiają korzystanie z instrumentów prawa międzynarodowego i krajowego, świadcząc
profesjonalną pomoc osobom i grupom, których prawa są naruszane.
Literatura
1. http://archiwumukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/7B43A148A153A19FC1156E99
00360151/$file/Deklaracja_Madrycka_.doc [dostęp: 11.03.2001 r.]
2. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-unii-europejskiej.
3. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2010 oraz o stanie
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, wyd. Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, (red.) nacz. Trociuk S., 2011, s. 168.
4. Mikrut A., O integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście
podmiotowości człowieka, w: Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy, nr 4:
Surdopedagogika – problemy wybrane/ Niepełnosprawność w aspekcie zdrowia i życia
społecznego, 2010 r., s. 118.
5. Piasecki M., Stępniak M. (red.), Osoby z niepełnosprawnością w polityce Organizacji
Narodów Zjednoczonych, Fundacja Fuga Mundi, 2001.
174

A. Mikrut, O integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście podmiotowości człowieka [w:]
Niepełnosprawność, Półrocznik naukowy, nr 4: Surdopedagogika – problemy wybrane, Niepełnosprawność w
aspekcie zdrowia i życia społecznego, 2010, s. 128.
175
Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i
praw człowieka i obywatela, wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, (red.) nacz. S. Trociuk, 2011, s. 168.
56

6. Przybysz
P.,
Prawa
człowieka
a
prawa
niepełnosprawnych,
na:
http://www.idn.org.pl/sonnszz/prawa_niepelnospraw n1.htm [dostęp: listopad 2011 r.].

RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN INTERNATIONAL LEGISLATION
Summary: The article contains a presentation of international legal regulations concerning the rights of
disabled people, anticipated by the discussion of a range of terms connected with the rights of man and
by a historical profile of the Polish and foreign legal acts vouchsafing those rights. In the work,
international legal acts of general character are discussed, as well as regulations of particular character,
concerning the rights of disabled people, with the division into legal acts of the Organization of United
Nations and the documents of the European Union. The article contains a broad catalogue of
international legal acts as well as a short discussion of the most important regulation, including their
character, contents and binding power. The author formulates a thesis saying that the large number and
diversity of legal acts concerning disabled people raises social awareness in this area, at the same time
causing, however, an informational chaos in which it is hard to point to the instruments of efficient
execution of such rights. It is vital for their real respect that the obedience to those laws is monitored
both by especially nominated public subjects and non-governmental organizations.
The main goal of this work is to find normative acts relating to respecting the rights of people
with disabilities.
In order to achieve the main goal of the work, the following specific goals were formulated:
1. The United Nations played the most important role in creating international law after 1945;
1. The document of the United Nations is the Universal Declaration of Human Rights, the
International Covenants of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
3.The legal acts of the United Nations are: the Declaration of the Rights of Persons with Mental
Handicaps, the Declaration of the Rights of Persons with Disabilities, the Declaration of the Rights of
the Deaf and Blind People, Resolution of the General Assembly, World Program of Action for Persons
with Disabilities, Tallinn Principles, Principles of Protection of People Suffering from Mental Illness
and the Improvement of Healthcare in this regard, the Standard Principles on the Equalization of
Opportunities for Persons with Disabilities, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,
adopted by the United Nations General Assembly;
4. European Union documents;
5. Directives;
6. Regulations;
7. Decisions;
8. Recommendations;
9. Resolutions;
10. Declarations;
11. Resolutions;
11. Programs.
Research hypotheses, which can be formulated as follows:
I. The law is an effective tool for the rehabilitation of a person with a disability, it encourages
further activity in many areas of life, but it concerns a small percentage of these people;
II. Legal acts have a particular impact on the employment of people with disabilities.
The work is theoretical. The theoretical part was created on the basis of studies of a wide range
of law.
The construction of the work is subordinated to the achievement of goals. The work consists of
an introduction, elaboration and final conclusions.
Keywords: Law, legal acts, disabled people.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLEGAJĄCA
NA ŚWIADCZENIU USŁUG WYMIANY WALUT W FORMIE
TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM
INTERNETU W OBLICZU NIESPÓJNEJ REGULACJI PRAWNEJ
Streszczenie: Celem rozdziału jest dokonanie analizy charakteru prawnego działalności gospodarczej polegającej
na świadczeniu usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu. Wskazana analiza w założeniu ma doprowadzić
do ustalenia, która ustawa – o usługach płatniczych, Prawo dewizowe czy Prawo przedsiębiorców – będzie miała
zastosowanie do przedsiębiorców podejmujących przedmiotową działalność. Artykuł jest wynikiem braku
kompleksowej regulacji w tym zakresie. Ostatecznie rozważania na temat tej materii prowadzą do wniosku,
że konieczne jest natychmiastowe doprecyzowanie przepisów regulujących tę kwestię.
Słowa kluczowe: Kantor, prawo dewizowe, wymiana walut.
Nr ORCID: 0000-0003-3086-2421

Wstęp
Przedmiotem rozdziału jest problem charakteru prawnego działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu w świetle ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo
dewizowe oraz ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Analiza ustaw
w założeniu ma doprowadzić do ustalenia, która z nich będzie miała zastosowanie
do przedsiębiorców podejmujących przedmiotową działalność. Ustalenie tej kwestii jest istotne
zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców, albowiem oni mogą odczuć najbardziej uciążliwości
związane z potencjalnym przymusem utworzenia spółki z kapitałem zakładowym w wysokości
125 000 euro.
Autor w celu odnalezienia odpowiedzi na pytanie badawcze zbada literaturę, stanowiska
wyrażone przez przedstawicieli doktryny oraz wystąpienie pokontrolne Prezesa Najwyższej
Izby Kontroli w sprawie ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego.
Ma to szczególne znaczenie na gruncie braku kompleksowej regulacji prawnej w zakresie
działania tytułowej działalności oraz w związku z trwającymi wiele lat pracami legislacyjnymi
nad nowelizacją ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Działalność kantorowa
Działalność kantorowa po raz pierwszy została opisana w ustawie z dnia 15 lutego
1989r. Prawo dewizowe. Od tego czasu nieprzerwanie odnotowuje się dynamiczny rozwój
usług związanych z wymianą walut, jest to spowodowane przede wszystkim migracją ludności
w celach zarobkowych, rozwojem turystyki oraz współpracą międzynarodową, która polega
w głównej mierze na pozyskiwaniu zagranicznych kontrahentów.
Pierwotnie działalność kantorową mogły prowadzić tylko osoby krajowe, które
uzyskały zezwolenie na prowadzenie takiej działalności w określonych punktach kupna
i sprzedaży walut. W 1990 r. posłużono się pojęciem działalności kantorowej jako działalności
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polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz na pośredniczeniu w kupnie
i sprzedaży tych wartości. Przez wiele lat dochodziło do licznych zmian w zakresie podmiotów
upoważnionych do prowadzenia niniejszej działalności oraz samego przedmiotu wykonywania
działalności kantorowej. Było to spowodowane faktem, że przez pewien czas przedmiotem
transakcji nie było złoto dewizowe ani platyna dewizowa, lecz wyłącznie waluta obca177.
Przez okres rozwoju omawianej działalności nastąpiło także sporo zmian w stosunku do
podmiotów, które korzystały z usług świadczonych przez kantory. Początkowo nierezydenci
mogli przedstawiać do skupu tylko waluty obce, które były w ich posiadaniu, zaś rezydencji
mieli możliwość oferowania skupu oraz sprzedaż waluty obcej w kantorach, niemniej
przymiotu tego całkowicie odmówiono podmiotom gospodarczym. Dopiero w 1994 r.
prawodawca doprowadził do pozornego zrównania sytuacji prawnej nierezydentów
i rezydentów w ten sposób, że ujednolicił ich uprawnienia. Zastrzeżono jednak, że w sytuacji
wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenie równowagi bilansu płatniczego kraju, Rada Ministrów
mogła na mocy rozporządzenia ograniczyć uprawnienia nierezydentów178.
Proces legislacyjny doprowadził do tego, że obecnie zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe za działalność kantorową uznaję się regulowaną
działalność gospodarczą, która opiera się na kupnie oraz sprzedaży wartości dewizowych,
a także pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży179.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami należy uznać, że przedsiębiorca, który
będzie miał zamiar podjąć taką działalność na zasadzie stacjonarnego punktu, zostanie
zobowiązany do uzyskania wpisu w rejestrze działalności kantorowej prowadzonej przez
Prezes Narodowego Banku Polskiego180. Nadto, podmiot taki będzie musiał uczynić zadość
wymogom materialnoprawnym takim jak: fachowe przygotowanie do wykonywania
działalności kantorowej181, odpowiednie wyposażenie lokalu spełniające warunki
organizacyjne i techniczne niezbędne do zapewnienia prawidłowego prowadzenia
działalności182, coroczne dokumentowanie niekaralności (w zakresie przestępstw skarbowych
oraz popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, bądź też osobistej)183, prowadzenie
ewidencji operacji i transakcji, które prowadzą do zmiany wartości dewizowych i waluty
polskiej184, prowadzenie w godzinach otwarcia kantoru ciągłego kupna oraz sprzedaży wartości
dewizowych będących przedmiotem obrotu wraz z wydawaniem podczas każdej transakcji
dowodu kupna bądź sprzedaży na okaziciela lub imiennych185, dostarczanie danych
Narodowemu Bankowi Polskiemu, które mają umożliwić mu sporządzanie bilansu płatniczego,
a także międzynarodowej pozycji inwestycyjnej186 oraz przede wszystkim przeciwdziałanie
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praniu pieniędzy z którym związany jest obowiązek rejestracji transakcji, których
równowartość przekroczy 15 000 euro oraz wszelkich transakcji wzbudzających podejrzenie,
że mogą mieć związek z procederem prania pieniędzy187.
Wymiana walut z wykorzystaniem Internetu
Przedstawione wyżej unormowania obrazują co przedsiębiorca powinien zrobić w celu
podjęcia działalności kantorowej w stacjonarnym punkcie. Problem, polega jednak na tym,
że o ile na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że przemiana stacjonarnego kantoru
w wirtualny spowoduje zaledwie niepraktykowanie przepisu dotyczącego wyposażenia lokalu,
to w myśl obowiązujących przepisów prawa, sytuacja ta przedstawia się całkowicie odmiennie.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym o numerze P/16/007
– Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego, w pkt 2 dotyczącym
oceny kontrolowanej działalności wskazał, że Narodowy Bank Polski nie kontrolował
internetowych kantorów walutowych, gdyż nie są one działalnością kantorową w rozumieniu
ustawy w dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe i nie podlegają regulacjom tej ustawy. Już
na wstępie rozważań wypada zaznaczyć, że główny problem sprowadza się do tego, że o ile
Narodowy Bank Polski zanegował fakt, jakoby działalność kantorowa stacjonarna i internetowa
były tożsame, o tyle sprzeczności tej nie uargumentował i nie zastosował żadnego odwołania
do innej ustawy na mocy, której możliwe byłoby znalezienie kompleksowej regulacji tej
instytucji188.
Należy zwrócić uwagę, że pierwsze kantory internetowe istnieją na rynku od ponad
dekady, przyczyniła się do tego przede wszystkim ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawa antyspreadowa, która
umożliwiła spłacenie rat kapitałowo-odsetkowych osobom posiadającym kredyty bankowe
i konsumenckie w obcych walutach, właśnie w tej walucie. Dodatkowo kredytodawca nie mógł
już uzależnić wykonania uprawnienia konsumenta od wprowadzenia dodatkowych ograniczeń,
które w szczególności polegały na zobowiązywaniu kredytobiorcy do nabywania waluty
na spłatę rat kredytu od określonego podmiotu. Nowa regulacja w tym zakresie nie tylko
w znaczny sposób zmieniła koszty kredytów, ale również odegrała znaczącą rolę dla
działalności kantorów internetowych, które w ten sposób przejęły sporą liczbę nowych
klientów189.
Pomimo tego, że pionierzy kantorów internetowych funkcjonują na rynku już od 2009
r., a rokrocznie zapotrzebowanie konsumentów na tego typu usługi wzrasta, do dnia
dzisiejszego żaden akt prawny nie podaje definicji legalnej takiej działalności, ani nie określa
żadnych wymogów względem przedsiębiorcy chcącego założyć działalność gospodarczą
polegająca na świadczeniu usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu. Wobec tego za
słuszny należy uznać pogląd głoszący, że takowa działalność znalazła wyraz niegdyś w ustawie
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a aktualnie w ustawie z dnia
inwestycyjnej (Dz. U. 2017 poz. 1548).
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6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, art. 2 tej ustawy stanowi, że podejmowanie,
wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych
prawach. Z uwagi na fakt, że omawiana działalność nie jest uznawana za działalność
regulowaną, nie wymaga uzyskania koncesji ani zezwolenia, należy przyjąć, że przedsiębiorca
zamierzający podjąć taką działalność musi spełnić warunki na zasadach ogólnych zawartych
w tej ustawie.
Warto także odnieść się do konstytucyjnej zasady jaką jest wolność gospodarcza, która
zapewnia swobodę podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. W tym miejscu
konieczne jest zwrócenie uwagi na to, że zagwarantowana wolność gospodarcza nie ma
charakteru bezwzględnego. Ustawodawca zastrzegł, że w drodze reglamentacji może
ograniczyć konstytucyjną zasadę, jeżeli narusza ona ważny interes publiczny, który może
polegać na przykład na ochronie życia lub zdrowia, czy też na konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Co więcej, to nie podmiot ma wskazać umocowanie
do wykonywania działalności, tylko organ ma udowodnić, że posiada kompetencję
do ograniczenia tego uprawnienia. W świetle omawianej działalności jest to o tyle ważne,
że żaden przepis prawa nie obliguje przedsiębiorcy do spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
wymogów, tym samym można wywodzić, że podjęcie takiej działalności jest swobodne, gdyż
prawodawca w sposób bezsporny wskazał, że wprowadzanie jakichkolwiek uszczupleń
w stosunku do wolności gospodarczej może odbyć się w drodze ustawy i tym samym uznał,
że jest to akt prawny najniższy rangą, który może w ogóle wpływać na ograniczenie w zakresie
wykonywania działalności190.
Można zatem przyjąć, że przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi
spełnić podstawowe obowiązki takie jak: uzyskanie wpisu w odpowiednim rejestrze (KRS lub
CEIDG), otrzymanie i posługiwanie się numerem identyfikacji podatkowej NIP oraz
posiadanie własnego konta bankowego. Ponadto, działalność musi być prowadzona
w warunkach, które zapewnią ochronę przed zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego,
zagwarantują moralność publiczną i ochronę środowiska oraz uczciwą konkurencję
i poszanowanie interesów konsumentów. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca nie ma
odpowiednich kwalifikacji jest zobowiązany zatrudnić na określone stanowisko pracownika,
która będzie posiadał niezbędne w danej dziedzinie umiejętności191.
Powyższe obowiązki mają charakter ogólny, czyli powinny być przestrzegane przez
wszystkich przedsiębiorców bez względu na rodzaj podejmowanej działalności. Niemniej ze
względu specyfikę działalności polegającej na świadczeniu usług wymiany walut
z wykorzystaniem Internetu należy zważyć, że pewne unormowania będą wynikać w sposób
bezpośredni z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Pierwszym obowiązkiem nałożonym przez prawodawcę na przedsiębiorcę (w myśl
ustawy - usługodawcę) jest obowiązek informacyjny, opisany w art. 5, którego celem jest
zachowanie zasady jawności poprzez możliwość zidentyfikowania usługodawcy. W doktrynie
uznaje się, że wymagane dane tj. adres elektroniczny oraz imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania albo nazwa lub firma wraz z siedzibą i adresem, a także numer identyfikacji
podatkowej NIP, powinny być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały oraz ulokowane
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w takim miejscu, aby usługobiorca mógł je bez problemu odnaleźć. Najczęściej odbywa się to
przez zamieszczenie na stronie internetowej zakładki „polityka prywatności” albo tzw.
information box. Z omawianego przepisu wynika również, że przedsiębiorca prowadzący
działalność objętą reglamentacją musi zamieścić informację o zezwoleniu oraz organie
zezwalającym, ewentualnie podać nazwę odpowiedniego rejestru wraz z uzyskanym numerem
i organem prowadzący ten rejestr. Wymóg ten jest mocno kontrowersyjny w przypadku
kantorów internetowych, albowiem jak ustalono wcześniej, działalność polegająca na
świadczeniu usług związanych z wymianą walut z wykorzystaniem Internetu nie jest
działalnością regulowaną, gdyż nie została określona jako działalność kantorowa, a wręcz
przeciwnie. Niemniej spore grono przedsiębiorców, którzy są właścicielami stacjonarnych
kantorów wymiany walut, a następnie rozpoczęli świadczenie usług drogą elektroniczną podaje
również numer uzyskany w rejestrze, wraz z jego nazwą i organem go prowadzącym
(alternatywnie numer zezwolenia wraz z organem zezwalającym w przypadku kantorów, które
zaczęły funkcjonować w okresie objętym obowiązkiem uzyskania zezwolenia). Należy uznać,
że taki zabieg ma na celu wywołanie u usługobiorcy poczucia większego bezpieczeństwa, jak
również wrażenia, że przedsiębiorca charakteryzuje się profesjonalizmem i fachowością.
Na gruncie obowiązujących przepisów, przedsiębiorca prowadzący tytułową działalność nie ma
obowiązku zamieszczania takiej informacji.
Kolejnymi obowiązkami usługodawcy zapisanymi w omawianej ustawie jest
zapewnienie dostępu do informacji o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług
świadczonych drogą elektroniczną, czyli ostrzeżenie o tzw. cyberprzestępczości192 oraz
zapewnienie takiego nieodpłatnego działania systemu teleinformatycznego, który uniemożliwi
dostęp osobom nieuprawnionym do treści przekazu, pozwoli na identyfikację stron świadczonej
usługi wraz z potwierdzeniem złożonego oświadczenia woli, a także w razie potrzeby zapewni
możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania z usług193.
Następnie, zanim przedsiębiorca rozpocznie świadczenie usług drogą elektroniczną
musi pamiętać o sporządzeniu regulaminu, w którym nie może zabraknąć informacji dotyczącej
rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, warunków ich świadczenia,
warunków zawierania i rozwiązywania umów, oraz zasad prowadzenia postępowania
reklamacyjnego194. Prawidłowo sporządzony regulamin musi zostać udostępniony
usługobiorcy w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy,
dodatkowo w trakcie jej trwania, podmiot gospodarczy musi go udostępnić na każde żądanie
konsumenta195. Jest to szczególnie ważne dla stron umowy, gdyż usługobiorca jest związany
tylko tymi postanowieniami, które zostały mu udostępnione.
Ostatnim obowiązkiem usługodawcy, wynikającym bezpośrednio z ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zapewnienie takiego promowania towarów, usług
lub wizerunku przedsiębiorcy, organizowania promocji sprzedaży, sponsorowania czy
proponowania zawarcia umowy, aby objęty tym zakresem komunikat był czytelnie wyróżniony
i oznaczony w taki sposób, by nie budził żadnych wątpliwości, że jest informacją handlową.
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Przede wszystkim powinien zawierać oznaczenie podmiotu zlecającego rozpowszechnienie
wraz z jego adresem elektronicznym, opis form działalności promocyjnej, określenie
warunków, których realizacja pozwoli na skorzystanie z oferty oraz wszystkie inne informacje,
które wpływają na zakres odpowiedzialności stron.
Opisana wyżej forma reklamy, nie jest jedyną z jaką mamy aktualnie do czynienia.
Ze względu na rozwój usług świadczonych za pomocą Internetu coraz popularniejszą opcją
docierania do konsumentów jest wysyłanie informacji handlowych w formie wiadomości
e-mail. Zauważmy, że przepis art. 10 omawianej ustawy, wprowadzający zakaz przesyłania
niezamówionej wcześniej informacji handlowej jest implementacją art. 7 Dyrektywy
2000/31/WE o handlu elektronicznym, który stanowi, że państwa członkowskie, które
dopuszczały niezamówione informacje handlowe przesyłane pocztą elektroniczną, zapewnią,
żeby informacje handlowe przesyłane przez usługodawcę były wyraźne i jednoznacznie
rozpoznawalne jako takie w momencie ich otrzymania przez odbiorcę. Wobec tego, aby
rozpowszechnianie drogą elektroniczną informacji handlowej nie było tzw. spammingiem,
odbiorca musi wyrazić zgodę na otrzymywanie takiej informacji196.
Konkludując, należy dostrzec, że o ile analiza przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców
pozwoliła na ulokowanie działalności świadczącej usługi wymiany walut za wykorzystaniem
Internetu poza zasięgiem reglamentacji i tym samym doprowadziła do akceptacji poglądu,
że podjęcie tej działalności jest dozwolone na zasadzie wolności gospodarczej, o tyle ustawa
o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie tej samej działalności pozwala na takie
zorganizowanie wykonywania usług, bez jednoczesnej obecności stron, które poprzez przekaz
danych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania zapewni bezpieczeństwo
potencjalnemu klientowi.
Krajowe instytucje płatnicze świadczące usługi wymiany walut
Przestój spowodowany brakiem regulacji prawnej w zakresie działalności i nadzoru nad
kantorami internetowymi doprowadził do tego, że część przedsiębiorców świadczących usługi
wymiany walut z wykorzystaniem Internetu zaczęła domagać się nadzoru Narodowego Banku
Polskiego lub Komisji Nadzoru Finansowego. Z pełnym przeświadczeniem należy uznać,
że powodem tego nie jest chęć bycia kontrolowanym, ale zapewnienie konsumentów
o bezpieczeństwie dokonywanych transakcji z ich udziałem. Zjawisko to jest w pełni
zrozumiałe, albowiem potencjalny klient udający się do stacjonarnego kantoru ma świadomość,
że działalność ta podlega bezpośredniemu nadzorowi Narodowego Banku Polskiego i sprawia
to, że w jego ocenie dokonana transakcja będzie legalna i pewna. Podobna sytuacja zachodzi w
przypadku wymiany waluty za pośrednictwem strony bankowej, gdyż jest ona kontrolowana
przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wobec tego coraz więcej przedsiębiorców świadczących
usługi wymiany walut z wykorzystaniem Internetu podlega nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego, aby w ocenie klientów uchodzić za wiarygodniejszych niż konkurencja.
Przywołując ustawę o usługach płatniczych z łatwością można wywieść, że działalność
polegająca na świadczeniu usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu nie jest usługą
płatniczą, gdyż art. 3 ust. 1 zawiera zamkniętą listę usług płatniczych, jest to tzw. katalog
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pozytywny197. W związku z tym ograniczeniem, które ustawodawca niejako nałożył na
omawianych przedsiębiorców, rozpoczęli oni swoją działalność jako krajowa instytucja
płatnicza. Zgodnie z art. 74 ustawy instytucja będąca osobą prawną może świadczyć usługi
dodatkowe, wśród których wyróżnione zostały m.in. usługi wymiany walut, jeżeli spełni
określone w tym akcie prawnym warunki. Wśród nich można wskazać na przykład na
obowiązek posiadania własnych funduszy, pokrycie kapitału zakładowego w wysokości
125 000 euro, czy też zapewnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancję
bankową lub inne formy zabezpieczenia ewentualnych roszczeń użytkownika. Ponadto, na
podmiocie prowadzącym taką działalność spoczywa ciężar zapewnienia systemu zarządzania
ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej, a także dysponowanie planem finansowym lub
programem działalności198.
Dopiero po spełnieniu wszystkich ustawowych wymogów krajowa instytucja płatnicza
otrzymuje zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, które precyzuje do jakich usług
płatniczych będzie uprawniona. Rygorystyczne wymagania względem krajowej instytucji
płatniczej nie kończą się jednak z chwilą otrzymania zezwolenia, albowiem przez cały okres
funkcjonowania instytucji Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór na krajową
instytucją płatniczą, aby w ten sposób, aby zapewnić prawidłowe, stabilne i bezpieczne
funkcjonowanie rynku finansowego, budzące zaufanie, a przede wszystkim dające gwarancję
ochrony interesów konsumentów.
Prawodawca zdecydował o wyróżnieniu dwóch rodzajów czynności nadzorczych.
Pierwsza z nich polega na dokonywaniu oceny sytuacji finansowej krajowej instytucji
płatniczej przez ustalenie, czy przestrzega ona norm ostrożnościowych dotyczących posiadania
odpowiednich funduszy własnych. Druga natomiast opiera się na badaniu jakości zarządzania
krajową instytucją płatniczą i dotyczy to przede wszystkim zorganizowania prawidłowego
zabezpieczenia przed istotnym ryzykiem oraz zapewnienia kontroli wewnętrznej. Wymóg ten
zostaje spełniony przez wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, zbioru zasad oraz
mechanizmów zapewniających legalność, bezpieczeństwo i wiarygodność działania instytucji,
a przede wszystkim dający rękojmię ochrony klientów korzystających z jej usług. Tak ujęte,
stałe wykonywanie nadzoru w połączeniu z uprawnieniami, którymi dysponuje Komisja
Nadzoru Finansowego w ramach stosowanych czynności nadzorczych, oraz możliwością
podjęcia tzw. kontroli niesamoistnej pozwala na wysunięcie wniosków, że działalność krajowej
instytucji płatniczej jest rzetelna i pewna199.
Kończąc, należy zważyć, że Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na krajową
instytucję płatniczą sankcję administracyjną za naruszenie ustawowych obowiązków takich jak:
nieudzielenie informacji, niewykonanie zaleceń nadzorczych bądź pokontrolnych, a także za
stwarzanie zagrożenia interesów konsumentów. Niewłaściwe działanie podmiotu może
zakończyć się sankcją wobec osób zarządzających, ale także karą pieniężną w wysokości do
1 000 000zł, a nawet cofnięciem zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.200 Nałożenie
przez prawodawcę tak wysokich kar, powoduje, że potencjalny klient domniemywa,
że działanie przedsiębiorcy jest zgodne z prawem i rodzi się w nim przekonanie, że transakcja
197
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będzie rzetelna, a jego środki pieniężne będą bezpieczne. W konsekwencji konsument częściej
wybiera usługi świadczone przez krajowe instytucje płatnicze.
Wobec powyższego z łatwością można wnioskować, że proces przekształcania
działalności gospodarczej w krajową instytucję płatniczą ma na celu zapewnienie klienta
o bezpieczeństwie wymiany walut z wykorzystaniem Internetu, a przy tym jest formą gwarancji
świadczonych usług.
Zakończenie
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że wprowadzenie w życie
przepisów, które w sposób kompleksowy uregulowałyby działalność gospodarczą polegająca
na świadczeniu usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu, zabezpieczyłoby interesy
przedsiębiorców oraz konsumentów. Z całą pewnością za nieoczekiwane można uznać,
zjawisko, w którym podmioty gospodarcze obawiają się niejednoznaczności norm prawnych w
ten sposób, że samowolnie chcą podlegać pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego,
ewentualnie równolegle do przedmiotowej działalności rozpoczynają prowadzenie działalności
kantorowej, aby uniknąć jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z podjętymi
działaniami.
Obecnie przedsiębiorca chcący podjąć działalność gospodarczą polegająca
na świadczeniu usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu musi spełnić obowiązki
na zasadach ogólnych wskazane w ustawie Prawo przedsiębiorców, gdyż prawodawca
nie wprowadził reglamentacji w zakresie przedmiotowej działalności. Warto zaznaczyć,
że podmiot gospodarczy korzysta z konstytucyjnego prawa jakim jest wolność gospodarcza.
Ze względu jednak na specyficzny charakter działalności, przedsiębiorca prowadzący
stronę internetową musi dostosować się także do norm ostrożnościowych zawartych w ustawie
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdyż jest to bezpośrednio związane z ochroną
konsumenta podczas zawierania umów na odległość.
Poza opisaną formą zapewnienia bezpieczeństwa konsumentowi, ustawodawca
zobligował podmiot gospodarczy do spełnienia warunków opisanych w rozporządzeniu
regulującym ochronę danych osobowych. Tym sposobem przedsiębiorca został ustanowiony
administratorem danych osobowych, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego
przetwarzania danych i ich swobodnego przepływu.
Po spełnieniu omówionych powyżej warunków, przedsiębiorca może w sposób legalny
rozpocząć świadczenie usług wymiany walut z wykorzystaniem Internetu. Na uwagę zasługuje
jednak fakt, że w toku wykonywanych czynności mogą występować transakcje kwalifikowane
jako podejrzane lub przekraczające kwotę ponadprogową tj. 15 000 euro. W takiej sytuacji
podmiot gospodarczy musi zastosować się do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i podjąć odpowiednie działania, mając na względzie,
że w tym zakresie podlega bezpośrednio pod nadzór Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej.
W chwili obecnej, spełnienie opisanych wymogów, pozwala na podjęcie przedmiotowej
działalności, należy jednak mieć na względzie, że Ministerstwo Finansów pracuje nad
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo dewizowe oraz niektórych innych ustaw.
Mimo tego, iż prace te trwają już kilka lat, można zaobserwować, że każdorazowa
modyfikacja projektu aktu prawnego prowadzi do innego ujęcia definicji działalności
66

kantorowej, a to pozwala na przypuszczenie, że tak naprawdę sam ustawodawca w dalszym
ciągu napotyka trudności z umiejscowieniem tej działalności w systemie prawnym.
Z pełnym przeświadczeniem takie ujęcie problemu nie należy do pożądanych, jednak
w świetle obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy muszą biernie oczekiwać na
wprowadzenie zmian, lub alternatywnie, tak jak dotychczas to czynili, mogą z własnej
inicjatywy tworzyć krajowe instytucję płatnicze podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego.
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ECONOMIC ACTIVITY CONSISTING IN THE PROVISION OF CURRENCY EXCHANGE
SERVICES IN THE FORM OF A CASHLESS TRANSACTION WITH YHE USE OF THE
INTERNET IN THE FACE OF INCONSISTENT LEGAL REGULATIONS
Summary: The aim of the chapter is to analysis the legal nature of economic activity consisting in the
provision of currency exchange services with the use of the Internet. In assumption, the indicated
analysis is intended to determine which act - the Payment Services Act, the Foreign Exchange Law or
the Entrepreneurs' Law - will apply to entrepreneurs undertaking the subjected activity. The article is a
result of the lack of a comprehensive regulation in this area. Ultimately, the considerations on this matter
lead to the conclusion that it is necessary to immediately clarify the provisions governing this issue.
Keywords: Exchange office, foreign exchange law, Currency Exchange.
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GRANICE UPRAWNIEŃ ORGANU ADMINISTRACJI
DO OCENY OPINII BIEGŁEGO
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.
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. Obowiązujące przepisy nie wskazują expressis verbis zakresu uprawnień organu do
weryfikacji opinii biegłego lub jakie elementy opinii organ może weryfikować a które stanowią wiedzę
specjalistyczną w którą organ nie może wkraczać. 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.
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organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych.
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Jest wiele postępowań, w których ustawodawca przewidział, iż przeprowadzenie
dowodu z opinii biegłego dla określonego celu w postępowaniu jest obowiązkowe. Jako
przykład tych postępowań wymienić można: określenie wartości nieruchomości w przypadku
dokonywania egzekucji z nieruchomości (ustaw z dnia 17 11 1964 r. Kodeks postępowania
cywilnego), określenie wartości przedmiotu spadku (lub darowizny) celem wymierzenia opłaty
skarbowej / podatku (ustawa z dnia 28 07 1983 r. o podatku od spadków i darowizn), określenia
wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale lub określenia wartości nieruchomości
przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami).
Jak wskazano wyżej, konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego wynikać
może wprost z przepisów prawa regulującego dane postępowanie lub gdy w sprawie wymagane
są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub
biegłych o wydanie opinii art. 84 k.p.a.
Wiadomości specjalne konieczne są w sprawach, w których pojawia się zagadnienie
mające znaczenie dla rozstrzygnięcia tej sprawy, a jednocześnie którego zakres przekracza
zakres wiadomości i doświadczenia życiowego osób mających wykształcenie ogólne202, inaczej
rzecz ujmując potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegło powstaje, gdy istnieje
potrzeba pozyskania wiadomości wybiegających poza zwykłą rutynową działalność organu203.
W doktrynie można również spotkać się z definicją, w której oprócz wiedzy
specjalistycznej biegłego podkreśla się również neutralność biegłego w postępowaniu, zgodnie
z tą definicją biegli to osoby fizyczne będące powołane do udziału w konkretnym
postępowaniu, a dotyczącym innego podmiotu, w celu sporządzenia opinii w sprawie ze
201
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względu na posiadaną przez niego wiedzę fachową z określonej dziedziny, niezainteresowane
rozstrzygnięciem prowadzonej przez organ sprawy204.
W przypadku gdy przepisy szczególne regulujące dane postępowanie nakładają
obowiązek powołania biegłego to również ustawodawca określa tytuł zawodowy biegłego lub
właściwą dziedzinę, z której biegły winien być powołany.
Przykładem obowiązku nałożonego przez ustawodawcę do powołania biegłego
z konkretnej dziedziny może być, wspomniany już wyżej powołanie biegłego w celu określenia
wartości nieruchomości przed dokonaniem podziału i po dokonaniu podziału.
Określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych
z nieruchomością dokonuje rzeczoznawca majątkowy (art. 174 ust. 3 u.g.n). Rzeczoznawca
majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu
szacunkowego.
Utrwalona została linia orzecznicza, która traktuje, iż operat szacunkowy mający
charakter opinii biegłego, w rozumieniu przepisów art. 84 § 1 k.p.a., podlega ocenie przez
organ, tak jak i każdy inny środek dowodowy, co do zasady z wyłączeniem zagadnień sfery
wiadomości specjalnych, gdyż tej właśnie materii organ nie bada bo dysponuje nią jedynie
biegły. Nie oznacza to jednocześnie, że organ prowadzący postępowanie może ograniczyć się
tylko do przytoczenia treści postanowień operatu, lecz winien rzetelnie ocenić jego
wiarygodność i zupełność. Inaczej rzecz ujmując na organie prowadzącym postępowanie ciąży
obowiązek dokonania dokładnego zbadania operatu szacunkowego pod kątem zgodności ze
stosowanymi przepisami oraz pod kątem informacji niezbędnych dla uznania jego
prawidłowości i przydatności w danej sprawie205.
Powyższe odróżnić należy od weryfikacji, którą organ dokonuje na podstawie łączącego
stosunku prawnego go z rzeczoznawcą lub innym biegłym. Taka weryfikacja ma charakter
stricte formalny ograniczający się do zapisów wynikających z zobowiązań przyjętych przez
strony, przykładowo może to być liczba egzemplarzy opinii, wersja elektroniczna opinii,
terminy realizacji zlecenia, sposób rozliczeń itp. W tym miejscu napomnieć wypada, że ów
zapisy nie mogą być niezgodne, sprzeczne lub służące do ominięcia prawa. Przykładowo organ
w umowie z rzeczoznawcą majątkowym nie może wskazać wyboru podejścia, metody
szacowania nieruchomości, gdyż ich wybór ustawodawca pozostawił rzeczoznawcy
majątkowemu – art. 154 u.g.n. Jednakże kwestie stosunków prawnych łączących rzeczoznawcę
majątkowego z organem powinien być rozpatrywany w innym artykule.
Przepisy prawa, orzecznictwo, jak i również doktryna, nie określają zakresu weryfikacji
opinii biegłego przez organ administracji prowadzący postępowanie. Inaczej rzecz ujmując nie
jest jasno określone jakie konkretnie elementy opinii może poddać pod weryfikację organ,
a które stanowią wiedzę specjalną biegłego w którą organ nie może ingerować.
W tym miejscu wskazać należy na przepis art. 285 § Kodeksu postępowania cywilnego
z zgodnie z którym opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie. Brak bowiem w opinii
biegłych fachowego uzasadnienia wniosków końcowych uniemożliwia prawidłową ocenę jej
204
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mocy dowodowej206. Wynika to z tego, iż opinia biegłego zawierać powinna uzasadnienie,
które pozwoliłoby dokonać jej analizy logiczności oraz poprawności wniosków bez wkraczania
w sferę wiedzy specjalistycznej biegłego. Ocena nie może zatem sprowadzać się jedynie do
wskazania zdania biegłego, ale musi przekonywać jako logiczna i spójna całość. Zatem biegły
winien wskazać i wyjaśnić przesłanki, które go doprowadziły do przedstawionych w opinii
konkluzji. Brak takiego fachowego uzasadnienia wniosków końcowych biegłego uniemożliwia
organowi ocenę jej mocy dowodowej207.
Jednakże, powyższe stanowisko również nie wskazuje zakresu uprawień organu do
weryfikacji opinii jak i również które elementy opinii stanowią wiedzę specjalistyczną
biegłego.
W tym miejscu wyjaśnienia wymaga, iż w orzecznictwie utrwalone zostały dwie linie
orzecznicze pierwsza dot. uprawnień organu, prowadzącego postępowanie, do oceny operatu
szacunkowego. Zgodnie z tą linią orzeczniczą ani organy administracji publicznej rozpoznające
sprawę jak i również sąd administracyjny nie są uprawnione do oceniania prawidłowości
sporządzania operatu szacunkowego w zakresie, w jakim miałaby to sprawdzenie dotyczyć
wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego208. Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie, wskazał, iż operat szacunkowy jest dowodem w sprawie i podlega ocenie, na
równi jak i każdy inny dowód zgromadzony w sprawie, zgodnie z treścią przepisu art. 77 § 1
k.p.a, jednocześnie zastrzec jednak należy, że organ administracji prowadzący postępowanie
wkraczać nie może w część merytoryczną i zasadność opinii sporządzonej przez rzeczoznawcę
majątkowego. Wynika to bowiem z tego, iż organ nie dysponuje takimi wiadomościami
specjalnymi, które to posiada jedynie powołany, w celu sporządzenia opinii w postępowaniu,
biegły. Jednak prowadzący postępowanie organ powinien, dokonać szczegółowej oceny
operatu szacunkowego tylko pod względem formalnym, tj. zbadać, czy został on sporządzony
i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy treści,
nie zawiera niejasności, pomyłek, braków które powinny być sprostowane lub uzupełnione, aby
dokument ten miał wartość dowodową w toczącym się postępowaniu209. Stanowisko to jest
uzasadniane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak również ustanowione przez
środowisko zawodowe rzeczoznawców standardy zawodowe oraz Kodeks etyki zawodowej
nakładają na rzeczoznawcę majątkowego przy wykonywaniu przez niego czynności
zawodowych – w tym wyceny nieruchomości, obowiązek wykorzystania zarówno posiadanej
wiedzy specjalistycznej, jak i również zachowania należytej staranności. Właśnie z uwagi na
powyższe oceny prawidłowości operatu szacunkowego pod względem merytorycznym
– tj. wyceny nieruchomości, dla sporządzenia której wykorzystana została wiedza
specjalistyczna biegłego, może być dokonywana jedynie z dużą ostrożnością210.
Drugą, odrębną od powyższej, linią orzeczniczą jest linia prezentująca stanowisko
zgodnie z którą: jeżeli zatem operat szacunkowy bezpośrednio wpływa na treść decyzji
kształtującej obowiązek prawno - finansowy strony postępowania, to winien on spełniać
206
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wymogi formalne określone w rozporządzeniu z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109), jak i również opierać się na
prawidłowych i rzetelnych danych dotyczących wycenianej nieruchomości, odpowiednim
doborze nieruchomości podobnych oraz właściwym uchwyceniu przez rzeczoznawcę cech
różniących nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej, a także właściwym
ustaleniu współczynników korygujących. Zgodnie z tzw. zasadą prawdy obiektywnej,
wskazaną w art. 7 k.p.a, na organie administracji prowadzącym postępowanie spoczywa
obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy oraz podjęcia niezbędnych działań dla
prawidłowego ustalenia wartości nieruchomości i wysokości opłaty, a tym samym obowiązek
oceny wiarygodności sporządzonej przez rzeczoznawcę opinii. Zatem organy administracji
prowadzące postępowanie, jak i również sądy rozpoznające sprawę zobowiązane są na
podstawie art. 80 k.p.a ocenić wartość dowodową operatu szacunkowego. Jednocześnie sąd
zaznaczył, iż wybór podejścia oraz metody i techniki szacowania jaki ustawodawca przyznał
kompetencji rzeczoznawcy majątkowemu, nie oznacza to jednak, że rzeczoznawca działa
w tym zakresie w sposób dowolny, gdyż zobowiązany jest uzasadnić swoje stanowisko, które
to podlega również ocenie przez organ211.
Z kolei w doktrynie podkreśla się, że rola organu administracji prowadzącego
postępowanie, w toku którego została sporządzona opinia biegłego, nie może się ograniczyć
jedynie do biernej transpozycji zapisów opinii do uzasadnienia decyzji. Wynika to bowiem
z tego, iż organ nie jest związany opinią biegłego, i to tylko od jego woli zależy ostateczny
kształt decyzji212.
Doktryna przedmiotu jak orzecznictwo nie wskazują jednak, w przypadku opinii
rzeczoznawcy majątkowego sporządzonej w przedmiocie szacowania wartości nieruchomości,
jakie dokładnie treści opinii organ powinien poddać ocenie – przy jednoczesnym założeniu,
że takie uprawnienia organ posiada, a w które treści opinii nie powinien wkraczać – jako
stanowiące wiedzę.
Wobec wskazanych linii orzeczniczych, skoro organ administracji, prowadzący
postępowanie, winien dokonać oceny spełnienia wymogów formalnych przez rzeczoznawcę w
sporządzonej opinii, określonych w rozporządzeniu z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109) i innych
przepisach to tym samym powinien dokonać oceny takich zapisów operatu jak:
1. Zgodnie z r.w.n.s.o.sz. w operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania
wyceny nieruchomości, w tym:
2. określenie przedmiotu i zakresu wyceny,
3. określenie celu wyceny,
4. podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości,
5. ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
6. opis stanu nieruchomości,
7. wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
8. analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu
wyceny,
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9. wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
10. przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz
z uzasadnieniem,
11. stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny
nieruchomości,
12. istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu. Rzeczoznawca majątkowy
sporządzający operat szacunkowy podpisuje go, zamieszczając datę i pieczęć
rzeczoznawcy majątkowego, a w sytuacji, gdy operat szacunkowy został sporządzony
przez kilku rzeczoznawców majątkowych to operat podpisują wszyscy sporządzający go
rzeczoznawcy majątkowi.
Oprócz powyższych wymogów skazać należy, że zgodnie z art. 175 ust. 1 u.g.n. 1.
rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do wykonywania czynności zawodowych zgodnie
z wynikającymi z przepisów prawa zasadami i standardami zawodowymi. Poprzez standardy
zawodowe należy rozumieć Krajowe Standardy Wyceny (do niedawna Powszechne Krajowe
Zasady Wyceny (PKZW)). Sama treść operatu szacunkowego uszczegółowiona została w
obowiązującym (warunkiem obowiązywania takiego standardu zawodowego jest ogłoszenie
jego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa) krajowym standardzie wyceny KSWP3. Zatem, operat
szacunkowy powinien zawierać w szczególności:
1. stronę tytułową,
2. wyciąg z operatu szacunkowego,
3. określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny,
4. określenie celu dokonywanej wyceny,
5. określenie podstaw formalnych, prawnych i merytorycznych opracowania operatu
szacunkowego oraz źródeł danych o nieruchomości,
6. określenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
7. opis stanu przedmiotu wyceny,
8. wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
9. analizę i charakterystykę rynku w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, opisującą
rynek właściwy ze względu na rodzaj, obszar i okres czasu objęte analizą,
10. przedstawienie i uzasadnienie wyboru podejścia, metody i techniki wyceny oraz
wskazanie rodzaju określanej wartości,
11. określenie wartości przedmiotu wyceny z przedstawieniem przyjętych założeń,
niezbędnych obliczeń,
12. wynik końcowy wraz z uzasadnieniem,
13. klauzule,
14. podpis autora (autorów) operatu szacunkowego z użyciem pieczęci zawodowej,
15. ustalenia dodatkowe i załączniki, których zamieszczenie jest uzasadnione.
Pamiętać, jednakże należy, iż w uzasadnionych przypadkach rzeczoznawca majątkowy
może odstąpić od regulacji Standardu Wyceny KSWP3. Odstępstwa wymagają jednakże
uzasadnienia, jednoznacznego wskazania i ujawnienia regulacji Standardu nie mających
zastosowania oraz oceny zgodności zastosowanych odstępstw z przepisami prawa.
Rzeczoznawca majątkowy nie może odstąpić od regulacji Standardu w przypadkach, w których
mogłoby to doprowadzić do wprowadzenia w błąd odbiorców lub spowodować odejście od
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zasady szczególnej zawodowej staranności i bezstronności oraz zasad etyki zawodowej. Nie są
dopuszczalne odstępstwa powodujące niezgodność z przepisami prawa.
Innym punktem wyjścia na podstawie, którego określić można zakres uprawnień do
weryfikacji operaty szacunkowego są fakty powszechnie znane (fakty notoryczne) oraz fakty
znane organowi z prowadzącemu postępowanie z urzędu. Fakty notoryczne to zdarzenia,
czynności, okoliczności stany, które znane być powinny każdemu rozsądnemu i posiadającemu
doświadczenie życiowe mieszkańcowi miejscowości, w której siedzibę ma organ prowadzący
postępowanie213.
Jako fakty znane organowi z urzędu wymienić należy przykładowo miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, informacje wynikające ze zdarzeń prawnych214.
Zgodnie z zawartą w art. 10 k.p.a zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu 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. Tym samym strona postępowania, może
podnosić i wskazywać uwagi do całości materiału zebranego w sprawie w tym do operatu
szacunkowego. Uwagi strony postępowania do opinii rzeczoznawcy majątkowego, winny
skutkować złożeniem przez biegłego dodatkowych wyjaśnień do w sprawie. Polemika strony
postępowania z przyjętą metodologią lub też wkraczanie w wiadomości specjalne biegłego
przez osobę nieposiadającą jakichkolwiek kwalifikacji w tej materii, musi być oceniana przez
organ prowadzący postępowanie ze szczególną ostrożnością215.
Słowem podsumowania, wskazać należy, że operaty szacunkowe sporządzone przez
rzeczoznawców majątkowych podlegają ocenie, na podstawie art. 80 k.p.a., organów
rozpoznających sprawę. Ocena ta powinna przebiegać jedynie na gruncie formalnym, tj. na
podstawie posiadanych przez organ wiadomości, zgodności z obowiązującym prawem,
kompletności stron i zapisów, nie zawierania oczywistych omyłek pisarskich, kalkulacyjnych
itp. w tym ujęciu organ nie może jednak wkraczać w wiadomości wymagające wiedzy
specjalistycznej z danej dziedziny, bowiem te są przypisane jedynie biegłemu.
Zaznaczyć jednak należy, iż organ ma również możliwość dokonania oceny pod
względem merytorycznym operatu szacunkowego. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu
szacunkowego w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych dokonana może być przez
organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, na co wskazuje z art. 157 ust. 1 u.g.n.
Inaczej rzecz ujmując, organ rozpoznający sprawę ma nie tylko prawo, ale i również obowiązek
zbadać przedstawiony przez rzeczoznawcę operat pod względem jego zgodności z przepisami
prawa, ale również powinien dokonać oceny czy ów operat jest logiczny i zupełny również
i dla tego celu może organowi posłużyć uprawnienie wynikające z art. 157 ust.1 u.g.n.
W tym miejscu wskazać należy, na trafne ujęcie zagadnienia weryfikacji operatu
szacunkowego przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych, które to wyjaśnił
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rzeczoznawców majątkowych prawo oceny prawidłowości sporządzenia operatów
szacunkowych. Prawo to ustawa przydaje organizacji na zasadach wyłączności, co oznacza,
że tylko ta organizacja, w oparciu o procedurę określoną w ustawie, jest niepodzielnie
umocowana do weryfikacji operatów szacunkowych. W tym względzie korporacja zawodowa
zyskuje w systemie prawnym pozycję monopolistyczną w zakresie sprawowania nadzoru na
prawidłowością sporządzania operatów szacunkowych. Ocena taka sporządzana jest na
podstawie umowy zawartej pomiędzy organizacją a podmiotem (osobą) zainteresowaną.
Negatywna weryfikacja operatu powoduje, że traci on charakter prawny właściwy dla opinii
o wartości nieruchomości, a informacja ta, wraz z przywołaniem imienia i nazwiska
rzeczoznawcy, który zakwestionowany dokument sporządził, umieszczana jest przez okres
roku na stronie internetowej właściwej organizacji zawodowej”216.
W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 157 ust 1a u.g.n operat szacunkowy,
w odniesieniu, do którego została wydana ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci
charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1. Z dniem wydania
oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie
internetowej informację o tej ocenie. Jednakże, art. 157 ust. 1a uchylony został przez art. 1 pkt
27 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1509) zmieniającej nin. ustawę z dniem
1 września 2017 r.
Podsumowując powyższe rozważania wskazać należy, iż w orzecznictwie utrwalona
została linia orzecznicza zgodnie, z którą organ administracji lub sąd prowadzący postępowanie
zobowiązane są do dokonania oceny operatu szacunkowego jak każdego innego materiału
dowodowego zgromadzonego w sprawie. Ustawodawca de lege lata nie wskazał granic
widomości, które może organ prowadzący postępowanie powinien poddawać pod ocenę,
a które wiadomości należą do wiadomości specjalnych przynależnych biegłemu. Jednocześnie
mimo, iż organ prowadzący postępowanie nie jest związany opinią biegłego jak również opinią
organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych, to uchylenie przepisu art. 157 ust 1a
u.g.n. skutkować może sytuacją, w której organ prowadzący postępowanie dopuści
i przeprowadzi dowód z opinii biegłego, wobec której wydana została ocena negatywna. Tym
samym skierowanie operatu szacunkowego, przez organ prowadzący postępowanie, ma na celu
jedynie pozyskanie przez organ informacji, co do poprawności wiadomości specjalnych
zawartych w operacie szacunkowym, a w przypadku oceny negatywnej organ winien
zobowiązać biegłego do uzupełnienia sporządzonej opinii.217 Jako de lege ferenda wskazać
należy oprócz wyznaczenia granic oceny przez organ opinii biegłego należy konieczność
doprecyzowania postępowania w przypadku negatywnej opinii wydanej przez organizację
zawodową rzeczoznawców majakowych w stosunku do opinii złożonej w sprawie.
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THE LIMITS OF THE AUTHORITY OF AN ADMINISTRATIVE AUTHORITY
TO EVALUATE AN EXPERT'S OPINION
Summary: In administrative proceedings, expert opinion is one of the basic means of evidence indicated
in Article 75 of the Code of Administrative Procedure. Specific provisions, such as the Act on Real
Estate Management, may impose an obligation on the authority to carry out an expert opinion. The
author discusses such topics as the influence of a party to the proceedings on an expert's opinion, the
possibility and scope of verification of an expert's opinion by a party to the proceedings, as well as the
assessment of the evidentiary value of the opinion by the authority. The applicable regulations do not
expressly indicate the scope of authority's powers to verify an expert's opinion or which elements of the
opinion the authority may verify and which constitute specialist knowledge in which the authority may
not interfere. In the article the author also cites the established line of jurisprudence in Poland concerning
experts in administrative proceedings as well as de lege la conclusions.
Keywords: Opinion, expert, appraiser, opinion appraisal, real estate valuation, appraisal report,
professional organization of real estate appraisers.
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ADMINISTRACYJNO – PRAWNA FUNKCJA PUBLICZNA
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Streszczenie: Prezentowany rozdział obejmuje tematykę dotyczącą wybranego aspektu administracyjno
– prawnego, który charakteryzuje pełniona funkcja publiczna przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie
trwania jego kadencji na tym urzędzie. Celem jest przedstawienie ujęć normatywno – prawnych i okoliczności
sprawowanych funkcji publicznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na tak sformułowany cel nie bez
wpływu pozostały postanowienia przepisów ustawy zasadniczej219 oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
Wyborczy220. Kluczowe Założenie istoty podjętego artykuły rozbija się o wysunięcie pytania opartego
na problemie stanowiącym: Jaką rolę odgrywa instytucja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie
pełnionych funkcji publicznych. Analiza dokumentów stała się podstawą w badaniu literatury przedmiotu,
dociekań postawionego problemu, a także rozpoznania administracyjno-prawnych funkcji publicznych pełnionych
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Główne wnioski jako wysnuto z niniejszej pracy to mi.in.: Prezydent
w sposób nie wystarczający wykorzystuje silną i wysoką pozycję, pomimo szerokich prerogatyw. Prezydent nie
powinien prowadzić polityki partyjnej, a tym samym nie powinien wchodzić w spory polityczne między
ugrupowania partyjne221. Prezydent powinien prowadzić własną autonomię.
Słowa kluczowe: Prezydent RP, wybory powszechne, organy władzy wykonawczej, bezpieczeństwo państwa,
system polityczny.
ORCID: 0000-0003-0051-8056

Wstęp
W rezultacie procesu przemian o charakterze transformacyjnym, od 1990 r. polski system
polityczny przyjął model demokracji konstytucyjnej w wielu przypadkach nazywanej również
liberalną demokracją. Fareed Zakaria trafnie zwraca uwagę, że jest to „system polityczny oparty
nie tylko na wolnych i uczciwych wyborach, lecz także na praworządności, trójpodziale władzy
i ochronie takich podstawowych praw, jak: wolność słowa, zgromadzeń i wyznania czy prawo
do własności prywatnej”222. Instytucja Prezydenta RP – analizowana w wymiarze
wewnątrzkrajowym i w porównawczym – cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno
prawa konstytucyjnego, jak i nauk politycznych, zorientowanych na analizę systemów
politycznych i poszczególnych jego części składowych. Nie może być inaczej, gdyż głowa
państwa jest z pewnością jednym z definicyjnych elementów systemu rządów, w istotnej części
opisującym ten system. Ponadto, jak w przypadku żadnej innej instytucji, występuje w jej opisie
splot bardzo wielu czynników, tworzących pewną spójną całość. Obok więc wymiaru
formalnego, na opis konkretnej instytucji głowy państwa składają się aspekty: polityczno
– partyjny, sytuacyjny, behawioralny i wreszcie wszystko to, co zwykło się określać mianem
stylu władzy223. Z niesłychanej wręcz podatności instytucji głowy państwa na ów kontekst
218

Mgr Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa w Krakowie na kierunku administracja oraz absolwent podyplomowych studiów
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie i Wyższej Szkoły kształcenia Zawodowego na kierunku
administracji, prawa, organizacji i zarządzania. Obecnie doktorant Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
219
Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
220
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1319 t.j.).
221
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 580 t.j.).
222
F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa
2018, s. 14.
223
J. Szymanek, Rec.: A. Chorążewska, Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji
RP z 1997 r., Warszawa 2008, opublikowano: PiP 2009/6/112-115.
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faktyczny wyraża doskonale A. Chorążewska224, sygnalizując element praktyki politycznej,
która często modyfikuje abstrakcyjny model prezydentury zakładany przez przepisy
Konstytucji.
Natomiast wybory powszechne na urząd Prezydenta RP podobnie jak referendum jest to
forma działania narodu polskiego w realizacji ustanowienia organów władzy państwowej.
Suwerenność narodu z aktem wyborczym łączy się po pierwsze tym, że za pomocą
jednorazowej władczej decyzji dochodzi do powołania przez społeczeństwo określonych
organów państwa, a po drugie – dokonując wyboru tych a nie innych osób, opowiadając się za
realizacją określonego programu politycznego, wyborcy w sposób pośredni ukierunkowują
politykę państwa, wpływając na linię postępowania wybranych organów. System wyborczy
w Polsce czy też prawo wyborcze wiążą się z funkcjonowaniem współczesnej demokracji i ma
zastosowanie na zasadzie reprezentacji (przedstawicielstwa). Ta wyznacza z kolei ustalone
reguły dotyczące sposobu wyłaniania określonych organów; ramy prawne tych reguł
zakreślone są przez całość norm prawnych regulujących tryb wyboru konkretnych organów
w tym przypadku Prezydenta RP, czyli przez tzw. prawo wyborcze w znaczeniu
przedmiotowym. Natomiast, mówiąc o ogółu obywatelskich uprawnień wyborczych
wynikających z prawa przedmiotowego – mamy na myśli prawo wyborcze w znaczeniu
podmiotowym. Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie ujęć normatywno – prawnych
i okoliczności sprawowanych funkcji publicznych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokonując podjęcia powyższego tematu kierowano się dwoma podstawowymi
kryteriami: dostarczeniem podstawowych informacji dotyczących tej kwestii, począwszy od
wyborów powszechnych oraz omówieniem wybranej tematyki zarówno w aspekcie
podmiotowym jak i przedmiotowym oraz administracyjno – prawnym, jako najwyższego
organu państwa w zakresie władzy wykonawczej dotyczącej Rady Ministrów225 poprzez
wskazanie pozycji Prezydenta w polskim systemie administracyjno – prawnym oraz jego rola
i odpowiedzialność jako strażnika Konstytucji RP oraz zasady działania urzędu Prezydenta RP
w zakresie suwerenności i bezpieczeństwa państwa i pozostałych kompetencji oraz jako
zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.
Powszechne wybory na urząd Prezydenta RP w aspekcie adminostracyjno – prawnym
Bezpośredni wybór przez naród – czyli za pomocą wyborów powszechnych – może
dotyczyć różnych organów państwa. Z całym przekonaniem można stwierdzić, że im więcej
jest wybieralnych organów państwowych bez względu na wykonywane przez nie funkcje, tym
bardziej zwiększa się rola narodu w realizacji władzy państwowej przysługującej mu jako
suwerenowi. Oczywiście, olbrzymie znaczenie ma jednak wybieranie najważniejszych,
najwyższych organów państwowych, mających możliwość ukierunkowania działalności
pozostałych organów wchodzących w skład aparatu państwowego226.
Funkcja publiczna Prezydenta RP jest pełniona przez osobę wybraną bezpośrednio przez
naród i otrzymuje on swoją legitymację bezpośrednio od narodu. To obrazuje sytuację,
że powinien być on przedstawicielem tego narodu. Jest on jednym z tych organów przez, który
naród wykonuje swoją suwerenność.
224

Ibidem.
Zob. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r., poz. 178 t.j.).
226
Zob. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319 t.j.).
225
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Tabela nr 1. Wybory Prezydenckie w świetle obowiązujących przepisów prawa
L.p.

Zakres obowiązujących przepisów
wynikających z treści ustawy Kodeks
wyborczy– Dział V227

1

art. 187 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są
powszechne, równe i bezpośrednie oraz
odbywają się w głosowaniu tajnym”.

1

art. 188 „Prezydent Rzeczypospolitej wybierany
jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może
być wybrany tylko raz”.
art. 189 §1 „Wybory zarządza Marszałek Sejmu
nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż
na 6 miesięcy przed upływem kadencji
urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i
wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy
przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie
później niż na 75 dni przed upływem kadencji
urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.

3

§1 W razie opróżnienia urzędu Prezydenta
Rzeczypospolitej Marszałek Sejmu zarządza
wybory nie później niż w czternastym dniu po
opróżnieniu urzędu i wyznacza datę wyborów na
dzień wolny od pracy przypadający wciągu 60dni
od dnia zarządzenia wyborów”.
art. 190 §1 „Marszałek Sejmu zarządza wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej w drodze
postanowienia. Postanowienie Marszałka Sejmu
podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w
Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
najpóźniej w 3 dniu od dnia zarządzenia
wyborów.
§1 W postanowieniu, o którym mowa w §1,
Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii
Państwowej Komisji Wyborczej, określa dni, w
których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w kodeksie
(kalendarz wyborczy)”.
art. 191 §1 „Nowo wybrany Prezydent
Rzeczypospolitej składa przysięgę wobec
Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu
urzędowania ustępującego Prezydenta
Rzeczypospolitej.

4

5

227

Ibidem.
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Treść obowiązujących przepisów
wynikających z Konstytucji RP
art. 117 ust. 1 „Prezydent
Rzeczypospolitej jest wybierany przez
Naród w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich i w
głosowaniu tajnym”.
art. 117 ust. 1 „Prezydent
Rzeczypospolitej jest wybierany na
pięcioletnią kadencję i może być
ponownie wybrany tylko raz”.

art. 118 ust. 3 „Na Prezydenta
Rzeczypospolitej może być wybrany
obywatel polski, który najpóźniej w
dniu wyborów kończy 35 lat i
korzysta z pełni praw wyborczych do
Sejmu. Kandydata zgłasza co
najmniej 100 000 obywateli
mających prawo wybierania do
Sejmu”.

art. 118 ust. 4 „Na Prezydenta
Rzeczypospolitej wybrany zostaje
kandydat, który otrzymał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska
wymaganej większości, czternastego
dnia po pierwszym głosowaniu
przeprowadza się ponowne
głosowanie”.

art. 118 ust. 5 „W ponownym
głosowaniu wyboru dokonuje się
spośród dwóch kandydatów, którzy w
pierwszym głosowaniu otrzymali
kolejno największą liczbę głosów.

Zakres obowiązujących przepisów
L.p.
wynikających z treści ustawy Kodeks
wyborczy– Dział V227
§1 Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej
kończy urzędowanie z chwilą złożenia przysięgi
przez nowo wybranego Prezydenta
Rzeczypospolitej.
§3 Prezydent Rzeczypospolitej wybrany w
wyborach, składa przysięgę wobec Zgromadzenia
Narodowego w terminie 7dni od dnia ogłoszenia
uchwały Sądu Najwyższego o stwierdzeniu
ważności wyborów w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4 Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje
urząd po złożeniu przysięgi”.
art. 191 §1 „Jeżeli w wyborach, żaden z
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie
uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych
głosów, czternastego dnia po pierwszym
głosowaniu
przeprowadza
się
ponowne
głosowanie.
§1 W ponownym głosowaniu wyboru
dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w
pierwszym głosowaniu otrzymali największą
liczbę głosów.
§3 Jeżeli którykolwiek z dwóch
kandydatów, o których mowa w§1, wycofa zgodę
na kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub
umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym
6
głosowaniu dopuszcza się kandydata, który
otrzymał kolejno największą liczbę głosów w
pierwszym głosowaniu. W takim przypadku datę
ponownego głosowania odracza się o dalszych 14
dni.
§4 Za wybranego na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej w ponownym głosowaniu uznaje
się tego kandydata, który otrzymał więcej głosów.
§5 W przypadku, o którym mowa w§3,
Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie
informuje, w drodze uchwały, o dopuszczeniu
nowego kandydata do wyborów w ponownym
głosowaniu oraz podaje do publicznej wiadomości
datę przeprowadzenia ponownego głosowania”.
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Treść obowiązujących przepisów
wynikających z Konstytucji RP
Jeżeli którykolwiek z tych dwóch
kandydatów wycofa zgodę na
kandydowanie, utraci prawo
wyborcze lub umrze, w jego miejsce
do wyborów w ponownym
głosowaniu dopuszcza się kandydata,
który otrzymał kolejno największą
liczbę głosów w pierwszym
głosowaniu. W takim przypadku datę
ponownego głosowania odracza się o
dalszych 14 dni”.

art. 118 ust. 6 „Na Prezydenta
Rzeczypospolitej wybrany zostaje
kandydat, który w ponownym
głosowaniu
otrzymał
więcej
głosów”.

Zakres obowiązujących przepisów
L.p.
wynikających z treści ustawy Kodeks
wyborczy– Dział V227
art. 193 §1 „Jeżeli w wyborach, o których
mowa w art. 189 i art. 191, głosowanie miałoby
być przeprowadzone tylko na jednego kandydata,
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt
w drodze uchwały, którą przekazuje Marszałkowi
Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
7
§1 Marszałek Sejmu ponownie zarządza
wybory nie później niż w 14 dniu od dnia
ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji
Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Przepisy art. 189
§1 i art. 190 stosuje się odpowiednio.
§3 Przepis §1stosuje się odpowiednio
w przypadku braku kandydatów”.

Treść obowiązujących przepisów
wynikających z Konstytucji RP

art. 118 ust. 7 „Zasady i tryb
zgłaszania
kandydatów
i
przeprowadzania wyborów oraz
warunki
ważności
wyboru
Prezydenta
Rzeczypospolitej
określa ustawa”.

Źródło: Opracowanie własne – na podstawie powszechnie dostępnych aktów normatywno – prawnych.

Pozycja Prezydenta w polskim systemie administracyjno – prawnym oraz jego rola
i odpowiedzialność jako strażnika Konstytucji RP
Podwaliny pod obecną Konstytucję położył Prezydent Lech Wałęsa, gdyż to właśnie
przez niego 1991 roku została podpisana tzw. „Mała Konstytucja”228, która to pomogła
kształtować polski system prawny w stronę demokracji zachodu. W wyniku powołania komisji
konstytucyjnej z pośród posłów i senatorów (Zgromadzenia Narodowego), uprawnienia
i pozycja Prezydenta znacząco rosły. 01 kwietnia 1997 r. została uchwalona przez
Zgromadzenie Narodowe Konstytucja RP. Konstytucja wprowadziła w Polsce system
polityczny parlamentarno – gabinetowy z wysoką i silą pozycją Prezydenta. Prezydent ma
bardzo duże kompetencje w zakresie przede wszystkim: ustawodawstwa, kompetencje
polegające na tzw. ustawodawcy negatywnym – inaczej rzecz ujmując może złożyć veto229
od ustawy, złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie nie zgodności ustawy
z Konstytucją230, bądź może ją podpisać. To są bardzo duże kompetencje Prezydenta. Należy
zaznaczyć, że Konstytucja z 1997 r. przyjęła koncepcję parlamentaryzmu zracjonalizowanego,
a zatem zakłada ona swoistego rodzaju aktywność głowy państwa zwłaszcza w sytuacji, gdy w
sejmie zabraknie stabilnej większości. W pełni słusznie zauważa Maria Kruk, że racjonalizacja
parlamentaryzmu nie stanowi konstytutywnej cechy systemu rządów parlamentarnych,
niemniej jednak jej mechanizmy, przyjmowane na gruncie rozwiązań normatywnych,
a następnie konsekwentnie stosowane w praktyce ustrojowej, w znaczący sposób wpływają na

228

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i
wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. Uchwalona przez Sejm I kadencji.
Obowiązywała od 8 grudnia 1992 do 16 października 1997, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82a
_Konstytucja_z_1992 [dostęp: 07.05.2021 r.].
229
Veto następuje wtedy, kiedy z przyczyn politycznych Prezydent nie godzi się z ustawą bo jest nie zgodna
z jego koncepcją ideową czy też wizją państwa.
230
Wniosek do trybunału składa wtedy, kiedy ustawa w konkretnych artykułach, punktach jest nie zgodna
z wartościami i przepisami konstytucyjnymi.
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rzeczywisty obraz ustroju politycznego państwa przyjmującego taki system231. Prezydent
powinien odgrywać funkcję arbitra, co za tym idzie czuwać nad konstytucyjną ciągłością
państwa. W polemice z A. Frankiewicz, która uważa, że „przyjęcie w Konstytucji koncepcji
prezydenta – arbitra skłaniać może do odstępstw od bezwarunkowego stosowania zasady
exceptiones non sunt extendendae”232 (wyjątków nie należy traktować rozszerzająco). Powinien
również interweniować w sytuacji zakłócenia stosunków pomiędzy sejmem, a rządem. Relacje
Prezydent – rząd wymagają wspólnego działania. Doświadczenia polskiej koabitacji
- zwłaszcza po 2007 r., gdy obie instytucje są kontrolowane przez różne siły polityczne
- zachęcają do bardziej precyzyjnego określenia kompetencji obu organów233. Ogólnie rzecz
biorąc rolę i zdania Prezydenta uściśla art. 116 Konstytucji, bowiem określa Prezydenta jako
gwaranta pewnej ciągłości państwowej, powierza mu misję przestrzegania ustawy zasadniczej,
stawia go jako strażnika suwerenności i bezpieczeństwa państwa i nienaruszalności
i niepodzielności terytorium. Ustrojowa pozycja Prezydenta określa też w sposób dobitny
zasada poddziału władz. Prezydent Jako gwarant ciągłości władzy państwowej powinien „nie
dopuszczać do wystąpienia zakłóceń w przewidzianym konstytucyjnie mechanizmie
funkcjonowania wszystkich organów i służb państwowych oraz eliminować już zaistniałe
zakłócenia” (LG I, t. I; s. 6 TK – P 11/09)234.
Ciągłość władzy nie powinna być więc rozumiana w sposób wąski jako brak przerw w
działalności instytucji publicznych (w szczególności konstytucyjnych organów państwa),
związanych np. z brakiem obsady personalnej, ale również jako zaprzestanie przez nie
faktycznego wykonywania pewnych zadań, np. w związku ze sporami kompetencyjnymi.
Warto w tym miejscu przytoczyć art. 10 ust. 1 polskiej ustawy zasadniczej, która określa urząd
Prezydenta jako jedną z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Organizacja
władzy wykonawczej w III RP została oparta na zasadzie dualizmu, a zatem odrębnego
funkcjonowania Prezydenta i Rządu z Premierem na czele. Niezależność Prezydenta należy
postrzegać na tle warunków jego odpowiedzialności, ponieważ istotnym jest to, że nie ponosi
on odpowiedzialności politycznej wobec parlamentu, a wedle art. 145 ust. 1 podlega on jedynie
odpowiedzialności konstytucyjnej w sytuacji złamania prawa przed Trybunałem
Konstytucyjnym, inaczej mówiąc postawienie Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem
Stanu może nastąpić wyłącznie uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą kwalifikowaną
większością 1/3 głosów ustawowej liczby członków tego organu na wniosek co najmniej 140
członków Zgromadzenia Narodowego. W praktyce oznacza to, że ustrojodawca zawarł w tym
unormowaniu bardzo trudną do osiągnięcia większość, ponieważ co najmniej
374 posłów i senatorów musi zagłosować za taką uchwałą. Ta minimalna liczba członków
Zgromadzenia Narodowego wyznacza zarazem kworum podczas głosowania. Oczywiste jest
bowiem, że przy frekwencji poniżej 1/3 ustawowej liczby członków Zgromadzenia
Narodowego nie uda się osiągnąć zakładanej liczby głosów oddanych za uchwałą. Warto
231

M. Kruk, Konstytucyjny system rządów. Założenia i praktyka [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce
i w Europie Środkowo-Wschodniej, (red.) E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015, s. 48.
232
A. Frankiewicz: Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Kraków 2004, s. 159.
233
Zob. J. Jaskiernia: Przesłanki aksjologiczne i teleologiczne dualizmu egzekutywy w systemie parlamentarnogabinetowym i granice racjonalności tego modelu w świetle doświadczeń III RP [w:] Studia z prawa
konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Skrzydle, (red.) J. Posłuszny,
J. Buczkowski, K. Eckhardt, Przemyśl-Rzeszów 2009, s. 180.
234
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r., P 12/09.
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zauważyć, że komentowany przepis ustawy o Trybunale Stanu zawiera częściowe powtórzenie
normy konstytucyjnej. W jego treści podkreślono, że analizowane uprawnienie Zgromadzenia
Narodowego ma charakter wyłączny. Z drugiej strony trzeba stwierdzić, że uprawnienie do
postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu jest jedynym tego typu uprawnieniem,
które posiada Zgromadzenie Narodowe. W większości pozostałych przypadków podjęcie
uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu należy do Sejmu
(art. 156 ust. 1, art. 107 ust. 1 Konstytucji) oraz (art. 5 ustawy o TS)235.
Jedynie gdy chodzi o odpowiedzialność konstytucyjną senatorów, odpowiednia uchwała
jest podejmowana przez Senat (art. 107 ust. 1 w zw. z art. 108 Konstytucji oraz art. 5 w zw.
z art. 16b ustawy o TS). Konstytucja nakłada na Prezydenta personę symbolu jedności narodu
polskiego zarówno czy jest się w stanie wojny, kryzysu dyplomatycznego czy też
wewnątrzpaństwowego. Powinien być gwarantem tego, że przez pięć lat jego kadencji
obywatele nie będą się bać o własne bezpieczeństwo. Powinien dbać o dobry pijar państwa
polskiego, obywatele nie powinni się wstydzić. Prezydent jest patronem polskiej Konstytucji,
możliwości Prezydenta w zakresie prewencyjnego wniosku do TK oraz kwestia następczego
wniosku do TK w sprawie zgodności ustaw z Konstytucją, analiza całego elementu ustaw
danych mu do podpisu, powołuje sędziów, powołuje trzech najwyższych sędziów: Prezesa
Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Administracyjnego,
Prezesów Izb w Sądu Najwyższego, to ma bardzo istotne znaczenie związane z przestrzeganiem
prawa czyli z przestrzeganiem praworządności w państwie. Prezydent podejmuję również
decyzję o charakterze personalnym po przez mianowanie i odwoływanie pełnomocnych
przedstawicieli zagranicznych poza granicami kraju oraz przy organizacjach
międzynarodowych. Przyjmuje on również listy uwierzytelniające, akredytujące
przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych. Zadania Prezydenta wiążą się z ochroną
podstawowych wartości takich jak, suwerenność, integralność bezpieczeństwo wewnętrzne
i zewnętrzne, jest to obowiązek każdego organu władzy, ale w zasadzie to tylko Prezydentowi
Konstytucja przyznaje przymiot najwyższego przedstawiciela władzy w sferze wewnętrznej
i międzynarodowej. Prezydent nie jest upoważniony by w sposób samodzielny prowadzić
politykę zagraniczną, powinien on współdziałać z premierem i właściwym ministrem
ds. zagranicznych. Instytucja ratyfikacji swoistego rodzaju potwierdzenia umowy
międzynarodowej, która została już zawarta przez radę ministrów, ponosi to rangę w hierarchii
aktów normatywnych. Nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie polityki zagranicznej,
ale jak najbardziej uczestniczy w tym procesie. Prezydent Rzeczypospolitej jako strażnik
Konstytucji czuwając nad jej przestrzeganiem, samodzielnie interpretuje i stosuje jej
postanowienia w ramach i przy wykonywaniu zadań własnych, określonych konstytucyjnie lub
ustawowo (TK – Kpt 1/08)236. Ma on również szereg konkretnych kompetencji dotyczących
kontroli zgodności z Konstytucją działalności innych konstytucyjnych organów państwa (zob.
art. 111 ust. 3). Konstytucja nie przyznaje jednak Prezydentowi żadnych kompetencji
w zakresie ostatecznego rozstrzygania o hierarchicznej zgodności norm prawnych,
w szczególności konstytucyjności ustaw (TK – K 34/15)237. Nie ma on też ogólnego
uprawnienia do rozstrzygania o zgodności z Konstytucją działań innych organów państwa.
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Zob. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 293 t.j.).
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. Kpt 2/08.
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. K 34/15.
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W zakresie czuwania nad przestrzeganiem ustawy zasadniczej „partnerem” Prezydenta jest
Trybunał Konstytucyjny (TK – Kpt 1/08). Czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji
(podobnie jak realizacja innych zadań wskazanych w art. 116 ust. 1 jest konstytucyjnym
obowiązkiem Prezydenta. Jego rzetelne wykonywanie nie powinno być oparte tylko na
subiektywnych przekonaniach osoby, pełniącej tej urząd, co do treści i interpretacji
postanowień Konstytucji.
Zasady działania urzędu Prezydenta RP w zakresie suwerenności i bezpieczeństwa
państwa
Podstawowy zakres urzeczywistnienia zasad działania urzędu Prezydenta wiąże się
z wykonywaniem przez Prezydenta kompetencji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej (art. 134 ust. 1 Konstytucji). Prezydent posiada ponadto decydujące
kompetencje w warunkach szczególnego zagrożenia państwa, wiążące się z wprowadzaniem
stanu wojennego i wyjątkowego oraz zarządzenia (powszechnej lub częściowej) mobilizacji238
(TK – P 11/09)239.
Stan nadzwyczajny jest to szczególny stan w wewnętrznym porządku państwa, w którym
z uwagi na szczególne zagrożenia część lub całości regulacji konstytucyjnych na czas trwania
stanu nadzwyczajnego, zostaje zawieszona240. W tym miejscu należy jednoznacznie dodać,
że w świetle postanowień Konstytucji wprowadzenie stanu nadzwyczajnego uniemożliwia
władzom publicznym dokonywanie zmian w najważniejszych kwestiach ustrojowych.
W ujęciu normatywnym okoliczności i powody wprowadzenia jednego ze stanów
nadzwyczajnych, to po prostu przesłanki stosowania instytucji stanów nadzwyczajnych241.
Jak stanowi art. 118 ust. 6 ustawy zasadniczej, w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego
nie mogą zostać zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów
samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta RP oraz ustawy o stanach
nadzwyczajnych. Patrząc na ust. 7 zakazuje się w ciągu 90 dni od zniesienia stanu skracania
kadencji Sejmu, przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, wyborów parlamentarnych,
samorządowych i prezydenckich. Analogicznie rzecz biorąc w ramach tego przepisu w trakcie
stanu nadzwyczajnego kadencję wszystkich organów ulegają odpowiednio przedłużeniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, można wyzuć teorię bezpieczeństwa określając go jako stan
spokoju niezagrożenia i pewności, gdzie piecze sprawują organy bezpieczeństwa
publicznego242. Zgodnie z przepisami art. 119 i art. 130 ust. 1 Konstytucji, decyzję
o wprowadzeniu, odpowiednio, stanu wojennego albo stanu wyjątkowego może podjąć
prezydent na wniosek Rady Ministrów. Oznacza to, że stosowanie obu instytucji jest
uprawnieniem Prezydenta, lecz nie może on korzystać z tego uprawnienia bez wniosku rządu.
Ujmując rzecz formalnie, należy uznać, że inicjatywa w zakresie wprowadzania stanu
wojennego albo stanu wyjątkowego przysługuje Radzie Ministrów. To ona składa stosowny
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Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 t.j.).
Zob. również. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2011 r. P 12/09.
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J. Smalcuga, Rola i uprawnienia Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wojennego w świetle prawa wewnętrznego
[w:] Stany Nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa. Od historycznych rozważań
do współczesnych rozwiązań, (red.) S. Sanetra-Półgrabi, P. Skorut, Kraków 2019, s. 180-181.
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Tamże, s. 181.
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Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 1998, t. l. s. 147, https://sjp.pwn.pl/szukaj/bezpiecze%C5%84stwo.html [dostęp: 08.05.2021 r.].
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wniosek, bez którego Prezydent nie może decydować o wprowadzeniu jednego ze stanów
nadzwyczajnych. Jeśli nawet prezydent oceniłby, że zachodzą okoliczności stanowiące
przesłanki stosowania instytucji stanów nadzwyczajnych, to i tak z decyzją w tym względzie
musi czekać na wniosek Rady Ministrów. Przyznanie rządowi kompetencji do sporządzenia
wniosku i przedstawienia go prezydentowi oznacza, że to w gestii Rady Ministrów leży ocena
i kwalifikacja zachodzących zdarzeń jako okoliczności wymagających wprowadzenia stanu
wojennego albo stanu wyjątkowego. Oczywiście Prezydent jako konstytucyjna głowa państwa
stojąca na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, może podejmować pewne działania
inspirujące rząd w kierunku przedłożenia odpowiedniego wniosku. Prezydent może w tym
celu – korzystając z kompetencji określonej w art. 141 ust. 1 ustawy zasadniczej - zwołać
posiedzenie Rady Gabinetowej. Na forum Rady Prezydent może poinformować rząd o swojej
ocenie sytuacji, a w jej konsekwencji zaproponować wprowadzenie, odpowiednio, stanu
wojennego albo stanu wyjątkowego. Rada Ministrów może podzielić ten punkt widzenia,
w związku z czym przygotuje i skieruje do prezydenta stosowny wniosek. Równie dobrze Rada
Ministrów może odrzucić argumentację prezydenta, uznając ją za niewystarczającą w świetle
przesłanek stosowania instytucji stanów nadzwyczajnych. Ocena sytuacji jest niezbędnym
elementem procesu podejmowania decyzji o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego, tak jak
każdego procesu związanego ze stosowaniem środków pozostających w dyspozycji władz publicznych. W tym konkretnym przypadku chodzi jednak o to, ażeby oceny tej wspólnie
dokonały oba człony władzy wykonawczej. Ściślej mówiąc, istotna jest tutaj zbieżność
poglądów prezydenta i Rady Ministrów co do charakteru zaistniałej sytuacji oraz środków,
które należy w związku z tym zastosować. Tak jak bowiem rząd może nie zgodzić się
z prezydentem sugerującym potrzebę wprowadzenia stanu wojennego albo stanu
wyjątkowego, tak prezydent nie ma obowiązku realizować wniosku Rady Ministrów. Wniosek
rządu w sprawie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych jest aktem
„postulującym” pewne rozwiązanie, które Rada Ministrów rekomenduje Prezydentowi
w związku z pewnym stanem faktycznym. Należy również wspomnieć o zagrożeniach
w cyberprzestrzeni243, że istotnym wkładem w zapewnienie cyberbezpieczeństwa244 jest
znowelizowanie w 2011 r. ustaw o stanach nadzwyczajnych, w tym ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawy te po raz pierwszy w polskim
systemie prawnym ujęły zdarzenia w cyberprzestrzeni jako możliwe przesłanki wprowadzania
stanów nadzwyczajnych245. Uściślając Wykonywanie zadania ochrony bezpieczeństwa
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Cyberprzestrzeń jest zależnym czasowo zestawem połączonych ze sobą systemów informatycznych i ludzkich
użytkowników, którzy współpracują z tymi systemami. Na systemy informatyczne składają się informacje, sprzęt
komputerowy, oprogramowanie oraz media je łączące, ich funkcjonowanie jest możliwe dzięki użytkownikom.
Zob. R. Ottis, P. Lorents, Cyberspace: Definition and Implications. In Proceeding of the 5th International
Conference on Information Warfare and Security, OH, US, 8-9 April. Reading: Academic Publishing Limited,
pp 267-270, CCDCOE NATO.
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Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni - proces obejmujący zespół przedsięwzięć organizacyjno-prawnych,
technicznych, fizycznych i edukacyjnych mający na celu zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania
cyberprzestrzeni; część cyberbezpieczeństwa państwa obejmująca zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania
pozostającej pod jego kontrolą teleinformatycznej infrastruktury krytycznej i wykorzystania strategicznych
zasobów informacyjnych państwa, Mini słownik BBN, https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwonarodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedzinybezpieczenstwa.html [dostęp: 08.05.2021 r.].
245
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
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zewnętrznego i wewnętrznego państwa należy nie tylko do Prezydenta, ponieważ zgodnie
z art. 146 ust. 4 pkt 7 i 8 Konstytucji Rada Ministrów – w zakresie i na zasadach określonych
w Konstytucji i ustawach – zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek
publiczny, a także bezpieczeństwo zewnętrzne państwa. W tym przypadku dwa centralne
organy władzy wykonawczej mają zatem podobnie określone zadania. Określenie w art. 116
ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym Prezydent stoi na straży bezpieczeństwa państwa,
nie oznacza, że konieczny jest jego udział we wszystkich procedurach dotyczących tego
zagadnienia. Ustawodawca może przyjąć, że w ramach określonego zakresu spraw
związanych z bezpieczeństwem państwa konkretne kompetencje będą przysługiwać jedynie
Radzie Ministrów i podległej jej administracji rządowej. Dotyczy to różnego rodzaju sytuacji
kryzysowych, które nie mają znamion stanu wojennego czy wyjątkowego. Konstytucja
przewiduje udział Prezydenta przede wszystkim w tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa
państwowego, które powiązane są ze szczególnym zagrożeniem. Chodzi tutaj zatem
o szczególnie istotne zagrożenia dla samego istnienia państwa i jego ustroju. Ze względu na
mniejszą wagę określonego zagrożenia oraz na konieczność szybkiego i sprawnego
przeciwdziałania i reagowania na określone zagrożenia w określonych sytuacjach może być
uzasadnione przyznanie właściwych kompetencji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
jedynie Radzie Ministrów. Jako przykład takiej kompetencji można wskazać procedurę
wprowadzania stanu klęski żywiołowej, w której nie przewidziano udziału Prezydenta. Należy
bowiem zauważyć, że Rada Ministrów – jako organ stojący na czele administracji rządowej
– dysponuje narzędziami skutecznego przeciwdziałania i reagowania na sytuacje zagrażające
bezpieczeństwu państwowemu. Organ Prezydenta jako władza publiczna w czasie trwania
stanów nadzwyczajnych działa w dotychczasowy sposób. Co do zasady nie powinno się
tworzyć nowych struktur organizacyjnych, chociaż jest organ, który może zostać powołany
– jest nim, Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej246 zazwyczaj na tą
funkcję wstępnie wyznaczany jest Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pełniący służbę
wojskową w czasie pokoju.
Tabela nr 1. Działanie Prezydenta RP jako organu władzy publicznej
Organ władzy
publicznej

L.p.

1

Prezydent RP

Zakres kompetencji
organu władzy publicznej
- kierowanie obroną
państwa we współpracy z
Radą Ministrów;
- podejmowanie decyzji
związanych z
wykorzystaniem Sił
Zbrojnych;

246

Treść obowiązującego przepisu
prawnego oraz dodatkowe
uprawnienia związane ze stanem
wojennym
art. 10 ustawy o stanie
wojennym: „ust.1. Jeżeli w czasie
stanu wojennego wystąpi
konieczność obrony państwa,
obroną tą kieruje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej we
współdziałaniu z Radą Ministrów.
1. Prezydent Rzeczypospolitej

(art. 9 ustawy o stanie wojennym…: „W czasie stanu wojennego organy władzy publicznej działają w
dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z
zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy”).
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L.p.

Organ władzy
publicznej

Zakres kompetencji
organu władzy publicznej
możliwość wydawania
rozporządzeń z mocą
ustawy na wniosek Rady
Ministrów, kiedy jest
potrzebne skuteczne
podjęcie decyzji w
formie ustawy, a Sejm
nie może się zebrać, przy
czym na najbliższym
posiedzeniu takie
rozporządzenie musi
zostać przez Sejm
zatwierdzone
(rozporządzenie z mocą
ustawy ma charakter
źródła prawa
powszechnie
obowiązującego).
Jednakże Sejm może to
rozporządzeniem uchylić
bezwzględną większością
głosów w obecności co
najmniej połowy
ustawowej liczby posłów
- nie jest to czysta
kontrola, ale może
zakończyć się
rozstrzygnięciem
władczym247.

Treść obowiązującego przepisu
prawnego oraz dodatkowe
uprawnienia związane ze stanem
wojennym
Polskiej w czasie stanu wojennego
w szczególności: (...) 1)
postanawia, na wniosek Rady
Ministrów, o stanach gotowości
bojowej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych
dalej „Siłami Zbrojnymi”, 3)
określa, na wniosek Rady
Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w
czasie stanu wojennego, (...) 5)
zatwierdza, na wniosek Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych, plany
operacyjnego użycia Sił Zbrojnych,
6) uznaje, na wniosek Naczelnego
Dowódcy Sił Zbrojnych, określone
obszary Rzeczypospolitej Polskiej
jako strefy bezpośrednich działań
wojennych.”
art. 134 Konstytucji „ust. 1.
Jeżeli w czasie stanu wojennego
Sejm nie może zebrać się na
posiedzenie, Prezydent
Rzeczypospolitej na wniosek Rady
Ministrów wydaje rozporządzenia z
mocą ustawy w zakresie i w
granicach określonych w art. 118
ust. 3-5. Rozporządzenia te
podlegają zatwierdzeniu przez Sejm
na najbliższym posiedzeniu. 1.
Rozporządzenia, o których mowa w
ust. 1, mają charakter źródeł
powszechnie obowiązującego
prawa.”

Źródło: Opracowanie własne.

Zadanie Prezydenta stania na straży nienaruszalności i niepodzielności terytorium
państwa polskiego rozumieć należy jako zobowiązanie do przeciwdziałania wszelkim próbom
cesji najmniejszej choćby części obszaru terytorialnego Polski, w tym również wód
terytorialnych. Oznacza ono także zapobieganie politycznej dezintegracji terytorium Polski,
247

Art. 231 Konstytucji: „Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent
Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie
rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”.
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powstawaniu zróżnicowanych porządków publicznych, wykraczających poza konstytucyjnie
dopuszczalną decentralizację władzy publicznej. Dotyczy ono również przeciwdziałania
podejmowaniu prób wprowadzenia autonomii terytorialnej oraz dążeniom do federalizacji
Polski. Zadanie jest więc ściśle powiązane ze staniem na straży suwerenności państwa
i czuwaniem nad jego bezpieczeństwem.
Zakończenie
Niniejszy rozdział odpowiada na pytanie problemowe: Jaką rolę odgrywa urząd
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie pełnionych funkcji publicznych.
Zaprezentowany w tym opracowaniu podstawowy zakres materiału powinien przybliżyć
tematykę dotyczącą wybranego aspektu administracyjno – prawnego, który charakteryzuje
pełniona funkcja publiczna przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania jego
kadencji na tym urzędzie. Podsumowując, należy zaznaczyć, że rola Prezydenta RP w życiu
publicznym jest olbrzymia, posiada on bardzo duże kompetencje w zakresie przede wszystkim:
ustawodawstwa co daje mu przymiot utrzymania praworządności w państwie. Utwierdza to w
przekonaniu, że Konstytucja powinna mieć charakter uniwersalny, a sam Prezydent jest jej
strażnikiem. Dokonanie analizy, a następnie przeglądu wniosków z punktu widzenia
pozytywnych odpowiedzi na postawiony cel i pytanie należy szukać w postanowieniach
przepisów ustawy zasadniczej. Przykłady zawarte w niniejszym rozdziale prowadzą
do wniosków, że uprawnienia Prezydenta w sposób nie wystarczający wykorzystywane są
mimo silnej i wysokiej pozycji w państwie oraz szerokich prerogatyw. Prezydent nie powinien
prowadzić polityki partyjnej, a tym samym nie powinien wchodzić w spory polityczne między
ugrupowania partyjne. Prezydent powinien prowadzić własną autonomię. Prezydent powinien
więcej angażować się w sprawy parlamentu oraz politykę zagraniczną, nie powinien wchodzić
w spory polityczne, lecz powinien prowadzić własną autonomię, nie powinien korelować
z partiami politycznymi, ponieważ posiadają one olbrzymią przewagę kandydatów na
Prezydenta z uwagi na zaplecze finansowe. W kompleksowym ujęciu należy podkreślić, że do
tak ukształtowanego systemu demokratycznego w Polsce, zakreślona „filozofia” Polskiej
ustawy zasadniczej wydaje się jedną z lepszych. Na podkreślenie i stwierdzenie zasługuje fakt,
że Prezydent, choć jest istotnym elementem systemu rządów, nie jest jego punktem centralnym,
a przyznane mu funkcje i kompetencje nie czynią z niego zasadniczego podmiotu władzy
wykonawczej. Tym pozostaje bowiem bezsprzecznie Rada Ministrów, która kieruje
wewnętrzną i zewnętrzną polityką państwa i na rzecz, której ustanowiona jest konstytucyjna
zasada domniemania kompetencji. Prezydent RP, choć pozostaje członem złożonej
egzekutywy, nie jest w żadnym przypadku podmiotem prowadzącym politykę państwa. Nie jest
też podmiotem konkurencyjnym wobec Rady Ministrów i jej Prezesa, choć w tej akurat sferze
praktyka pokazuje różne tendencje i pretensje Prezydenta do odgrywania silniejszej, bardziej
stanowczej roli.
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ADMINISTRATIVE - LEGAL PUBLIC FUNCTION OF THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF POLAND
Summary: The presented chapter covers topics related to the selected administrative and legal aspect
that characterizes the public function performed by the President of the Republic of Poland during his
term in office. The purpose of this chapter is to present the normative and legal approaches to the
circumstances of public functions performed by the President of the Republic of Poland. The provisions
of the Fundamental Act and the Electoral Code of January 5, 2011 have had an impact on the goal
formulated in this way. The key assumption of the essence of the undertaken article breaks down into
raising a question based on the problem: What is the role of the office of the President of the Republic
of Poland in the course of public functions? The analysis of documents became the basis for the study
of the literature of the subject, research into the problem posed, as well as for the recognition of
administrative and legal public functions performed by the President of the Republic of Poland. The
main conclusions as drawn from this work are, among others, that: The president does not sufficiently
use his strong and high position, despite his extensive prerogatives. The president should not conduct
party politics, and thus should not enter into political disputes between party groups. The president
should exercise his own autonomy.
Keywords: President of the Republic of Poland, general elections, organs of executive power, state
security, political system.
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ZNACZENIE OPINIOWANIA BIEGŁYCH NA WSPÓŁCZESNY
PROCES KARNY - ANALIZA PRAWNA
Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jakie znaczenie odgrywa opiniowanie biegłych na
różnych etapach czynności procesowych oraz jakie skutki wywiera to na współczesną procedurę karną oraz
wykroczeniową. Analiza obserwacyjna zastosowana w pracy dodatkowo tworzy fundamentalną strukturę badań
nad zagadnieniem, dzięki czemu możliwe jest wskazanie, często na konkretnych przykładach, jaki skutek wywiera
opinia biegłego oraz jak umiejscowiona jest względem pozostałych dowodów na gruncie wyrokowania nad
werdyktem decydującym w sprawie.
Słowa kluczowe: Opinia, biegły, prawo, wyrok, proces.
Orcid 0000-0001-9355-7143

Wstęp
Opinia biegłego stanowi bardzo ważny dowód w toczącym się postępowaniu, zarówno
cywilnym, administracyjnym, jak i karnym oraz wykroczeniowym. Na jej podstawie wiedza na
temat konkretnej materii co do prowadzonej sprawy zostaje douzupełniona o część
merytoryczną, która, co do zasady, nie byłaby możliwa do osiągnięcia tylko na płaszczyźnie
wiedzy oraz doświadczenia świadków, stron procesowych, pełnomocników, jak i składu
orzekającego, w postaci sędziów249. Prawodawca nie nakłada jednak przymusu zdobywania
informacji jedynie przez osoby przewodniczących takich spraw, a nawet całego składu, lecz
stosownie do tego, stworzył przepis artykułu 193 Ustawy Kodeks postępowania karnego,
z którego wynika, że „Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo
biegłych.”250. Podjęcie przez ówczesnego ustawodawcę decyzji stworzenia tej normy było
niebagatelnym czynnikiem ingerencji innych dziedzin nauk w proces na gruncie przepisów
prawnych, które paralelnie oddziaływać muszą względem siebie dla wyjaśnienia kwestii
budzących wątpliwości, a co najważniejsze, wydania sprawiedliwego, jak najściślej zgodnego
ze stanem faktycznym, werdyktu w postaci decyzji, czy wyroku sądowego. Celem pracy jest
zatem analiza znaczenia opinii biegłych oraz ich walor na materiał dowodowy w procesie
karnym.
Opiniowanie biegłych jako dowód
Prawodawca określił jednak obowiązek zaistnienia konkretnej przesłanki, która musi
ziścić się na gruncie czynności procesowych, w postaci wystąpienia „okoliczności mających
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy”. Nie można zatem dokonać na tej płaszczyźnie
generalizacji normatywnej, że każda sprawa i jej stan faktyczny już stanowi ogół takich
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„zdarzeń”. Interpretacja na tym tle wysuwałaby często liczne problemy opiniotwórcze, które
nie zawsze są konieczne do określenia zaistniałych zdarzeń w konkretnym procesie,
a co więcej, każdorazowa pomoc biegłych stanowiłaby o nieskuteczności lub braku stosownych
kompetencji co do działań samych organów ścigania, które w swoich ustawowo określonych
zadaniach mają wpisany obowiązek taki, jak „wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz
ściganie ich sprawców”251. Warto podkreślić również, że takowe działania zmusiłyby wymiar
sprawiedliwości do znacznego finansowania czynności procesowych, co z kolei wiązałoby się
z szybko narastającymi cenami działań specjalistów, jakimi są biegli252.
Na samym początku należy jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zawsze
opiniowanie biegłego jest potrzebne do wskazania prawidłowego wyniku sprawy?
I w zależności od tego, jaki jest, a jaki powinien być udział specjalistów w sądowych
wokandach oraz innych czynnościach procesowych. Odpowiedź, choć wydaje się być
oczywista nie jest jednoznaczna, ze względu na fakt, iż opinie wydawane przez konkretnych
biegłych mogą świadczyć o znaczącej precyzji procesu, która winna znajdować się na każdym
szczeblu dochodzenia konkretnych tez oraz wniosków. Praktyka wymiaru sprawiedliwości
zmusza jednak do zastosowania odpowiedzi przeczącej, ze względu na to, że na organach,
takich jak prokuratury, sądy, urzędy i inne jednostki spoczywa, co do zasady, obowiązek
rozwiązywania konkretnych spraw, a poprzez obligatoryjne powoływanie specjalistów,
wykazywałoby się, że osoby doświadczone, znające odpowiednie związki przyczyno-skutkowe
stawałyby się niekompetentne ze względu na brak stosownej specjalizacji, która byłaby
w posiadaniu osoby biegłego253. Uogólniając, wymiar sprawiedliwości poprzez swoje
instytucje, a dalej poprzez podmioty, ma znaczące ‘pole manewru’ względem rozwiązywania
licznych spraw, jakie do nich trafiają. Wiedza specjalisty, choć stanowi znacząco ważny
czynnik przy opiniowaniu przez taką osobę sprawy, nie musi stanowić obligatoryjnego aspektu
funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Fakultatywność wezwania biegłego do
zaopiniowania wskazuje zatem, że organ ma wiedzę, która jest niepełna, niespójna, lub brak
jest wiedzy organu w tym, konkretnym aspekcie wiedzy naukowej, a odbiega ona od zagadnień
stricte prawniczych oraz normatywnych254. Na konkretnym etapie procesu następuje zatem
decyzja czy organ lub podmiot, jest w stanie samodzielnie rozwiązać sprawę, która jest mu
powierzona. Gdy postanowienie w tej sprawie będzie określało, że zaistniały owe
„okoliczności…”, to opinia, a poprzez to, co do zasady, dalszy bieg oraz wynik toczącego się
postępowania. Co ciekawe, funkcjonujący system prawny, a w tym również system prawa
publicznego jako część penalna dodatkowo wymusza częste korzystanie z różnych metod, które
finalnie mają jeden określony cel, a mianowicie, aby „sprawca przestępstwa został wykryty
i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej
odpowiedzialności”. Fragment artykułu 1 Ustawy Kodeks postępowania karnego buduje pewny
‘pomost’ pomiędzy opiniowaniem biegłego a werdyktem sprawy karnej. Celem organów
wymiaru sprawiedliwości jest wykrywanie, a następnie ściganie sprawców czynów
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zabronionych, aby ponieśli stosowną do swej winy odpowiedzialność za naruszone normy.
Biegły, będąc specjalistą w swojej dziedzinie jest w stanie wypowiedzieć się względem
zebranego dotychczas materiału dowodowego, ocenić go, przeanalizować błędy
i niedopatrzenia organu, a co najważniejsze – wnieść znaczącą część merytoryczną w formie
pisemnej, co stanowi kluczowy wynik jego pracy, sfinalizowany skonstruowaniem
dokumentowej opinii, mającej cechy protokolarne, ale również dokumentowe pod względem
określonej dziedziny nauk, czego przykładem może być opinia psychologiczna,
psychiatryczna, seksuologiczna, a nawet ich kompleksowość, w trakcie procesów fuzyjnych
różnych badań, mających na celu umożliwić podmiotom, jak i organom konkretne, wspólne
wyniki ich przeprowadzenia. Opinia biegłego nie musi zatem odnosić się jedynie do samych
okoliczności zdarzenia, lecz może wychodzić poza granice samego czynu, sięgając swoim
zasięgiem do sfer psychofizycznych ofiary, a także samego sprawcy i na tym polu swych
działań może ugruntować dalszy ciąg analiz przyczyno-skutkowych zdarzenia, jak też
okoliczności, które mogły lub mogą wydarzyć się w przyszłości pokrzywdzonych oraz
sprawców.
Opiniowanie co do podmiotu
Biegły, będąc specjalistą w dziedzinie, którą się zajmuje może podjąć się analizy sprawcy
czynu, jak i ofiary, co do różnych aspektów z ich życia przed dokonaniem czynu, zaraz po jego
powstaniu, jak też co do szkód, które są wynikiem czynu zabronionego. Na powyższe aspekty
uniesposób jest dostrzec działania jedynie prawników. W tym celu niebagatelne znaczenie
odgrywa zdobyta wiedza oraz doświadczenie osób o wykształceniu psychologicznych,
psychiatrycznych et caetera. Opiniowanie jako zbiór działań biegłego, które mają na celu
zidentyfikowanie problemu, jego przeanalizowanie, a następnie dostosowanie wiedzy
i doświadczenia do potrzeb czynności procesowych post opinionis mogą oddziaływać jako
kluczowy dowód wobec pozostałych elementów materiału dowodowego konkretnej sprawy255.
Jest to powszechny aspekt opiniowania specjalisty co do konkretnego podmiotu, który jest
przez niego badany. Na gruncie polskiego prawa karnego, a w szczególności procedury karnej,
prawodawca określił, że wiedza specjalistyczna w konkretnej dziedzinie powinna pochodzić od
innych podmiotów, które każdorazowo ją mogą udzielić. Zgodnie z tym przekonaniem treść
artykułu 193 § 1 Kodeksu postępowania karnego określa, że „W celu wydania opinii można też
zwrócić się do instytucji naukowej lub specjalistycznej”. Zastosowany przez ustawodawcę
zwrot możliwości zwrócenia się do powyższych instytucji nie zabrania jednak korzystania
z wiedzy i doświadczenia osób spoza tego katalogu, ponadto pozostawiając na tej płaszczyźnie
swobodę wyboru osoby opiniującej, co do jej przynależności do konkretnej izby (np. lekarskiej,
adwokackiej, radcowskiej), czy innej instytucji o tym samym charakterze. Osoba biegłego i jej
wpływ na ostateczny wynik prowadzonego postępowania jest bardzo znaczący na gruncie
praktycznego rozwiązywania stanu faktycznego, na każdym etapie czynności. Tym bardziej
kluczowy aspekt ma opiniowanie konkretnych osób, które w procesie karnym mogą być
świadkami, pokrzywdzonymi, jak i podejrzanymi lub oskarżonymi. Biegły dokonując
stosownego opiniowania, zgodnie z łacińskim tłumaczeniem słowa opinionis oznacza
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„przekonanie, pogląd, zdanie, opinia”256, co należy tłumaczyć na gruncie opiniowania
w sprawach karnych jako wyrażanie własnego zdania, do konkretnych osób, a także rzeczy oraz
zjawisk, jakie miały miejsce. Zawsze biegły dokonując czynności opiniotwórczych nie
podejmuje się analizy wiarygodności samych zeznań czy wyjaśnień. Jednakże, wszystkie
pozostałe aspekty podmiotów opiniowanych są już brane pod uwagę w opinii. Przykładem jest
komunikatywność w trakcie badań, reakcja na zadane pytania lub sformułowania, sposób
postrzegania świata z punktu widzenia konkretnej osoby, a co najważniejsze ocena
przydatności prowadzonych czynności, która jako swoisty ‘punkt kulminacyjny’ opinii określa
jej pozycję względem pozostałego materiału dowodowego.
W określonych, przepisami prawa, sytuacjach, organ procesowy jest obowiązany
powołać biegłego z zakresu psychologii lub psychiatrii co do osób pokrzywdzonych.
Najczęściej odbywa się to w sytuacji, gdy dochodzi do przestępstw o charakterze przestępstw
przeciwko swoim najbliższym, jak i wobec dzieci, które mogły stać się ofiarami przemocy
a nawet molestowania seksualnego ze strony osób dorosłych. Dokonywanie przesłuchania
w toku postępowania karnego mogłoby, co do zasady, narazić takie podmioty na jeszcze
większą traumę, jaka mogłaby powstać po popełnionym czynie, jak i zwiększyć wobec nich
proces wiktymizacji wtórnej257. Proces zeznawania takich osób został uznany przez środowisko
prawnicze jako ‘specjalna’ forma dowodowa, która jako obligatoryjny wymóg stawia
powołanie biegłego z zakresu psychologii, który będzie obecny w trakcie przesłuchania takich
osób. Jego udział nie ogranicza się jednak do samej obecności i wysłuchiwania stawianych
pytań, a wprowadza osobę biegłego do ‘konsylium’ osób, które są zdolne do ich zadawania.
Biegły staje zatem w nowej roli, swego rodzaju ‘pośrednika’ bądź ‘tłumacza’ pomiędzy
organem procesowym, stronami czy pełnomocnikami a osobą przesłuchiwaną i opiniowaną.
Jako uczestnik tych czynności jest więc na gruncie opinii obserwatorem, jak w sytuacji każdego
innego świadka, ale pełni też funkcję reprezentanta, który prowadzi z osobą opiniowaną dialog,
dostosowując odpowiednio pytania, dokonując właściwych co do potrzeb i wieku
sformułowań, a nadto nie wywierając na przesłuchiwanym presji, która może budzić u takiej
osoby negatywne konsekwencje w przyszłym życiu. Opiniowanie biegłego na temat sprawcy
jest jednak ostatnią, a zarazem najbardziej rozbudowaną formą działań specjalisty co do
podmiotów procesowych. Wynik tych badań ma niebagatelne znaczenie nie, jak mogłoby się
wydawać na wynik procesu, lecz na odpowiedzialność karną, jaką musi ponieść sprawca czynu
zabronionego. Priorytetem staje się tu zatem określenie stopnia poczytalności
podejrzanego/oskarżonego, która przesądzać będzie o wyegzekwowaniu stosownej kary.
Jak wyjaśnia profesor Maciej Tarnawski w swojej książce pt. „Zmniejszona poczytalność
sprawcy przestępstwa”: „poczytalność jest domniemywanym stanem psychicznym, który
wskazuje, że osoba w trakcie dokonywania przestępstwa mogła zdawać sobie sprawę ze swoich
działań, a także była zdolna do kierowania swoim postępowaniem”258. Jako domniemanie
będzie to funkcjonować aż do jego wzruszalności, czyli ‘obalenia’ hipotezy sprawdzonymi
dowodami, jakie w tym przypadku pełnić będą opinie biegłych psychologów, psychiatrów,
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psychoterapeutów, a nawet seksuologów. Analiza ta może rzutować w znacznym stopniu na
odpowiedzialność sprawcy, gdy okaże się on osobą, która mogła i może być pociągnięta do
poniesienia kary za wyrządzone przez siebie zło, ale również odnosić się będzie na gruncie
samoczynnego prawa do obrony. Jak uważa jednak P. Hofmański, E. Sadzik i K. Zgryzek
prawo do obrony w procesie karnym, w rozumieniu art. 6 k.p.k., jak i postępowaniu
wykroczeniowym nie kończy się na samej osobie oskarżanej lub podejrzewanej, która dokonuje
swej obrony. Ogół działań, które finalnie tworzą swego rodzaju ‘całokształt’ czynności
procesowych, które podejmowane są w interesie oskarżonego mogą wychodzić od niego
samego, jak też innych podmiotów, takich jak obrońcy, zarówno z urzędu, jak i z wyboru.
Celem takich podmiotów jako ‘linii obrończej’ jest próba odparcia zarzutów oskarżenia, a dalej
idąc, odpowiedzialności karno – cywilno – prawnej albo do odpowiedniego zmniejszenia owej
odpowiedzialności, jak i do zmniejszenia wszelkich uciążliwości procesowych. Jednymi
z podejmowanych często działań ‘linii obrończej’ są próby podważenia wiarygodności
materiału dowodowego, w którego skład wpisuje się również opinia biegłego specjalisty.
Poprzez takie czynności sama opinia, zarówno zawarta w formie pisemnej jako protokół, jak
też w formie ustnej, jako ustny protokół zeznań biegłego, staje się poddawana bardzo ciężkiej
próbie jaką jest podtrzymanie jej wiarygodności lub obalenie jej twierdzeń. Sytuacja o ile jest
prostsza, gdy dochodzi do pierwszej z tych opcji, o tyle napotyka się wiele trudności z drugą
metodą. Opinia biegłego każdorazowo zbudowana jest z pewnego, określonego ustawowo,
schematu. W rozumieniu artykułu 100 § 1 Kodeksu postępowania karnego wynika, że:
„Opinia powinna zawierać: imię, nazwisko, stopień i tytuł naukowy, specjalność
i stanowisko zawodowe biegłego; imiona i nazwiska oraz pozostałe dane innych osób, które
uczestniczyły w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynności dokonanych przez każdą
z nich; w wypadku opinii instytucji - także pełną nazwę i siedzibę instytucji; czas
przeprowadzonych badań oraz datę wydania opinii; sprawozdanie z przeprowadzonych
czynności i spostrzeżeń oraz oparte na nich wnioski; podpisy wszystkich biegłych, którzy
uczestniczyli w wydaniu opinii”.
Analizując tę regulację normatywną wynika, że kluczowym zabiegiem, już na początku
dokumentu, staje się uwzględnienie szczegółów osoby, która dokonuje opiniowania, poprzez
wykazanie jej imienia oraz nazwiska, a ponadto stopnia wykształcenia oraz dotychczas
zdobytego tytułu naukowego, jak też wykonywanej specjalności i zajmowanego stanowiska
w konkretnym zawodzie biegłego259. Dzięki temu organ procesowy w konkretnym
postępowaniu karnym lub wykroczeniowym nie ma wątpliwości co do zdobytych kwalifikacji
przez osobę specjalisty, jak też można w łatwy sposób zidentyfikować biegłego, gdy należałoby
dokonać przykładowo wnioskowania o opinie uzupełniającą, jak również wezwania biegłego
do zaopiniowania ustnego w trakcie czynności. Kolejnym elementem obligatoryjnym opinii
jest wskazanie wszystkich osób, którzy na czas ekspertyzy stali się jej uczestnikami,
ze wskazaniem ich imion, nazwisk, jak też innych danych, mogących się okazać konieczne,
w sytuacji, gdy doszłoby do wymuszania odpowiednich wyników w trakcie opiniowania
poprzez obecność konkretnych podmiotów, w celu przesłuchania osób w charakterze świadków
co do przeprowadzonej opiniodawczej czynności procesowej, jak też kontroli pośredniej wobec
działań samego biegłego, który dokonuje ekspertyzy opiniotwórczej. Kluczowym aspektem jest
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też wykazanie daty czynności, skonkretyzowanej co do dnia, miesiąca oraz roku, jak również
czasu przeprowadzania ekspertyzy, uwzględniając w tym moment rozpoczęcia oraz
zakończenia opiniowania konkretnej osoby. Wszystko to musi zostać ostatecznie podpisane
przez osobę biegłego, jako potwierdzenie, że wszystko co zostało wskazane w konkretnym
dokumencie, jako protokole – opinii, będzie w pełni odzwierciedlało stan faktyczny, jaki miał
miejsce w rzeczywistości, a ponadto prawdę materialną, która poprzez doświadczenie
i specjalistyczną wiedzę biegłego jest zasadna, a na gruncie tej sprawy – w pełni logiczna
i spójna, dając tym samym znaczący walor wiarygodności wobec pozostałego materiału
dowodowego.
Opiniowanie co do przedmiotu
Podobnie sprawa opiniowania biegłych ma się na gruncie badania przedmiotu
konkretnych stanów faktycznych. Specjaliści odgrywają bardzo ważną rolę na gruncie
procedury karnej poprzez ogromny ‘bagaż’ swojego doświadczenia, który stanowi bardzo
często o konkretyzowaniu hipotez, jakie stawiane są przez organy procesowe. Współczesny
proces karny pozwala powoływać biegłych każdej specjalności do oceniania przyczyn zdarzeń,
dookreślenia sprawstwa, a ponadto do przypisania stopnia odpowiedzialności za sytuacje, jakie
miały miejsce260. Na tej płaszczyźnie specjalista może pełnić rolę śledczego, który stosownie
konstruuje ciąg przyczynowo-skutkowy, nie w sposób procesowy, zastępując organ, lecz jako
osoba posiadająca wiedzę oraz kwalifikacje do oceniania określonych zdarzeń, a także
przyczyn, które je wywołały. Opiniowanie biegłych jest zatem kluczowym aspektem co do
sytuacji, gdy nie można jednoznacznie, w oczywisty sposób wskazać sprawcę wyrządzonego
działania lub zaniechania w trakcie takich zdarzeń, jak załamanie konstrukcji dachu budynku,
który spowodował śmierć osób w nim przebywających, czy wypadku drogowego, w którym
śmierć poniosły wszystkie osoby, lecz stopień zniszczeń był na tyle wysoce doszczętny,
że organy procesowe nie były w stanie dookreślić przyczyn wywołania ciągu przyczynowoskutkowego zaistniałej sytuacji. Uprzednio wskazane przykłady są jedynie napomnieniem
sytuacji, wobec których podmioty prowadzące czynności procesowe wspierają się
w udowadnianiu określonych tez lub hipotez wobec konkretnych zjawisk, a także przebiegu
zdarzeń, które finalnie pozwolą określić wiele nieścisłości, rzutujących w konkretnym
postępowaniu wydanym werdyktem, gdzie opinia biegłego może stać się nie tyle
pomocniczym, co kluczowym, a zarazem obligatoryjnym materiałem dowodowym do wydania
określonego, zgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym, wyroku261.
Zakończenie
Podsumowując, opiniowanie biegłych w procedurze karnej znacząco ewoluowało na
przestrzeni lat. Czynnikiem, który stał się przyczyną zwiększenia powoływania specjalistów na
cele pouzupełniania materiału dowodowego w konkretnym postępowaniu stał się rewolucyjnie
postępujący rozwój współczesnego świata. Przepisy prawa, stanowiące kluczowy element
współczesnego państwa prawa oraz jego wymiaru sprawiedliwości oraz stosowana praktyka
organów ścigania oraz organów procesowych, nie mogły jednak pozostać niezgodne względem
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rozwijającego się świata oraz zagrożeń i problemów, które z tego wynikają. Możliwość
powoływania biegłych spowodowała zatem znaczący wzrost wydawania werdyktów, które
były powiązane w znacznym stopniu z zaistniałym stanem faktycznym, nawet w sytuacji, gdy
pozostały materiał dowodowy nie dałby podobnego rezultatu względem czynności
procesowych. Można zatem zgodzić się z powszechnie uznawanym twierdzeń,
że biegły jest, swego rodzaju, niemym sędzią w konkretnym postępowaniu. Wynika to z faktu,
iż będąc specjalistą, posiada umiejętności często przewyższające znajomość konkretnego
zjawiska nawet przez osobę rozstrzygającą, jaką jest sędzia, czy też prokurator (w sytuacji
umorzenia postępowania przygotowawczego).
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THE SIGNIFICANCE OF AN EXPERT OPINION ON CONTEMPORARY CRIMINAL
PROCESS - LEGAL ANALYSIS
Summary: The purpose of this article is to show the importance of expert opinions at various stages of
procedural activities and what effects this has on contemporary criminal and misdemeanor procedures.
The observational analysis used in the work additionally creates a fundamental structure of research on
the issue, thanks to which it is possible to indicate, often on the basis of specific examples, what effect
the expert opinion has and how it is positioned in relation to other evidence on the basis of the verdict
deciding in the case.
Keywords: Opinion, expert, law, sentence, trial.
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KOMPETENCJE I POZYCJA USTROJOWA
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Streszczenie: Przedmiotem pracy jest ukazanie podstawowych kompetencji, powierzonych głowie państwa na
mocy przepisów konstytucyjnych oraz innych ustaw, a także jego pozycji ustrojowej w Polsce, jako przykładu
demokratycznego systemu państwa. Celem niniejszej pracy jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej specyfiki
urzędu Prezydenta RP oraz aktów prawnych, na mocy których sprawuje on swoje funkcje i zadania, zarówno
względem obywateli, jak również innych organów państwowych. Główny problem badawczy stanowi pytanie:
jaką rolę pełni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako gwarant ciągłości państwowej oraz najwyższy
przedstawiciel państwa. Weryfikację przedstawionej powyżej hipotezy przeprowadza się metodą analizy i krytyki
piśmiennictwa, w tym również obowiązujących aktów prawnych, w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z 1997 roku. Analiza ta służy zapoznaniu się z podstawowymi regulacjami określającymi pozycję
ustrojową głowy państwa, a także literaturą opisującą ewolucję instytucji prezydenta w Polsce, tryb wyboru oraz
kadencję, a także kompetencje względem władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej. Analizie poddano
także zapisy regulujące uprawnienia Prezydenta RP względem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego
i obronności państwa czy polityki zagranicznej i odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej. Dla sformułowania
wniosków oraz spostrzeżeń płynących ze wskazanych analiz posłużono się metodą syntezy.
Słowa kluczowe: Prezydent, Rzeczpospolita Polska, pozycja ustrojowa, kompetencje.
ORCID: 0000-0001-7324-2615

Wstęp
Celem niniejszej pracy jest analiza literatury przedmiotu dotyczącej specyfiki urzędu
Prezydenta RP oraz aktów prawnych, na mocy których sprawuje on swoje funkcje i zadania,
zarówno względem obywateli, jak również innych organów państwowych. Tematyka
dotycząca Prezydenta RP oraz jego pozycji ustrojowej i najistotniejszych kompetencji jest
szczególnie ważna przede wszystkim dla grup społecznych, które nie interesują się na co dzień
sferą podziału władzy w Polsce oraz funkcji pełnionych przez poszczególne organy państwowe.
Prezydent RP, jako najwyższy urząd, ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego
funkcjonowania państwa w wielu sferach życia społecznego, prawnego czy ekonomicznego.
Jest podstawowym organem, który ma zapewnić gwarancję bezpieczeństwa
i ciągłości państwa, demokracji oraz suwerenności i niepodległości, które stanowią
najważniejsze potrzeby każdego obywatela.
Pojęcie instytucji prezydenta oraz jej znaczenie
Zagadnienie pojęcia oraz istoty władzy organu głowy państwa stanowi przedmiot
rozważań literatury już w czasach okresu międzywojennego. Zgodnie z Konstytucją RP263,
prezydent jest najwyższym przedstawicielem polskich władz, a także jednym z gwarantów
władzy państwowej i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Prezydent to również najwyższy organ
państwa w zakresie władzy wykonawczej, którego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad
przestrzeganiem postanowień i przepisów zawartych u ustawie zasadniczej. Urząd prezydenta
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w Polsce istnieje od 1991 roku, kiedy to stanowisko prezydenta zastąpiło urząd Naczelnika
Państwa Republiki Polskiej264.
Najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym określenie pozycji ustrojowej polskiego
prezydenta jest zapis zawarty w art. 116 Konstytucji RP265, który statuuje rolę ustrojową tego
organu. Zgodnie z tym przepisem „prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP
i gwarantem ciągłości władzy państwowej” (art. 116 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej266). Jego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji, ale
również stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności
i niepodzielności jego terytorium267. Można zatem uznać, że w ten sposób ustrojodawca określił
i rozróżnił zadań i funkcji głowy państwa.
Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy konstytucyjne, należy wskazać, że pierwszy
z nich określa kim jest prezydent, natomiast drugi wskazuje co powinien czynić prezydent,
czyli jakie wartości ma za zadanie chronić bądź wykonywać. Głowa państwa pełni trzy
zasadnicze funkcje ustrojowe, tj.268:
- najwyższego reprezentanta państwa,
- gwaranta ciągłości władzy państwowej,
- arbitra i moderatora systemu społeczno-politycznego kraju.
Powierzenie urzędu głowy państwa oznacza niejako uczynienie tego organu najwyższym
przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas prezydent staje się żywym symbolem
państwa jako personifikacja majestatu Rzeczypospolitej. Zdaniem wielu teoretyków prawa
konstytucyjnego, prezydent pełni w pewien sposób podobną rolę jak „martwe” symbole
narodowe takie jak flaga, godło czy hymn państwowy. Ponadto jednak, to prezydent jest
organem upoważnionym do dokonywania aktów najwyższej reprezentacji pastwa, do
czynności, dzięki którym obecne jest w pewnym sensie samo państwo polskie269.
Urząd prezydenta nie oznacza jedynie funkcji głowy państwa, ponieważ poza
Trybunałem Konstytucyjnym, jest organem, którego działalność powinna służyć
respektowaniu porządku konstytucyjnego. Zgodnie z tym do jego obowiązków należy nie tylko
przestrzeganie przepisów prawa, wynikające z zasady legalizmu, ale również obowiązek
podejmowania działań, które będą prowadzić do respektowania przepisów ustawy zasadniczej
przez inne podmioty. Zgodnie ze wspomnianym już art. 116 ust. 1 Konstytucji RP270 prezydent
powinien stać na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności
i niepodzielności jego terytorium. Oznacza to, że jest to organ, który dysponuje pewnymi
uprawnieniami w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, pomimo, że nie sprawuje w tej kwestii
kierownictwa ogólnego271.
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Należy stwierdzić, że pojęcie i status głowy państwa nie mogą być rozpatrywane
z pominięciem najważniejszych kwestii i zapisów konstytucyjnych, w szczególności
suwerenności i aspektu prawno-międzynarodowego272.
Pozycja Prezydenta RP w strukturze organów państwa
Jak powszechnie wiadomo, pozycja ustrojowa poszczególnych organów państwowych
zależna jest od przyjętego w państwie systemu rządów, a w szczególności podstawowych zasad
przyjętych w konstytucji. Pozycja polskiego prezydenta w strukturze organów państwa
w znacznej mierze została określona poprzez zasady parlamentarnego systemu rządów oraz
zasadę trójpodziału władzy zawartą w Konstytucji RP z 1997 roku273, która pozycjonuje urząd
prezydenta jako jeden z rodzajów dualistycznej władzy wykonawczej. Ustawa zasadnicza
w art. 10 oraz art. 116 określa pozycję prezydenta wśród organów państwowych. W pierwszym
z nich ustrojodawca wyraźnie podkreśla, że ustrój opiera się na podziale oraz równowadze
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawuje
parlament, natomiast wykonawczą – Prezydent RP oraz Rada Ministrów274.
Należy jednak pamiętać, że jednym z równie istotnych sposobów realizacji polityki jest
możliwość występowania z inicjatywą ustawodawczą275. W treści rozdziału V Konstytucji RP
znajdują się przepisy poświęcone całkowicie urzędowi Prezydenta RP, co oznacza,
że ustrojodawca nie miał w zamiarze włączania głowy państwa do realizacji polityki bieżącej
państwa. Biorąc pod uwagę kompetencje prezydenta jako najwyższego przedstawiciela RP oraz
strażnika suwerenności i gwaranta ciągłości władzy państwowej, można uznać, że organ ten
został usytuowany jako pewnego rodzaju arbiter, którego zadaniem jest czuwanie nad
równoważeniem władzy w państwie, a także jej sprawnym i bezkolizyjnym funkcjonowaniem
i ciągłością instytucji państwowych276.
Poza kompetencjami odnoszącymi się do jego działań jako organu władzy wykonawczej,
prezydent pełni rolę arbitra w rozstrzyganiu konfliktów o charakterze państwowym,
w szczególności pomiędzy rządem a parlamentem. Rozwiązywanie omawianych konfliktów,
a także zapewnienie państwu odpowiednich warunków umożliwiających efektywne
funkcjonowanie wynika przede wszystkim z funkcji prezydenta jako gwaranta ciągłości władzy
w państwie277.
Warto również dodać, że wśród zasad określających pozycję prezydenta pośród innych
organów państwowych zawarto także instytucję incompatibilitas (art. 131 Konstytucji RP),
która stanowi, że prezydent nie może sprawować innych urzędów oraz pełnić jakichkolwiek
funkcji publicznych, wyłączając przy tym te, które związane są bezpośrednio z urzędem głowy
państwa. Zasada ta stawia zatem Prezydenta RP ponad bieżącymi działaniami o charakterze
politycznym, które mogłyby wpływać w jakikolwiek sposób na minimalizację prestiżu oraz
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powagi tego urzędu. Ponadto, incompatibilitas skutecznie zapobiega także usytuowaniu
nadmiernej władzy w rękach jednej osoby278.
Inicjatywa ustawodawcza oraz wydawanie aktów prawnych i urzędowych
Na mocy art. 118 ust. 1 Konstytucji RP, prezydent przysługuje inicjatywa ustawodawcza.
Biorąc pod uwagę przepisy konstytucyjne należy wskazać, że polska głowa państwa ma prawo
do wniesienia projektu ustawy, co uznawane jest za jedną z przysługujących mu prerogatyw.
Piśmiennictwo zwraca szczególną uwagę, że inicjatywy prezydenckie w tej materii powinny
dotyczyć przede wszystkim spraw najbardziej doniosłych, takich jak np., organizacja władzy
sądowniczej. Autorzy wskazują również, że Prezydent RP nie powinien inicjować projektów
ustaw, które mogłyby dotyczyć zadań wyznaczonych głowie państwa w art. 116 Konstytucji
RP. Z przepisów wynika jednak, iż nie istnieją żadne przeszkody, aby projekty ustaw
inicjowane przez Prezydenta RP miałyby się ograniczać co do danej materii, z wyjątkiem
zastrzeżonych dla Rady Ministrów. Wykonywanie inicjatywy ustawodawczej przez głowę
państwa nie jest zależne od żadnych uwarunkowań o charakterze proceduralny. Co ciekawe,
inicjatywy prezydenckie w praktyce utrzymują się zwykle na stałym poziomie, co wskazuje
tym samym na dostosowanie do postulowanej powściągliwości co do tej kompetencji
Prezydenta RP279.
W art. 141 Konstytucji RP ustrojodawca określił formy, w jakich Prezydent RP może
realizować przyznawane mu uprawnienia. Ustawa zasadnicza wyraźnie klasyfikuje akty
urzędowe głowy państwa na te, które posiadają normatywny charakter, czyli rozporządzenia
wykonawcze oraz zarządzenia, a także akty posiadające charakter indywidualny, czyli
postanowienia. Należy podkreślić, iż katalog ten posiada zamknięty charakter, co oznacza,
że wyłącznie przy pomocy jednego z wymienionych aktów Prezydent RP ma prawo
podejmowania rozstrzygnięć dotyczących wykonywania funkcji władzy publicznej. Biorąc pod
uwagę omawiany kontekst należy również zwrócić uwagę, że czynności urzędowe prezydenta,
obejmujące działania związane z wykonywaniem obowiązków głowy państwa nie są tożsamym
terminem co do aktów urzędowych280.
Konstytucja RP wskazuje na zamknięty katalog organów, które posiadają uprawnienia do
wydawania rozporządzeń o charakterze wykonawczym. Rozporządzenia tego typu może
również wydawać Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, iż jest on organem
stanowiącym prawo w Polsce, należącym do organów władzy wykonawczej281. Omawiany
przepis wskazuje zatem, że prezydent jest uprawniony do wydawania rozporządzeń
wykonawczych na zasadach ogólnych, a także na podstawie upoważnienia szczegółowego
zawartego w danej ustawie i w celu jej wykonania. Co istotne, prezydent nie jest jednak w myśl
przepisów konstytucyjnych organem prawodawczym, który uprawniony byłby do wydawania
rozporządzeń o charakterze samoistnym. Ponadto, głowa państwa pod względem działalności
prawodawczej jest organem ograniczonym. Jest uprawniony do wydawania rozporządzeń
wówczas, gdy uzyska do tego odpowiednie upoważnienie na podstawie przepisów danej
278

W. Skrzydło, Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2013, s. 194.
M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87-243, C. H. Beck, Warszawa 2016,
s. 559-560.
280
Ibidem, s. 623-624.
281
K. Wojtyczek, Władza wykonawcza w Polsce: dualistyczna czy wieloczłonowa, „Państwo i Prawo” 2001,
nr 12, s. 54.
279

102

ustawy, co oznacza, iż może on realizować swoje kompetencje wyłącznie
w tym zakresie, w jakim powierzone zostaną mu na podstawie decyzji parlamentu. Z drugiej
zaś strony, każde rozporządzenie musi również posiadać kontrasygnatę Prezesa Rady
Ministrów, obligując tym samym Prezydenta RP do współpracy z premierem282.
Inną kategorią aktów urzędowych wydawanych przez Prezydenta RP są zarządzenia,
posiadające charakter aktów prawa wewnętrznego. Zarządzania Prezydenta RP obejmują
jednostki mu podległe, czyli Kancelarią Prezydenta RP, a także Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego i wszystkich zatrudnionych tam pracowników. Akty te wydawane są na podstawie
upoważnień o charakterze ustawowym, z wyjątkiem zarządzenia o nadaniu Statutu Kancelarii
Prezydenta RP283. Postanowienia natomiast są aktami tzw. władztwa państwowego. Głowa
państwa upoważniona jest do ich wydawania w sytuacji, kiedy z danego przepisu prawnego nie
wynika bezpośrednio, iż jest ona zobowiązana do promulgowania rozporządzenia bądź
zarządzenia. Adresatami postanowień wydawanych przez Prezydenta RP są np. osoby
uhonorowane orderami lub odznaczeniami, a także podmioty zbiorowe, takie jak Sejm RP,
w przypadku wydania postanowienia o skróceniu jego kadencji. Postanowienia nie posiadają
samodzielnego charakteru, dlatego nie są aktami wydawanymi samoistnie. Status postanowień
prezydenckich jest zależny od rodzaju uprawnienia, którego realizacji służy jego wydanie,
jednak promulgacja zawsze wiąże się z osobistą cechą uprawnień prezydenckich.
Postanowienia to akty, które regulują daną sprawę w sposób ostateczny. Oznacza to, że jeżeli
za ich pomocą Prezydent RP już raz zaktualizuje jakąś sytuację prawną, to w późniejszym
okresie nie może cofnąć postanowienia w tymże przedmiocie. Zwykle akty tego typu nie
podlegają jakiejkolwiek instancyjnej kontroli, zarówno administracyjnej, jak również
sądowej284.
Zgodnie z art. 144 ust. 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Prezydent
RP uprawniony jest do wydawania aktów urzędowych, które przysługują mu na mocy
konstytucyjnych oraz ustawowych kompetencji. Przepis ten określa przede wszystkim formę,
w jakiej głowa państwa powinna wykonywać swoje kompetencje, przysługujące mu na mocy
przepisów zawartych w ustawie zasadniczej oraz ustaw zwykłych. Akty urzędowe
są rozstrzygnięciami o charakterze władczym, a każde z nich wymaga kontrasygnaty udzielanej
przez Prezesa RP. Konstytucja RP wskazuje również wiele uprawnień, które Prezydent
wykonuje bez konieczności uzyskania wspomnianej kontrasygnaty. Obowiązująca ustawa
zasadnicza wskazuje enumeratywną klasyfikację aktów, które nie wymagają jednak
kontrasygnaty. Zgodnie z prawem konstytucyjnym, takie akty określane są mianem prerogatyw
prezydenckich. Liczba takich aktów jest dość duża i zalicza się do nich przede wszystkim akty,
które nie posiadają natury formalnej. Dzięki temu Prezydent RP ma możliwość wypełniania
zadań właściwych dla organu władzy wykonawczej oraz zajmowania odmiennego stanowiska
względem rządu oraz parlamentu czy też prowadzenia samodzielnej polityki,
m.in. powoływania na najważniejsze stanowiska państwowe osób nie należących do układów
politycznych285. Warto jednak dodać, że korzystając ze swoich prerogatyw, Prezydent RP
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nie ma prawa całkowicie dowolnego działania, ponieważ jest on związany uregulowaniami
oraz wartościami zawartymi bezpośrednio w Konstytucji RP.
Uprawnienia względem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
W ramach działań podejmowanych na rzecz organizacji Sejmu i Senatu RP, głównym
zadaniem należącym do kompetencji Prezydenta RP jest zarządzenie wyborów
parlamentarnych. Zgodnie z art. 98 ust. 1 Konstytucji RP, wyroby do Sejmu oraz Senatu
powinny być zarządzone nie później niż 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji
parlamentu. Prezydent RP wyznacza wybory na dzień wolny od pracy, który przypada w ciągu
30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu RP286. Samodzielność tej
kompetencji prezydenckiej nie oznacza jednak dowolności co do podjęcia samej decyzji
o zarządzeniu wyborów, natomiast daje głowie państwa możliwość swobodnego określenia
dokładnej daty wyborów. Warto jednak wskazać, że podczas jej określania Prezydent RP
powinien zachować wymóg, dotyczący zachowania 4-letniego wymiaru kadencji
parlamentarnej, która liczona jest od pierwszego posiedzenia Sejmu RP, co istotne, Prezydent
RP jest zobowiązany do zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu w ciągu 30 dni od daty
wyborów. Ponadto, głowa państwa ma także możliwość zwrócenia się z orędziem do izb
parlamentu oraz Zgromadzenia Narodowego w dowolnej sprawie287.
Jedną z najistotniejszych kompetencji Prezydenta RP, obejmujących zakresem
organizację oraz działania Sejmu i Senatu RP, jest możliwość skrócenia kadencji izby niższej,
co skutkuje również skróceniem kadencji Senatu, określone w art. 98 ust. 4 Konstytucji RP288.
Skrócenie kadencji Sejmu jest również jedną z prerogatyw prezydenckich, która ma
obligatoryjne i fakultatywne zastosowanie. Głowa państwa zobowiązana jest jednak do
zasięgnięcia opinii Marszałków obu izb, pomimo, iż stanowisko w nich wyrażone nie jest dla
niej wiążące289. Obligatoryjne skrócenie kadencji Sejmu przez Prezydenta RP następuje
w sytuacji określonej w art. 155 ust. 1 Konstytucji RP290. Jeżeli bowiem po wyczerpaniu
wszystkich możliwości Sejm nie był w stanie wyłonić rządu, czyli uchwalić wotum zaufania
dla Rady Ministrów, głowa państwa ma obowiązek skrócenia kadencji Sejmu oraz zarządzenia
nowych wyborów. Fakultatywne rozwiązanie Sejmu uregulowane zostało z kolei w art. 115
Konstytucji RP - możliwe jest wówczas, gdy w ciągu 4 miesięcy od przekazania Sejmowi przez
Radę Ministrów ustawy budżetowej, nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu.
Prezydent dysponuje prawem rozwiązania kadencji Sejmu i zwrócenia się do narodu jako
suwerena o dokonanie ponownego wyboru składu obu izb. Jeżeli jednak Prezydent stwierdzi,
że parlament nie wyczerpał wszystkich możliwości, a Rada Ministrów może prowadzić
efektywną gospodarkę finansową na podstawie projektu ustawy budżetowej lub ustawy
o prowizorium budżetowym, podejmuje decyzję o braku konieczności skrócenia kadencji.
Kolejną grupą uprawnień, jakimi dysponuje głowa państwa, odnoszących się do władzy
ustawodawczej, są kompetencje w procesie legislacyjnym. Prezydent RP dysponuje prawem
inicjatywy ustawodawczej. Należy jednak zwrócić uwagę również, że w sprawach o znaczeniu
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szczególnym dla państwa, za zgodą Senatu, ma prawo zarządzenia ogólnokrajowego
referendum, co zostało określone w art. 115 ust. 1 Konstytucji RP. Samo postanowienie
o zarządzeniu referendum w danym przedmiocie stanowi samodzielną decyzję głowy państwa.
Niewątpliwie jednym z ograniczeń posługiwania się tym mechanizmem jest konieczność
uzyskania zgody Senatu, która musi zostać udzielona bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Kolejną kompetencją prezydenta
odnoszącą się do procesów legislacyjnych jest podpisanie ustaw po zakończonych przez
parlament pracach nad jej uchwaleniem. Jak wskazuje art. 111 ust. 1 Konstytucji RP,
po zakończeniu procesu ustawodawczego przez parlament, Marszałek Sejmu przekazuje
uchwaloną ustawę do podpisu Prezydenta RP, który zobowiązany jest do jej podpisania
w ciągu 11 dni od daty jej przedstawienia, a także zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
RP.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje również kompetencjami związanymi
z funkcjonowaniem władzy wykonawczej w Polsce. W pierwszej kolejności uprawnienia te
dotyczą w szczególności powoływania Rady Ministrów oraz przyjmowania jej dymisji.
Zgodnie z art. 154 ust. 1 Konstytucji RP, Prezydent desygnuje, czyli wyznacza oficjalnie
Prezesa Rady Ministrów, który następnie zobowiązany jest do przedstawienia proponowanego
składu Rady Ministrów. Jeżeli personalny skład rządu zostanie zaakceptowany, wówczas
Prezydent RP powołuje premiera oraz członków Rady Ministrów, a także odbiera od nich
przysięgę. Prezydent dysponuje pełną swobodą wyboru osoby na stanowisko premiera. Warto
jednak wskazać, iż pomimo decyzja głowy państwa w tej materii jest samodzielna, to powinien
on brać pod uwagę układ sił politycznych w parlamencie, a w szczególności w Sejmie RP.
Prezydent posiada także pełną swobodę co do akceptacji członków Rady, jednak należy dodać,
że nie ma możliwości akceptacji selektywnej, co oznacza, że akceptuje cały skład Rady
Ministrów lub nie akceptuje go wcale. Jeżeli Rada Ministrów nie otrzyma wotum zaufania,
wówczas Sejm RP wybiera Prezesa Rady Ministrów oaz proponowanych przez niego członków
Rady. Wówczas do kompetencji Prezydenta RP należy powołanie w ten sposób wybranej Rady
Ministrów oraz odebranie od nich przysięgi291.
Jeżeli Rada Ministrów nie zostanie powołana w żadnym z podstawowych trybów,
wówczas, zgodnie z art. 155 Konstytucji RP, Prezydent RP ma prawo powołania premiera oraz
pozostałych członków Rady Ministrów, na jego wniosek, a także odebrania od nich przysięgi.
Jeżeli tak powołanemu rządowi nie zostanie udzielone wotum zaufania większością głosów co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów, wówczas Prezydent RP ma obowiązek skrócenia
kadencji Sejmu oraz zarządzenia ponownych wyborów.
Kolejnym, także istotnym uprawnieniem głowy państwa jest postawienie członka Rady
Ministrów przed Trybunałem Stanu, za naruszenie przepisów Konstytucji RP bądź innych
ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z pełnionym przez niego stanowiskiem
(art. 156 Konstytucji RP). Zgodnie z tym przepisem, Prezydent RP może wnioskować
o pociągnięcie do odpowiedzialności członka rządu, a następnie Sejm podejmuje taką uchwałę.
Prezydent RP dysponuje kompetencjami związanymi z funkcjonowaniem władzy
sądowniczej. Należy niewątpliwie wskazać, że głowa państwa dysponuje możliwością
obsadzania stanowisk w organach władzy sądowniczej, co stanowi tym samym jedną
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z podstawowych gwarancji apolityczności decyzji personalnych w ramach tejże władzy.
Ponadto, wpływa to również na wyłączenie prawa oddziaływania na sądy oraz trybunały ze
strony rządu oraz większości parlamentarnej292.
Realizując swoje kompetencje w omawianym zakresie, Prezydent RP, na mocy art. 179
Konstytucji RP jest uprawniony do mianowania sędziów na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa. Powołanie sędziów powszechnych, administracyjnych oraz wojskowych przez
głowę państwa niewątpliwie oznacza, że są zobowiązani działań w imieniu państwa. Sędziowie
powoływani są na czas nieoznaczony. Warto również podkreślić, że przepisy konstytucyjne nie
nakładają na Prezydenta obowiązku uzasadnienia lub odmowy powołania sędziego, co oznacza
nadanie pełnej swobody w podjęciu decyzji oraz określeniu jej przesłanek293.
Prezydent RP, zgodnie z art. 183 ust. 3 Konstytucji RP, jest uprawniony do powołania
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję, spośród kandydatów
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Przepisy
konstytucyjne, nadając głowie państwa kompetencję do powoływania I Prezesa SN, zalicza ją
do katalogu prerogatyw prezydenckich, obligując tym samym do powołania osoby spośród
grupy kandydatów. Oznacza to, że dysponuje on swobodą decydowania, którego kandydata
wybierze na omawiane stanowisko.
Jednym z interesujących uprawnień Prezydenta RP wiążącym się z działaniem władzy
sądowniczej jest tzw. prawo łaski regulowane w art. 139 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Ułaskawienie jest aktem indywidualnym, które może dotyczyć wszystkich kar orzeczonych na
podstawie prawomocnego wyroku, polegając na ich darowaniu w całości lub złagodzeniu. Przy
zastosowaniu prawa łaski, Prezydent RP ma prawo do określenia warunków, których osoba
ułaskawiona nie powinna naruszać w okresie próby. Stosując uprawnienie tego typu, głowa
państwa nie jest związana żadnymi ograniczeniami o charakterze przedmiotowym.
Uprawnienia dotyczące obronności i bezpieczeństwa państwa
Analiza regulacji prawnych, które określają kompetencje poszczególnych organów
państwowych w zakresie kierowania bezpieczeństwem, wyraźnie wskazuje, że rola pełniona
przez nie, również Prezydenta RP jest niezwykle istotna. Głowa państwa, jako jeden
z kluczowych dla bezpieczeństwa państwa organów pełni zatem aktywną rolę w kształtowaniu
polityki i strategii bezpieczeństwa państwa.
Uprawnienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zakresie bezpieczeństwa oraz
obronności państwa wynikają, podobnie jak inne kompetencje, z zapisów konstytucyjnych.
Zgodnie z art. 116 Konstytucji RP294, głowa państwa jest zobowiązana do czuwania nad
przestrzeganiem jej zapisów, a także stania na straży suwerenności i bezpieczeństwa
państwowego. Szerzej rozwinięta norma została przestawiona w ustawie o powszechnym
obowiązku obrony RP295, w art. 4a ust. 1, na mocy którego Prezydent RP jest uprawniony do:
zatwierdzania na wniosek premiera, strategii bezpieczeństwa narodowego, wydawania na
wniosek premiera, w drodze postanowienia Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP,
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a także innych dokumentów wykonawczych do strategii bezpieczeństwa, zatwierdzania na
wniosek premiera, planów krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kierowania jego
przebiegiem, postanowienia na wniosek premiera, o wprowadzeniu bądź też zamianie
określonego stanu gotowości obronnej państwa oraz zwracania się do wszystkich organów
władzy publicznej, a także administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz
kierowników jednostek organizacyjnych o organizacji społecznych o informacje, które mogą
mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz obronności państwa polskiego. Poza wyżej
wskazanymi uprawnieniami, Prezydent RP ma prawo inicjowania oraz podjęcia patronatu nad
przedsięwzięciami, które są ukierunkowane na kształtowanie patriotycznych i obronnych
postaw w społeczeństwie.
Artykuł 133 Konstytucji RP wskazuje, że Prezydent jest również zwierzchnikiem Sił
Zbrojnych RP, co oznacza, że w czasie pokoju pełni nad nimi zwierzchnictwo za
pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej. Prezydent RP uprawniony jest również do
zarządzenia na wiosek premiera, powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz użycia tychże
Sił do obrony Polski, zależnie jednak od charakteru oraz stopnia zagrożenia zewnętrznego296.
Innym przywilejem, również zawartym w Konstytucji (art. 134) jest uprawnienie Prezydenta
RP do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w czasie stanu wojennego, kiedy Sejm RP nie
mógłby zebrać się na posiedzenie. Rozporządzenia te podlegają jednak zatwierdzeniu przez
izbę niższą na najbliższym z posiedzeń.
W przypadku zagrożenia o charakterze zewnętrznym, napaści zbrojnej na Polskę lub
w przypadku, kiedy z zawartych umów międzynarodowych wynika konieczność do wspólnej
obrony przeciw agresji, Prezydent RP, na wniosek Rady Ministrów, ma prawo wprowadzenia
stanu wojennego na części lub całym terytorium Polski. Uprawnienie to wynika z art. 119
Konstytucji RP. Przydzielone Prezydentowi RP na mocy ustawy zasadniczej oraz innych ustaw
uprawnienia predysponują go do objęcia kierownictwa nad obroną państwa w okresie
zagrożenia bezpieczeństwa lub w czasie wojny, których specyfika wymaga przyjęcia
jednoosobowego dowodzenia oraz ponoszenia odpowiedzialności.
Uprawnienia w dziedzinie polityki zagranicznej
W dziedzinie Polityki zagranicznej, kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zostały określone w art. 133 obowiązującej Konstytucji RP. Zgodnie z przepisami, głowa
państwa jest uprawniona do ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych, o czym
jednak zobowiązana jest powiadomi Sejm i Senat RP. Ponadto, mianuje i odwołuje
pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych państwa oraz przy organizacjach
międzynarodowych. Kompetencja ta wykonywana jest w porozumieniu z premierem oraz
ministrem właściwym do spraw zagranicznych. Warto dodać, że każda nominacja na
stanowisko ambasadorskie powinna być poprzedzona opinią sejmowej komisji spraw
zagranicznych. Prezydent RP przyjmuje również listy uwierzytelniające oraz odwołujące
akredytowanych
przy
nim
przedstawicieli
dyplomatycznych
innych
państw
i międzynarodowych organizacji. Co istotne, zgodnie z panującym od wielu wieków
zwyczajów oraz prawem o charakterze międzynarodowym, głowa państwa jest organem, który
296
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przyjmuje obcych przedstawicieli dyplomatycznych, takich jak posłowie czy ambasadorowie,
a także wysyła własnych przedstawicieli297.
Jak wskazuje art. 133 ust. 3 Konstytucji RP298, Prezydent RP zobowiązany jest do
współdziałania z Prezesem Rady Ministrów oraz ministrem właściwym do spraw
zagranicznych w zakresie polityki zagranicznej państwa. Polski Prezydent, podobnie jak
również głowy innych państw, zdecydowanie aktywnie uczestniczy w prowadzeniu polityki
zagranicznej. Do podstawowych działań w tej dziedzinie zalicza się przede wszystkim wizyty
w obcych państwach oraz organizacjach międzynarodowych, a także przyjmowanie wizyt
przedstawicieli tychże państw. Ponadto, chętnie prowadzi różnego rodzaju rozmowy
o charakterze politycznym, niekiedy podpisując porozumienia w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej. Prowadzenie polityki zagranicznej Polski należy jednak głównie do uprawnień
i kompetencji Rady Ministrów, to mimo wszystko udział w niej Prezydenta RP jest efektywnie
koordynowany z działaniami podejmowanymi przez rząd299.
Zakończenie
Prezydent jest najwyższym przedstawicielem polskich władz, a także jednym
z gwarantów władzy państwowej i zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Prezydent to również
najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, którego podstawowym zadaniem
jest czuwanie nad przestrzeganiem postanowień i przepisów zawartych u ustawie zasadniczej.
Urząd prezydenta w Polsce istnieje od 1991 roku, kiedy to stanowisko prezydenta zastąpiło
urząd Naczelnika Państwa Republiki Polskiej. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem
RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Jego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad
przestrzeganiem Konstytucji, ale również stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa
państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Można zatem uznać, że w ten
sposób ustrojodawca określił i rozróżnił zadań i funkcji głowy państwa. Powierzenie urzędu
głowy państwa oznacza niejako uczynienie tego organu najwyższym przedstawicielem
Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas prezydent staje się żywym symbolem państwa, jako
personifikacja majestatu Rzeczypospolitej Dziś, jak powszechnie wiadomo, suwerenem władzy
powszechnie uważany jest naród, to funkcję reprezentacyjną głowa państwa realizuje w sposób
ciągły przez samą swoją obecność, nawet bez konieczności podejmowania jakichkolwiek
działań
Jak powszechnie wiadomo, pozycja ustrojowa poszczególnych organów państwowych
zależna jest od przyjętego w państwie systemu rządów, a w szczególności podstawowych zasad
przyjętych w konstytucji. Pozycja polskiego prezydenta w strukturze organów państwa
w znacznej mierze została określona poprzez zasady parlamentarnego systemu rządów oraz
zasadę trójpodziału władzy. Uznając głowę państwa jako jedynie jeden z organów egzekutywy,
nie daje możliwości pełnego scharakteryzowania jego pozycji w państwie, w szczególności ze
względu na to, że kompetencje o charakterze wykonawczym są jedynie częścią jego
konstytucyjnych właściwości.
Rozwiązywanie o charakterze państwowym, w szczególności pomiędzy rządem
a parlamentem konfliktów, a także zapewnienie państwu odpowiednich warunków
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umożliwiających efektywne funkcjonowanie wynika przede wszystkim z funkcji prezydenta
jako gwaranta ciągłości władzy w państwie. Ponadto, prezydent jako najwyższy przedstawiciel
kraju, jest zobligowany również do reprezentowania go w stosunkach międzynarodowych, co
stanowi klasyczną funkcję głowy państwa nie tylko w Polsce, ale również w państwach na
całym świecie. Niewątpliwie należy podkreślić, że prezydent odgrywa kluczową rolę w
procesie ustawodawczym, posiadając możliwość wetowania ustaw, co niewątpliwie ma
znaczący wpływ na pracę parlamentu i Rady Ministrów. Można zatem uznać, iż Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej pełni kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości oraz suwerenności
państwa, uczestnicząc zarówno w stanowieniu prawa, zapewnianiu bezpieczeństwa
narodowego, jak również reprezentując kraj na arenie międzynarodowej.
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COMPETENCES AND STRUCTURAL POSITION OF THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF POLAND
Summary: The subject of the work is to present the basic competences entrusted to the head of state
under constitutional provisions and other laws, as well as his position in the political system in Poland,
as an example of a democratic state system. The aim of this study is to analyze the literature on the
subject concerning the specificity of the office of the President of the Republic of Poland and the legal
acts under which he performs his functions and tasks, both towards citizens and other state bodies. The
main research problem is the question: what is the role of the President of the Republic of Poland as
a guarantor of state continuity and the highest representative of the state. The verification of the
hypothesis presented above is carried out by the method of analysis and criticism of the literature,
including the applicable legal acts, in particular the Constitution of the Republic of Poland of 1997. This
analysis is used to familiarize with the basic regulations defining the political position of the head of
state, as well as the literature describing the evolution of the president's institution in Poland, the
procedure of election and term of office, as well as powers over the legislative, executive and judiciary.
The provisions regulating the powers of the President of the Republic of Poland with regard to ensuring
national security and state defense, as well as foreign policy and constitutional and criminal liability
were also analyzed. The method of synthesis was used to formulate conclusions and observations
resulting from the indicated analyzes.
Keywords: President, the Republic of Poland, political position, competences.
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Eliza Żurada300
PROBLEMATYKA DEMATERIALIZACJI AKCJI W KSH301
Streszczenie: Artykuł omawia nowe uregulowania, których punktem centralnym jest, obowiązujący od 1 marca
2021 r. art. 328 § 1 KSH o treści: Akcje nie mają formy dokumentu. Pozbawienie akcji formy dokumentu
spowodowało wprowadzenie rejestru akcjonariuszy, który zastąpił po części dokument akcji, a po części księgę
akcyjną. W artykule zwrócono uwagę na podobieństwa omawianych rozwiązań z istniejącymi rozwiązaniami,
o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wzorowanie się na tej
ustawie należy ocenić pozytywnie.
Słowa kluczowe: Akcje, spółka, papiery wartościowe, dematerializacja, akcja rejestrowa, kapitał zakładowy,
rejestr akcjonariuszy, wpis, KSH, księga akcyjna, świadectwo depozytowe.
Orcid: 0000-0003-3675-6195.

Wstęp
Dematerializację akcji spółek, które mają w swojej strukturze kapitałowej akcje,
wprowadza ustawodawca od 1 marca 2021 r. Problem jest o tyle istotny, że dotyczy wielu
spółek, które wydawały akcje w formie papierowej. Akcjonariusze przywiązywali wielką wagę
do tych papierów wartościowych i ich posiadanie uważali za ważny dowód udziału w kapitale
zakładowym spółki, a zwłaszcza za dowód dający prawo do corocznej dywidendy. Dlatego
ważnym staje się przybliżenie uregulowań prawnych dematerializacji, wykazanie,
że są bezpieczne i to bezpieczeństwo jest porównywalne z bezpieczeństwem jakie zapewniała
forma dokumentowa akcji.
Analiza problemu
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa
z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze
akcjonariuszy, a w przypadku spółki nie będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy
zmienianej w art. 9 w brzmieniu dotychczasowym, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę
o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy
zmienianej w art. 9, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych302..
Dematerializacja akcji spółki nie będącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie
podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych, nie stanowi
przedmiotu rozważań w niniejszym artykule.
Konsekwencją zmian jest wprowadzenie do polskiego prawa spółek pojęcia akcji
rejestrowej, przy jednoczesnym utrzymaniu klasyfikacji akcji na okaziciela i akcji imiennej.
Każda akcja – bez względu na to, czy jest akcją na okaziciela czy akcją imienną – ma status
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akcji rejestrowej. Kolejnym, naturalnym krokiem będzie – jak się wydaje – definitywna
rezygnacja z podziału akcji na akcje na okaziciela i na akcje imienne303.
Doktryna nadaje pojęciu akcji następujące trzy znaczenia:
1) akcja jako ułamek kapitału zakładowego (pojęcie autonomiczne);
2) akcja jako funkcjonalnie powiązany ogół praw podmiotowych przysługujących
akcjonariuszowi względem spółki (praw udziałowych), na które składają się prawa
majątkowe, prawa korporacyjne oraz prawa mniejszości i większości;
3) akcja jako papier wartościowy, która jest powiązaniem praw podmiotowych
z dokumentem, czyli materialnym nośnikiem tychże praw (tradycyjnym bądź
elektronicznym)304.
Z dniem 1 marca 2021 r. zmienia się art. 328 § 1 i § 1, a uchyla się § 3 – 6 KSH
(art. 1 pkt 7 lit. a i b zmkshU). Na mocy zmienionego art. 328 § 1 KSH, akcje nie mają formy
dokumentu. Zmiana dotyczy zatem pojęcia akcji jako papieru wartościowego stanowiącego
powiązanie praw podmiotowych ze zdematerializowaną akcją.
To, że akcje nie mają formy dokumentu, spowodowało konieczność dodania art. 3281
– 32815 obowiązujących od dnia 1 marca 2021 r. (art. 1 pkt. 8 zmkshU).
Art. 3281 §1 i §2 KSH stanowią, że akcje spółki niepublicznej podlegają zarejestrowaniu
w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych. Jednocześnie art. 32811 § 1 KSH zezwala spółce, nie
będącej spółką publiczną, na zarejestrowanie akcji w depozycie papierów wartościowych w
rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.). https://sip.lex.pl/#/act/17220859 (dostęp: 2021-0726 20:37), jeżeli tak postanowiło walne zgromadzenie podejmując stosowną uchwałę. Jednakże
akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy
i depozycie papierów wartościowych. Nie zezwala na to art. 32812 KSH.
Rejestr akcjonariuszy, zgodnie z art. 3281 § 3 i § 4 KSH, jest prowadzony w postaci
elektronicznej, która może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych.
Niezależnie od formy rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr prowadzi go
w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych.
Uregulowania te świadczą o wadze jaką przykłada ustawodawca do narzędzi jakimi winien
posługiwać się podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
Rozproszona i zdecentralizowana baza danych pozwala na wykorzystanie nowoczesnej
technologii rejestrów rozproszonych – blockchain. Zwrócono na to uwagę305.
Blockchain stanowi zdecentralizowany, replikowany rejestr obejmujący stale rosnącą
liczbę rekordów pogrupowanych w bloki i powiązanych ze sobą w taki sposób, że każdy
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następny blok zawiera oznaczenie czasu oraz odwołanie do poprzedniego bloku, będące
zaszyfrowanym streszczeniem jego zawartości. Dzięki temu powstaje nierozerwalny łańcuch
bloków, ponieważ jakakolwiek zmiana czy usunięcie historycznych zapisów nie są możliwe
bez modyfikacji całej historii transakcji306.
W art. 3282 KSH uregulowano zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie rejestru
akcjonariuszy. I tak, wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dokonuje,
podejmując stosowną uchwałę, walne zgromadzenie. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru,
spółka jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Wymóg
niezwłocznego zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, może niekorzystnie
wpływać, na pozycję negocjacyjną spółki z podmiotem uprawnionym do prowadzenia
rejestrów akcjonariuszy.
Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy stanowi podstawę do rejestrowania także
praw poboru akcji oraz o ile statut nie stanowi inaczej, powierza podmiotowi prowadzącemu
rejestr akcjonariuszy pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec
akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.
Powierzenie podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy, pośredniczenia
w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących
im praw z akcji, wymaga uwagi. Ustawodawca uzasadnia to tym, że takie rozwiązanie stanowi
konsekwencję rozwiązania zaproponowanego w art. 32810 KSH i istotnie upraszcza i zwiększa
pewność akcjonariuszy w kontekście realizacji przysługujących z akcji praw udziałowych
i inwestycyjnych307. Art. 32810 KSH stanowi powtórzenie drugiej części art. 3282 § 3 KSH.
Nie wiadomo na czym miałoby polegać uproszczenie i zwiększenie pewności akcjonariuszy.
Pewnym jest, że zwiększą się koszty ponoszone przez spółkę, o koszty za dodatkowe
świadczenia, wykonywane przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
Rozwiązać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy może zarówno spółka jak
i podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy. Odmienne są warunki dopuszczające rozwiązanie
umowy. Spółka może rozwiązać umowę jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy
o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy może
rozwiązać umowę jedynie z ważnych powodów, z zachowaniem terminu wypowiedzenia nie
krótszego niż trzy miesiące. Na temat tego co stanowi ważny powód rozwiązania umowy przez
podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, wypowie się doktryna i orzecznictwo. Spółka
powinna, przy zawieraniu umowy, wynegocjować termin wypowiedzenia przez siebie umowy.
O tym jakie dane zawiera rejestr akcjonariuszy stanowi art. 3283 KSH. Sięgając do
wcześniejszych uregulowań, widać powtórzenie większości danych zawartych w dokumencie
akcji.
Rejestr akcjonariuszy, podobnie jak poprzednio obowiązujące przepisy art. 339 §1 KH308
i art. 328 § 1 KSH, zawiera:
1) firmę, siedzibę i adres spółki;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
datę zarejestrowania spółki i emisji akcji;
wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji;
wzmiankę o tym czy, akcje zostały w całości pokryte:
ograniczenia co do rozporządzania akcją;
postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Pozostałe dane zawarte w rejestrze akcjonariusz, a mianowicie:
1) nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz adres jego zamieszkania albo
siedziby albo inny adres do doręczeń, a także adresy poczty elektronicznej, jeżeli
akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem
prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej;
2) na żądanie osoby mającej interes prawny – wpis o przejściu akcji lub praw zastawniczych
na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą
wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika , adresu ich
zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adres poczty
elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką
i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;
3) na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpis, że przysługuje mu prawo wykonywania
prawa głosu z obciążonej akcji;
4) na żądanie akcjonariusza – wpis o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym
prawem rzeczowym;
są, co do zasady, zgodne z danymi zawartymi w księdze akcyjnej, o której mowa
w art.351 KH i art. 341 KSH uchylanym z dniem 1 marca 2021 r. Z porównania danych wynika,
że rejestr akcjonariuszy zastąpił dokument akcji i księgę akcyjną.
Przepisy art. 3284. KSH regulują dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy.
Zgodnie art. 3284 § 1 KSH, z żądaniem dokonania wpisu, do podmiotu prowadzącego rejestr
akcjonariuszy, występują spółka lub osoby mające interes prawny w dokonaniu wpisu. Podmiot
prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy, niezwłocznie, ale
nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu
wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej
usunięcia.
Odrębnie, w art. 3284 § 2 KSH, uregulowano wpisy dotyczące zajęcia praw majątkowych
akcjonariusza przez komornika na podstawie art. 9113 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego
i na podstawie art. 95a pkt 2 lit. b oraz art. 95f § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W wymienionych przypadkach dochodzi do
zajęcia praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy i wierzytelności z tych
praw. Ujawnienie w rejestrze akcjonariuszy zajęcia praw majątkowych akcjonariusza następuje
z urzędu i jest wole od opłat.
Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr
akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Dokumentem takim może być
oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji
ograniczonym prawem rzeczowym (art. 3284 § 4 KSH).
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy:
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a) powiadamia o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być
wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis, chyba że wyraziła ona zgodę na wpis
( art. 3284 § 3 KSH);
b) bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Badanie nie obejmuje
zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów, w tym podpisów zbywcy akcji lub
osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym
względzie uzasadnione wątpliwości (art.3184 § 5 KSH);
c) uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją (art. 3284 § 6 KSH);
d) niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu oraz spółkę o dokonanym wpisie.
Przy niedokonanym wpisie niezwłocznie powiadamia osobę żądającą wpisu, podając
przyczyny niedokonania wpisu (art. 3284 § 7 KSH).
Badanie, o którym mowa pod lit. b), ma charakter formalny, czyli stanowi konsekwencję
normatywnego wyrażenia przez ustawodawcę określonych skutków prawnych związanych
z ewidencjonowaniem danych, w naszym przypadku, w rejestrze akcjonariuszy309.
Jeżeli z żądaniem dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy występuje osoba mająca
interes prawny w dokonaniu wpisu, winna ten interes prawny wykazać. Interes prawny,
na gruncie postępowania cywilnego, orzecznictwo określa, jako istniejącą po stronie
uprawnionego potrzebę wprowadzenia jasności i pewności w sferze jego sytuacji prawnej,
wyznaczonej konkretnym stosunkiem prawnym, zagrożonej, a niekiedy nawet naruszonej już
przez pozwanego310.
Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego, zgodnie z art.
9
328 § 1 KSH, następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu. Wpis wskazuje
nabywcę albo zastawnika, albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serię i numery albo odrębne
oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowym, nabytych albo obciążonych akcji.
Art. 3289 § 1 KSH podobnie jak art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowym, wyraża regułę, że nabycie akcji następuje z chwilą dokonania w
rejestrze akcjonariuszy wpisu. Pomocnym do zrozumienia istoty wpisu w rejestrze
akcjonariuszy staje się komentarz do art. 7 ust. 1., zgodnie z którym, zapis na rachunku
papierów wartościowych jest w przypadku akcji zdematerializowanych ”odpowiednikiem”
czynności wydania bądź przeniesienia posiadania dokumentu akcji. Zapis jest namiastką
czynności realnej, potrzebnej do przeniesienia praw z akcji. Legitymację materialną posiada
osoba, na której rachunku dokonano zapisu. Rachunek jest więc źródłem ustalenia legitymacji
uprawnionego z akcji. Umowa dotycząca przeniesienia zdematerializowanych papierów
wartościowych ma charakter wyłącznie zobowiązujący i nie wywołuje skutku
rozporządzającego. Skutek ten rodzi dopiero zapis na rachunku papierów wartościowych311.
Zgodnie z art. 3289 § 3 KSH, objęcie akcji w przypadku zawiązania spółki jak
i podwyższenia kapitału zakładowego wymaga wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego
albo wpisu do tego rejestru podwyższenia kapitału zakładowego. Dopiero po tym wpisie może
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nastąpić wpis do rejestru akcjonariuszy. Skoro tak, to należy przyjąć, że wpis do rejestru
akcjonariuszy, ma w tym przypadku, charakter deklaratoryjny312.
Przy warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, jak stanowią art. 452 § 2 i art.
452 §2 KSH w nowym brzmieniu od 1 marca 2021 r. (art.1 pkt 38 i 39 lit. a zmkshU), następuje
przyznanie akcji, po uprzednim zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Przyznanie akcji staje się skuteczne
z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Wraz z przyznaniem akcji następuje
nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości
nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału
zakładowego.
Do podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie podwyższenia warunkowego, nie jest
potrzebna rejestracja tego podwyższenia w danym momencie313. W terminie 30 dni po upływie
każdego roku kalendarzowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych
w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego (art. 452 § 2 KSH).
Akcje można nabyć z mocy samego prawa, o czym stanowi art. 3289 § 2 KSH. Następuje
to w przypadku objęcia akcji, z wyjątkiem art. 452 § 1 KSH, powołania do spadku, zapisu
windykacyjnego, wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki, połączenia, podziału
lub przekształcenia spółki lub zajścia innego zdarzenia prawnego powodującego z mocy prawa
przejście akcji lub ustanowionego na niej ograniczonego prawa rzeczowego na inną osobę.
Do tej sytuacji stosuje się przepis art. 343 § 1 KSH, w nowym brzmieniu od 1 marca 2021 r.
(art.1 pkt 17 zmkshU), który stanowi, że wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę
osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przydatne staje się stanowisko doktryny, na
gruncie przepisów przed zmianą, skoro zmiana polega na zniesieniu księgi akcyjnej
i wprowadzeniu rejestru akcjonariuszy obejmującego akcje na okaziciela i akcje imienne.
Samo nabycie prawa z akcji jest uniezależnione od wpisu do księgi akcyjnej. Wpis do
księgi akcyjnej nie ma charakteru sankcyjnego ani konstytutywnego. Nie staje się więc przez
wpis do księgi akcjonariuszem osoba, która nie objęła lub nie nabyła akcji. Z drugiej strony
spółka bez względu na rzeczywisty stan prawny zobowiązana jest dopuścić do wykonywania
praw udziałowych osobę, która jest wpisana w księdze, a odmówić tej, która nie została
wpisana314.
Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Spółka lub każdy
akcjonariusz mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Spółka lub każdy akcjonariusz
mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z rejestru
akcjonariuszy (art. 3285 KSH). Informacje mogą dotyczyć danych zawartych w rejestrze
akcjonariuszy, a nie zawartych w imiennym świadectwie rejestrowym. Jako przykład takich
informacji, można podać: wzmiankę o tym, czy akcje zostały pokryte w całości, postanowienia
statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Jeżeli zachodzi potrzeba potwierdzenia uprawnień wynikających z akcji, które nie mogą
być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy, wówczas podmiot
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prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe (świadectwo
rejestrowe) na żądanie akcjonariusza albo zastawnika, albo użytkownika uprawnionego do
wykonywania prawa głosu z akcji. Wydanie dokumentu świadectwa rejestrowego powinno
nastąpić, nie później niż w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia żądania. Na każdy rodzaj akcji
jest wystawiane odrębne świadectwo rejestrowe (art. 3286 § 1 – § 4 KSH).
Świadectwo rejestrowe jest wzorowane na świadectwie depozytowym, o którym mowa
w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W doktrynie jest
wyrażane stanowisko, że świadectwo depozytowe odpowiada pojęciu znaku legitymacyjnego,
gdyż stwierdza obowiązek świadczenia na rzecz osoby, na którą świadectwo depozytowe
zostało wystawione, wynikającego z treści papieru wartościowego wskazanego w treści
świadectwa depozytowego. Świadectwo depozytowe nie jest zbywalne, nie ma żadnej wartości
majątkowej, może być wystawione zarówno na papiery wartościowe imienne, jak i papiery
wartościowe na okaziciela, stanowi wyłącznie dowód istnienia papieru wartościowego
i pozwala uprawnionemu przeprowadzić dowód, że przysługuje mu określone prawo wyrażone
w papierze wartościowym315. Przewidziana jest wyłącznie postać imienna świadectwa
depozytowego, co oznacza, że jego wystawca nie może mu nadać postaci dokumentu na
okaziciela. Brak w treści świadectwa depozytowego, między innymi, oznaczenia imienia,
nazwiska lub nazwy (firmy) oraz siedziby i adresu posiadacza rachunku papierów
wartościowych skutkuje nieważnością dokumentu świadectwa316. Stanowisko doktryny
dotyczące świadectw depozytowych zachowuje aktualność co do świadectw rejestrowych.
Co zawiera świadectwo rejestrowe, ustawodawca określił w art. 3286 § 5 KSH.
Porównanie tego przepisu z art. 10 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
pozwala stwierdzić, że oba przepisy, poza przedmiotem regulacji (świadectwo
rejestrowe/świadectwo depozytowe) nie wykazują istotnych różnic.
Dane zawarte w świadectwie rejestrowym dzielą się na te, których naruszenie powoduje
nieważność dokumentu świadectwa rejestrowego i pozostałe dane, których naruszenie nie
wpływa na ważność dokumentu świadectwa rejestrowego.
Dane decydujące o ważności to:
1) firma (nazwa), siedziba i adres wystawiającego oraz numer świadectwa rejestrowego;
2) liczba akcji;
3) rodzaj, seria i numer albo odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym;
4) firma (nazwa), siedziba i adres spółki;
5) wartość nominalna akcji;
6) imię i nazwisko albo firma (nazwa), adres zamieszkania albo siedziba albo inny adres do
doręczeń akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika żądającego wystawienia
świadectwa rejestrowego, wraz z określeniem przysługującego mu prawa do akcji;
7) data i miejsce wystawienia świadectwa rejestrowego;
8) termin ważności świadectwa rejestrowego;
9) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwo
rejestrowe.
315

M. Romanowski, System Prawa Prywatnego, Tom 18, Prawo Papierów Wartościowych Redaktor Prof. Dr hab.
Andrzej Szumański Warszawa 2005, s. 59, 61, 62 i 64.
316
Red. Wierzbowski, Komentarz do art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2018, Legalis, Nb. 1.
117

Co do braku podpisu, to w art. 3286 § 6 KSH stanowi się, że brak podpisu nie powoduje
nieważności, jeżeli dokument świadectwa rejestrowego został wystawiony przy zachowaniu
formy dokumentowej. Uregulowania dotyczące formy dokumentowej zawiera Kodeks
cywilny317 (KC), do którego sięgamy na podstawie art. 2 KSH. Zgodnie z art. 773 KC,
dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Zgodnie
natomiast z art. 771 KC, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza
złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby
składającej oświadczenie. Za warunek bezwzględny uznaje się możliwość indywidualizacji
składającego oświadczenie318. Weryfikacja tożsamości autora oświadczenia może nastąpić
w dowolny, dopuszczalny sposób, sprzyjający przypisaniu oświadczenia woli wyrażonego
w dokumencie do jakiejś osoby319.
Dane, których naruszenie nie wpływa na ważność świadectwa rejestrowego to:
1) informacja o istniejących ograniczeniach przenoszenia akcji lub ustanowionych na niej
obciążeniach, a także przysługującym zastawnikowi albo użytkownikowi uprawnieniu do
wykonywania prawa głosu z akcji;
2) cel wystawienia świadectwa rejestrowego;
3) wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa rejestrowego, w przypadku, gdy
poprzednio wystawione świadectwo rejestrowe, dotyczące tych samych akcji, było
nieważne albo dokument został zniszczony lub utracony przed upływem terminu swojej
ważności.
Dane zawarte w pkt 1 mają istotne znaczenie dla podmiotów zamierzających nabyć akcje
wymienione w świadectwie rejestrowym.
Świadectwo rejestrowe może utracić ważność (art. 3288 KSH). Powody utraty ważności
dzielą się na takie, które wymagają zawiadomienia spółki przez podmiot prowadzący rejestr
akcjonariuszy i na takie, które takiego zawiadomienia nie wymagają.
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy jest zobowiązany zawiadomić spółkę,
o utracie ważności świadectwa rejestrowego, wystawionego w celu uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółki, jeżeli świadectwo rejestrowe utraciło ważność z powodu:
1) przeniesienia akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika
– w przypadku świadectwa rejestrowego dotyczącego tych akcji, wystawionego
zastawcy;
2) przeniesienia akcji w postępowaniu egzekucyjnym – w przypadku świadectwa
rejestrowego dotyczącego akcji objętych egzekucją, wystawionego dłużnikowi;
3) dokonania przymusowego wykupu akcji – w przypadku świadectwa rejestrowego
dotyczącego akcji objętych przymusowym wykupem.
Przeniesienie akcji obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika regulują
przepisy KC. Art. 312 KC stanowi, że zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej następuje
według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Przepis ten, do zastawu na
akcjach, stosuje się na podstawie art. 328 KC. Zastaw nie daje wierzycielowi prawa
samodzielnego zaspokojenia swojej wierzytelności z przedmiotu zastawu, z pominięciem
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postępowania egzekucyjnego. Realizacja zastawu polega na uzyskaniu tytułu wykonawczego
i przeprowadzeniu egzekucji320.
Przeniesienie akcji w postępowaniu egzekucyjnym następuje przez ich zajęcie,
na podstawie art. 9113 KPC321 i ich sprzedaż na podstawie art. 9116 KPC.
Przymusowy wykup akcji – „wyciśnięcie ze spółki” reguluje art. 418 KSH. Przyjmuje
się, że przepisy o przymusowym wykupie akcji drobnych akcjonariuszy, regulujące instytucję
prawną wyjątkową, nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający322. Celem
przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy jest zapewnienie sprawnego
funkcjonowania spółki, a zatem wyciśnięcie ma chronić akcjonariuszy większościowych przed
nielojalnie postępującymi akcjonariuszami mniejszościowymi, którzy poprzez swoje nadużycia
narażają spółkę na straty323.
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, nie zawiadamia spółki o utracie ważności
świadectwa rejestrowego spowodowanej:
1) upływem terminu ważności świadectwa rejestrowego;
2) zniszczeniem lub utratą dokumentu świadectwa rejestrowego.
W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego, na żądanie
akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania głosu,
zgłoszone przed upływem terminu ważności zniszczonego lub utraconego dokumentu
świadectwa rejestrowego, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia nowy
dokument świadectwa rejestrowego, po złożeniu przez akcjonariusza albo zastawnika albo
użytkownika oświadczenia na fakt zniszczenia lub utraty dokumentu świadectwa rejestrowego.
Art. 3288 KSH to, powtórzenie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowym. Nie powtórzono ust. 2 tego artykułu, zgodnie z którym, utrata
ważności świadectwa lub zwrot świadectwa wystawiającemu dokonany przed upływem
terminu jego ważności, wyłącza możliwość realizacji, przy jego użyciu, uprawnienia
wynikającego z celu wystawienia tego świadectwa.
Wystawienie świadectwa rejestrowego rodzi określone konsekwencje prawne
(art. 3287KSH).
Zakończenie
Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem
rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu
świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Od chwili
wystawienia świadectwa rejestrowego do chwili utraty jego ważności albo do chwili zwrotu
świadectwa rejestrowego przed upływem terminu jego ważności, te same akcje mogą być
wskazane w treści kilku świadectw rejestrowych. W takim przypadku, cel wystawienia każdego
świadectwa rejestrowego musi być odmienny. Od chwili wystawienia świadectwa rejestrowego
do chwili utraty jego ważności albo do chwili zwrotu świadectwa rejestrowego przed upływem
terminu jego ważności, wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby akcji w rejestrze
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akcjonariuszy. W związku z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw rejestrowych,
w kolejnych świadectwach rejestrowych zamieszcza się informację o dokonaniu blokady akcji.
Artykuł 3287 KSH stanowi powtórzenie art. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi.
Ustawodawca w art. 3287 § 1 KSH wprowadził w stosunku do akcji wskazanych
w świadectwie rejestrowym ograniczenia, które określił nazwami: zakaz rozporządzeń
i blokada. Logika w zakresie stosunków między zakresami nazw wyróżnia: zamienność,
podrzędność, nadrzędność, niezależność, podprzeciwieństwo, przeciwieństwo i sprzeczność324.
Ustalenie, który stosunek zachodzi między zakresami nazw „zakaz rozporządzeń” i „blokada”,
stanowić będzie wskazówkę, przy wykładni tego przepisu. Stosowanie pozostałych,
omówionych przepisów, zrodzi zapewne konieczność wypowiedzenia się przedstawicieli
doktryny i orzecznictwa, na temat ich wykładni.
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ON THE ISSUES OF REGISTRATION ACTIONS IN THE COMMERCIAL
COMPANIES CODE
Summary: The article discusses the new regulations, the focal point of which is Art. 328 § 1 of the
Commercial Companies Code with the following wording: Shares do not have the form of a document.
The fact that the shares were deprived of the form of a document resulted in the introduction of a register
of shareholders, which replaced in part the share document and in part the share register. The article
highlights the similarities of the solutions discussed with the existing solutions referred to in the Act of
July 29, 2005 on trading in financial instruments. The example of this act should be assessed positively.
Keywords: Shares, company, securities, dematerialisation, registration share, share capital, register
of shareholders, entry, Commercial Companies Code, share register, certificate of deposit.
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