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Climate changes, economic phenomena on the real estate market and social changes in rural areas make necessary to discuss the importance of restrictions on trade
in agricultural real estate for sustainable development goals. The article explains
the concepts of sustainable development and food security, as well as the scope of
Polish regulations restricting the trade of agricultural real estate. The aim of the
article is an attempt to answer the question whether the Polish regulation limiting
the trade of agricultural real estate can be considered as one of the instruments for
the implementation of the sustainable development goals. The solutions adopted in
Polish law facilitate the acquisition of agricultural real estate by individual farmers.
As a result, food production is economically profitable, while ensuring respect for
the needs of environmental protection and taking into account social development
in rural areas. The analysis leads to the conclusion that solutions constitute one
of the factors for the implementation of sustainable development goals in Poland.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywnościowe,
nieruchomości rolne, ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi
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Wstęp

Wobec zachodzących zmian
klimatycznych, pojawiających się
zjawisk gospodarczych na rynku

nieruchomości oraz zmian społecznych na obszarach wiejskich
zasadne wydaje się podjęcie analizy
problematyki dotyczącej wprowa-
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dzanych przez państwa ograniczeń w obrocie nieruCelem artykułu jest próba odpowiedzi na tak postachomościami rolnymi w kontekście zrównoważonego wione pytanie. Poza zaprezentowaniem samego pojęcia
rozwoju. Kwestia ta jest przedmiotem zainteresowania zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnośnie tylko na gruncie nauki, ale przede wszystkim jest ciowego rozważyć trzeba przede wszystkim zakres
istotnym elementem kształtowania prawa i polityki regulacji ograniczających obrót nieruchomościami, co
na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym. w efekcie pozwoli na ustalenie wniosków końcowych.
Pośród celów ujętych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez Zgromadzenie 1. Zrównoważony rozwój
Ogólne ONZ, uwzględnione zostało „wyeliminowanie
Pojęcie „zrównoważonego rozwoju” – ze względu
głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego na zainteresowanie tym zagadnieniem przez szereg
i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównowa- nauk – w literaturze funkcjonuje w wielu ujęciach,
żonego rolnictwa”, a ważnym czynnikiem zapewnie- w tym prawnym, ekonomicznym i społecznym1. Mimo
nia bezpieczeństwa żywnościowego jest dostępność wieloletniej dyskusji, samo pojęcie zrównoważonego
gruntów rolnych.
rozwoju (Sustainable Development) nie jest do tej pory
Z kolei w Rezolucji Parlamentu Europejskiego precyzyjnie zdefiniowane2. Koncepcja zrównoważow sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów nego rozwoju jest obecnie kluczową z punktu widzerolnych w UE oraz w Komunikacie Komisji Europej- nia rozwoju społeczno-gospodarczego całej społeczskiej w sprawie nabywania gruntów rolnych zwrócono ności międzynarodowej, jak i z poziomu krajowego
uwagę na szczególne znaczenie gruntów rolnych (które czy nawet lokalnego3.
są zasobem ograniczonym, a na niemal połowie terytorium UE są one narażone na presję związaną z wyko1 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa,
rzystaniem pozarolniczym), a także samej struktury
Toruń 2012, s. 26; E. Olejarczyk, Zasada zrównoważonego
agrarnej opartej na małych i średnich gospodarstwach
rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia,
„Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 2, s. 121.
dla bezpieczeństwa żywnościowego.
2 Warto wskazać, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych miała
Jednocześnie polski prawodawca w 2016 r., z upłymiejsce polemika dotycząca adekwatnego przekładu terwem tzw. okresów przejściowych przewidzianych
minu sustainable development na język polski. M. Kenigw traktacie akcesyjnym, które dopuszczały m.in.
-Witkowska wskazała, że w języku polskim odpowiednikiem
odstępstwa od zasady swobodnego przepływu kapipojęcia „sustainable development” jest „ciągły rozwój”. Jak
tału w stosunku do nabywania nieruchomości rolzwracała uwagę, takie terminy, jak rozwój ekologiczny, roznych w Polsce, wprowadził w ustawie o kształtowaniu
wój zrównoważony, ekorozwój itp. wydają się zdecydowanie
ustroju rolnego istotne ograniczenia w obrocie nierumniej fortunne, jeśli nie wręcz źle oddające istotę samego
chomościami rolnymi. Jako zasadę przyjęto, iż nieruproblemu. Zob. M. Kenig-Witkowska, Koncepcja sustainachomości rolne mogą być nabywane przez rolników
ble development w prawie międzynarodowym, „Państwo
indywidualnych oraz zasadę, zgodnie z którą nabywca
i Prawo” 1998, nr 8, s. 45 i n. Z kolei w dyskusji tej M. Sitek
nieruchomości rolnej zobowiązany jest do prowadzewskazał, że koncepcja sustainable development powinna
nia gospodarstwa rolnego na nabytej nieruchomości
zmierzać nie tylko do zagwarantowania ciągłego rozwoju
rolnej przez okres 5 lat. Przewidziane zostało ponadto
poszczególnych kategorii polityk (ekonomicznej, ochrony
ustawowe prawo pierwokupu dla Krajowego Ośrodka
środowiska, społecznej itp.), ale do ich zharmonizowania lub
Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR) oraz dla rolników
też, inaczej mówiąc, do ich zrównoważenia. Zob. M. Sitek,
indywidualnych oraz szczególne prawo nabycia dla
Sustainable development – ciągły czy zrównoważony rozwój?,
KOWR, które także stanowią dodatkowe utrudnienie
„Państwo i Prawo” 1999 nr 2.
w nabywaniu nieruchomości rolnych.
3 Zob. Z. Bukowski, Koncepcja zrównoważonego rozwoju
Powstaje zatem pytanie, czy polska regulacja może
a prawa człowieka (w:) Prawa człowieka a ochrona środowibyć uznana za jeden z instrumentów realizacji celów
ska – wspólne wartości i wyzwania, B. Gronowska, B. Rakozrównoważonego rozwoju i czy jest to instrument
czy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P.Sadowski (red.),
konieczny.
Toruń 2018, s. 41.
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Powstanie koncepcji zrównoważonego rozwoju wiązać trzeba z działalnością Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju ONZ (zwanej Komisją Brundtland)4.
Dosyć powszechnie przytaczana jest właśnie definicja zawarta w raporcie tej komisji z 1987 r. pt. Nasza
wspólna przyszłość (Our Common Future – tzw. raport
Brundtland)5, w którym zrównoważony rozwój określono jako „proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób
umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom”6. W raporcie tym podkreślono, że
niezbędna jest integracja działań w trzech kluczowych
obszarach, tj. wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Pojęcie to zawiera w płaszczyźnie przedmiotowej
kategorię potrzeb i jednocześnie kategorię ograniczeń
nałożonych na ich zaspokajanie, a w płaszczyźnie podmiotowej – kategorię obecnych i przyszłych pokoleń7.
Najogólniej można zatem stwierdzić, że zrównowa4 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie…, s. 25,
tenże Koncepcja zrównoważonego…, s. 41. Warto przy tym
zaznaczyć, że początków tego pojęcia należy upatrywać
w wieku XVII, kiedy to niemiecki zarządca kopalni srebra
Hans Carl von Carlovitz wydał dzieło zatytułowane Sylvicultura oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und
Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht, w którym
opisał negatywne skutki wycinania lasów, co było związane z rozwojem kopalń w Saksonii, obróbką rudy, a przede
wszystkim opalaniem węglem drzewnym pieców hutniczych.
W konsekwencji deforestacji całego regionu nastąpił drastyczny
wzrost cen drewna, co doprowadziło do upadku wielu hut
i kopalni. Hans Carlovitz sformułował tezę, że las należy
wycinać w sposób zrównoważony, czyli tak, by ubytki drzew
można było zrekompensować przez zasadzenie kolejnych. Zob.
szerzej R. Lusawa, Hans Carl Von Carlowitz Twórca Pojęcia
„Trwałości”, „Ekonomia i Finanse, Rocznik Naukowy Wydziału
Zarządzania w Ciechanowie” 2009, 1–2 (III), s. 5 i n.
5 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Transmitted to the General

żony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy
uwzględniający wymogi środowiskowe oraz uwzględniający wymogi sprawiedliwości międzypokoleniowej.
Można też wskazać, że zrównoważony rozwój jest
niejako strategią, której głównym celem jest osiągnięcie globalnej sprawiedliwości w sposobie życia oraz
dostępie do zasobów8. Jako cel zrównoważonego rozwoju najczęściej wskazuje się wzrost dobrobytu społecznego i jednostkowego oraz harmonijne ułożenie
relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą, co oznacza,
że jest to cel zdecydowanie antropocentryczny9. Zrównoważony rozwój jest uznawany za jedną z globalnych
koncepcji odnoszących się do dalszej ewolucji życia
ludzkiego na Ziemi, o charakterze wielopłaszczyznowym, która ma istotne znaczenie i możliwa jest do
wykorzystania na różnych szczeblach – międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym10.
W latach 90. koncepcja zrównoważonego rozwoju
została najszerzej rozwinięta w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”,
która odbyła się w Rio de Janeiro w 1992 r. Dokumenty przyjęte na tej konferencji, w tym Deklaracja
z Rio w sprawie środowiska i rozwoju oraz Agenda
21 „Globalny Program Działań”, nie wniosły jednak
nic nowego, jeśli chodzi o samo pojęcie sustainable
development11. W kolejnych latach wydanych zostało
wiele dokumentów na szczeblu międzynarodowym
odnoszących się do kwestii zrównoważonego rozwoju.
Na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych
w 2000 r. przyjęte zostały Milenijne Cele Rozwoju (ang.
Millennium Development Goals, MDG) w Deklaracji
Milenijnej, gdzie pośród ośmiu celów znalazło się
m.in. zobowiązanie społeczności międzynarodowej do
redukcji ubóstwa i głodu. Z kolei na Konferencji NZ
w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła
się w 2012 r. (tzw. Rio+20) przyjęta została deklaracja „Przyszłość jaką chcemy mieć”, w której państwa
uczestniczące w konferencji wyraziły zobowiązania
na rzecz zrównoważonego rozwoju w trzech płasz-

Assembly as an Annex to document A/42/427 – Development
and International Co-operation: Environment, http://www.
un-documents.net/wced-ocf.htm (dostęp: 25.01.2020).
6 Report of the World Commission…, Chapter 1: A Threatened
Future, pkt 49.
7 Zob. M. Kenig-Witkowska., Koncepcja sustainable development…, s. 45.

8 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa,
Toruń 2009, s. 26.
9 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie…, s. 30.
10 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie…, s. 37.
11 Zob. M. Kenig-Witkowska, Koncepcja sustainable development…, s. 47.
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czyznach: ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.
Z kolei w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 203012, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
z 2015 r., wskazanych zostało siedemnaście Celów
Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development
Goals, SDG), do których osiągnięcia społeczność międzynarodowa powinna dążyć w ciągu piętnastu lat (tj.
do 2030 r.). Każdemu z celów towarzyszy od kilku do
kilkunastu zadań, od realizacji których zależy sukces
w osiągnięciu poszczególnych celów. Jak wskazuje się
w tym dokumencie, prezentowane w nim cele i zadania opierają się na niezwykle ambitnej wizji ukierunkowanej na zmiany świata, w którym m.in. wszyscy
ludzie mają dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej,
pożywnej i przystępnej cenowo żywności13.
Problematyka zrównoważonego rozwoju jest poruszana nie tylko na gruncie prawa międzynarodowego,
ale także na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Zgodnie z art. 5 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ze względu na brzmienie tego przepisu, jak i jego umiejscowienie w ustawie zasadniczej,
w doktrynie pojawiły się wątpliwości co do charakteru
zasady zrównoważonego rozwoju, jej znaczenia i treści14. Główna oś sporu ogniskuje się na dylemacie, czy
zasadę tę należy kwalifikować w kategorii podstawowej
zasady prawnej (ustrojowej)15, co implikuje obowią-

zek po stronie organów kierowania się nią w realizacji
podstawowych funkcji państwa określonych w art. 5
Konstytucji RP, czy też winna być ona postrzegana
jako zasada polityki państwa16.
Konstytucja RP nie definiuje zasady zrównoważonego rozwoju, natomiast w doktrynie sens tej zasady
odczytywany jest z treści całej ustawy zasadniczej17.
Sformułowany w preambule Konstytucji RP obowiązek
wyrażający się w słowach „zobowiązani, by przekazać
przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad
tysiącletniego dorobku” odczytywany jest w kontekście
tej zasady jako wyraźne nawiązanie do uniwersalnych
wartości ponadczasowych, w tym do konieczności
zadbania o przyszłe pokolenia i pozostawienie im
dorobku18. Zwraca się uwagę, że zasada ta odwołuje
się do koncepcji odpowiedzialności i zawiera w swej
treści dwa podstawowe elementy: potrzeby teraźniejszych i przyszłych pokoleń oraz ograniczenia, którym
podlega rozwój gospodarczy i społeczny19. Trybunał
Konstytucyjny, odnosząc się do zasady zrównoważonego rozwoju, wskazał, że w ramach tej zasady mieszczą się nie tylko ochrona przyrody czy kształtowanie
ładu przestrzennego, ale także należyta troska o rozwój
społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością
budowania stosownej infrastruktury niezbędnej dla –
uwzględniającego cywilizacyjne potrzeby – życia
człowieka i poszczególnych wspólnot. Idea zrówno16 Zob. W. Wołpiuk, Zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada
konstytucyjna czy zasada polityki społeczno-ekonomicznej
w zakresie ochrony środowiska?, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w War-

12 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: „Prze-

szawie” 2003, nr 1, s. 7–18. Szerzej na temat ujmowania

kształcamy nasz świat”: Agenda na Rzecz Zrównoważonego

zasady zrównoważonego rozwoju na tle art. 5 Konstytucji

Rozwoju 2030, stanowiąca dokument końcowy ze szczytu

zob. w szczególności: B. Rakoczy, Komentarz do Konstytu-

Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przyjęcia

cji Rzeczypospolitej Polskiej…, objaśnienia do art. 5, pkt 1;

Agendy rozwojowej po roku 2015, przyjęta przez Zgroma-

E. Olejarczyk, Zasada zrównoważonego rozwoju…, s. 128

dzenie Ogólne ONZ dnia 25 września 2015 r, http://unic.
un.org.pl/files/164/Agenda 2030_pl_2016_ostateczna.pdf

kształtowania zrównoważonego rozwoju (w:) Zrównowa-

(dostęp 25.01.2020).
13 Zob. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030…,

żony rozwój wybrane problemy teoretyczne i implementacja
w świetle dokumentów Unii Europejskiej, B. Poskrobko,

s. 7.
14 Zob. B. Rakoczy, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (w:) Prawo ochrony środowiska, komentarz, Warszawa 2013, Lexonline, objaśnienia do art. 5, pkt 1.
15 Zob. Z. Bukowski, Podstawy prawa ochrony środowiska dla
administracji, Włocławek 2005, s. 34.
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S. Kozłowski (red.), Białystok, Warszawa 2005, s. 166.
18 Zob. E. Olejarczyk, Zasada zrównoważonego rozwoju…,
s. 133.
19 Zob. A. Krzywoń, Konstytucja RP a środowisko, „Państwo
i Prawo” 2012, nr 8, s. 7.
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ważonego rozwoju zawiera więc w sobie potrzebę
uwzględnienia różnych wartości konstytucyjnych
i stosownego ich wyważenia20. Podkreślić przy tym
należy, że pojęcie „zrównoważonego rozwoju” przejęto
do polskiej konstytucji z międzynarodowych dokumentów, tworzonych m.in. w ramach ONZ i znajdujących nawiązanie w rozwiązaniach prawnych UE oraz
pracach Rady Europy, co nie pozostaje bez wpływu
na interpretację przepisu konstytucji21.

w różnych dokumentach odniesienia zasady zrównoważonego rozwoju do rolnictwa.
Przede wszystkim w Agendzie 2122, w jednym z rozdziałów zaproponowano szereg programów mających
na celu zapewnienie zrównoważonego rolnictwa (trwałości rolnictwa)23. W dokumencie tym m.in. wskazano,
że ze względu na to, że produktywność ogromnych
obszarów gruntów spada, a jednocześnie populacja
ludności rośnie, w związku z potrzebą produkowa-

Pojęcie zrównoważonego rozwoju występuje
także w polskim prawodawstwie.
Pojęcie zrównoważonego rozwoju można też odna- nia większej ilości żywności oraz innych produktów
leźć w prawie Unii Europejskiej, przede wszystkim rolnych (w tym wykorzystywanych dla celów energew art. 11 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tycznych), rośnie też popyt na grunty rolne. Zwrócono
w którym odwołano się do zrównoważonego rozwoju też uwagę, że planowanie przestrzenne oraz lepsze
jako podstawy integracji polityki ochrony środowiska zarządzanie gruntami powinny zapewnić długoterz politykami sektorowymi. Odnotować też należy treść minowe rozwiązania tego problemu24.
art. 191 TFUE, w świetle którego przy opracowywaZ kolei w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozniu polityki w dziedzinie środowiska Unia uwzględ- woju 2030 uwagę zwraca przede wszystkim cel drugi:
nia gospodarczy i społeczny rozwój Unii jako całości „Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnośi zrównoważony rozwój jej regionów. Pojęcie zrówno- ciowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównowaważonego rozwoju występuje także w polskim prawo- żone rolnictwo”25. W ramach tego celu przewiduje się
dawstwie. Zrównoważony rozwój jest przede wszyst- do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody
kim uwzględniany przy określaniu zasad ochrony drobnych producentów żywności, w szczególności
środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów kobiet, rdzennej ludności, rodzinnych gospodarstw
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rolnych, pasterzy i rybaków, m.in. poprzez bezpieczny
środowiska, w której to ustawie zawarta jest też legalna i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czyndefinicja tego pojęcia (art. 3 pkt 50). Zrównoważony ników produkcji, dostęp do wiedzy, usług finansorozwój został też przyjęty za jedną z podstaw zasad wych i rynków oraz możliwości zwiększenia wartości
kształtowania polityki przestrzennej zasad ich zagospo- dodanej i zatrudnienia poza sektorem rolniczym26.
darowania i zabudowy w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
22 Agenda 21 – United Nations Conference on Environment
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
& Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992
Z punktu widzenia obrotu nieruchomościami rolAgenda 21, https://sustainabledevelopment.un.org/content/
nymi szczególną uwagę należy zwrócić na zawarte
documents/Agenda21.pdf (dostęp 12.05.2020).
23 Sformułowanie „trwały rozwój rolnictwa” zdecydowanie
20 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r.,
K 23/05 (OTK 2006/6/62).
21 Zob. np. A. Bałaban, Konstytucyjna zasada zrównoważonego

lepiej oddaje znaczenie używanego w tym dokumencie
pojęcia „sustainable agricultural development”.
24 Agenda 21…, Pkt. 14.43.

rozwoju (w:) Sześć lat Konstytucji RP, L. Garlicki, A. Szmyt

25 Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030…, s. 16

(red.), Warszawa 2003, s. 19 i n.

26 Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030…, s. 17.
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Kwestia nieruchomości rolnych jest zatem wprost
zauważana w kontekście dokumentów dotyczących
zrównoważonego rozwoju. Jeszcze istotniejsze jest
jednak zwracanie uwagi w tych dokumentach na znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego dla zrównoważonego rozwoju, co także pośrednio wskazuje na
ścisły związek kwestii odnoszących się do regulacji
obrotu nieruchomościami rolnymi ze zrównoważonym rozwojem.

2. Bezpieczeństwo żywnościowe

Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju
jest szeroko rozumiane „bezpieczeństwo”, obejmujące w kontekście zrównoważonego rozwoju przede
wszystkim bezpieczeństwo ekologiczne, ale także
m.in. bezpieczeństwo żywnościowe27. Osiągnięcie
bezpieczeństwa żywnościowego zostało ujęte jako
jeden z kluczowych elementów celu drugiego w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Samo
pojęcie bezpieczeństwa żywnościowego używane
jest w różnych kontekstach i przypisywane jest mu
różne znaczenie28, jednak najczęściej przywoływana
i powszechnie akceptowana jest definicja, która została
zatwierdzona przez Światowy Szczyt Żywnościowy
w 1996 r., zgodnie z którą bezpieczeństwo żywnościowe istnieje, gdy wszyscy ludzie przez cały czas
mają fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i pożywnej żywności, aby zaspokoić
swoje potrzeby dietetyczne i preferencje żywieniowe
dla aktywnego i zdrowego życia”29. Można przy tym
27 Zob. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie…,

mówić o czterech filarach bezpieczeństwa żywnościowego, tj. istnieniu żywności, jej dostępności, stabilności
dostaw oraz odpowiedniości żywności. W kontekście
sytuacji w Unii Europejskiej należy podkreślić, że także
wymiar żywieniowy (tj. odpowiedniość żywności do
potrzeb żywieniowych) jest integralną częścią koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego30.
Coraz częściej zwraca się też uwagę, że zachodzące
w przyrodzie zmiany klimatyczne wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe31. Jak się wskazuje, wynikające ze zmian klimatu stopniowe zmiany średnich
temperatur i opadów deszczu wpływają na przydatność
gruntów pod różne rodzaje upraw i pastwisk. Przykładowo zmiany te mogą skutkować pogorszeniem,
a nawet zmniejszeniem areału gruntów ornych ze
względu na wynikający z nich wzrost jałowości gruntów, zubożenie wód gruntowych i wzrost poziomu
morza32. Z drugiej strony, aby ograniczyć negatywny
wpływ na środowisko produkcji rolnej, zachęca się do
podejmowania produkcji mniej ekstensywnej, opartej
na metodach ekologicznych, która jest zdecydowanie
mniej wydajna, a zatem z tego samego areału uzyskuje
się mniejsze plony33.
Zaznacza się, że jednym z czynników zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego jest zarządzenie
zawarta została w deklaracji Światowego Szczytu Bezpieczeństwa Żywnościowego z 2009 r. Draft Declaration of the
World Summit on Food Security, Rome, 16–18 November
2009, http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Declaration/WSFS09_Draft_Declaration.pdf,
(dostęp 12.05.2020).
30 Draft Declaration of the World Summit on Food Secu-

s. 33–35.
28 Jak się zaznacza, już w latach 80 można było odnaleźć ponad

rity, Rome, 16–18 November 2009, s. 1, https://enb.iisd.

200 propozycji definicji bezpieczeństwa żywnościowego. Zob.

org/events/2009-world-summit-food-security/summary-

S.Maxwell, M. Smith, Household food security; a conceptual

-report-16-18-november-2009 (dostęp 20.09.2021).

review (w:) S. Maxwell & T.R. Frankenberger (eds), House-

31 Zob. B.M. Campbellab i in., Reducing risks to food security from

hold Food Security: Concepts, Indicators, Measurements:

climate change, „Global Food Security” 2016, v. 11, s. 34–43.

A Technical Review, New York and Rome: UNICEF and

32 Climate change and food security: a framework document…,

IFAD, 1992., za: Commodity Policy and Projections Service
Commodities and Trade Division, Food and Agriculture

s. 12.
33 HLPE Report on Agroecological and other innovative approa-

Organization of The United Nations Rome, 2003, pkt 2.2,

ches for sustainable agriculture and food systems that enhance

http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e06.htm#bm06 (dostęp

food security and nutrition. Extract from the Report: Summary
and Recommendations (19 June 2019), http://www.fao.org/

24.01.2020).
29 Zob. World Food Summit Plan of Action, World Food Summit,

fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_S_

13–17 November, Rome 1996, http://www.fao.org/3/w3613e/

and_R/HLPE_2019_Agroecological-and-Other-Innovative-

w3613e00.htm (dostęp 20.09.2021) Identyczna definicja

-Approaches_S-R_EN.pdf (dostęp 12.05.2020).
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zasobami naturalnymi, w tym gruntami rolnymi,
w szczególności w kontekście zmian klimatycznych34.
Szczególnym problemem zauważalnym w Europie
jest degradacja gruntów rolnych, powodowana przez
niewłaściwą gospodarkę rolną, co negatywnie wpływa
zarówno na bezpieczeństwo żywnościowe, jak i na
bezpieczeństwo ekosystem35.
W Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie
aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE36
Parlament Europejski zaznaczył, że około 20% europejskich użytków rolnych już jest dotknięte skutkami
zmiany klimatu oraz erozji gleby pod wpływem wody
i wiatru oraz nieprofesjonalnego gospodarowania,
a w wyniku globalnego ocieplenia niektóre regiony

rozwiązania są bowiem najlepszym sposobem na
zapewnienie odpowiedzialnego traktowania ziemi
i zrównoważonej gospodarki gruntami, a poza tym
sprzyjają utożsamianiu się i poczuciu przynależności38.
Podobnie Komisja Europejska w Komunikacie
wyjaśniającym w sprawie nabywania gruntów rolnych zauważa m.in., że grunty rolne mają kluczowe
znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności biorąc pod uwagę, że są one zasobem ograniczonym, a na niemal połowie terytorium UE grunty
rolne są narażone na presję związaną z wykorzystaniem
pozarolniczym39. Także w komunikacie pt. Europejski
Zielony Ład40, w którym zaktualizowano zobowiązanie Komisji do realizacji najważniejszego zadania,

Nie bez znaczenia dla kształtowania gospodarki
nieruchomościami rolnymi pozostają też
zjawiska ekonomiczne zachodzące na rynku
nieruchomości rolnych w Unii Europejskiej.
UE, szczególnie w południowej Europie, są już narażone na susze i inne ekstremalne zjawiska pogodowe,
co spowoduje pogorszenie jakości gleby i ograniczy
dostępność gruntów wysokiej jakości i gruntów nadających się do użytkowania w rolnictwie37. Zwrócił
też uwagę, że czynnikiem pozytywnie wpływającym
m.in. na bezpieczeństwo żywnościowe jest struktura
agrarna oparta na małych i średnich gospodarstwach,
rozproszonej własności lub właściwie uregulowanej
dzierżawie i dostępie do wspólnych gruntów, takie

jakie stoi przed obecnym pokoleniem, tj. rozwiązania
problemów związanych z klimatem i środowiskiem
naturalnym, Komisja Europejska zwróciła uwagę, że
europejscy rolnicy i rybacy mają do odegrania kluczową rolę w procesie transformacji41.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
które jest jednym z elementów zrównoważonego roz38 Rezolucja Parlamentu Europejskiego…, pkt V.
39 Zob. Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie nabywania
gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE
C 350 z 2017 r., s. 5), s. 6; Opinia Europejskiego Komitetu

34 Zob. The State of Food Security and Nutrition in Europe…,
s. 6.
35 Zob. The State of Food Security and Nutrition in Europe…,
s. 37.

Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Masowy wykup
gruntów rolnych – dzwonek alarmowy dla Europy i zagrożenie dla rolnictwa rodzinnego” (opinia z inicjatywy własnej)
(Dz.Urz. UE C 242 z 2015 r., s. 15), s. 5.

36 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 27.04.2017 r. w spra-

40 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady

wie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE:

Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? (2016/2141(INI))

i Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, Bruksela,

(Dz. Urz. UE C 298 z 2018 r., s. 112), pkt T.
37 Rezolucja Parlamentu Europejskiego…, pkt S.

dnia 11.12.2019 r. COM(2019) 640 final,
41 Komunikat (…), Europejski Zielony Ład…, s. 13
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woju, niezbędne jest zatem właściwe gospodarowa- cześnie dynamika wzrostu cen jest większa przy zdenie gruntami rolnymi przez poszczególne państwa, cydowanie niższych kosztach transakcyjnych45), stały
a przyjmowane rozwiązania muszą brać pod uwagę się przedmiotem ogromnego zainteresowania różnego
zjawiska klimatyczne. Nie bez znaczenia dla kształto- rodzaju inwestorów, niekoniecznie zainteresowanych
wania gospodarki nieruchomościami rolnymi pozo- prowadzeniem produkcji rolnej, pochodzących główstają też zjawiska ekonomiczne zachodzące na rynku nie z bogatszych państw, co bywa też określane jako
nieruchomości rolnych w Unii Europejskiej.
„zjawisko zagrabiania ziemi” (landgrabing)46. W Unii
Europejskiej czynnikiem zachęcającym inwestorów
3. Rynek nieruchomości rolnych w Unii
do zainteresowania się nieruchomościami rolnymi
Europejskiej
jest system płatności bezpośrednich powiązanych
Analiza rynku nieruchomości rolnych prowadzi do z posiadaniem gruntów rolnych oraz możliwość uzywniosku, że począwszy od początku lat dwutysięcznych skania różnego rodzaju form pomocy w ramach tzw.
nieruchomości rolne w UE przestały być traktowane drugiego filara Wspólnej Polityki Rolnej (tj. przewijako środek produkcji przeznaczony wyłącznie dla osób dzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich),
związanych z rolnictwem, a zaczęły być przedmiotem przy spełnieniu pewnych dodatkowych, ale nie zawsze
zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych, trudnych wymagań47.
jak i instytucjonalnych, jako lokata kapitału, co spoTego rodzaju zjawiska rynkowe także muszą być
wodowało wzrost popytu na ziemię rolną i związany uwzględniane przy kształtowaniu rozwiązań prawz tym wzrost cen42. Poza samą aktywnością inwestorów nych służących zrównoważonemu rozwojowi rolnina wzrost cen nieruchomości rolnych w tym okresie ctwa w Polsce.
wpłynęło także wiele innych czynników, w tym rosnąca produktywność nieruchomości rolnych, osiągana
w Bułgarii 3 743 EUR, na Węgrzech 3 300 EUR, na Łotwie
dzięki wprowadzaniu i stosowaniu nowych technologii,
2 500 EUR. Zob. A. Sikorska (red.), Analizy rynkowe. Rynek
ziemi rolniczej stan i perspektywy, 2016, s. 54.
zawirowania na rynkach finansowych z lat 2008–2012,
45 Zob. S. Prokurat, Ekonomiczne i prawne aspekty…, s. 140.
które negatywnie wpłynęły na europejską gospodarkę
Na przestrzeni lat cena ziemi rolnej na świecie stale rosła,
i skłaniały do traktowania nieruchomości rolnych
na przykład w latach 2002–2016 wzrost cen w Rumunii
jako alternatywnej lokaty kapitału, ale także wzrost
wyniósł 2332,1%, w Polsce 1021,5% i na Węgrzech 819,1%,
zamożności społeczeństw43. Dodatkowo, począwszy
z kolei w Niemczech wzrost ten wyniósł 176,4%, w Wielkiej
od przystąpienia do UE w 2004 r. nowych państw,
Brytanii
248,8%, a we Francji 83,2%. Poza Europą wzrost ten
nieruchomości rolne w tych państwach, gdzie ceny
wyniósł: w USA 157,2%, w Argentynie 621,0%, a w Australii
nieruchomości były stosunkowo niskie44 (a jedno496,3%. Zob. Informacja o wynikach kontroli „Obrót Nieru-

42 W latach 2004–2014 lokata kapitału w grunty rolne należała

chomościami Rolnymi”…, s. 7.

do najbardziej dochodowych, było to szczególnie widoczne

46 Zob. A. Zawojska, Zjawisko zagrabiania ziemi w kontekście

w państwach, które przystąpiły do UE w 2004 oraz 2007 roku.

praw własności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-

Zob. S. Prokurat, Ekonomiczne i prawne aspekty obrotu zie-

micznego we Wrocławiu” 2014, nr 361, s. 270. Zjawisku

mią w Polsce na tle rynku europejskiego, Ekonomia, „Wroclaw

landgrabingu poświęconych jest wiele opracowań, w tym

Economic Review” 2017, 23/3, „Acta Universitatis Wratis-

m.in.: Dokument przygotowany na zlecenie Komisji Rol-

laviensis”, nr 3807 s. 139.

nictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego pt. Extent

43 Zob. S. Prokurat, Ekonomiczne i prawne aspekty…, s. 140
i szeroko przywoływana tam literatura.
44 Przykładowo w 2015 r. średnia cena 1 ha gruntów rolnych
w państwach „starej unii” wynosiła: w Holandii 55 500
EUR, w Belgii 33 300 EUR, w Dani 23 417 EUR, w Niem-

of Farmland Grabbing in the EU, European Parliament
(2015), http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2015/540369/ (dostęp 20.09.2021).
IPOL_STU%282015%29540369_EN.pdf
47 Zob. P. Wojciechowski, Pojęcie nieruchomości rolnej (w:)

czech – stare landy 29 911 EUR, a nowe landy 14 197 EUR,

M. Korzycka (red.), Instytucje prawa rolnego, Warszawa

Włochy 19 854 EUR, z kolei w państwach tzw. „nowej unii”:

2019, s. 146, S. Prokurat, Ekonomiczne i prawne aspekty…,

w Polsce 9 200 EUR, w Rumunii i na Słowacji 4 500 EUR,

s. 138 oraz s. 142.
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4. Zakres regulacji wprowadzającej
ograniczenia w obrocie nieruchomościami
w Polsce

W powyżej przytoczonym kontekście nie powinno
budzić wątpliwości, że prowadzenie świadomej polityki mającej na celu ochronę gruntów rolnych jest
obowiązkiem państw i większość państw Unii Europejskiej w ramach swojej polityki wykorzystuje instrumenty ochrony w postaci różnego rodzaju ograniczeń
w obrocie nieruchomościami rolnymi.
W Polsce jeszcze przed przystąpienie do Unii Europejskiej uchwalona została Ustawa z 11 kwietnia 2003 r.

2016 r. do ustawy tej dodana została preambuła, która
niewątpliwie musi być uwzględniana przy interpretacji ustawy51, a w której wskazano na takie cele, jak
wzmocnienie ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, będących zgodnie z art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego, oraz zapewnienie właściwego
zagospodarowania ziemi rolnej w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i dla wspierania
zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie
z wymogami ochrony środowiska i sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich52. Z kolei ustawą z dnia
26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
ma przyczyniać się do zapewnienia
bezpieczeństwa żywnościowego oraz
do wspierania zrównoważonego rolnictwa.
o kształtowaniu ustroju rolnego48 (u.k.u.r.), przywracająca niektóre elementy mechanizmu ograniczenia
obrotu nieruchomościami rolnymi, który istniał przed
1990 r., a więc zanim nastąpiła daleko idąca liberalizacja obrotu ziemią49. Początkowo cel i zakres przedmiotowy tej ustawy wynikał głównie wprost z jej art. 1
i obejmował kształtowanie ustroju rolnego poprzez
poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Ustawą z dnia
14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
o zmianie niektórych ustaw50, z dniem 30 kwietnia

51 Zob. J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego,
komentarz, Warszawa 2016, s. 5.
52 W literaturze jednak wskazuje się, że rzeczywistym celem,
rzeczywistym ratio legis, wydania u.k.u.r. było wprowadzenie kontroli nabywania gruntów rolnych przez obywateli polskich (która po 1990 r. praktycznie nie istniała), by
w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
móc ją stosować także wobec obywateli innych państw UE,
którzy mogą nabywać grunty na identycznych zasadach, jak
polscy obywatele. Zatem w istocie rzeczywistym celem tej
ustawy jest ochrona gruntów rolnych przed nabywaniem
przez cudzoziemców. Zob. A. Lichorowicz, Regulacja obrotu
gruntami rolnymi według ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej,
„Studies in Agricultural Law” 2005, tom 4, s. 28. S. Prutis,
Kształtowanie ustroju rolnego – potrzeba nowej regulacji
ustawowej, „Studies in Agricultural Law” 2005, tom 5, s. 170

48 tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362.

oraz 182. Na obawę przed zakupem nieruchomości rolnych

49 Zob. A. Stelmachowski, Nabycie i utrata własności (w:) System

przez cudzoziemców zwracają uwagę także inni autorzy,

Prawa Prywatnego, t. 3, Prawo rzeczowe, T. Dybowski (red.),

zob. m.in. K. Stefańska, Pojęcie gospodarstwa rodzinnego

Warszawa 2007, s. 331; E. Klat-Górska, Ustawa o kształto-

w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica

waniu ustroju rolnego, komentarz, Warszawa 2014, s. 22.

Agraria” 2005, t. 5, s. 189, J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu

50 tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 869.

ustroju rolnego…, s. 225.
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ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw53 zakres
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozszerzony
został o wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, wdrażanie i stosowanie instrumentów wparcia rolnictwa
oraz aktywną politykę rolną państwa.
Cel i zakres tej regulacji jednoznacznie wskazują, iż
ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ma przyczyniać
się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
oraz do wspierania zrównoważonego rolnictwa. Warto
przy tym zaznaczyć, że tytuł tej ustawy jest nieadekwatny do jej treści, wbrew tytułowi nie kształtuje ona
bowiem ustroju rolnego w sposób kompleksowy, lecz
w istocie koncentruje się na wprowadzeniu do obrotu
gruntami rolnymi mechanizmów, które mają wywierać pozytywny wpływ na ustrój rolny54.

5. Instrumenty prawne służące realizacji
celów ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego

Pierwotnie, przed nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dokonaną w 2016 r., podstawowymi
narzędziami służącymi realizacji celów tej ustawy
były przysługujące dzierżawcy, będącemu rolnikiem
indywidualnym, oraz Agencji Nieruchomości Rolnych
(obecnie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa,
KOWR) prawo pierwokupu (mające zastosowanie
w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych)55
i przysługujące wyłącznie ANR (obecnie KOWR)
prawo nabycia (przysługujące w przypadku zbywania
nieruchomości rolnych na podstawie umów innych
niż umowa sprzedaży)56. ANR (obecnie KOWR) od
dnia wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego ma możliwość ingerowania w każdy rodzaj
53 Dz.U. z 2019 poz. 1080.

nabycia nieruchomości rolnej na podstawie umowy57,
z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy nabywcą nieruchomości rolnej był rolnik indywidualny, ingerencja
ta była ograniczona, gdyż fakt nabywania nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego wyłączał
prawo pierwokupu ANR (obecnie KOWR) i jej prawo
nabycia58. Jednocześnie rolnikowi indywidualnemu
(który spełniał określone w tej ustawie przesłanki) już
od początku obowiązywania tej ustawy przysługuje
prawo pierwokupu59. Po nowelizacji z 2016 r. przysługujące KOWR prawo nabycia nieruchomości rolnej zostało rozszerzone na wszelkie sposoby nabycia
nieruchomości rolnej niezależnie od tego, na podstawie jakiego zdarzenia prawnego następuje nabycie
(w tym zasiedzenia, nabycia na podstawie decyzji lub
orzeczenia sądu). Skorzystanie przez KOWR z prawa
pierwokupu lub prawa nabycia skutkuje nabyciem
nieruchomości rolnych do Zasobu Własności Rolnych
Skarbu Państwa. Jak wynika z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
KOWR gospodaruje tym zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie
gospodarstw rodzinnych60.
Instrumenty te okazały się jednak niewystarczające dla osiągnięcia celów ustawy wobec tendencji,
jakie miały miejsce na rynku nieruchomości rolnych
w Unii Europejskiej. Jak zwraca się uwagę w literaturze, z perspektywy kilkunastu lat obowiązywania
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, widać było
wyraźnie, że rozwiązania przyjęte w jej pierwotnym
brzmieniu, mimo że były kilkukrotnie korygowane,
nie odegrały istotnej roli w stymulowaniu przemian
struktury obszarowej gospodarstw rolnych61.

54 Zob. A. Lichorowicz, Instrumenty oddziaływania na strukturę
gruntową polski w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-

57 Zob. E. Klat-Górska, Ustawa o kształtowaniu…, s. 22,

towaniu ustroju rolnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”

Z. Truszkiewicz, Przeniesienie własności nieruchomości

2004, z. 2 s. 398; B. Wierzbowski, Kształtowanie ustroju

rolnej w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

rolnego. Aspekty przestrzenne, „Studia Iuridica Agraria”

(część I), „Rejent” 2003, nr 9, s. 48–50

2005, t. 5, s. 233; E. Klat-Górska, Ustawa o kształtowaniu…,

58 Zob. art. 3 ust. 7 oraz art. 4 ust. 4 pkt. 1 u.k.u.r.

s. 22; J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego…,

59 Zob. art. 3 ust. 1 u.k.u.r.

s. 6. Ostatni z przywołanych autorów zaznaczył, że także

60 Zob. art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarowani nieruchomoś-

po nowelizacji u.k.u.r. z 2016 r. pogląd o nieadekwatności
tytułu do treści tej ustawy nie stracił na aktualności.

ciami rolnymi Skarbu Państwa.
61 Zob. K. Marciniuk, Prawne instrumenty ingerencji władzy

55 Zob. art. 3 u.k.u.r.

publicznej w obrót nieruchomościami rolnymi jako środki

56 Zob. art. 4 u.k.u.r.

kształtowania ustroju rolnego, Białystok 2019, s. 341; tenże
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Przed upływem tzw. okresów przejściowych przewidzianych w traktacie akcesyjnym, które dopuszczały
m.in. odstępstwa od zasady swobodnego przepływu
kapitału w stosunku do nabywania nieruchomości
rolnych w Polsce przez obywateli innych państw członkowskich UE, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
została znowelizowana w sposób zasadniczy Ustawą
z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Począwszy od 30 kwietnia 2016 r. obok dotychczasowych instrumentów reglamentacji obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce (prawa pierwokupu
i prawa nabycia KOWR oraz prawa pierwokupu rolnika indywidualnego), przede wszystkim jako zasadę
przyjęto, iż nieruchomości rolne mogą być w Polsce
nabywane wyłącznie przez rolników indywidualnych,
z zastrzeżeniem określonych w ustawie o kształtowaniu
ustroju rolnego wyjątków. Wyjątki te można podzielić na dwa rodzaje, tj. wynikające wprost z ustawy
(tzw. wyjątki ustawowe) oraz wyjątki polegające na
możliwości uzyskania indywidualnej zgody KOWR
na nabycie nieruchomości rolnej, o ile wnioskujący
podmiot spełnia przesłanki określone w ustawie (tzw.
wyjątki indywidualne)62. Wyjątki ustawowe z kolei
można podzielić na podmiotowe (np. nabycie przez
osoby bliskie, Skarb Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego), przedmiotowe (np. nabycie w wyniku
dziedziczenia, w postępowaniu egzekucyjnym czy
upadłościowym) i obszarowe (każdy może nabyć nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha)63.
Ponadto wprowadzono wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzi nabyta
nieruchomość, przez okres 5 lat, a w przypadku osób
fizycznych osobistego jego prowadzenia, przy czym
także i w tym przypadku przewidziano szereg wyjątków64. Instrumenty te stanowią istotne ograniczenie
w nabywaniu nieruchomości rolnych, aczkolwiek
nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
(w:) P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2017,
s. 220–221.

z 2019 r. znacznie złagodziła rygoryzm regulacji przyjętych w 2016 r., w szczególności poprzez przewidzenie
szeregu nowych wyjątków od przyjętych zasad oraz
doprecyzowanie istniejących już wcześniej wymogów,
które uprzednio budziły wątpliwości zarówno w doktrynie, jak też w praktyce. Z kolei uzyskanie zgody
Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie przez osobę
inną niż rolnik indywidualny związane jest m.in. ze
zobowiązaniem się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej65.
Naruszenie przepisów ustawy wiąże się z daleko
idącymi konsekwencjami. Nabycie nieruchomości
rolnej przez osobę do tego nieuprawnioną obarczone
jest sankcją nieważności66, a w przypadku naruszenia
zobowiązania do prowadzenia gospodarstwa rolnego
na nabywanej nieruchomości lub zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej na tej nieruchomości,
KOWR może wystąpić do sądu o nabycie własności
tej nieruchomości przez KOWR działający na rzecz
Skarbu Państwa, za zapłatą ceny odpowiadającej jej
wartości rynkowej67 (co jest rozwiązaniem zbliżonym
do wywłaszczenia, przy czym nabycie następuje nie
na mocy decyzji KOWR, ale na podstawie orzeczenia sądu).
Warto zauważyć, że stosownie do art. 23 Konstytucji
podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
rodzinne. W ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego gospodarstwo rodzinne definiowane jest jako
gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego, prowadzone przez rolnika indywidualnego,
w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo
łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie
mniejsza niż 1 ha, a łączna powierzchnia użytków
rolnych jest nie większa niż 300 ha (art. 5 ust. 1 i art. 2
pkt 2 u.k.u.r.). Przyjęte rozwiązania nie pozostawiają
zatem wątpliwości, iż to rolnik indywidualny, jako
osoba prowadząca gospodarstwo rodzinne, został
uznany przez ustawodawcę za podmiot o kluczowym
znaczeniu w ustroju rolnym.
Powstaje zatem pytanie, jakimi szczególnymi
cechami charakteryzuje się rolnik indywidualny,
skoro ustawodawca uprzywilejował go w nabywa-

62 Zob. art. 2a u.k.u.r.
63 Wyjątki ustawowe (ponad 20) zostały określone art. 2a ust. 3
u.k.u.r.
64 Zob. art. 2b u.k.u.r.

65 Zob. art. 2a ust. 4 u.k.u.r.
66 Zob. art. 9 ust. 1 u.k.u.r.
67 Zob. art. 9 ust. 3 u.k.u.r.
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niu nieruchomości rolnych, a przede wszystkim, czy waniu o zgodę Dyrektora Generalnego KOWR. Przede
istotnie można uznać, że uprzywilejowanie rolników wszystkim, przyjęte rozwiązania przeciwdziałają nadindywidualnych sprzyja realizacji zasady zrównowa- miernej koncentracji gruntów rolnych, czemu sprzyja
żonego rozwoju.
zarówno przyjęte kryterium obszarowe posiadanych
Samo pojęcie rolnika indywidualnego zdefiniowane łącznie przez rolnika indywidualnego gruntów, tj. 300
zostało w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. ha użytków rolnych, jak też maksymalna powierzchnia
Zgodnie z tą definicją za rolnika indywidualnego gospodarstw rolnych ukształtowana na tym samym
uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użyt- poziomie (taki podwójny limit powierzchniowy ma
kownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem przyczyniać się do mocniejszego przeciwdziałania
lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna nadmiernej koncentracji gruntów rolnych). Do konpowierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, centracji gruntów rolnych przyczynia się natomiast
posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej „uprzemysłowienie” działalności rolniczej, czego eleod 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której mentem jest tworzenie bardzo dużych gospodarstw
jest położona jedna z nieruchomości rolnych wcho- rolnych. Jednocześnie takie koncentrowanie prodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą dukcji wywołuje negatywne skutki środowiskowe
przez ten okres osobiście to gospodarstwo68. Nie doko- i to nie tylko ze względu na używanie w tego rodzaju
nując w tym miejscu szczegółowej analizy tej defini- produkcji środków chemicznych (ich użycie sprzyja
cji, można jednak wskazać kilka cech stanowiących pewności uzyskania plonów i ich zwiększaniu, a przy
kryteria wyodrębnienia kategorii rolników indywi- większej skali produkcji czynniki te mają szczególnie
dualnych spośród ogółu rolników, tj.: (1) kryterium istotne znaczenie), ale także poprzez stosowanie prorodzaju podmiotu prawa (osoba fizyczna), (2) kryte- dukcji monokulturowej na ogromnych powierzchniach
rium obszarowe (właściciel, użytkownik wieczysty, gruntów (a producenci rolni często specjalizują się
samoistny posiadacz lub dzierżawca nieruchomości w produkcji określonego rodzaju produktów rolnych),
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rol- co w konsekwencji prowadzi do negatywnych konsenych nie przekracza 300 ha), (3) kryterium kwalifi- kwencji środowiskowych. Przyjęcie rozwiązań, które
kacji rolniczych (szczegółowo określonych w ustawie), uprzywilejowują rolników indywidualnych w naby(4) kryterium zamieszkania (w gminie, na obszarze waniu nieruchomości rolnych oraz wymuszają proktórej jest położona jedna z nieruchomości rolnych wadzenie działalności rolniczej na nabywanej nieruwchodzących w skład gospodarstwa rolnego), (5) kry- chomości, można uznać za instrumenty pozytywnie
terium osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oddziałujące na środowisko, a zatem wpisują się one
(przez co najmniej 5 lat)69. Kryteria te dla uzyskania w aspekt środowiskowy zrównoważonego rozwoju.
statusu rolnika indywidualnego należy spełniać łącznie. Z kolei wymóg zamieszkania w gminie, na obszarze
Ustawowa definicja rolnika indywidualnego w połą- której jest położona jedna z nieruchomości rolnych
czeniu przede wszystkim z zasadą, zgodnie z którą wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, oraz
nieruchomości rolne mogą być w Polsce nabywane wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa, co
przez rolników indywidualnych, w dłuższej perspek- przede wszystkim obejmuje obowiązek pracy w protywie czasu mogą pozytywnie wpływać na realizację wadzonym gospodarstwie, przeciwdziała wyludniazasady zrównoważonego rozwoju. Taki sam efekt niu tych obszarów, co ma znaczenie z punktu widzemożna dostrzec w przyjęciu rozwiązania polegającego nia rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju
na obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego na obszarów wiejskich. Jednocześnie wymóg posiadania
nabywanej nieruchomości czy w zobowiązywaniu się odpowiednich kwalifikacji i obowiązek osobistego
do prowadzenia działalności rolniczej, przy występo- prowadzenia gospodarstwa rolnego w połączeniu
z ograniczeniem dotyczącym powierzchni gruntów
rolnych, które mogą pozostawać w posiadaniu rolni68 Zob. art. 6 ust. 1 u.k.u.r.
ków indywidualnych, nie tylko nie stanowi przeszkody
69 Zob. P. Wojciechowski, Pojęcie rolnika (w:) M. Korzycka
w osiąganiu efektywności ekonomicznej gospodarstw,
(red.) Instytucje prawa rolnego, Warszawa 2019, s. 285.
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ale może stanowić impuls do poszukiwania innych
sposobów zwiększania efektywności ekonomicznej
gospodarstw niż wyłącznie powiększanie produkcji. Gospodarstwa te do osiągnięcia maksymalnego
limitu powierzchniowego (który jest ustanowiony na
dosyć wysokim poziomie, biorąc pod uwagę średnią
powierzchnię gospodarstw w Polsce) mogą wzmac-

ochrony środowiska, ale także skutkuje zwiększaniem
różnorodności produktów rolnych, co nie pozostaje
bez znaczenia dla bezpieczeństwa żywnościowego,
w szczególności w jego aspekcie odnoszącym się do
zapewnienia odpowiedniości żywności do potrzeb
żywieniowych społeczeństwa (co jest szczególnie
istotne w Unii Europejskiej).

Występowanie wielu gospodarstw rodzinnych
na określonym terenie pozytywnie wpływa
na rozwój społeczny obszarów wiejskich.
niać się ekonomicznie poprzez zwiększanie areału
gruntów rolnych (a pod uwagę brane są także grunty
dzierżawione), następnie jednak, ze względu na brak
możliwości zwiększania powierzchni, mogą się rozwijać jedynie poprzez profilowanie produkcji w kierunku produktów szczególnej (podwyższonej) jakości, np. produkty rolnictwa ekologicznego, produkty
tradycyjne czy regionalne70. W konsekwencji przyjęte
rozwiązanie istotne jest nie tylko z punktu widzenia
70 Dane statystyczne pokazują, że duże gospodarstwa stanowią
niewielki udział pośród gospodarstw ekologicznych. Przykładowo w 2017 r. największy udział w strukturze gospodarstw ekologicznych miały gospodarstwa o powierzchni
od 10 do 20 ha upraw ekologicznych (26,1%), następnie
gospodarstwa o powierzchni od 20 do 50 ha (22,0%) oraz
gospodarstwa o powierzchni do 5 ha (20,1%) i od 5 do 10
ha (19,7%). Gospodarstwa największe, powyżej 100 ha,
stanowiły zaledwie 3,5%. Podobnie w 2018 r. największy
udział w strukturze gospodarstw miały gospodarstwa
o powierzchni od 10 do 20 ha upraw ekologicznych (25,7%),
a najmniejszy udział miały gospodarstwa o powierzchni
powyżej 100 ha (3,7%). Stwierdzono zmniejszenie udziału
gospodarstw o powierzchni od 5 do 10 ha (18,1%) i od 10 do
20 ha (25,7%). Zob. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego
w Polsce w latach 2017–2018, Inspekcja Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych, s. 32, https://ijhars.gov.pl/
pliki/A-pliki-z-glownego-katalogu/ethernet/2019/grudzien/
SME/Raport ekologiczny_2017_2018_wersja_internet.pdf,
[dostęp: 15.05.2020].

Podsumowanie

Zjawiska ekonomiczne i klimatyczne zachodzące
na świecie wskazują, iż nieruchomości rolne, których zasób jest ograniczony, stają się coraz ważniejszym dobrem. Państwa powinny zatem wprowadzać
instrumenty prawne służące ochronie tego dobra
polegające z jednej strony na ograniczaniu przeznaczania nieruchomości rolnych na cele inne niż rolne,
a z drugiej – na zapewnieniu dostępu do tych nieruchomości osobom, które będą prowadziły na nich
działalność rolniczą. Jest to niezbędne zarówno ze
względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
żywnościowego, które stanowi jeden z elementów realizacji celów zrównoważonego rozwoju, jak też przede
wszystkim ze względu na potrzebę takiego wykorzystania zasobów nieruchomości rolnych, które będzie
zapewniało rozwój ekonomiczny rolnictwa, ale przy
uwzględnieniu ochrony środowiska oraz zapewnieniu
rozwoju społecznego.
W świetle przeprowadzonej analizy zasadne wydaje
się stwierdzenie, iż przyjęcie w Polsce za podstawę
ustroju rolnego gospodarstwa rodzinnego, które może
być prowadzone wyłączenie przez rolników indywidualnych, oraz wprowadzenie szczególnych uprawnień
dla rolników indywidualnych w obrocie nieruchomościami rolnymi, sprzyja realizacji celu drugiego
zrównoważonego rozwoju ujętego w Agendzie na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030. Regulacja ta przede
wszystkim przeciwdziała nadmiernej koncentracji
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gruntów rolnych. Koncentracja gruntów pozwala co
prawda na zwiększenie efektywności ekonomicznej,
ale jednocześnie nie sprzyja rozwojowi społecznemu,
a przede wszystkim, jak pokazuje doświadczenie wielu
innych państw, powoduje zagrożenia dla środowiska.
Można zatem wskazać, że przyjęte przez polskiego
ustawodawcę rozwiązania stanowią jeden z czynników
realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Rolnicy
indywidualni w prowadzonych przez siebie gospodarstwach rodzinnych są bowiem zdolni do wytwarzania
żywności w sposób ekonomicznie opłacalny, a jednocześnie ze względu na skalę prowadzonej działalności
w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują na środowisko, a występowanie wielu gospodarstw rodzinnych
na określonym terenie pozytywnie wpływa na rozwój
społeczny obszarów wiejskich.
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Upomnienie rektorskie
Rector’s Warning
The rector’s warning is a simplified and informal way of reacting to minor disciplinary offenses committed by academic teachers, students and PhD students.
The legal regulation of the rector’s warning is quite laconic, and therefore the
application of this institution may cause doubts in practice. The article discusses:
procedural situations in which the rector’s warning is used, the substantive legal
basics of application of this warning and the procedure in which it is adjudicated. The issues of the enforceability of the act of punishment and obliteration
of punishment are also presented. The author also formulates de lege ferenda
conclusions.
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wania wyjaśniającego i postępowaOdpowiedzialności dyscypli- nia dyscyplinarnego w sprawach
narnej w systemie szkolnictwa odpowiedzialności dyscyplinarwyższego podlegają nauczyciele nej nauczycieli akademickich,
akademiccy, studenci i doktoranci. a także sposobu wykonywania
Odpowiedzialność dyscyplinarną kar dyscyplinarnych i ich zatarcia2
nauczycieli akademickich regu- (dalej: r.n.a.). Odpowiedzialność
luje rozdział 1 działu VII Ustawy dyscyplinarna studentów unormoz dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo wana jest zaś w rozdziale 2 działu
o szkolnictwie wyższym i nauce1 VII p.s.w.n. oraz w Rozporządze(dalej: p.s.w.n.) oraz wydane na jej niu Ministra Nauki i Szkolnictwa
podstawie Rozporządzenie Mini- Wyższego z dnia 28 września
stra Nauki i Szkolnictwa Wyż- 2018 r. w sprawie szczegółowego
szego z dnia 25 września 2018 r. trybu postępowania wyjaśniająw sprawie szczegółowego trybu cego i dyscyplinarnego w spraprowadzenia mediacji, postępo- wach studentów, a także sposobu
wykonywania kar dyscyplinarnych
1 Tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 478
z późn. zm.
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i ich zatarcia3 (dalej: r.s.). Regulacja odpowiedzialności
dyscyplinarnej doktorantów jest z kolei bardzo zdawkowa i zawiera się w jednym artykule p.s.w.n. (art. 322),
w którym ustawodawca w szczególności nakazuje do
tej odpowiedzialności stosować odpowiednio przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej
studentów. W związku z tym odesłaniem doktoranci
zostaną pominięci w dalszych rozważaniach, a do ich
odpowiedzialności dyscyplinarnej należy odpowiednio odnieść to, co zostanie przedstawione na temat
odpowiedzialności studentów.
Typową formą reakcji na informację o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez
nauczyciela akademickiego lub studenta jest wszczęcie
przez rzecznika dyscyplinarnego sformalizowanego
postępowania wyjaśniającego, które co do zasady
kończy się skierowaniem do komisji dyscyplinarnej
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
(wniosku o ukaranie). Do ukarania dochodzi natomiast
po przeprowadzeniu przez komisję rozprawy. Przepisy przewidują jednak uproszczoną formę reakcji na
przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi w postaci
nałożenia przez rektora kary upomnienia poza postępowaniem dyscyplinarnym, a nawet bez konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego.
Prawna konstrukcja upomnienia rektorskiego jest
przy tym w swej istocie identyczna na gruncie regulacji ustanowionych dla nauczycieli akademickich
i dla studentów, co pozwala na omówienie tego upomnienia jako jednej instytucji prawnej. Jedyną tak
naprawdę znaczącą różnicą między upomnieniem
wymierzanym przez rektora nauczycielom akademickim a upomnieniem stosowanym wobec studentów
jest odmienna droga odwoławcza, tzn. nauczyciel akademicki ukarany upomnieniem przez rektora może
wnieść odwołanie do sądu pracy, a ukarany student –
do komisji dyscyplinarnej.
Jako ratio legis instytucji upomnienia rektorskiego
wskazuje się przede wszystkim względy ekonomii
procesowej4. Zasadne wydaje się dążenie do tego, by

w przypadku najdrobniejszych przewinień postępowanie w sprawach dyscyplinarnych prowadzić jak
najszybciej, przy minimum formalności i zaangażowaniu jak najmniejszej liczby podmiotów. Słusznie też
zwraca się uwagę na to, że kierowanie na drogę postępowania dyscyplinarnego spraw o niewielkim ciężarze
gatunkowym może prowadzić do obniżenia powagi
tego postępowania, a w konsekwencji i jego oddziaływania wychowawczego5. Z drugiej strony zauważa się,
że upomnienie rektorskie nie zawsze w istotny sposób przyspiesza postępowanie z powodu wnoszenia
odwołań od decyzji rektora, a ponadto dopuszczalność
wymierzania przez rektora kary w odformalizowanym
postępowaniu może stwarzać pokusę do uniknięcia
wyjaśnienia sprawy6.
Jeśli chodzi o charakter prawny upomnienia rektorskiego, może pojawić się wątpliwość, czy jest ono karą
dyscyplinarną, skoro wymierza się je poza postępowaniem dyscyplinarnym, które p.s.w.n. wprost wiąże
tylko z komisją dyscyplinarną7. Za tym, że omówione
upomnienie należy uznawać za karę dyscyplinarną,
przemawia w szczególności to, że można je wymierzyć
wyłącznie za przewinienie dyscyplinarne, w postępowaniu w sprawie dyscyplinarnej, aczkolwiek innym
niż postępowanie dyscyplinarne w ścisłym znaczeniu8, oraz to, że przepisy przewidujące nakładanie
2012, s. 777; A. Bocheńska, Uprawnienia rektora w związku
z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, vol. 25,
nr 1, s. 39.
5 Zob. J. Wróblewski, Z zagadnień dyscyplinarnych w szkole
wyższej, „Życie Szkoły Wyższej” 1954, nr 12, s. 64.
6 Zob. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich z perspektywy rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych, „Administracja.
Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2016, nr 3, s. 30.
7 Zob. art. 278 ust. 1, art. 287 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 293 ust. 1
i art. 314 ust. 1 p.s.w.n.
8 Można jednak mówić w tym przypadku o postępowaniu
dyscyplinarnym sensu largo – por. K. Kurzępa-Dedo, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich (w:)

3 Dz.U. poz. 1882.

S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce.

4 Zob. M. Tyszka, Odpowiedzialność dyscyplinarna studen-

Ustrój. Prawo. Organizacja, wyd. 4, Warszawa 2016, s. 426

tów. Problemy stosowania unormowań, „Problemy Prawa

i K. Kurczewska, Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

i Administracji” 2011, nr 1, s. 85; K. Wiak (w:) M. Pyter

(w:) S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo…, s. 493 (obie

(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa

Autorki posługują się pojęciem „postępowanie dyscypli-
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przez rektora kary upomnienia zawarte są w dziale VI działu czwartego Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
VII p.s.w.n. zatytułowanym Odpowiedzialność dyscy- − Kodeks pracy11 (dalej: k.p.). Porządkowa kara upoplinarna9. Jednoznacznie zaś przesądzają to przepisy mnienia, tak jak upomnienie rektorskie, nakładana
art. 287 ust. 6 pkt 2 p.s.w.n. oraz § 7 ust. 1, ust. 2 pkt 2 jest jednoosobowo przez zwierzchnika, za nie najpoi § 13 ust. 1 pkt 2 r.n.a., które stanowią o wniosku do ważniejsze naruszenia, po wcześniejszym wysłuchaniu
rektora „o ukaranie karą, o której mowa w art. 276 ust. 1 osoby, która ma być ukarana, i w odformalizowanej
pkt 1 ustawy”. Przepis art. 276 ust. 1 p.s.w.n. zawiera procedurze. Upomnienie rektorskie dodatkowo upotymczasem katalog kar dyscyplinarnych, a w pkt. 1 dobniło do niej wprowadzenie przez p.s.w.n. trybu
wymienia upomnienie.
odwoławczego do sądu pracy zamiast – jak dotych-

Kara upomnienia nakładana przez rektora jest karą
dyscyplinarną, a nie karą z obszaru prawa pracy.
Jednocześnie zauważa się, że kara upomnienia stosowana przez rektora wobec nauczycieli akademickich
przypomina wymierzaną przez pracodawcę porządkową karę upomnienia10 unormowaną w rozdziale
narne przed rektorem”). Por. także B. Oręziak, Kilka uwag
dotyczących problematyki prawa i postępowania dyscyplinarnego studentów i doktorantów na podstawie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, „Młody Jurysta” 2018, nr 3, s. 26−27.
9 Por. A. Bocheńska, Uprawnienia…, s. 38 (Autorka stoi
wszakże na stanowisku, że kara upomnienia nakładana
przez rektora tylko ma charakter dyscyplinarny, ale karą
dyscyplinarną nie jest); K. Banasik, Kara upomnienia za
przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich,
„Przegląd Prawa Publicznego” 2020, nr 7−8, s. 129. Zob.
także A. Gutkowska, Upomnienie rektorskie – kara dyscypli-

czas – do komisji dyscyplinarnej. Kara upomnienia
nakładana przez rektora jest jednak karą dyscyplinarną, a nie karą z obszaru prawa pracy, gdyż ustawodawca nie przewiduje w p.s.w.n. odpowiedzialności
porządkowej12, a zresztą gdyby nawet przewidywał taką
odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne, to
byłaby ona szczególnym rodzajem odpowiedzialności
dyscyplinarnej, a nie odpowiedzialności porządkowej właściwej dla prawa pracy13. Poza tym na rzecz
stanowiska, że kara upomnienia stosowana przez
rektora wobec nauczycieli akademickich jest karą
dyscyplinarną, przemawiają te same argumenty, które
nakazały uznać taki charakter tej kary w kontekście
okoliczności, że wymierza się ją poza postępowaniem
dyscyplinarnym sensu stricto.

narna czy porządkowa? Problemy na tle dwuinstancyjności
postępowania (w:) A. Gutkowska (red.), Odpowiedzialność

karę o innym charakterze niż kara upomnienia określona

dyscyplinarna studentów. Nowe wyzwania, stare problemy,

w katalogu kar dyscyplinarnych”); E. Ura (w:) K.W. Baran

„Studia Iuridica” 2020, t. 84, s. 165−166; wyrok NSA z dnia

(red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, War-

20 stycznia 2012 r., I OSK 2028/11, LEX nr 1145082.
10 Zob. P. Wąchal (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec

szawa 2020, s. 488 i 489 (Autorka pisze nawet o „nakładaniu
kary porządkowej przez rektora”).

(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komen-

11 Tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1320 z późn. zm.

tarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 202; P. Wojciechowski

12 Por. E. Ura (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo

(w:) J. Woźnicki (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

zatrudnienia…, s. 488.

Komentarz, Warszawa 2019, s. 741; A. Bocheńska, Upraw-

13 Bliżej zob. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna

nienia…, s. 38–40 (podobieństwo upomnienia rektorskiego

w prawie polskim, Gdańsk 2013, s. 45–46 z przywołaną tam

do porządkowej kary upomnienia z Kodeku pracy prowadzi

literaturą. Na temat relacji między odpowiedzialnością

autorkę nawet do wniosku, że to pierwsze ma charakter kary

dyscyplinarną a odpowiedzialnością porządkową z k.p. zob.

porządkowej, aczkolwiek nie jest z nią tożsame, „i stanowi

ponadto tamże, s. 131–142.
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2. Sytuacje procesowe, w których stosuje się
upomnienie rektorskie

De lege lata rektor (a także, jak się wydaje, działający z jego upoważnienia właściwy prorektor) może
zastosować karę upomnienia w trzech sytuacjach
procesowych:
1. gdy poweźmie wiadomość o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego mniejszej
wagi i nie zdecyduje się skierować sprawy do
rzecznika dyscyplinarnego lub do mediacji, przy
czym ta ostatnia możliwość dotyczy tylko nauczycieli akademickich (art. 282 i art. 312 ust. 1
p.s.w.n.);
2. gdy rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli
akademickich (brakuje analogicznej regulacji w odniesieniu do rzecznika ds. studentów)
przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego
w sprawie danego czynu stwierdzi, że ten czyn
stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej
wagi, uzasadniający wystąpienie do rektora z wnioskiem o ukaranie karą upomnienia,
i z takim wnioskiem wystąpi (§ 7 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 r.n.a.);
3. gdy rzecznik dyscyplinarny po wszczęciu postępowania wyjaśniającego stwierdzi, że czyn,
którego dotyczy to postępowanie, stanowi
przewinienie mniejszej wagi i wystąpi do rektora z wnioskiem o ukaranie karą upomnienia
(art. 287 ust. 6 pkt 2 p.s.w.n. oraz § 13 ust. 1
pkt 2 r.n.a. i § 11 ust. 1 pkt 2 r.s.14),
przy czym rzecznikiem dyscyplinarnym, który
uprawniony jest do skierowania do rektora wniosku
o ukaranie, może być zarówno rzecznik powołany
14 Co prawda przywołany przepis r.s. nie precyzuje, że rzecznik

przez rektora, jak i rzecznik powołany przez ministra
właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki15 (zob. § 1
pkt 8 r.n.a.; rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów
zawsze zaś powołuje rektor – art. 309 ust. 1 p.s.w.n.).
Dopuszczalność stosowania upomnienia rektorskiego w reakcji na przewinienia studentów w pierwszej
z wymienionych sytuacji procesowych bywa jednak
czasem kwestionowana w literaturze16. O ile bowiem
w rozdziale p.s.w.n. poświęconym odpowiedzialności
dyscyplinarnej nauczycieli akademickich znajdziemy
przepis art. 282, który wprost przesądza to, jakie czynności może podjąć rektor po powzięciu informacji
o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, wymieniając m.in. nałożenie kary upomnienia,
o tyle nie ma i nie było w poprzednio obowiązujących
ustawach odpowiednika tego przepisu w rozdziale
dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów. W rozdziale tym zawarty jest tylko przepis,
który ogólnie stanowi, że za przewinienie mniejszej
wagi rektor może wymierzyć studentowi karę upomnienia, bez odniesienia tego uprawnienia do jakiejkolwiek sytuacji procesowej (art. 312 ust. 1 p.s.w.n.),
oraz umiejscowiony w odrębnym artykule przepis,
zgodnie z którym rzecznik dyscyplinarny może, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, złożyć
wniosek do rektora o wymierzenie kary upomnienia
(art. 313 ust. 2 p.s.w.n.). Analogicznie było pod rządami obowiązującej poprzednio Ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym17, dalej: p.s.w.
(zob. art. 214 ust. 2 i art. 216 ust. 2). Doprowadziło to
15 W przypadku wystąpienia przez rzecznika dyscyplinarnego
powołanego przez ministra z wnioskiem o ukaranie karą
upomnienia ustalenie, który rektor jest właściwy do nałożenia
kary, powinno następować według reguł określonych w sto-

dyscyplinarny składa do rektora wniosek o wymierzenie

sowanym per analogiam § 2 ust. 1 i 2 r.n.a. (por. P. Wojcie-

kary upomnienia, gdy stwierdzi, że przewinienie dyscypli-

chowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 733, z tym że autor

narne ma charakter mniejszej wagi, ale wynika to z art. 312

nie widzi potrzeby korzystania z analogii). Zastosowanie tych

ust. 1 p.s.w.n., który przyznaje rektorowi kompetencję do

reguł wprost jest wyłączone z uwagi na to, że wspomniany

wymierzenia studentowi takiej kary właśnie za przewinienie

przepis wyznacza tylko miejsce prowadzenia postępowania

mniejszej wagi – por. J. Adamczuk, Postępowanie dyscypli-

wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w pierwszej

narne wobec studentów i doktorantów (w:) A. Szadok-Bartuń

instancji. Nakładanie przez rektora kary upomnienia ma

(red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość
studenta, Wrocław 2007, s. 215 (z tym że Autorka nie stoi na

natomiast miejsce poza tymi postępowaniami.
16 Zob. M. Tyszka, Odpowiedzialność…, s. 85; M. Gałązka

stanowisku, że wyłącznie stwierdzenie przewinienia mniej-

(w:) M. Pyter (red.), Prawo…, s. 1030–1031; M. Wielec (w:)

szej wagi może uzasadniać wniosek do rektora o ukaranie);

M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo…, s. 292.

P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 884.

17 Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.
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niektórych autorów do konkluzji, że rektor może ukarać studenta upomnieniem jedynie na wniosek rzecznika dyscyplinarnego złożony po przeprowadzeniu
przez niego postępowania wyjaśniającego.
Przeciwko przedstawionej interpretacji przemawia
wykładnia systemowa. W artykule, w którym ustanawia się ogólną kompetencję rektora do nakładania
kary upomnienia, wymienione są także inne działania, do podejmowania których rektor jest uprawniony, w szczególności w bezpośredniej reakcji na
wiadomość o popełnieniu przez studenta przewinienia dyscyplinarnego, takie jak niezwłoczne polecenie

wniosek i zgodnie z tym wnioskiem18. Trudno bowiem,
by rzecznik dyscyplinarny, który działa na polecenie
rektora (zob. art. 313 ust. 1 p.s.w.n.), był uprawniony
do zaskarżania decyzji rektora. Zresztą nie ma on
też możliwości zaskarżenia odmowy zatwierdzenia
przez rektora wydanego przez siebie postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego (zob.
art. 313 ust. 3 p.s.w.n.). Wreszcie pewną wskazówką
interpretacyjną co do art. 312 ust. 1 p.s.w.n. może być
dotyczący nauczycieli akademickich, przywołany już
art. 282 tej ustawy. W związku z tym, że oba te przepisy
umiejscowione są tym samym dziale ustawy (dziale VII

Rektor może karać studentów upomnieniem,
nie polecając wcześniej rzecznikowi dyscyplinarnemu
wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego czy
towarzyszące takiemu poleceniu zawieszenie studenta
w prawach studenta, przy czym przepisy przewidujące
te działania stanowią samodzielną podstawę prawną
do ich podjęcia. Przepis mówiący o wniosku rzecznika dyscyplinarnego zawarty jest zaś w znajdującym
się dalej artykule w całości dotyczącym postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez rzecznika
dyscyplinarnego. Świadczy to o intencji ustawodawcy,
by uprawnieniu rektora do wymierzenia studentowi
kary upomnienia nadać samodzielny charakter i nie
wiązać go tylko z postępowaniem wyjaśniającym uruchamianym po powzięciu przez rektora informacji
o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. Gdyby
było inaczej, ustawodawca w art. 312 ust. 1 p.s.w.n.
odesłałby do art. 313 ust. 2, wskazując, że kara upomnienia może być wymierzona w przypadku, o którym
mowa w tym drugim przepisie, albo regulacje z art. 312
ust. 1 przeniósłby do art. 313 ust. 2. Nie przekonuje
także podnoszony argument, że od decyzji rektora
o ukaraniu upomnieniem nie przysługuje odwołanie
rzecznikowi dyscyplinarnemu, co ma wskazywać na
to, iż rzecznik nie ma interesu procesowego w zaskarżeniu decyzji, która może być wydana tylko na jego
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zatytułowanym „Odpowiedzialność dyscyplinarna”),
wskazana jest interpretacja sprzyjająca spójności treści
tego działu, a nie ma żadnych racjonalnych powodów,
dla których rektor mógłby nakładać na nauczyciela
akademickiego karę upomnienia bez wcześniejszego
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a nie
miałby takiego uprawnienia w stosunku do studentów. Podsumowując, należy zatem przyjąć, że także
na studentów rektor może nakładać karę upomnienia,
nie polecając wcześniej rzecznikowi dyscyplinarnemu
wszczęcia postępowania wyjaśniającego19.
Zaznaczyć przy tym trzeba, że samodzielne nakładanie przez rektora kary upomnienia za przewinienie
dyscyplinarne mniejszej wagi jest tylko jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Świadczy o tym użycie
przez ustawodawcę w art. 282 i art. 312 ust. 1 p.s.w.n.
zwrotu „rektor może”20. Gdy więc rektor po uzyskaniu
18 Zob. M. Gałązka (w:) M. Pyter (red.), Prawo…, s. 1031.
19 Por. np. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna
studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Procedury. Przepisy.
Orzecznictwo, Gdańsk 2011, s. 15–16.
20 Por. Ł. Pohl, Wokół sporu o adekwatny poziom odczytywania prawa – LEX czy IUS? (Na przykładzie dyskusji o liczbie

artykuły
informacji o podejrzeniu popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego sam stwierdzi, że jest ono przewinieniem mniejszej wagi, tylko może, a nie musi wymierzyć za nie karę upomnienia, choć zasadą powinno
być korzystanie z tego uprawnienia. Swoboda rektora
co do podjęcia decyzji w tej kwestii jest wszakże wyłączona w dwóch przypadkach. Po pierwsze, zgodnie
z art. 312 ust. 3 p.s.w.n. w przypadku popełnienia
przez studenta czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2
pkt 1−5 (chodzi o naruszenie cudzych praw autorskich
lub praw pokrewnych albo o dokonanie oszustwa
naukowego), „rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego”. Stanowcze
sformułowanie tego przepisu oznacza, że rektor nie
może w inny sposób zareagować na podejrzenie popełnienia przewinienia, czyli nie może np. samodzielnie
wymierzyć kary upomnienia. Po drugie, trzeba przyjąć, że przeszkodą do samodzielnego wymierzenia tej
kary za dany czyn jest okoliczność, iż w sprawie tego
czynu toczy się wszczęte wcześniej postępowanie lub
prawomocnie zostało ono zakończone. Oznacza to, że
jeśli w sprawie tego samego czynu wszczął wcześniej
postępowanie rzecznik dyscyplinarny (a w sprawach
nauczycieli akademickich może on wszcząć postępowanie wyjaśniające także z urzędu – zob. art. 285
ust. 1 p.s.w.n.), rektor nie może z własnej inicjatywy
podjąć postępowania zmierzającego do wymierzenia
kary upomnienia. W odniesieniu do spraw nauczycieli
akademickich wynika to z art. 17 § 1 pkt 7 Ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego21, dalej: k.p.k., którego przepisy art. 305 p.s.w.n.
nakazuje stosować odpowiednio, w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie, do postępowań w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich22. W przypadku studentów wynika to z kolei
trybów składania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela akademickiego obwinionego
przez rzecznika dyscyplinarnego o popełnienie przewinienia
dyscyplinarnego mniejszej wagi), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 3, s. 13; P. Wojciechowski
(w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 730. Odmiennie E. Ura
(w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie

z art. 307 ust. 2 p.s.w.n., który stanowi, że za ten sam
czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez
rektora i komisję dyscyplinarną.
Nieco inaczej jest, gdy z wnioskiem o wymierzenie
kary upomnienia wystąpi do rektora rzecznik dyscyplinarny. Generalnie należy zgodzić się z poglądem,
że nawet w przypadku wniosku rzecznika to rektor
jest organem decydującym o nałożeniu tej kary23.
Co więcej, przepis § 8 ust. 6 r.n.a. przewiduje sytuację, że rektor może nie uwzględnić wniosku rzecznika skierowanego przed wszczęciem postępowania wyjaśniającego, który to przepis – z mocy § 13
ust. 3 r.n.a. – znajduje odpowiednie zastosowanie do
wniosku rzecznika sporządzonego już po wszczęciu
postępowania wyjaśniającego. Organ, który powołał
rzecznika dyscyplinarnego (co do zasady jest nim
rektor), poleca wtedy innemu rzecznikowi wszczęcie
postępowania wyjaśniającego (w razie nieuwzględnienia wniosku rzecznika wydanego już po wszczęciu
postępowania wyjaśniającego będzie to odpowiednio
polecenie podjęcia na nowo postępowania wyjaśniającego, gdyż nie można w tej samej sprawie wszcząć
postępowania, które już zostało wcześniej wszczęte).
Rektor może się zatem nie zgodzić z oceną sprawy
dyscyplinarnej, dokonanej przez rzecznika dyscyplinarnego, może np. uważać, że mimo iż dane przewinienie ma charakter mniejszej wagi, z pewnych względów sprawa powinna być rozpatrzona przez komisję
dyscyplinarną. Wspomniane polecenie dla innego
rzecznika może być wszakże wydane tylko raz. Gdy
drugi rzecznik dyscyplinarny ponownie zawnioskuje
o zastosowanie upomnienia rektorskiego, rektor może
pozostawić sprawę bez dalszego biegu, jeżeli uważa,
że czyn nie wypełnia w ogóle znamion przewinienia
dyscyplinarnego. Jeśli jednak w przekonaniu rektora
mamy do czynienia z przewinieniem dyscyplinarnym, zasadne jest, by orzekł on upomnienie, choćby
nawet nie podzielał stanowiska rzecznika, że jest to
tylko przewinienie mniejszej wagi – aby zrealizować
podstawową zasadę odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, wyrażoną w art. 275
ust. 1 p.s.w.n., zgodnie z którą nauczyciel akademicki

wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 484.
21 Tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 534 z późn. zm.
22 Rozwiązania tego nie zauważa P. Wojciechowski, twierdząc,
że może dojść do dyscyplinarnego ukarania nauczyciela

akademickiego i przez rektora, i przez komisję – zob. P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 748.
23 Tak tamże, s. 740 i 868.
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podlega tej odpowiedzialności za popełnione przewi- nienia dyscyplinarne rektorów nie mogą być karane
nienie dyscyplinarne. W przeciwnym bowiem razie karą upomnienia wymierzaną poza postępowaniem
nauczyciel akademicki uniknąłby w ogóle odpowie- dyscyplinarnym. Wydaje się, że rektor nie powinien
dzialności dyscyplinarnej. Podobnie jest w przypadku, też z własnej inicjatywy nakładać kary upomniegdy wniosek o ukaranie karą upomnienia skieruje nia na innych niż on sam nauczycieli akademickich
do rektora rzecznik dyscyplinarny ds. studentów, wymienionych w art. 277 ust. 3 p.s.w.n., w sprawach
z tą istotną różnicą, że przepisy dotyczące odpowie- czynów których właściwy jest rzecznik dyscyplinarny
dzialności dyscyplinarnej studentów nie przewidują powołany przez ministra, a nie przez rektora27. Są to
wydania przez rektora polecenia innemu rzecznikowi, nauczyciele akademiccy pełniący funkcje przewodco oznacza – jak należałoby przyjąć – że rektor takiej niczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przemożliwości nie ma24.
wodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy
Dodajmy jeszcze, że rektor nie może – ani z własnej Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
inicjatywy, ani na wniosek rzecznika dyscyplinarnego – przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej
ukarać karą upomnienia samego siebie, a to z uwagi na przy ministrze. Chodzi tu o zapewnienie im gwaranzasadę nemo iudex in causa sua25. W p.s.w.n. brakuje cji niezależności i ochrony przed nieuzasadnionymi
też odpowiednika art. 149 ust. 1 p.s.w., stanowiącego, zawiadomieniami o popełnieniu przez nich przewiże ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego nień dyscyplinarnych.
w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym
przysługują uprawnienia rektora, jeśli przewinie- 3. Materialnoprawne przesłanki stosowania
nie jest zarzucane rektorowi, i z którego to przepisu upomnienia rektorskiego
wyprowadzano uprawnienie ministra do nakładania
Przechodząc do materialnoprawnych przesłanek
na rektorów kary upomnienia za przewinienia dyscy- stosowania upomnienia rektorskiego, jeszcze raz trzeba
plinarne mniejszej wagi26. Obecnie zatem przewi- podkreślić, że może być ono orzeczone wyłącznie
za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi. Ani
24 Odmiennie − jak się zdaje − S. Patyra (w:) M. Czuryk, M. Kar- p.s.w.n., ani wydane na jej podstawie przepisy nie
piuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo…, s. 296 (Autor pisze, że
wyjaśniają, co należy rozumieć pod tym pojęciem.
w sytuacji „odmowy zatwierdzenia” wniosku rzecznika
Nie ulega wątpliwości, że przewinienia mniejszej wagi
dyscyplinarnego sprawa będzie skierowana do komisji
to czyny, które w niewielkim stopniu uchybiają obodyscyplinarnej; nie dość, że przepisy nie przewidują cze- wiązkom lub godności nauczyciela akademickiego
goś takiego jak zatwierdzenie czy odmowa zatwierdzenia
czy studenta, ale nie w stopniu znikomym, ponieważ
wniosku rzecznika, to trzeba jeszcze uznać tę wypowiedź
znikomość stopnia społecznej szkodliwości przewiza skrót myślowy, albowiem rektor nie ma uprawnienia do
nienia dyscyplinarnego jest negatywną przesłanką
kierowania sprawy do komisji dyscyplinarnej, a zrobić to
procesową w postępowaniu w sprawie dyscyplinarnej
może tylko rzecznik dyscyplinarny po przeprowadzeniu
(zob. art. 294 ust. 3 pkt 1 p.s.w.n., także w zw. z § 7 ust. 1,
postępowania wyjaśniającego – zob. art. 314 ust. 1 p.s.w.n.);
§ 13 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt 1 i § 41 ust. 2 pkt 2 r.n.a. oraz
P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 884.
§ 11 ust. 2, § 13 ust. 5 i § 22 ust. 3 r.s. w zw. z art. 17
Obaj autorzy nie podają przy tym podstawy prawnej dla
akceptowanej przez nich możliwości działania rektora.
25 Por. A. Wiktorowska, P. Wajda (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo…, s. 327.

Ściśle rzecz biorąc, wskazane uprawnienie ministra nie wynikało wprost z przywołanego przepisu, ale z wnioskowania

26 Zob. tamże, s. 327; E. Ura (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie

w drodze dopuszczalnej analogii na korzyść sprawcy, gdyż

prawo pracy. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226

kara upomnienia za przewinienia drobnej wagi wymie-

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa 2015,

rzana jest poza wymienionymi we wspomnianym przepisie

s. 273: D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo

postępowaniem wyjaśniającym i dyscyplinarnym – por.

o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX/el. 2017, komentarz

P. Wąchal (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.),

do art. 141, pkt 7; Ł. Pohl, Wokół…, s. 12, przyp. 15; wyrok
NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., I OSK 2028/11, cyt. wyżej.
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Prawo…, s. 203.
27 Odmiennie K. Banasik, Kara…, s. 127.
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§ 1 pkt 3 k.p.k.)28. W ustaleniu stopnia uchybienia mnienia, zasadne jest, by przy ocenie, czy dany czyn
obowiązkom lub godności może natomiast pomóc jest przewinieniem mniejszej wagi, poza elementami
wykorzystany w drodze analogii dorobek nauki prawa czynu brane też były pod uwagę elementy podmiotowe
karnego, należącego – tak jak prawo dyscyplinarne − dotyczące samego sprawcy, będące w istocie okoliczdo prawa represyjnego, a wypracowany w odniesieniu nościami łagodzącymi i obciążającymi przy wymiarze
do bardzo podobnego pojęcia, jakim jest wypadek kary, takie jak np. dotychczasowa niekaralność dyscymniejszej wagi. Korzystając z tego dorobku, uznaje się, plinarna, opinia o sprawcy czy jego zachowanie po
że na ocenę, czy przewinienie ma charakter mniejszej popełnieniu czynu31. Trafnie się również podnosi, że
wagi, wpływają zarówno jego elementy przedmiotowe niedozwolone jest kwalifikowanie czynu jako przewi(np. rodzaj naruszonego dobra prawnego, charakter nienia mniejszej wagi z powodu trudności w ustaleniu,
i rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody czy spo- czy w ogóle został on popełniony albo wątpliwości
sób działania sprawcy), jak i podmiotowe (np. forma w ocenie materiału dowodowego32.
Do omawianej przesłanki orzeczenia upomnienia
winy, pobudki, cele i motywy sprawcy)29. Elementy
te muszą przy tym przybierać formę pozwalającą na rektorskiego p.s.w.n., w stosunku do art. 141 ust. 1
zakwalifikowanie czynu jako przewinienie mniejszej p.s.w., dodała jeszcze jedną, ale wprost dotyczy ona
wagi, np. stopień winy sprawcy powinien być raczej tylko upomnienia nakładanego na nauczyciela akadeniewielki30, a jego motywy działania usprawiedliwione. mickiego w sytuacji, gdy rektor nie skierował sprawy
Potrzebna jest jednak całościowa ocena czynu, wobec do rzecznika dyscyplinarnego. Jest nią mianowicie
czego stwierdzenie, że jeden z jego elementów nie wskazana w art. 282 pkt 2 okoliczność, że udowoduzasadnia wspomnianej kwalifikacji, nie przesądza nienie winy nie wymaga przeprowadzenia postępojeszcze, że kwalifikacja ta jest w ogóle niemożliwa.
wania wyjaśniającego. Oznacza to, że zarówno samo
Z uwagi na to, że rektor – inaczej niż sąd, który może sprawstwo danej osoby, jak i okoliczności czynu, który
ukształtować treść kary stosownie do występujących jest jej przypisywany, nie mogą budzić wątpliwości,
w wypadku mniejszej rangi okoliczności łagodzących przy czym słusznie zauważa się, że dla przyjęcia, iż
i obciążających – zawsze wymierza taką samą karę upo- brak jest wątpliwości, nie jest konieczne przyznanie
się sprawcy do czynu33. Należy przyjąć, że przesłanka
28 Por. P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 740
ta obowiązuje też wtedy, gdy rzecznik dyscyplinarny
i 868. Odmiennie, contra legem, M. Wielec (w:) M. Czuryk, ds. nauczycieli akademickich przed wszczęciem postęM. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo…, s. 292.
powania wyjaśniającego stwierdził, że dany czyn
29 Zob. J. Paśnik, Odpowiedzialność nauczycieli akademickich
stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi,
oraz studentów w latach 1945–2006 (w:) J. Zieliński (red.),
zwłaszcza że § 7 ust. 1 r.n.a. dodaje, iż ma to być także
Studia nad ustrojoznawstwem i administracją. Księga jubiczyn „uzasadniający wystąpienie do rektora z wnioleuszowa Profesora Michała Teofila Staszewskiego, Siedlce

2007, s. 324; K. Wiak (w:) M. Pyter (red.), Prawo…, s. 777–778;

31 W odniesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej in

M. Gałązka (w:) tamże, s. 1031. Zob. także wypowiedzi

genere por. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna

przedstawicieli doktryny, którzy nie odwołują się do nauki

w prawie…, s. 214–215 z przywołaną tam literaturą i orzecz-

prawa karnego: A. Wiktorowska, P. Wajda (w:) W. Sanetra,

nictwem. W kontekście odpowiedzialności w szkolnictwie

M. Wierzbowski (red.), Prawo…, s. 326; E. Ura (w:) tamże,

wyższym podobnie D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec

s. 484; D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo…,

(red.), Prawo…, komentarz do art. 214, pkt 2; P. Wojciechow-

komentarz art. 141, pkt 1; K. Banasik, Kara…, s. 125; E. Ura

ski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 740 i 868. Odmiennie

(w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia…,

P. Czarnecki, Przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi

s. 482.
30 Niejednokrotnie wskazuje się, że w grę w zasadzie może
wchodzić tylko wina nieumyślna – zob. J. Adamczuk, Postę-

w prawie polskim, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017,
vol. 22, nr 1, s. 30, a w kontekście odpowiedzialności nauczycieli akademickich K. Banasik, Kara…, s. 125.

powanie…, s. 211; D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.),

32 Zob. M. Gałązka (w:) M. Pyter (red.), Prawo…, s 1031.

Prawo…, komentarz do art. 214, pkt 2; E. Ura (w:) K.W. Baran

33 Zob. M. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo…,

(red.), Akademickie prawo zatrudnienia…, s. 482.

komentarz do art. 214, pkt 2.
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skiem o ukaranie karą, o której mowa w art. 276 ust. 1 nałożenia kary upomnienia nie jest uzewnętrzniona
pkt 1 ustawy”. Biorąc pod uwagę to, że upomnienie w żadnym postanowieniu lub tym podobnym akcie.
rektorskie sosowane już po wszczęciu postępowa- Można o niej wnioskować na podstawie dalszych kronia wyjaśniającego jest takim samym upomnieniem ków podejmowanych przez rektora. Rektor nie ma też
jak nakładane przed wszczęciem tego postępowania, określonego terminu na wymierzenie kary upomnienia
ten sam wymóg co do udowodnienia winy powinien od chwili podjęcia decyzji o zamiarze jej nałożenia.
też obowiązywać, gdy rzecznik dyscyplinarny nie W każdej chwili może też zaniechać dalszego postępoprzeprowadził pełnego postępowania wyjaśniają- wania, jeśli uzna, że nie ma spełnionych przedstawiocego i wystąpił do rektora z wnioskiem o ukaranie nych powyżej przesłanek zastosowania upomnienia
upomnieniem rektorskim34.
rektorskiego36, a zakończenie postępowania przez
Przesłankę oczywistości winy ustawodawca sformu- rektora też nie wymaga wydania jakiegoś aktu oficjalłował tylko w odniesieniu do upomnienia rektorskiego nie je zamykającego.

Podstawowe gwarancje procesowe w postępowaniu
przed komisją dyscyplinarną obowiązują
także w postępowaniu przed rektorem.
nakładanego na nauczycieli akademickich. Trzeba
jednak również uznać za niedopuszczalne nakładanie
takiego upomnienia na studentów, jeśli istnieją wątpliwości co do ich winy35. Stanowiłoby to naruszenie
elementarnych zasad sprawiedliwości.

4. Postępowanie w przedmiocie upomnienia
rektorskiego

Kolejnym zagadnieniem wymagającym omówienia
jest procedura, w jakiej orzeka się upomnienie rektorskie. Procedura ta jest, jak już wspomniano, mocno
uproszczona i odformalizowana. Przepisy nie przewidują żadnego formalnego jej wszczęcia – decyzja
rektora o podjęciu postępowania zmierzającego do
34 Por. P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…,
s. 762–763.
35 Por. J. Adamczuk, Postępowanie…, s. 211: K. Wiak (w:)
M. Pyter (red.), Prawo…, s. 777 (Autor, komentując dotyczący

Jedyną czynnością procesową, którą rektor musi
przeprowadzić przed nałożeniem upomnienia, jest
wysłuchanie nauczyciela akademickiego lub studenta,
co do którego istnieje podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (art. 284 ust. 1 i art. 312 ust. 1
p.s.w.n.). Wysłuchanie osoby, której czynu dotyczy
postępowanie, stanowi uproszczony odpowiednik
przesłuchania obwinionego przed komisją dyscyplinarną37 i służy zarówno temu, by osoba, względem
której ma być wymierzone upomnienie, mogła ustosunkować się do sformułowanych w stosunku do niej
zarzutów i skorzystać z prawa do obrony, jak również
upewnieniu się przez rektora, czy zachodzą przesłanki
nałożenia kary upomnienia.
W związku z tym, że upomnienie nakładane przez
rektora jest – jak ustalono – pełnowymiarową karą
dyscyplinarną, a rektor, wymierzając je, działa niejako w zastępstwie komisji dyscyplinarnej, która co
do zasady jest właściwa do orzekania kar dyscypli-

nauczycieli akademickich art. 141 p.s.w., pisze o nakładaniu
kary upomnienia: „jeżeli poczynione ustalenia nie budzą
wątpliwości”); D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.),
Prawo…, komentarz do art. 214, pkt 2; P. Wojciechowski
(w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 869.
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36 Por. D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo…,
komentarz do art. 214, pkt 2.
37 Por. S. Patyra (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec
(red.), Prawo…, s. 296.
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narnych, trzeba przyjąć, że podstawowe gwarancje rzone ku temu przez rektora warunki, dobrowolnie nie
procesowe w postępowaniu przed komisją obowiązują skorzysta z możliwości bycia wysłuchaną40. Jakkolwiek
także w postępowaniu przed rektorem38. Oznacza to, stwierdzono powyżej, że upomnienie rektorskie nie
że wysłuchiwana osoba ma prawo do odmowy skła- jest porządkową karą upomnienia w rozumieniu k.p.,
dania wyjaśnień i prawo do odmowy odpowiedzi na niemniej ich regulacja jest podobna (także jeśli choposzczególne pytania39, o czym powinna być przed dzi o upomnienie wymierzane studentom, mimo że
wysłuchaniem pouczona (por. art. 292 ust. 2 w zw. − inaczej nie nauczyciele akademiccy – nie pozostają
z art. 286 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 316 ust. 1 p.s.w.n. oraz w uczelni w stosunku pracy) i zakładając spójność
§ 27 r.n.a. i art. 386 § 1 k.p.k. w zw. z art. 320 p.s.w.n.). systemu prawa, brak jest w tym przypadku powodów,
W przypadku nauczycieli akademickich dodatkowo by temu samemu słowu nadawać różne znaczenia
przemawia za tym zawarty w art. 305 p.s.w.n. nakaz w odmiennych ustawach.
odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. „do postęTrudno się natomiast zgodzić z poglądem nawiąpowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej zującym do orzecznictwa dotyczącego art 109 § 2 k.p.,
nauczycieli akademickich”, w zakresie nieuregulowa- że obowiązku wysłuchania przez rektora osoby, która
nym w ustawie. Przepis art. 305 p.s.w.n. mówi ogólnie ma być ukarana upomnieniem, nie będzie naruszać
o postępowaniach w sprawach odpowiedzialności powierzenie tego zadania przez rektora innej osodyscyplinarnej, nie wyłączając postępowania przed bie41. O ile bowiem w sferze prawa pracy czynności
rektorem. Odpowiednik tego przepisu na gruncie za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną
regulacji poświęconych odpowiedzialności dyscypli- może dokonywać osoba lub organ zarządzający tą
narnej studentów, czyli art. 320 p.s.w.n., ogranicza już jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba (zob.
zakres odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. do art. 31 § 1 k.p.), o tyle w postępowaniu przed komisją
postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscy- dyscyplinarną, której uproszczonym odpowiedniplinarnego, ale nie podważa to powyższej konstatacji kiem jest postępowanie przed rektorem, obowiązuje
o obowiązywaniu gwarancji procesowych w postępo- dowodowa zasada bezpośredniości.
waniu przed rektorem, a nawet nie stanowi przeszkody
Przepisy nie wymagają udokumentowania tego, że
do stosowania w tym postępowaniu, w celu usunięcia przed nałożeniem upomnienia przez rektora zostało
luki prawnej, gwarancyjnych przepisów k.p.k. w dro- dokonane wysłuchanie ukaranego. Ze względu jednak
dze analogii korzystnej dla sprawcy.
na to, że ukaranie to może podlegać kontroli odwoławŚcisła wykładnia językowa wyrażenia „wysłucha- czej, wskazane jest, by rektor sporządził z wysłuchanie” wskazuje, że powinno ono przybrać formę ustną.
Korzystając z wykładni wypracowanej dla tego samego
wyrażenia, a użytego przez ustawodawcę w dotyczą- 40 Por. A. Wiktorowska, P. Wajda (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo…, s. 141; E. Ura (w:) W. Sanetra,
cym nakładania przez pracodawcę kar porządkowych,
M. Wierzbowski (red.), Prawo…, s. 484–485; P. Wąchal
w tym kary upomnienia, art. 109 § 2 k.p., przyjmuje
(w:) M. Czuryk, M, Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo…,
się, że wymóg wysłuchania jest także spełniony wtedy,
s. 203; P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…,
gdy osoba, której zarzuca się przewinienie, wybierze
s. 740–741 i 870; K. Banasik, Kara…, s. 126; E. Ura (w:)
pisemną formę wyjaśnień (z tym że wybór tej formy
K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia…, s. 483.
należy tylko do tej osoby; nie może być on narzucony
Zob. także wyrok SN z dnia 16 czerwca 1999 r., I PKN 114/99,
przez rektora), jak i wtedy, gdy osoba ta, mając stwoOSNP 2000, nr 17, poz. 644. Ponadto por. D. Mucha (w:)
P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo…, komentarz do art. 214,
38 Odmiennie, aczkolwiek z wątpliwościami A. Gutkowska,
Upomnienie rektorskie…, s. 169. W odniesieniu do ujmowa-

pkt 2 (przy czym Autor nie odwołuje się do prawa pracy).
41 Zob. A. Wiktorowska, P. Wajda (w:) W. Sanetra, M. Wierz-

nej in genere dyscyplinarnej kary upomnienia orzekanej za

bowski (red.), Prawo…, s. 327; P. Wojciechowski (w:) J. Woź-

przewinienia mniejszej wagi por. P. Czarnecki, Przewinienie

nicki (red.), Prawo…, s. 741 i 870; K. Banasik, Kara…, s. 126;

dyscyplinarne…, s. 31.
39 Por. S. Patyra (w:) tamże, s. 296.

wyrok SN z dnia 9 kwietnia 1998 r., I PKN 45/98, OSNP
1999, nr 8, poz. 273.
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nia notatkę służbową42 (wydaje się, że protokół byłby Z tych samych powodów, z których wcześniej przyzbyt sformalizowanym dokumentem w tym odfor- jęto, że nauczyciel akademicki w postępowaniu przed
malizowanym postępowaniu43), by w razie potrzeby rektorem ma prawo do odmowy składania wyjaśnień,
można było wykazać, że wymóg wysłuchania został należy uznać obowiązywanie w tym postępowaniu
dochowany. Celowe może być również sporządzenie gwarancyjnej zasady prawa do obrony, włączając w to
i włączenie do akt sprawy notatki, że nauczyciel lub stu- prawo do obrony formalnej. Można dodać nawet jeszdent, wezwany w określony sposób (np. telefonicznie), cze jeden istotny argument za takim stanowiskiem
nie stawił się w wyznaczonym dniu na wysłuchanie. (notabene jest to też argument za uznaniem prawa do
Ustanowiony dla studentów przepis art. 312 ust. 1 odmowy składania wyjaśnień przez osobę, którą rekp.s.w.n. dodaje, że wymierzenie kary upomnienia tor zamierza ukarać upomnieniem, albowiem prawo
może być także poprzedzone wysłuchaniem obrońcy to jest składową prawa do obrony). W orzecznictwie
studenta. Z użytego w tym przepisie sformułowania Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest mianowicie
„po wysłuchaniu studenta lub jego obrońcy”, a więc pogląd, że w postępowaniach w sprawach dyscyplisformułowania wykorzystującego alternatywę łączną, narnych, jako postępowaniach o charakterze reprewynika, że wysłuchany może być zamiast studenta sam syjnym, mają odpowiednie zastosowanie standardy
obrońca, jak też student i obrońca mogą być wysłuchani wyrażone w art. 42 Konstytucji, w tym w jego ust. 2,
razem (jeśli student o to zawnioskuje, rektor, uwzględ- który stanowi: „Każdy, przeciw komu prowadzone
niając prawo studenta do obrony, powinien dopuścić jest postępowanie karne, ma prawo do obrony w e
udział obrońcy w wysłuchaniu44). Trzeba też przyjąć, w s z y s t k i c h s t a d i a c h p o s t ę p ow a n i a [podkr. –
że obrońcą w postępowaniu przed rektorem, tak jak R.G.]. Może on w szczególności wybrać obrońcę […]”47.
w postępowaniu wyjaśniającym lub dyscyplinarnym, W wyroku z dnia 19 marca 2007 r., K 47/05, Trybunał
może być każda osoba wybrana przez studenta, także sformułował tezę o obowiązku ustawodawcy „takiego
niezwiązana z uczelnią, jak np. adwokat45.
ukształtowania przepisów regulujących wszelkiego
Regulacje przewidziane dla nauczycieli akademi- rodzaju postępowania dyscyplinarne [a więc wszelkie
ckich nie wspominają o udziale obrońcy w postępowa- postępowania w sprawach dyscyplinarnych, nie tylko
niu przed rektorem, a prawo do korzystania z pomocy postępowania dyscyplinarne sensu stricto – przyp.
obrońcy gwarantują dopiero nauczycielowi, w sprawie R.G.], by, tak jak w postępowaniu karnym, zapewniały
czynu którego zostało wszczęte postępowanie wyjaś- odpowiedni poziom prawa do obrony, w wymiarze
niające (zob. art. 286 ust. 2 pkt 4 p.s.w.n.). Nie przesą- materialnym i formalnym”48. Tym bardziej więc należy
dza to jednak o tym, czy nauczyciel może skorzystać opowiedzieć się za taką interpretacją przepisów, która
z pomocy obrońcy w postępowaniu przed rektorem46. prawo do obrony będzie uwzględniać. Poza tym niezrozumiałe byłoby to, dlaczego ustawodawca dopuszcza
42 Por. E Ura (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrududział obrońcy w postępowaniu w sprawach studentów,
nienia…, s. 489 (Autorka postuluje nawet, by taka notatka
a wyklucza go w postępowaniu w zazwyczaj o wiele
potwierdzona była podpisem nauczyciela).
poważniejszych sprawach nauczycieli akademickich.
43 Odmiennie S. Patyra (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. KostruW sytuacji, gdy upomnienie rektorskie stosowane jest
biec (red.), Prawo…, s. 297.
na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, odmawianie
44 Por. S. Patyra (w:) tamże, s. 296; P. Wojciechowski (w:)
nauczycielowi akademickiemu prawa do korzystania
J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 870.
z pomocy obrońcy w postępowaniu przed rektorem
45 Por. S. Krajnik, Stosowanie przepisów Kodeksu karnego
i Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych studentów i doktorantów – wybrane zagadnienia

Iuridica Lublinesia” 2007, t. 9, s. 13. Odmiennie K. Kurzępa-

(w:) J. Pakuła (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe

-Dedo, Odpowiedzialność…, s. 426−427.

prawo – aktualne problemy, Toruń 2012, s. 173.
46 Tak ostrożnie K. Dudka, Odpowiedzialność dyscyplinarna
oraz zakres stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu
dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich, „Studia
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47 Zob. wyrok TK z dnia 29 stycznia 2013 r., SK 28/11,
OTK-A 2013, nr 1, poz. 5, cz. III, pkt 2.3. z przywołanym
tam orzecznictwem.
48 OTK-A 2007, nr 3, poz. 27, cz. III, pkt 2.
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byłoby dodatkowo nieuzasadnione z uwagi na to, że przepisów, ile we właściwym ich stosowaniu. De lege
z takiej pomocy może korzystać nauczyciel akademi- lata rektor nie może nałożyć kary upomnienia, gdy
cki w poprzedzającym postępowanie przed rektorem występują jakiekolwiek wątpliwości co do winy sprawcy.
postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez
rzecznika dyscyplinarnego i niezmierzającym jeszcze 5. Decyzja o nałożeniu kary upomnienia
bezpośrednio do ukarania.
i jej wykonanie
Wyjaśniając sprawę, rektor może ograniczyć się do
Regulacje p.s.w.n. nie określają formy prawnej,
wysłuchania osoby, na którą zamierza nałożyć karę w jakiej dochodzi do ukarania przez rektora karą
upomnienia. Nie ma wszakże przeszkód, by podjął upomnienia. Przepisy art. 284 ust. 2 i art. 312 ust. 2
także inne proste czynności dowodowe, np. wysłu- mówią tylko o prawie do wniesienia odwołania po
chanie zawiadamiającego czy pokrzywdzonego49, „doręczeniu zawiadomienia o ukaraniu”. Wynika z tego,
albo zgromadził dodatkowe dokumenty. Chodzi tylko że rektor nie dokonuje jakiegoś ustnego aktu upoo to, by były to czynności prowadzone w minimal- mnienia51, ale nakłada tę karę, sporządzając pewien
nym zakresie. Jeśli bowiem do udowodnienia winy pisemny dokument, o czym ma obowiązek zawiadomić
potrzebne jest przeprowadzenie postępowania dowodo- na piśmie ukaranego52. Nie ma przy tym przeszkód, by
wego, rektor powinien skierować sprawę do rzecznika dokument ten rektor sporządził i wręczył ukaranemu
dyscyplinarnego. W związku z tym ograniczeniem zawiadomienie o nim bezpośrednio po przeprowadzośrodków dowodowych w postępowaniu przed rektorem nym wysłuchaniu53. Przepisy nie przesądzają także,
podniesiono w literaturze, że wiąże się z nim pewne jaki jest charakter prawny wspomnianego dokumentu
ryzyko arbitralności czy wręcz nietrafności decyzji o ukaraniu. Wydaje się, że skoro jest on wydawany
rektora i postulowano de lege ferenda, by wymierzanie poza postępowaniem wyjaśniającym i dyscyplinarnym
kary upomnienia (nauczycielom akademickim) zawsze oraz przez organ, który nie należy do organów dyscybyło poprzedzone przeprowadzeniem postępowania plinarnych54, nie powinno się go raczej kwalifikować
wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego50. jako orzeczenie55 lub postanowienie56. Jest to pewna
Owszem, ryzyko takie istnieje, choć nie można nie decyzja procesowa podejmowana w postępowaniu
zauważyć, że rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej w sprawie dyscyplinarnej i właśnie może być tytuteż są obarczone ryzykiem nietrafności, ale nietraf- łowana jako decyzja57, choć nie stanowi uchybienia
ność rozstrzygnięć tak rektora, jak i komisji może być
51 Odmiennie i − jak należy uznać – błędnie M. Wielec
usunięta w postępowaniu odwoławczym. Wysunięty
(w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo…,
natomiast postulat uzależnienia stosowania upomnies. 290 i 292 (Autor pisze nawet o sporządzaniu protokołu
nia rektorskiego od wcześniejszego przeprowadzenia
z ukarania).
postępowania wyjaśniającego wydaje się zbyt daleko
52 Por. E. Ura (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo
idący. Podważałby ratio legis instytucji upomnienia
zatrudnienia…, s. 490.
rektorskiego, jaką jest uproszczenie i przyspieszenie
53 Por. D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo…,
postępowań w najprostszych i najlżejszych sprawach
komentarz do art. 212, pkt 3 (z tym że autor – jak się wydaje –
dyscyplinarnych. Problem leży nie tyle w konstrukcji
dopuszcza tylko taką możliwość).

54 Por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2012 r., I OSK 2028/11,
49 Na celowość wysłuchania pokrzywdzonego wskazuje
B. Dudzik (Status pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów (w:)
A. Gutkowska (red.), Odpowiedzialność…, s. 122.

cyt. wyżej.
55 Odmiennie D. Mucha (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.),
Prawo…, komentarz do art. 212, pkt 3.
56 Odmiennie K. Kurczewska, Odpowiedzialność…, s. 482.

50 Zob. Ł. Pohl, Wokół…, s. 13 i 14. Na ryzyko arbitralno-

57 Por. R. Giętkowski, Wzory pism i decyzji procesowych spo-

ści decyzji rektora jako organu jednoosobowego zwracają

rządzanych w postępowaniach w sprawach dyscyplinar-

też uwagę rzecznicy dyscyplinarni i członkowie komisji

nych nauczycieli akademickich, wyd. 3, Warszawa 2019, s. 4,

dyscyplinarnych – zob. R. Giętkowski, Odpowiedzialność

https://www.gov.pl/attachment/e2995490-b47a-4b7f-8fe9-

dyscyplinarna nauczycieli…, s. 30.

684bf0fee3c7 (dostęp 10.10.2021).
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nienadanie temu dokumentowi żadnego tytułu. Podkreślić przy tym trzeba, że nie jest to decyzja administracyjna, bo nie jest wydawana w postępowaniu
administracyjnym58. Nie powinno się także kwalifikować aktu ukarania nauczyciela akademickiego upomnieniem rektorskim jako czynności z zakresu prawa
pracy59. Odpowiedzialności dyscyplinarnej nie należy
bowiem traktować jako odpowiedzialności z zakresu

mienia o ukaraniu), ale jeden, którego odpis doręczany
byłby ukaranemu.
Przepisy nie określają treści decyzji rektora. Przyjmując zaproponowane rozwiązanie i stosując analogię
do orzeczenia komisji dyscyplinarnej (por. § 39 ust. 2
i 4 r.n.a. oraz § 23 r.s.), którego odpowiednikiem jest
decyzja o nałożeniu kary upomnienia, trzeba uznać,
że decyzja ta powinna zawierać następujące elementy:

Rolę zawiadomienia o ukaraniu może pełnić
odpis decyzji o nałożeniu kary upomnienia.
prawa pracy. Odpowiedzialność pracownicza związana
jest ze stosunkiem pracy jako stosunkiem prawnym
o charakterze zobowiązaniowym między pracownikiem a pracodawcą. Odpowiedzialność dyscyplinarna
oparta jest tymczasem na mającym charakter publicznoprawny stosunku ustrojowym między daną osobą
fizyczną a podmiotem realizującym zadania publiczne,
w strukturze którego ta osoba funkcjonuje, zaś treścią tego stosunku są obowiązki służące właściwemu
wypełnianiu wspomnianych zadań publicznych60.
Co prawda na podstawie przywołanych regulacji
rozróżniono jako odrębne dokumenty decyzję o nałożeniu kary upomnienia i zawiadomienie o ukaraniu,
ale rolę zawiadomienia może po prostu pełnić odpis
decyzji o nałożeniu kary upomnienia. Takie rozwiązanie wydaje się bardziej poprawne z punktu widzenia
prawa ukaranego do wniesienia odwołania. Odwołanie
przysługuje przecież nie na zawiadomienie o ukaraniu, ale na akt dokonujący ukarania. Rozwiązanie to
uprościłoby także postępowanie w sprawie upomnienia
rektorskiego – rektor nie musiałby sporządzać dwóch
różnych dokumentów (decyzji o ukaraniu i zawiado-

datę i miejsce wydania decyzji, oznaczenie rektora
jako organu orzekającego, dane identyfikujące ukaranego, opis zarzucanego czynu, z określeniem miejsca
i daty jego popełnienia, rozstrzygnięcie co do winy
(uznanie za winnego) i co do kary (nałożenie kary
upomnienia), podpis rektora oraz pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania61. Wydaje się,
że uzasadnienie decyzji nie jest niezbędne, skoro do
istoty postępowania dotyczącego upomnienia rektorskiego należy minimum formalizmu i szybkość.
Rektor może jednak uzasadnić swoją decyzję ustnie,
jeśli ukaranie następuje bezpośrednio po wysłuchaniu nauczyciela akademickiego lub studenta, którego
dotyczy postępowanie. Jeśli zaś odrębnie sporządzana
byłaby decyzja o ukaraniu i zawiadomienie o ukaraniu, ta pierwsza nie musi zawierać pouczenia o trybie
i terminie wniesienia odwołania. W zawiadomieniu byłaby natomiast powtarzana treść decyzji oraz
dodawane byłoby wspomniane pouczenie62. Wymóg
pouczenia wynika z art. 129 § 3 k.p.k., stosowanego –
w przypadku nauczycieli akademickich – odpowiednio
z mocy art. 305 p.s.w.n., a w przypadku studentów –
w drodze analogii na korzyść ukaranego.

58 Por. A. Bocheńska, Uprawnienia…, s. 38; E. Ura (w:)
K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia…, s. 491;

61 Por. R. Giętkowski, Wzory…, s. 4.

postanowienie WSA w Opolu z dnia 17 czerwca 2019 r.,

62 Por. E. Ura (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo
zatrudnienia…, s. 490. Na temat wymogu pouczenia por.

II SAB/Op 13/19, LEX nr 2682387.
59 Odmiennie A. Bocheńska, Uprawnienia…, s. 46.

także S. Patyra (w:) M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec

60 Bliżej zob. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna

(red.), Prawo…, s. 297; P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki

w prawie…, s. 65–67 z przywołaną tam literaturą.
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Odpis decyzji o nałożeniu kary upomnienia lub
zawiadomienie o ukaraniu powinny być doręczone
ukaranemu, a w razie upomnienia studenta także
organowi reprezentującemu samorząd studencki, albowiem – jak stanowi art. 312 ust. 2 p.s.w.n. – odwołanie do komisji dyscyplinarnej może wnieść oprócz
studenta samorząd studencki63. Zgodnie z art. 130
i art. 131 § 1 k.p.k. w zw. z art. 305 p.s.w.n. doręczenie pisma o ukaraniu nauczycielowi akademickiemu
winno nastąpić za potwierdzeniem odbioru, a dokonać
go może uprawniony pracownik uczelni albo operator
pocztowy (jest to standard przyjęty dla doręczania
pism, od których daty doręczenia biegną terminy)64.
W stosunku do studentów ten sposób doręczenia
należy wyprowadzić ze stosowanego per analogiam
§ 3 ust. 1 i 2 r.s.65
Upomnienie rektorskie nałożone na nauczyciela
akademickiego wykonalne jest z chwilą wydania decyzji o jego nałożeniu, co przejawia się w umieszczeniu
odpisu zawiadomienia o ukaraniu (ewentualnie decyzji
o ukaraniu) w aktach osobowych nauczyciela akademickiego. Świadczy o tym regulacja zawarta w art. 284
ust. 4 p.s.w.n., wedle której odpis zawiadomienia usuwa
się z tych akt w przypadku wydania przez sąd pracy, do
którego ukarany może się odwołać, orzeczenia o uchyleniu kary upomnienia. Zarządzenia zamieszczenia
zawiadomienia o ukaraniu w aktach osobowych dokonuje rektor na podstawie stosowanego per analogiam
§ 51 r.n.a. Z kolei w przypadku studentów, którzy od
decyzji o ukaraniu mogą się odwołać do komisji dyscyplinarnej, zastosowanie znajdzie § 32 ust. 1 r.s., zgodnie z którym do teczki akt osobowych studenta włącza
się prawomocne orzeczenie dyscyplinarne. Jeśli więc
w danej sprawie może zapaść prawomocne orzeczenie,
63 Por. P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…,
s. 871; J.M. Zieliński (w:) H. Izdebski, J.M. Zieliński, Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, Warszawa 2019,
s. 454.

nie można włączyć do akt osobowych studenta decyzji
poprzedzającej je, ale trzeba poczekać do wydania tego
orzeczenia. W konsekwencji jeśli zostanie w terminie
wniesione odwołanie od decyzji o wymierzeniu kary
upomnienia, decyzja ta nie podlega wykonaniu i nie
można jej włączyć (ściśle rzecz biorąc – jej odpisu)
do akt osobowych. Gdyby zaś odwołanie nie zostało
wniesione, po upływie terminu na jego wniesienie
decyzja o ukaraniu stałaby się prawomocna (por. per
analogiam § 25 ust. 5 r.s., dotyczący prawomocności
orzeczenia komisji dyscyplinarnej) i należałoby ją
włączyć do teczki akt osobowych studenta, stosując
w drodze analogii przywołany § 32 ust. 1 r.s.
Zamieszczenie odpisu zawiadomienia o ukaraniu
upomnieniem w aktach osobowych ukaranego nie
wpływa bezpośrednio na jego sytuację prawną na
uczelni. Upomnienie ma przede wszystkim charakter
kary honorowej i godzi w dobre imię ukaranego. Jest
też swego rodzaju ostrzeżeniem ukaranego, że musi
się on liczyć z konsekwencjami kolejnych naruszeń
swoich obowiązków. Pośrednio może jednak oddziaływać na status pracownika czy studenta. Fakt ukarania
może być przeszkodą w uzyskaniu pewnych korzyści
związanych z tym statusem, takich jak np. nagroda
rektora czy zajmowanie określonego stanowiska66.

6. Zatarcie ukarania

Ukaranie przez rektora, podobnie jak ukaranie
przez komisję dyscyplinarną, podlega po pewnym
czasie zatarciu, czyli uznanie go za niebyłe67. Karę
upomnienia nałożoną przez rektora na nauczyciela
akademickiego uważa się za niebyłą po roku od dnia
doręczenia zawiadomienia o ukaraniu, ale rektor może,
z własnej inicjatywy lub na wniosek zakładowej organizacji związkowej reprezentującej nauczyciela (trzeba
przyjąć, że jest to wniosek niewiążący68), uznać karę
66 Por. np. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna
w prawie…, s. 268–269 i 272. W przypadku nauczycieli

64 Por. P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 742.

akademickich pełnej niekaralności dyscyplinarnej (w tym

65 P. Wojciechowski ów sposób doręczenia wywodzi z odpo-

niekaralności karą upomnienia) wymaga się np. od członków

wiednio stosowanego art. 131 § 1 k.p.k., nie zauważając, że

rady uczelni, rektora i członków senatu (art. 20 ust. 1 pkt 4,

zakres odesłania do k.p.k. w art. 320 p.s.w.n. ograniczony

także w zw. z art. 24 ust. 1 i art. 29 ust. 4 p.s.w.n.).

jest tylko do spraw nieuregulowanych w odniesieniu do
postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec studentów (P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki
(red.), Prawo…, s. 871).

67 Por. P. Wojciechowski (w:) J. Woźnicki (red.), Prawo…, s. 742;
K. Banasik, Kara…, s. 129.
68 Por. E. Ura (w:) K.W. Baran (red.), Akademickie prawo
zatrudnienia…, s. 491.
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za niebyłą przed upływem tego terminu (art. 284 ust. 3
p.s.w.n.). W przypadku zaś uznania kary upomnienia
za niebyłą, odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się
z akt osobowych nauczyciela akademickiego (art. 284
ust. 4 p.s.w.n.).

że orzeczenie kary upomnienia przez komisję dyscyplinarną, a nie przez rektora, może być następstwem
tego, że wcześniej ani rektor, ani rzecznik dyscyplinarny nie rozpoznali prawidłowo, iż dany czyn jest
przewinieniem mniejszej wagi71. Pożądane byłoby

Zasady zatarcia ukarania tą samą karą
dyscyplinarną, a często nawet za takie
same czyny nie powinny być zróżnicowane
w zależności od tego, jaki organ ją orzekł.
Nie można nie zauważyć, że powyższa regulacja jest
niespójna z unormowaniem zatarcia ukarania karą
upomnienia orzekaną przez komisję dyscyplinarną.
Taką karę uznaje się za niebyłą po upływie 3 lat od dnia
jej wykonania (należy przyjąć, że dniem jej wykonania
jest dzień uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,
gdyż nałożenie tej kary nie wymaga dokonania żadnego
późniejszego aktu upomnienia69), jeżeli w tym okresie
osoba ukarana nie została ponownie ukarana dyscyplinarnie albo skazana przez sąd za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, przy czym
komisja dyscyplinarna, która orzekła karę, na wniosek ukaranego złożony nie wcześniej niż po upływie
2 lat od dnia wykonania kary, może postanowić o jej
zatarciu (art. 300 w zw. z art. 276 ust. 1 pkt 1 p.s.w.n.).
Inaczej jest zatem określony dzień, od którego liczy się
okres potrzebny do zatarcia ukarania, różna jest długość tego okresu, inne tryby wcześniejszego zatarcia
(także z urzędu lub tylko na wniosek), inne podmioty
uprawnione do wnioskowania o wcześniejsze zatarcie
i różne są możliwości zatarcia ukarania (ustawodawca
w art. 300 p.s.w.n. wprowadza pewne ograniczenia).
Nie powinno być tak, że zasady zatarcia ukarania
tą samą karą dyscyplinarną, a często nawet za takie
same czyny (komisja dyscyplinarna też może stwierdzić przewinienie mniejszej wagi70), zróżnicowane są
w zależności od tego, jaki organ ją orzekł, zwłaszcza

ich ujednolicenie, najlepiej według reguł z art. 300
p.s.w.n. Obecny stan prawny narusza mającą nawet
wymiar konstytucyjny (zob. art. 32 ust. 1 Konstytucji RP) zasadę równości wobec prawa. Uzasadnione
mogłoby być tylko przyznanie rektorowi, jako organowi stosującemu upomnienie retorskie, a nie komisji
dyscyplinarnej, uprawnienia do decydowania o wcześniejszym zatarciu ukarania tą karą. Problemu tego
nie ma natomiast na gruncie regulacji poświęconych
studentom. Zgodnie z art. 319 p.s.w.n. zatarcie wszystkich kar dyscyplinarnych następuje po upływie 3
lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu
(lub – per analogiam – decyzji rektora o wymierzeniu
kary upomnienia), z tym że organ, który orzekł karę
dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na wniosek
ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie roku
od uprawomocnienia się wspomnianego orzeczenia
(decyzji rektora).
Podsumowując, trzeba stwierdzić, że jakość przepisów regulujących upomnienie rektorskie pozostawia wiele do życzenia. Stosunkowo dużo jest w nich
niespójności, niejednoznaczności czy niedpowiedzeń i mogą powodować istotne problemy w praktyce.
Z pewnością nie powinny być one zbyt rozbudowane,
bo nie odpowiadałoby to charakterowi upomnienia
rektorskiego jako uproszczonej formy reakcji dyscyplinarnej, ale można byłoby oczekiwać od ustawodawcy
pewnego ich udoskonalenia.

69 Por. K. Banasik, Kara…, s. 130.
70 Bliżej zob. tamże, s. 128.
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The article discusses the theoretical (conceptual) possibility to make settlements between a tax authority and a party in tax proceedings. It is argued that
such settlements, conceived of as a process (pragmatic sense) and as a result of
this process (apragmatic sense), are compatible with the model of tax proceedings. The conditions of their compatibility are threefold: first, the adoption of
specific concept of a ‘settlement’ (and the underlying concept of a ‘dispute’);
second, making settlements in a way compliant with the binding law (both
substantive and procedural); third, conducting settlements on the basis of ‘argumentative’ model, i.e., one oriented towards legality and respecting rules of
fair discourse. Ultimately, settlements satisfying the above conditions consist in
the exchange of views concerning the merits of the case between a tax authority
and a party, which favours rather than threatens the realisation of principles
of tax procedure.
Słowa kluczowe: alternatywne metody rozwiązywania sporów,
postępowanie podatkowe, spór, uzgodnienia
Key words: ADR, tax proceedings, dispute, settlements
https://doi.org/10.32082/fp.5(67).2021.343

1. Wprowadzenie

wych1. Oparte na porozumieniu

Od dość długiego czasu w literaturze dogmatycznoprawnej
dostrzega się i promuje obecność
w procedurach podatkowych elementów konsensualnego, porozumiewawczego czy horyzontalnego determinowania istnienia
i wymiaru powinności podatko-
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1 Zob. zwłaszcza B. Brzeziński, Elementy uznania administracyjnego,
wyboru i porozumienia w polskim
prawie podatkowym (w:) J. Głuchowski (red.), Studia podatkowe,
Toruń 1991; P. Pietrasz, J. Siemieniako, E. Wróblewska, Czynniki
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metody rozwiązywania sporów w sferze prawa publicz- cji – zwłaszcza w jej postaci wertykalnej, tj. między
nego są z jednej strony znakiem czasu – od dawna mówi stroną a organem administracji – jest zróżnicowany,
się bowiem o „dominującej linii ewolucyjnej w rozwoju rozpięty między biegunami; z jednej strony realizuje
prawa”, jaką jest „droga od koncepcji prawa jako roz- ona postulaty doktryny7, z drugiej – bywa przyjmokazu i techniki […] do koncepcji prawa jako rozmowy”2, wana ze sceptycyzmem8, a nawet poddawana miażz drugiej – budzą niesłabnące kontrowersje, według dżącej krytyce9.
słów Adama Nity: „wątpliwości, a nawet sprzeciw”3.
W praktyce w toku postępowania podatkowego
Kontrowersje te zyskują nowy, bardziej bezpośredni obecnie już odbywają się uzgodnienia między organem
i praktyczny wymiar wraz z propozycją ustanowienia podatkowym a stroną tego postępowania. Pogląd o nieinstytucji umowy podatkowej i mediacji podatkowej, zgodności tych uzgodnień z modelem postępowania
przewidzianych w rządowym projekcie ustawy – Ordy- podatkowego – zakładając normatywny charakter tego
nacja podatkowa z dnia 4 czerwca 2019 r.4. Instytucje modelu10 – oznaczałby, że praktyka ta jest niezgodna
te nie mają swoich odpowiedników w obowiązują- z prawem. Z taką konstatacją trudno się zgodzić11;
cej Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
koncepcji modyﬁkacji postępowania administracyjnego
podatkowa5 (o.p.). Propozycja ich wprowadzenia jest
powołanego decyzją nr 8 Prezesa Naczelnego Sądu Adminiprzełomowa. Postuluje się bowiem tym samym norstracyjnego z dnia 10 października 2012 r. – zob. J. Wegnermatywizację uzgodnień między organem podatko-Kowalska, Mediacja (art. 13, art. 96a–96g) (w:) Z. Kmieciak
wym a podatnikiem dokonywanych w samym „sercu”
(red.), Raport zespołu eksperckiego z prac w latach 2012–2016.
procedury podatkowej: w jurysdykcyjnym postępoReforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa
waniu podatkowym, i to bez ograniczenia zakresu
2017, s. 73–82. W sprawie tego, jak ostatecznie uchwalony
przedmiotowego tych uzgodnień.
tekst różni się od propozycji zespołu, zob. J. Wegner-KowalJednym z obszarów wątpliwości jest przystawalność
ska, Mediacja w sprawach administracyjnych – pytania
uzgodnień do modelu procedury administracyjnej
i wątpliwości, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 6, s. 40–53. Zob. także monografię:
(podatkowej). Wątpliwości tego rodzaju są zgłaszane
A. Kocot-Łaszczyca, G. Łaszczyca, Mediacja w ogólnym
w odniesieniu do postępowania administracyjnego.
postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2018.
Od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje bowiem regula7 Zob. zwłaszcza Z. Kmieciak, Mediacja i koncyliacja w prawie
cja mediacji administracyjnej (rozdział 5a Działu
administracyjnym, Kraków 2004, m.in. s. 173 i n.
II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postę8 Ideę takiej mediacji ze sceptycyzmem przyjmuje W. Federpowania administracyjnego6). Odbiór tej instytuczyk, Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądo-

zmniejszające rolę władczych form działania administracji

woadministracyjnym, Warszawa 2013, passim – por. np.

skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Warszawa–

s. 277: „systemowe uwarunkowania prawa administarcy-

Białystok 2013; A. Nita, Porozumienia w prawie podatkowym.

jengo – zarówno regulacji materialnoprawnych, jak i pro-

Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej,

ceduralnych – stanowią naturalne ograniczenia możliwości

Warszawa 2014.

wykorzystania mediacji jako środka rozwiązywania sporów

2 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa.
Prawo w toku przemian, Warszawa 2004, s. 163.
3 A. Nita, Porozumienia…, „Wstęp”, LEX/el.

w tej dziedzinie prawa”.
9 Przykładowo, R. Suwaj pisze o „fundamentalnym konflikcie
celów mediacji z istotą polskiego postępowania admini-

4 Zob. druk sejmowy nr 3517, VIII kadencja, http://www.sejm.

stracyjnego” (R. Suwaj, Mediation as a new form of settling

gov.pl/Sejm9.nsf/page.xsp/archiwum (dostęp 16.03.2020 r.);

administrative matters in Poland, „Przegląd Ustawodawstwa

dalej jako: projekt Ordynacji podatkowej. Dokument ten

Gospodarczego” 2019, t. 72, nr 12, s. 18–26).

jest oparty na projekcie przygotowanym przez Komisję

10 To założenie jest nieoczywiste.

Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego pod prze-

11 Radykalizmem charakteryzuje się w tym względzie pogląd
R. Suwaja, który utożsamia brak wyrażonej explicite pod-

wodnictwem prof. dr hab. L. Etela.
5 T.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.; dalej jako: O.p.

stawy prawnej do uzgodnień ze stroną z bezprawnością

6 T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.; dalej jako: k.p.a. Pier-

takich uzgodnień (i odpowiedzialnością karną za ich doko-

wotna propozycja pochodziła od zespołu do opracowania
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prima vista, jest ona nieprzekonująca. Właściwym
pytaniem nie jest: czy uzgodnienia są możliwe, ale jak
są możliwe. Trzeba zatem postanowić „kantowskie”
pytanie o warunki możliwości prowadzenia uzgodnień
między organem podatkowym a stroną.
Celem tego artykułu jest przedyskutowanie teoretycznej (pojęciowej) możliwości takich uzgodnień
w ramach postępowania podatkowego i z poszanowaniem jego modelu. Po przedstawieniu charakterystyki modelu postępowania podatkowego (pkt 2)
odniosę pojęcie „uzgodnienia” do ustaleń teoretycznych Michała Araszkiewicza i Krzysztofa Płeszki – jako
owocu najbardziej dojrzałej refleksji teoretycznopraw-

co do prawa podatkowego, jak i (zwłaszcza) prawa
administracyjnego (materialnego i procesowego)12.

2. Model postępowania podatkowego

Opisując model postępowania podatkowego, za
własne przyjmuję kanoniczne ustalenia doktrynalne.
Na użytek tego tekstu przyjmuję rozumienie postępowania podatkowego sensu strictissimo – jako procedury jurysdykcyjnej w typie administracyjnoprawnym
uregulowanej w dziale IV o.p. Jak pisze Piotr Pietrasz,
postępowanie podatkowe w wąskim rozumieniu to
„ciąg czynności organów administracji skarbowej,
stron i uczestników postępowania, podejmowanych

Całość rozważań prowadzi do wniosku, że uzgodnienia
(w znaczenia pragmatycznym i apragmatycznym)
między organem podatkowym a stroną mieszczą
się w modelu postępowania podatkowego.
nej w obszarze alternatywnych metod rozwiązywania
sporów (pkt 3). Następnie będę argumentować, że
model postępowania podatkowego nie nakłada ograniczeń na przedmiot dokonywanych w tym postępowaniu przez organ podatkowy i stronę uzgodnień,
natomiast nakłada takie ograniczenia na pole tych
uzgodnień (pkt 4) i jednostronnie (tj. dla organu podatkowego) determinuje model uzgodnień (w znaczeniu
pragmatycznym) – właściwy jest model argumentacyjny zorientowany na legalność (pkt 5). Wreszcie
krótko scharakteryzuję relację, w jakiej uzgodnienia
między organem podatkowym a stroną pozostają do
zasad postępowania podatkowego (pkt 6).
Uzgodnienia w znaczenia pragmatycznym i apragmatycznym między organem podatkowym a stroną
mieszczą się w modelu postępowania podatkowego.
Brak więc teoretycznych przeszkód do ich normatywizacji (pozytywizacji) według propozycji zawartej
w projekcie ordynacji podatkowej.
Rozważania podjęte w tym artykule są inspirowane
wątpliwościami sformułowanymi w literaturze – tak

w celu załatwienia indywidualnej sprawy podatkowej
przez wydanie zewnętrznego aktu administracyjnego,
czyli decyzji podatkowej, bądź też w celu weryfikacji
takiej decyzji, a zatem jurysdykcyjnemu postępowaniu
podatkowemu, uregulowanemu w dziale IV o.p.”13.
12 Ze względu na zbieżność modelu postępowania administracyjnego z modelem postępowania podatkowego opinio
communis doktryny prawa podatkowego głosi, że do celów
analiz procedury podatkowej można wykorzystywać ustalenia doktrynalne poczynione na gruncie procesowego prawa
administracyjnego – por., ex multis, P. Pietrasz (w:) L. Etel
(red.), System prawa finansowego, t. 3, Prawo daninowe,
rozdz. 7.4. „Realizacja zobowiązań podatkowych w ramach
jurysdykcyjnego postępowania podatkowego”, pkt 7.4.3.1
„Zagadnienia ogólne”, s. 714, B. Brzeziński, W. Nykiel, Uwagi
o treści i zakresie pojęcia „procedura podatkowa” (w:) Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź
2004, s. 54.
13 P. Pietrasz (w:) L. Etel (red.), System…, s. 713. Z kolei postępowanie podatkowe w szerokim ujęciu to „wszelkie rodzaje
aktywności uczestników stosunku podatkowoprawnego,
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W doktrynie prawa podatkowego panuje zgoda co do
Model postępowania podatkowego, scharakterytego, że ukształtowany przepisami zawartymi w tym zowany powyżej, traktuję dalej jako dany – badając
dziale model postępowania podatkowego odpowiada możliwość wpisania weń uzgodnień między organem
modelowi postępowania administracyjnego. Postępo- podatkowym a stroną.
wanie podatkowe „w swoim kształcie odpowiada […]
ogólnemu postępowaniu administracyjnemu. W istocie 3. Pojęcie „uzgodnienia” a schemat
rzeczy jest to postępowanie administracyjne w spra- pojęciowy M. Araszkiewicza i K. Płeszki
wach zobowiązań podatkowych”14.
„Uzgodnienie” to słowo języka powszechnego, które
Jako cechujące ten model elementy istotne z punktu jest – jak sądzę – zrozumiałe bezpośrednio. W kontekwidzenia analizy należy wskazać:
ście prawnym należy przyjąć za Zbigniewem Kmiecia1. niekontradyktoryjny (inkwizycyjny) charakter: kiem, że „[…] uzgodnienie to tyle, co doprowadzenie
formalnie rzecz biorąc, postępowanie to jest nie- do zgody w kwestiach prawnych, porozumienie się
sporne – organ prowadzący postępowanie nie w nich przez legitymowane do działania podmioty”16.
jest przeciwnikiem procesowym strony;
Posługując się klasycznym rozróżnieniem szkoły lwow2. formalna nadrzędność organu prowadzącego sko-warszawskiej, można wyróżnić uzgodnienie jako
postępowanie nad stroną, wyrażający się w sta- czynność: akt dochodzenia do takiej zgody (uzgodnietusie tego organu jako „gospodarza” postępowa- nie w znaczeniu pragmatycznym) oraz uzgodnienie
nia oraz w kompetencji do zakończenia postę- jako wytwór tej czynności: to, co zostało uzgodnione,
powania decyzją podatkową (administracyjną): tj. stało się przedmiotem zgody (uzgodnienie w znaindywidualnym aktem administracyjnym, jed- czeniu apragmatycznym).
nostronnym władczym rozstrzygnięciem o praPojęcie „uzgodnienia” jest centralne dla instytucji
wach i obowiązkach podatnika (obywatela)15.
przewidzianych w projekcie ordynacji podatkowej:
3. obowiązywanie zasad postępowania podatko- umowy podatkowej i mediacji (zob. rozdziały 10 i 11
wego, w tym zasady praworządności i zasady Działu III projektu). Zgodnie z art. 411 § 1 i 2 projektu
prawdy obiektywnej (materialnej).
„[o]rgan podatkowy i strona mogą, po dokonaniu
uzgodnień, zawrzeć umowę podatkową”, a „[u]mowa
podatkowa zostaje zawarta w granicach prawa przez
a także innych podmiotów, które wiążą się z realizacją, przyjęcie przez organ podatkowy oraz stronę ustaleń” –
w tym także przymusową, zobowiązania podatkowego
dalej w przepisie podano niewyczerpujący, przykła(tamże, s. 709). Por. także B. Brzeziński, W. Nykiel, Uwagi… dowy katalog przedmiotów ustaleń. Zgodnie z art. 413
14 P. Pietrasz (w:) L. Etel (red.), System…, s. 713. W sprawie
§ 1 i n organ podatkowy jest, co do zasady, związany
klasyfikacji tego postępowania jako administracyjnego
ustaleniami wynikającymi z umowy podatkowej. Jest
postepowania szczególnego por. także B. Adamiak, J. Bornimi związany w szczególności przy wydawaniu decyzji
kowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministrapodatkowej kończącej postępowanie. Umowa podatcyjne, Warszawa 2009, s. 89. Zob. także np. S. Presnarowicz
kowa nie zastępuje więc – według projektu – decy(w:) L. Etel (red.), System…, rozdz. 7.4.3.7 „Rozstrzygnięcia
zji podatkowej (jej zawarcie nie jest alternatywnym
w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym”, s. 773–782 –
sposobem zakończenia postępowania podatkowego).
w sprawie decyzji podatkowej jako decyzji administracyjnej.
Z kolei stosownie do art. 415 § 1 projektu „[w] przy15 Nierówność (nierównorzędność) podmiotów postępowania
padkach,
w których może być zawarta umowa podatpodatkowego: organu prowadzącego to postępowanie oraz
kowa
i
w
celu
doprowadzenia do jej zawarcia, może
jego strony jest procesowym odpowiednikiem charakteryzostać
przeprowadzona
mediacja”. Umowa podatkowa
styki materialnoprawnego stosunku podatkowoprawnego –
jako
instytucja
procesowa
jest więc „zagnieżdżona”
nierównorzędności jego stron,w której ramach dłużnik
podatkowy jest podporządkowany wierzycielowi podatko- w instytucji mediacji podatkowej. W rezultacie pojęcie „uzgodnienia” jest osiowe dla obu proponowanych
wemu (por., ex multis, A. Nita, Stosunek podatkowoprawny
(w:) N. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje.
Funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 14–21).
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w projekcie metod konsensualnego rozwiązywania sporów podatkowych (sporów w sprawach podatkowych)17.
Jak możliwe w toku postępowania podatkowego są
uzgodnienia między organem podatkowym a stroną?
Informatywna w tym względzie – bo w sposób rygorystyczny artykułująca i sankcjonująca prawdopodobne
intuicje stojące za przekonaniem o napięciu między
modelem postępowania podatkowego (administracyjnego) a uzgodnieniami – jest analiza pojęciowa przeprowadzona przez M. Araszkiewicza i K. Płeszkę w tekście Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów18.
Autorzy konstruują ogólny schemat pojęciowy
użyteczny do zrozumienia mediacji. Definiują m.in.
„konflikt”, „sprawę” i „spór”. Konflikt mianowicie to
‘sytuacja, w której 1) uczestniczą co najmniej dwa
podmioty, 2) których zbiory preferowanych stanów
rzeczy są niezgodne’19. Sprawa w szerokim znaczeniu to ‘sytuacja, w której przynajmniej jeden podmiot
podejmuje działania mające na celu wprowadzenie
tranzycji (polegające np. na realizacji, zachowaniu,
usunięciu czy też unicestwieniu określonego stanu
rzeczy), która dotyczy jakiegokolwiek innego podmiotu […]’20. Sprawa w ścisłym znaczeniu (sprawa
proceduralna) to ‘taka sprawa, w której przynajmniej
jeden z uwikłanych weń podmiotów jest organem wła17 Nie wnikam w to, czy trafne jest określanie konsensualnych metod rozwiązywania sporów jako „alternatywnych”.
Pojęcie ADR jest „notoryjnie wieloznaczne” (L. Morawski,
Główne problemy…, s. 230; jest to konstatacja przewijająca
się w literaturze dotyczącej tych metod).
18 M. Araszkiewicz, K. Płeszka, Pojęcie alternatywnego rozwiązywania sporów (w:) M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękała,
K. Płeszka (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017, s. 45–162. Autorzy ci pojmują alternatywność
jako „stopniowe uchylanie, w różnym zakresie, zasad opisujących materialny model sądowego stosowania prawa” (tamże,
s. 127). Nie ma podstaw, by uznawać umowę podatkową
i mediację podatkową według projektu Ordynacji podatkowej
za wymagające „uchylenia” jakichkolwiek zasad opisujących
model postępowania podatkowego. Zarazem – trzeba przyznać – instytucje te zostały ukształtowane w sposób odbie-

dzy kompetentnym do podejmowania określonych
czynności, w szczególności do prowadzenia sprawy
jako organ procesowyְ ֦ ’21. Spór natomiast to ‘sprawa,
w której podmioty w nią uwikłane posiadają rozsądną
przestrzeń wyboru możliwych rezultatów (tj. stanów
rzeczy dostępnych z perspektywy początkowego stanu
rzeczy), przy czym wybór ten nie jest całkowicie jednostronny, […] określenie rezultatu nie leży wyłącznie
w gestii jednego podmiotu’22.
Araszkiewicz i Płeszka wskazują następnie postępowanie administracyjne jako przykład układu, w którym występuje „sprawa w ścisłym znaczeniu”, „realny
konflikt”, jednak „brak miejsca na spór” – jest to (w ich
nomenklaturze) tzw. „sprawa z ograniczeniami”23.
Jak piszą, spór występuje w obrębie niektórych spraw
proceduralnych, ale nie wszystkich. Jednym z dwóch
powodów tego ograniczenia jest to, że „nawet jeśli
sprawa proceduralna (w ścisłym znaczeniu) dotyczy
rzeczywistego konfliktu, nie będzie traktowana jako
spór, ponieważ albo:
1. zbiór rozwiązań jest wyznaczony przez prawo
w ścisły sposób, albo
2. określenie wyniku sprawy leży w wyłącznej
kompetencji jednego podmiotu (zazwyczaj organu rozstrzygającego sprawę)”24.
Tak rozumiany spór nie występuje w postępowaniu typu administracyjnego, w tym w postępowaniu
podatkowym. W postępowaniu tego typu spełnione
są oba warunki wyłączające – w świetle powyższej
definicji – możliwość uznania, że między organem
podatkowym a stroną dochodzi do sporu. W obrębie
sieci pojęć wyznaczonych przez wspomnianych autorów teza ta jest prawdziwa.
Ogólnie, na tle schematu pojęciowego Araszkiewicza i Płeszki rysują się trzy możliwości teoretycznego
„otwarcia” postępowania podatkowego na uzgodnienia.
Po pierwsze, można zaobserwować i przyjąć, że
uzgodnienia mogą być dokonywane w sytuacji braku
sporu, a nawet braku konfliktu (w podanym wyżej
rozumieniu). Pojęcie „uzgodnienia” językowo nawiązuje do „zgody”; jak podaje Słownik języka polskiego

gający od paradygmatu (prototypu) alternatywnej metody
rozwiązywania sporów (opisanego przez Araszkiewicza

21 Tamże, s. 97.

i Płeszkę).

22 Tamże, s. 97.

19 Tamże, s. 90.

23 Tamże, s. 104.

20 Tamże, s. 97.

24 Tamże, s. 99–100.
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PWN, uzgodnić – uzgadniać to ‘uczynić zgodnym mamy przecież zawsze do czynienia z jakimiś pytaz czymś’. Jak się wydaje, używanie tego pojęcia sugeruje niami i z jakimiś możliwymi odpowiedziami – przewięc możliwość niezgody, jednak – co ważne – go nie strzeń między interpretacyjnym pytaniem i możpresuponuje ani nie implikuje. Innymi słowy, można liwymi odpowiedziami na to pytanie jest właśnie
mówić o uzgodnieniu niepoprzedzonym sporem. «przestrzenią negocjacyjną»”26. To bowiem dopiero
Można mówić zwłaszcza o uzgodnieniu niepoprze- w toku rozmowy (czyli: w toku uzgodnień) podmioty
dzonym rzeczywistym sporem, a uwarunkowanym pozostające w sporze dochodzą – jednostronnie lub
tylko sporem potencjalnym (np. potencjalnym sporem wspólnie – do wniosku co do tego, jakie jest poprawne
między organem podatkowym a stroną, do którego rozstrzygnięcie. Można wnosić, że to, co czyni przydojdzie przed sądem administracyjnym w sytuacji padek „trudnym”, to nie (bądź: niekoniecznie) liczba
wydania wobec niej niesatysfakcjonującej jej decyzji możliwych dopuszczalnych (uzasadnialnych, prawnie
podatkowej).
legitymowanych) rozstrzygnięć przypadku – tj. fakt,
Ten zabieg – choć od razu usuwający kłopot z pogo- że owych rozstrzygnięć jest więcej niż jedno – lecz
dzeniem uzgodnień z charakterystyką postępowania stopień trudności w osiągnięciu rozstrzygnięcia.
podatkowego – nie wydaje się jednak właściwy. Zabieg
Warto zwrócić uwagę, że także w przypadku, gdy
ów jest bowiem aż nazbyt łatwy. W realiach proce- spór między organem podatkowym a stroną postędur podatkowych do uzgodnień dochodzić będzie powania podatkowego toczy się już formalnie, tj. po
bowiem często (a nawet z reguły) tam, gdzie niezgoda zaskarżeniu decyzji wydanej w II instancji do sądu
taka wystąpi – rozumiana jako rozbieżność stanowisk administracyjnego, spór ten może dotyczyć, i w więkorganu podatkowego oraz strony. Uzgodnienia niepo- szości przypadków rzeczywiście dotyczy, zagadnień
przedzone (potencjalnym lub rzeczywistym) sporem prawem zdeterminowanych. Byłoby nienaturalne
czy konfliktem są być może „niewinne”, niebudzące uznawać – jak wynika z zastosowania podanej definizastrzeżeń z punktu widzenia modelu postępowania cji – że w przypadku zawiązania się w sposób formalny
podatkowego, są jednak także obarczone wadą wąt- sporu sądowego faktycznie brak „sporu”.
pliwej użyteczności.
Można uchylić także drugi warunek: uznać, że spór
Po drugie, można uchylić warunki nałożone w przy- występuje, mimo że – zgodnie z modelem postępowatoczonym schemacie pojęciowym na „spór”. Warunki nia podatkowego – organ podatkowy ma kompetencję
te są bowiem rygorystyczne; nie są także niewątpliwe do rozstrzygnięcia sprawy podatkowej, czyli do jedz punktu widzenia jednego z założeń metodologicznych nostronnego, władczego zdeterminowania sytuacji
analizy pojęciowej autorów: że „rezultaty analizy nie prawnej podatnika. Zarówno bowiem organ prowapowinny naruszać ważnych intuicji audytorium […]”25. dzący postępowanie, jak i strona tego postępowania,
Można zatem uchylić pierwszy warunek – uznać, że są podporządkowane prawu. Ta nadrzędność prawa
spór (prawny) występuje także w przypadku, gdy zbiór oznacza, że w pewnym sensie – a jest to sens moim
rozwiązań jest wyznaczony przez prawo w ścisły spo- zdaniem podstawowy z punktu widzenia legalizmu –
sób. Spór można toczyć także o to, co zdeterminowane relacja organu podatkowego i strony do porządku
bez reszty prawem (nie przesądzając, czy prawdziwa prawnego jest taka sama; jest to relacja podległości.
jest teza, że odpowiedź na każde pytanie prawne jest To stwarza wspólną platformę, na której może być
ściśle prawem określona, tj. dworkinowska teza o tzw. między nimi prowadzony spór prawny.
one right answer). Nie sposób bowiem zgodzić się
Nie jest to myśl nowa. Dostrzegając, że stosunki
z Bartoszem Brożkiem i Jerzym Stelmachem, iż „[g] prawne w prawie podatkowym mają charakter właddybyśmy przyjęli pogląd o jedynym właściwym roz- czy, charakterystyczny dla prawa publicznego – co
strzygnięciu, wówczas rozważania na temat negocjacji oznacza nierównorzędność pozycji prawnej organu
prawniczych traciłyby sens. W przypadkach trudnych podatkowego i podatnika – B. Brzeziński czyni ważne
25 Tamże, s. 73. Autorzy zakładają, że zaproponowane przez
nich definicje są regulujące.
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zastrzeżenie. „Nierównorzędność stron stosunku prawnego nie oznacza bynajmniej, że ten podmiot, który
ma uprawnienie do kształtowania sytuacji prawnej
innego podmiotu, może czynić to w sposób dowolny.
Zazwyczaj jest wręcz przeciwnie: to normy prawne
determinują zakres obowiązków podmiotu podporządkowanego, a uprawnienia podmiotu mającego
pozycję nadrzędną w stosunku prawnym aktualizują się w szczególności wówczas, gdy podmiot podporządkowany nie wykonuje swoich obowiązków.
Uprawnienia te są bez reszty określone przez normy
prawne”27. W konsekwencji – można dodać – nadrzędność organu podatkowego nad stroną ma charakter
czysto formalny28.
Po trzecie, można zachować definicje Araszkiewicza i Płeszki, lecz zarazem przyjąć, że uzgodnienia
są dokonywane w przypadku wystąpienia konfliktu
(niebędącego sporem) między organem podatkowym
a stroną oraz sprawy w ścisłym znaczeniu. Autorzy
sami zaznaczają, że „w postępowaniu podatkowym
podatnik może pozostawać w konflikcie (zgodnie
z wyżej sformułowaną definicją) z organem administracji podatkowej”29. Istnienie konfliktu, również
takiego, któremu nie towarzyszy spór w znaczeniu
formalnym, wydaje się wystarczające do tego, by zrozumiałe i sensowne było prowadzenie uzgodnień30.
27 B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Toruń
2001, s. 102–103. Przeciw eksponowaniu stosunku nierówności i podporządkowania zachodzącego między organem

Druga i trzecia ze wskazanych wyżej możliwości
pojęciowych stoją otworem. Obie te możliwości usuwają pojęciową przeszkodę w uznaniu dopuszczalności dochodzenia do zgody (czynienia uzgodnień)
w ramach postępowania podatkowego. Mają zarazem
tę zaletę, że (w istocie zgodnie z założeniem metodologicznym Araszkiewicza i Płeszki) dobrze odpowiadają
intuicjom teoretyków i praktyków prawa podatkowego.
Ci bowiem – bez uszczerbku dla opisanego w pkt 2,
powszechnie uznawanego za obowiązujący, modelu
postępowania podatkowego – dostrzegają i stawiają
akcent na agonistyczny charakter tego prawa.
Powszechnie obserwowana jest bowiem natura
prawa podatkowego jako „prawa sporów”31. Znany jest
fakt, że w postępowaniu podatkowym organ podatkowy pełni podwójną rolę: organu prowadzącego
postępowanie (jak zwykło się mówić, „gospodarza”
tego postępowania) oraz podmiotu materialnoprawnego stosunku podatkowoprawnego, będącego wierzycielem podatkowym32. Prawdą w odniesieniu do
postępowania podatkowego pozostaje spostrzeżenie
Z. Kmieciaka, że prowadzący postępowanie organ
administracji „jest […] gospodarzem procesu i kieruje
jego przebiegiem”, ale zarazem jest „zaangażowany
materialnie w sprawę, którą rozstrzyga” – wydając akt
kończący postępowanie, występuje więc jako iudex
in causa sua33. Ta dwoistość powoduje, że – jak się
również powszechnie zauważa – w jednej ze swoich
(tamże, s. 104). Uwaga ta prawdopodobnie trafnie wyraża

administracji a stroną wypowiada się także Z. Kmieciak

pogląd wielu przedstawicieli doktryny prawa administracyj-

(szeroko powołując poglądy doktryny prawa administra-

nego, nie wyjaśnia jednak, dlaczego pogląd ten miałby być

cyjnego); por. tenże, Mediacja…, s. 89–90.
28 Znamienne, jak różnie można w tej mierze rozkładać akcenty.

słuszny (moim zdaniem – nie jest, a zwłaszcza nie wynika
z opracowanego przez autorów schematu pojęciowego).

Por. W. Federczyk, Mediacja…, s. 69: „Chociaż obie strony

31 B. Brzeziński, Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń

stosunku administracyjnoprawnego są podporządkowane

2008, s. 245. Podobnie J. Pustuł, Rozwiązywanie sporów

prawu, to jednak w relacji tej podmiot administrujący ma

podatkowych (w:) B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe.

pozycję nadrzędną i może jednostronnie rozstrzygać sprawę”.

Teoria, instytucje, funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 369–370.

29 M. Araszkiewicz, K. Płeszka, Pojęcie…, s. 95. Nie są jednak

32 Por. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2004, s. 267;

w pełni konsekwentni – w innych miejscach tekstu wydają

P. Pietrasz (w:) L. Etel (red.), System…, s. 716 (przy czym

się uznawać za konflikt tylko ten, który wyraził się formalnie

autor ten pisze o „co najmniej” podwójnej roli – organ

w złożeniu środka zaskarżenia.

podatkowy może bowiem występować także w trzeciej roli:

30 „Inkorporacja alternatywnych form do sytuacji typu T7

organu egzekucyjnego).

[tj. w tzw. „sprawach z ograniczeniami” – takich, w których

33 Z. Kmieciak, Mediacja…, s. 86–87. Auto cytuje słowa

występują: sprawa w ścisłym znaczeniu, realny konflikt, brak

J. Łętowskiego, iż organ administracji „jest zarówno stroną,

miejsca na spór] zazwyczaj generuje trudności, a często

jak i decydującą instancją”. Por. także J. Pustuł, Rozwiązy-

uważana jest za niemożliwą ze względów systemowych”

wanie…, s. 383.
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ról organ podatkowy ma interes w określonym rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.
Natężenie sporów w prawie podatkowym wydaje się
przekraczać to charakterystyczne dla prawa administracyjnego w ogóle. Jest to zwłaszcza pochodną faktu,
że organ podatkowy z jednej a podatnik z drugiej
strony mają przeciwstawne interesy finansowe34. Jak
pisze P. Pietrasz, „[…] organ podatkowy obowiązany
jest z urzędu do ochrony, oprócz interesu publicznego,
także interesu indywidualnego. Należy jednak zdawać
sobie sprawę z faktycznej sprzeczności tych interesów.
[…] Wskazana sprzeczność polega, ogólnie mówiąc,
na tym, że organ podatkowy chciałby brać więcej
podatków niż podatnik chciałby płacić”35.
Dodatkowo w prawie podatkowym krystalizacja
stanowisk może formalnie nastąpić stosunkowo wcześnie, gdyż jeszcze przed wszczęciem postępowania
podatkowego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy postępowanie to zostaje poprzedzone kontrolą podatkową.
Zgodnie z art. 291 § 4 o.p. kontrola podatkowa kończy się wydaniem protokołem kontroli, w którym
kontrolujący zawierają m.in. „ocenę prawną sprawy
będącej przedmiotem kontroli” (art. 290 § 2 pkt 6a
o.p.). Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia,
wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe
(art. 291 § 1 O.p.). Już na tak wczesnym etapie mogą
zatem zostać zarysowane i zakomunikowane drugiej
stronie stanowiska w sprawie. To także wydaje się
zwiększać antagonistyczny i agonistyczny charakter
procedur podatkowych.
Sumując zatem: uzgodnienie między organem prowadzącym postępowanie a stroną w toku postępowania podatkowego niekoniecznie jest (nie musi być)
poprzedzone niezgodą (konfliktem lub sporem między
nimi). Uznanie, że może być ono poprzedzone niezgodą
(konfliktem lub sporem), koresponduje z odpowiednim rozumieniem użytych pojęć, w tym zwłaszcza
pojęcia „sporu”.

Na potrzeby dalszych rozważań podążam drugą
z trzech wskazanych wyżej dróg, tj. – w opozycji do
rozumienia proponowanego przez Araszkiewicza
i Płeszkę i przez rewizję ich schematu pojęciowego –
przyjmuję szersze rozumienie sporu36. Przyjmuję,
że spór między podmiotami zachodzi zawsze wtedy,
gdy mają one i wyrażają różniące się od siebie stanowiska w przedmiocie ważnym dla ich obu37. Spór
tak rozumiany może wystąpić w toku postępowania
podatkowego między organem podatkowym a stroną
i zostać zażegnany poprzez uzgodnienia w ramach
postępowania podatkowego. Z chwilą zaskarżenia
decyzji podatkowej do sądu administracyjnego następuje natomiast formalizacja i instytucjonalizacja tego
sporu38 – sporu, który jednak zaistniał wcześniej39.

36 Szerokie rozumienie sporu (prawnego) jest przyjęte także
przez autorów podpisujących się pod definicją, zgodnie
z którą „[p]ojęcie sporu prawnego utożsamiane jest ogólnie
z sytuacją, w której jedna ze stron występuje z roszczeniem,
skargą, żądaniem lub prawnie relewantnym twierdzeniem,
które druga strona kwestionuje” (por. Z. Kmieciak, Mediacja…, s. 15; L. Morawski, Główne…, s. 44; W. Federczyk,
Mediacja…, s. 44).
37 „Wyrażają” – przyjmuje się tu, że spór nie może być ukryty.
„Jawność społeczna” została wskazana jako cechą, która
odróżnia spór od konfliktu, m.in. w A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007, s. 20
i 22; A. Kalisz, Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu
prawa, Warszawa 2016, s. 45; por. także Z. Kmieciak, Mediacja…, s. 17: „[…] konflikt międzyludzki jest stanem napięcia
pomiędzy dwiema lub więcej osobami albo grupami, które
mają sprzeczne cele”.
38 Por. tamże, s. 121.
39 Rozstrzygnięcia w tej materii powinny szanować intuicje,
są jednak w dużej mierze konwencjonalne. Możliwym
alternatywnym zabiegiem definicyjnym jest wyróżnienie „sporu tout court” od „sporu prawnego”. Ten pierwszy, zachodzący faktycznie, jest możliwy także w trakcie
postępowania podatkowego. Ten drugi, tj. spór prawny
(formalny) powstaje dopiero z chwilą zaskarżenia decyzji

34 Mają także interes wspólny: jest nim zgodność rozlicze-

podatkowej wydanej w II instancji do sądu administracyj-

nia podatnika z prawem. Zob. H. Filipczyk, O elementach

nego. Wystąpienie „sporu tout court”, czy też „sporu w sze-

negocjacyjnych w sporach między podatnikami a organami

rokim znaczeniu” jest wystarczające do uprawomocnienia

podatkowymi, Toruński Rocznik Podatkowy 2011, s. 141–162.

uzgodnień – uzasadnienia ich możliwości oraz celowości

35 P. Pietrasz (w:) L. Etel (red.), System…, s. 720.
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4. Uzgodnienia na tle modelu postępowania
podatkowego – niezdeterminowany
przedmiot, zdeterminowane pole uzgodnień

Źródłem nieporozumień dotyczącym rzekomego
braku możliwości dokonywania uzgodnień w toku
postępowania podatkowego lub też niezwykle wąskiego
zakresu takich uzgodnień wydaje się zamęt pojęciowy.
W obliczu tego zamętu zasadne jest odróżnienie przedmiotu uzgodnień od pola uzgodnień (ponownie, rozróżnienie to można przeprowadzić zarówno w odnie-

pis prawa materialnego” i 5/ „ustalenia konsekwencji
prawnych udowodnionych faktów sprawy na podstawie stosowanego przepisu prawa materialnego”41.
Odpowiednio, uzgodnienia mogą być dokonywane
na każdym etapie aktu stosowania prawa – z wyjątkiem
etapu ostatniego, jakim jest „wydanie finalnej decyzji
[…] stosowania prawa”42. Ten finalny akt należy – zgodnie z przedstawionym wyżej modelem postępowania
podatkowego – do samego organu podatkowego. Układ
ten i kompetencję organu podatkowego szanuje pro-

Przedmiotem uzgodnień jest to, czego uzgodnienia
dotyczą. Pole uzgodnień to zbiór możliwych
(dopuszczalnych) wyników uzgodnień.
sieniu do uzgodnień w znaczeniu pragmatycznym, jak
i apragmatycznym). Przedmiotem uzgodnień jest to,
czego uzgodnienia dotyczą. Pole uzgodnień to zbiór
możliwych, dopuszczalnych wyników uzgodnień40.
Model postępowania podatkowego nie ogranicza
przedmiotu uzgodnień dokonywanych w tym postępowaniu między organem podatkowym a stroną, ogranicza natomiast pole takich uzgodnień.
W ramach postępowania podatkowego organ podatkowy i strona mogą dochodzić do zgody – czynić
uzgodnienia – w dowolnym przedmiocie. Odnosząc
to do klasycznego modelu racjonalnego sądowego
stosowania prawa Jerzego Wróblewskiego – uzgodnienia mogą dotyczyć elementów 1–5 tego modelu.
Mogą zatem dotyczyć: 1/ „ustalenia obowiązywania
i stosowalności określonego przepisu prawa materialnego”; 2/ „ustalenia znaczenia tego przepisu w stopniu
dostatecznie precyzyjnym dla potrzeb rozstrzygnięcia;
3/ „uznania za udowodnione faktów sprawy i ujęcie ich
w języku stosowanego przepisu prawa materialnego”,
4/ „subsumpcji faktów sprawy „pod” stosowany prze-

jekt ordynacji podatkowej: zgodnie z zawartą w nim
propozycją organ podatkowy jest związany zawartą
z podatnikiem umową podatkową, ale formalnie
postępowanie zostaje zakończone decyzją – aktem
władczym organu.
Nie ma podstaw prawnych do tego, by jakąkolwiek
sprawę podatkową lub jakikolwiek jej aspekt uznawać
a limine za ze swej natury niedające się do prowadzenia co do niej uzgodnień – tj. takie, że uzgodnienia co
do nich są bezprawne43. Ta powszechna, uniwersalna
41 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988,
s. 43. W sprawie adaptacji tego modelu do kierowniczego
(administracyjnego) typu stosowania prawa zob. np. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna
i tezy orzecznictwa, Kraków 2004, s. 19–28.
42 Przeciwnego zdania jest wielu autorów. Por. np. W. Federczyk,
Mediacja…, s. 204–205: „[w]skazany model stosowania prawa
przez sądy i organy administracyjne [tj. klasyczny model
J. Wróblewskiego] jednoznacznie określa sformalizowany
proces dochodzenia do rozstrzygnięcia (niezależnie od
treści regulacji proceduralnych), w którym nie ma miejsca
na uzgodnienia organu i zainteresowanych podmiotów”;

40 Przez analogię do przestrzeni negocjacyjnej można nazwać
pole uzgodnień również „przestrzenią uzgodnień”, czy też

por. także tenże, Mediacja…, s. 229 i 272.
43 Jest to pogląd odosobniony nawet wśród zwolenników

obszarem możliwego porozumienia” („zone of possible

zastosowania ADR w sprawach prawa publicznego. Por. np.

agreement”).

J. Wegner-Kowalska, Mediacja w…, s. 44: „Jest oczywiste, że
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możliwość stosowania uzgodnień to przy tym możli- nia ulg w spłacie podatków). Uzgodnienia są dopuszwość prawna. Z punktu widzenia tzw. racjonalności czalne także w sprawach, w których zostanie wydana
czy ekonomiki procesowej uzgodnienia nie we wszyst- decyzja związana47. Przykładowo, w przypadku spokich bowiem sprawach będą oczywiście celowe – nie rów w zakresie cen transferowych na gruncie ustaw
każdy potencjalny przedmiot uzgodnień będzie takim, o podatkach dochodowych poprawne (zgodne z praco do którego uzgodnienia (rozumiane jako wytwór wem, tj. dające się jako takie uzasadnić) rozstrzygnięczynności, wynik procesu) będą osiągalne44. To jed- cie problemu zastosowania prawa należy zwykle do
nak aspekt prakseologiczny, jedynie wtórnie (w spo- przedziału wartości, z których każda w istocie jest –
sób zapośredniczony w zasadzie prostoty i szybkości z punktu widzenia prawa – równie „poprawna”’. Każda
załatwienia sprawy, ważonej z innymi zasadami postę- z wartości transakcji (ceny transferowej spełniającej
powania podatkowego – por. pkt 7 poniżej) – mający kryteria rynkowości) należąca do przedziału może
wymiar prawny.
być uznana za prawidłową, a skutki prawne wywieJednocześnie ograniczone jest pole uzgodnień. dzione na podstawie uznania jej za prawidłową – za
Organy podatkowe powinny działać na podstawie zgodne z obowiązującym prawem. Co za tym idzie,
i zgodnie z prawem (art. 7 Konstytucji; art. 120 Ordyna- strona i organ podatkowy mogą uzgodnić którąkolcji podatkowej; art. 14 projektu Ordynacji podatkowej). wiek z nich jako tę, która zostanie przyjęta w decyzji
Ten wymóg determinuje pole uzgodnień – czyli zbiór podatkowej48. Podobna sytuacja zachodzi w przymożliwych (dopuszczalnych) wyników tych uzgod- padku określania podstawy opodatkowania w drodze
nień. Możliwy – dopuszczalny jest tylko taki wynik oszacowania (art. 23 O.p.) czy też w zakresie ustalauzgodnień, który jest zgodny z prawem45.
nia wartości przychodów nieznajdujących pokrycia
Sytuacji, w których zbiór ten jest więcej niż jedno w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł
elementowy, we współczesnym prawie nie można nieujawnionych (rozdział 5a Ustawy z dnia 26 lipca
zrównać jedynie z przypadkami działania w warun- 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych49).
kach uznania administracyjnego i przy wykorzystaniu
Dokonujący uzgodnień organ podatkowy ma prawny
władzy dyskrecjonalnej46 (np. przypadków zastosowa- obowiązek zachowania spójności w podejściu, tak aby –
w zgodzie z zasadą równości i zasadą ochrony uzasadnie wszystkie kategorie spraw administracyjnych poddają się
nionych oczekiwań – przypadki podobne rozstrzygać
załatwieniu w formie umowy administracyjnej i poprzedza- podobnie. Sam fakt prowadzenia ze strona uzgodnień
jącym jej zawarcie negocjacjom”. Co innego także przewiduje
a priori nie powoduje niespójności, o ile organ podatregulacja mediacji administracyjnej – por. art. 96a § 1 k.p.a., kowy zachowa niezbędną dyscyplinę intelektualną.
w którym możliwość mediacji przewidziano pod warunNawet jeśli zbiór możliwych (dopuszczalnych, zgodkiem, „jeżeli pozwala na to charakter sprawy”. Tej formuły
nych z prawem) rozwiązań sporu jest jednoelemenświadomie nie powielono w projekcie Ordynacji podatkowej.
towy – to nadal uzgodnienia między organem podat44 Podobnie, jakkolwiek obowiązuje zasada prawdy materialkowym a stroną są możliwe. Jest bowiem przedmiot
nej, to jednak sądy administracyjne wskazują na „brak [po
uzgodnień, a jedynie ich pole jest zawężone.
stronie organu podatkowego] obowiązku nieograniczonego

zbierania dowodów” (wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2018 r.,
sygn. akt II FSK 25/16). Jedynym zakotwiczeniem tego

2020, nr 1, s. 74–75. Ponownie, radykalne zapatrywania

prakseologicznego i zdroworozsądkowego ograniczenia

ma R. Suwaj – który nie dostrzega możliwości uzgodnień

jest zasada prostoty i szybkości postępowania.

nawet w razie działania przez organ w warunkach uznania

45 Nb. akcentuje to przytoczona wcześniej treść art. 411 § 2
projektu Ordynacji podatkowej: „[u]mowa podatkowa zostaje

administracyjnego (tenże, Mediation…, s. 21–23).
47 Podobnie o mediacji administracyjnej: A. Kocot-Łaszczyca,
G. Łaszczyca, Mediacja…, rozdz. 2.2, LEX/el.

zawarta w granicach prawa […]”.
46 Por. przegląd stanowisk w przedmiocie zastosowania media-

48 Zob. H. Filipczyk, Spory w dziedzinie cen transferowych

cji w sprawach administracyjnych w: A. Dauter-Kozłowska,

a nowe rozwiązania konsensualne w projekcie Ordynacji

Stosowanie mediacji w postępowaniu administracyjnym

podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 10, s. 24–29.

i sądowoadministracyjnym, „Przegląd Prawa Publicznego”
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Należy zwrócić uwagę, że uzgodnienia co do swojego procedury podatkowej współkształtują stan prawny,
przebiegu i wyniku nie muszą być oparte na wzajem- współwyznaczają one również pole uzgodnień – współnych ustępstwach i kompromisie. Uzgodnione stano- określają granice między tym, co stanowi dopuszczalny
wisko wspólne może odpowiadać stanowisku wyjścio- wynik uzgodnień, a tym, czego dopuścić w zgodzie
wemu organu podatkowego lub strony. Przeciwnie z prawem nie wolno. Zgodność z prawem to bowiem
niż się twierdzi, niekonieczna jest więc „podzielność” nie tylko zgodność z przepisami prawa materialnego,
lub „elastyczność” przedmiotu sporu, a tym samym – ale także z przepisami procedury podatkowej. Obowiąprzedmiotu uzgodnień50.
zywanie tych przepisów implikuje, że organ podatkowy

Nawet jeśli zbiór możliwych, dopuszczalnych,
zgodnych z prawem rozwiązań sporu jest
jednoelementowy – to nadal uzgodnienia
między organem podatkowym a stroną
są możliwe. Nie przedmiot uzgodnień,
lecz jedynie ich pole jest zawężone.
Ponownie, zgodność z prawem jako kryterium oceny i strona nie mogą uzgodnić kształtu stanu faktycznego
dopuszczalności uzgodnienia (w znaczeniu aprag- niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Implikuje rówmatycznym) dotyczy wszystkich wyżej wymienio- nież, że dopuszczenie prawem uzgodnień ze stroną nie
nych etapów w klasycznym modelu stosowania prawa. zwalnia organu podatkowego z obowiązku zebrania
Komentarza wymaga związek tego kryterium z etapami i rozpatrzenia materiału dowodowego.
ustalania stanu faktycznego oraz dokonywania subPowyższe opiera się na uproszczeniu – z dwóch
sumpcji stanu faktycznego pod stan prawny. Komen- powodów. Po pierwsze, stan faktyczny ustalany
tarz ten jest wymagany wobec – dość często wyraża- w postępowaniu podatkowym to swego rodzaju
nego w literaturze na temat alternatywnych metod „prawda procesowa”, która – mimo wszelkich, wymarozwiązywania sporów – przekonania, iż „o faktach ganych prawem, działań organu podatkowego, niekosię nie dyskutuje”51. Tu właśnie interweniują wcześniej niecznie odzwierciedla stan rzeczywisty52. Po drugie,
wspomniana zasada prawdy obiektywnej (materialnej; projekt Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzeart. 122 Ordynacji podatkowej; art. 23 § 1 projektu nie nowych zasad ogólnych: celowości, efektywności
nowej Ordynacji podatkowej) i realizujące tę zasadę
przepisy szczegółowe. Ponieważ wskazane przepisy
52 Por. T. Gizbert-Studnicki, Prawda sądowa w postępowaniu
cywilnym, „Państwo i Prawo” 2009, nr 7, s. 5–19. Ustalenia
50 A. Kocot-Łaszczyca, G. Łaszczyca, Mediacja…, rozdz. I2.2,
LEX/el.

autora dotyczą postępowania cywilnego, można je jednak
w przeważającej mierze przenieść na grunt procedury podat-

51 Zob. B. Brożek, J. Stelmach, Sztuka…, s. 51; A. Kocot-Łasz-

kowej. Także tutaj spełnienie zasady prawdy obiektywnej

czyca, G. Łaszczyca, Mediacja…, rozdz. 2.2, LEX/el. Dylemat

jest „ograniczone innymi zasadami i regułami postępowania,

w tej sprawie ma P. Pietrasz – por. tenże (w:) L. Etel (red.),

a także faktyczną możliwością odtworzenia rzeczywistego

System…, s. 719 i 768.

stanu rzeczy”.
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oraz pragmatyzmu (por. art. 22 § 1 i 2 projektu)53.
Ich obowiązywanie może spowodować poluzowanie
wymogów w zakresie sposobu prowadzenia postępowania dowodowego. Teza powyższa jest więc uproszczona – uproszczenie to jest jednak zamierzone. Ma
ono na celu podkreślenie, że samo uznanie możliwości dokonywania uzgodnień w toku postępowania
podatkowego oraz normatywizacja tej możliwości nie
wymusza zmiany w modelu postępowania podatkowego – w tym przypadku zmiany w zakresie rygorów
w sposobie prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Uzgodnienie stanu faktycznego ze stroną postępowania per se nie kreuje odstępstwa od zasady prawdy
obiektywnej54.

wylegitymować etycznie”55. Tymczasem kryterium
uzgodnień w postępowaniu podatkowym powinna być
nie słuszność, a legalność (zgodność z prawem). Słuszność można natomiast pojąć jako jeden z wymiarów
legalności. Jest to jednak nie słuszność w oderwaniu
od zgodności z prawem, a „słuszność przez prawo”.
Obowiązywanie zasad konstytucyjnych, na czele
z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), powoduje, że „teza o separacji” między
tym, co prawne, a tym, co etyczne, traci rację bytu.
Słuszność zostaje zintegrowana z prawem i w prawo
inkorporowana. Zarazem spory prawne są trudno rozstrzygalne lub nierozstrzygalne nawet w sytuacji, gdy
mają charakter techniczny – to znaczy wtedy, gdy treść
przepisów prawa wraz z przyjętymi konwencjonalnie
5. Model argumentacyjny zorientowany
prawniczymi metodami jej rozumienia owocują więcej
na legalność
niż jednym prima facie uzasadnialnym rozstrzygnięW książce Sztuka negocjacji prawniczych B. Bro- ciem. Taka jest w istocie natura zdecydowanej więkżek i J. Stelmach wyróżniają trzy modele negocjacji – szości takich sporów w prawie podatkowym – dziedziargumentacyjny, topiczno-retoryczny i ekonomiczny. nie regulacji o ogromnym i wciąż rosnącym stopniu
Należy uznać, że co do zasady, to model argumenta- złożoności i częstokroć zatartej „logice” wewnętrznej
cyjny jest adekwatny do opisu pożądanej (wymaganej) aktów prawnych. Wskazanie słuszności jako nadrzędpostawy organu podatkowego w trakcie uzgodnień nego kryterium modelu argumentacyjnego zapoznaje
ze stroną postępowania podatkowego – z ważnymi fakt, że gros sporów prawnych ma charakter sporów
wszakże korektami.
technicznych lub częściowo technicznych – te ostatWymienieni autorzy jako kryterium kierunkowe nie to takie, w których równo ważące racje techniczne,
negocjacji prowadzonych w modelu argumentacyj- oparte na użyciu narzędzi z instrumentarium wykładni
nym wskazują słuszność. „Dopuszczalne są tylko w szerokim znaczeniu (włączając rozumowania prawtakie rozstrzygnięcia negocjacyjne, które dadzą się nicze), stoją za każdym z więcej niż jednego sposobu
rozstrzygnięcia, zatem ostatecznie o rozstrzygnięciu
muszą przesądzić dopiero inkorporowane do prawa
53 „Art. 22. § 1. Organy podatkowe działają w sposób celowy
względy słuszności (wyrażone choćby w zasadzie in
i efektywny. 2. Organy podatkowe mogą odstąpić od dokodubio pro tributario, zawartej obecnie w art. 2a o.p.).
nania wymaganej przez przepis prawa podatkowego czynSkoro korekta dotyczy podstawowego elementu
ności, jeżeli wiąże się ona z kosztami niewspółmiernymi
modelu argumentacyjnego, to może budzić wątplido rezultatu, jaki można przez tę czynność osiągnąć, pod
wość, co w takim razie przesądza o adekwatności tego
warunkiem, że nie ogranicza to praw zobowiązanego i nie
modelu do postępowania podatkowego. Po pierwsze,
prowadzi do nałożenia na niego obowiązków”.
słuszność powinna pozostawać kryterium prowa54 Nie zobowiązuje także do przyjęcia – w miejsce korespondzenia
negocjacji zgodnie z tym modelem – jednak
dencyjnej teorii prawdy (będącej podłożem zasady prawdy
w
ramie
prawnej, tj. jako jeden z aspektów prawa. Po
obiektywnej) – teorii konsensualnej. Zakładając istnienie
drugie,
zasady
prowadzenia postępowania podatkontinuum rozwiązań (np. rozstrzygnięć w zakresie ustakowego
są
gwarantem
osiągnięcia w procesie stosoleń faktycznych), konsens (zgoda) może wypadać w punkwania prawa podatkowego dyskursywnego pojęcia
cie obiektywnie prawdziwym lub nie. Jestem przeciwna
wprowadzaniu odrębnego pojęcia tzw. prawdy mediacyj- słuszności – o tyle, o ile słuszność przekłada się na
nej o „dyskursywno-konsensualnym charakterze” (por.
A. Kalisz, Mediacja…, s. 159).
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standardy sprawiedliwości proceduralnej stosowane
wobec strony. W ramie postępowania podatkowego
pozostaje ważna i prawdziwa teza, że słuszne jest to
rozstrzygniecie, które zostanie osiągnięte w dyskursie
odbywającym się według zadanych reguł56. Po trzecie,
zasady wymienione przez Brożka i Stelmacha jako
kształtujące w ich ujęciu model argumentacyjny mają
odniesienie do postępowania podatkowego. Dotyczy
to zwłaszcza zasad uniwersalności (odpowiadającej
imperatywowi kategorycznemu I. Kanta, przekładającej się na warunki: ogólności, sprawiedliwości
formalnej, bezstronności), zasady abstrakcji (nakazu
odcięcia się od nieistotnych aspektów negocjowanego
przypadku), zasady nasycenia (nakazu pełnego przedstawiania uzasadnienia stanowisk negocjacyjnych)57.
Ze względu na te cechy podobieństwa model argumentacyjny pozostaje, mutatis mutandis, adekwatny.
Posługując się uzupełniająco przedstawioną przez
Araszkiewicza i Płeszkę klasyfikacją rozumowań, które
mogą być używane w trakcie rozwiązywania sporów,
należy dodać, że działając według modelu argumentacyjnego, organy podatkowe powinny posługiwać się
„rozumowaniami opartymi na regułach” (regułach
prawnych i regułach wykładni – ius interpretandi)
oraz „argumentacją opartą na wartościach” (w zakresie,
w jakim te są inkorporowane do prawa), zaś w niewielkim lub żadnym stopniu „rozumowaniami opartymi
na przypadkach”58, „argumentacją opartą na interesach
i celach” oraz „stosowaniem konwencji”59.
Ostatnia uwaga w tym kontekście dotyczy jednostronności obowiązywania modelu argumentacyjnego.
56 Tamże, s. 53. Dyskursywne ujęcie słuszności nawiązuje do
prac m.in. J. Habermasa, R. Alexy’ego, A. Peczenika.
57 Zob. tamże, s. 68 i nast.
58 Podobnie B. Brożek i J. Stelmach wskazują na zastosowanie
w modelu argumentacyjnym strategii „top-down”: „nie

Model (stosowany autonomicznie, a nie subsydiarnie
w rozumieniu Brożka i Stelmacha – tj. jako model
organizujący całość poczynań uzgodnieniowych)
dotyczy organu podatkowego i organ ten obowiązuje.
Jest to spójne z faktem, że organ podatkowy – w znaczeniu formalnym i faktycznym – jest „gospodarzem”
postępowania podatkowego. W konsekwencji organ
podatkowy nadaje „ton” postępowaniu podatkowemu,
wyznacza jego ramy i organizuje podejmowane w nim
działania zaangażowanych podmiotów. To z kolei spowoduje zapewne, że strona postępowania – chcąc pozostać aktywna w postępowania podatkowym i pragnąc
osiągnąć swoje cele – będzie zmuszona dostosować
się do wymogów modelu argumentacyjnego. Taki
spodziewany efekt może być wynikiem pragmatycznej refleksji zorientowanej na skuteczność działania,
zwłaszcza skuteczność perswazyjną (w odpowiedzi na
pytanie: jak działać, by przekonać organ podatkowy
do swoich racji?), nie zaś formalnego obowiązku ani
dobrej woli. Pożądanym i – jak wolno wierzyć – osiągalnym rezultatem stosowania tego modelu przez organ
podatkowy jest stworzenie platformy wymiany argumentów ad meritum przez oba podmioty pozostające
w sporze i dokonujące uzgodnień60.

6. Uzgodnienia a zasady postępowania
podatkowego

Odpowiedź na pytanie, jak mają się uzgodnienia
do zasad postępowania podatkowego – traktowanych
jako współwyznaczające model tego postępowania
(por. pkt 2 powyżej) – jest kilkupunktowa.
Z przeprowadzonych dotąd rozważań wynika, że
uzgodnienia między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną dają się pogodzić z zasadą legalizmu i zasadą prawdy materialnej
(obiektywnej). Wynika to z zadanego warunku: by

myślimy negocjowanym przypadkiem”, lecz wychodzimy
z reguły ogólnej (tamże, s. 54).
59 M. Araszkiewicz, K. Płeszka, Pojęcie…, s. 130–135. Podobne

60 W postępowaniu podatkowym nie ma więc „dialogu”,
lecz powinien odbywać się „dyskurs”, nie ma także mowy

jest rozpoznanie autorów,, gdy wskazują co do „spraw rodzaju

o „przedkładaniu porozumienia nad rację” – jak o alterna-

T7”, że „[z]ainteresowane podmioty nie mogą oczywiście

tywnych metodach rozwiązywania sporów pisze A. Kalisz

zastosować obranej przez siebie konwencji do rozwiązania

(zob. A. Kalisz, Mediacja…, s. 76–77). Nie jest także tak, iż

sprawy (chyba, że prawo przewiduje taką możliwość) ani

„[d]a negocjatora obowiązujące prawo nie jest nienaruszalną,

też prowadzić negocjacji opartych na interesach (chyba, że

stałą wielkością, nie jest niepodważalnym wzorcem postę-

odwołanie do takiego interesu może zostać „zobiektywizo-

powania. W jakimś sensie negocjacje toczyć się muszą poza

wane” w ramach wykładni celowościowej)” (s. 138).

i ponad prawem” (B. Brożek, J. Stelmach, Sztuka…, s. 60).
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uzgodnienia zarówno co do swojego przebiegu, jak
W szczególności pozytywny wpływ uzgodnień na
i wyniku, szanowały prawo. Zwątpieniu, jakie można stopień realizacji dotyczy zasady czynnego udziału
zauważyć w tej mierze w literaturze, należy przeciw- strony w postępowaniu. Zasada ta wciąż zbyt często
stawić hipotezę, że zasady te per se nie tylko doznają w praktyce jest rozumiana jako wymagająca jedynie
uszczerbku w toku uzgodnień z podatnikiem, ale mogą stworzenia stronie formalnej okazji do wypowiedoczekać się realizacji pełniejszej61. W odniesieniu dzi (m.in. do wypowiedzenia się w sprawie zebrado ustaleń faktycznych – współpraca strony może nego materiału dowodowego – por. art. 200 o.p., czy
pozwolić na bardziej skuteczne oraz efektywne gro- też do uczestniczenia w czynnościach dowodowych).
madzenie materiału dowodowego. W odniesieniu do W istocie chodzi natomiast o to, by podatnik nie tylko
ustaleń dotyczących prawa – współpraca strony może był uprawniony do tego, by się wypowiedzieć, ale
pozwolić na naświetlenie prawnych aspektów sprawy także o to, by został on wysłuchany. Idealną okazję do
uchodzących dotąd uwadze organu podatkowego. tego stwarza rozmowa między podatnikiem (stroną)
To, czy organ podatkowy respektuje przepisy prawa a urzędnikiem (organem podatkowym) – rozmowa
materialnego i czy prawidłowo prowadzi postępo- zorientowana na wymianę argumentów i uwspólnienie
wanie wyjaśniające, nie zależy bowiem od rozmiaru interesów. Taka rozmowa to natomiast nic innego jak
i sposobu uczestniczenia w postępowania przez stronę; uzgodnienie w znaczeniu pragmatycznym63.
w każdym razie taki udział nie przekreśla dążności do
Wyższy stopień realizacji zasad postępowania
poszanowania prawa i w żadnym sensie organu (czy podatkowego, na jaki może pozwolić dokonywanie
też piastuna jego funkcji) nie „korumpuje”.
uzgodnień w toku tego postępowania, to ważny powód
O ile zauważa się (rzekome) napięcie między uzgod- o charakterze ściśle prawnym, by dokonywać tych
nieniami a zasadą legalizmu i zasadą prawdy mate- uzgodnień. Powód ten zachodzi niezależnie od – zwyrialnej (obiektywnej), o tyle rzadziej dostrzega się, że kle wskazywanych – racji o charakterze aksjologiczuzgodnienia pozwalają w wyższym stopniu zrealizować nym czy pragmatycznym, które mają przemawiać za
potencjał innych zasad: zaufania, czynnego udziału konsensualnymi metodami rozwiązywania sporów
strony w postępowaniu i przekonywania (art. 121 podatkowych64. Walor ten dotyczy to również procesu
§ 1, art. 123 i art. 124 o.p.; art. 19 § 1, art. 27, art. 28 uzgadniania nieuwieńczonego sukcesem w postaci
§ 1 projektu Ordynacji podatkowej). W przypadku porozumienia (zatem uzgodnieniami w znaczeniu
wymienionych zasad natomiast trudno wątpić, iż apragmatycznym). Sam proces uzgadniania jest dostauzgodnienia mają taki walor. Nieprzypadkowo mowa tecznie wartościowy – z punktu widzenia wskazao „realizowaniu potencjału”. Mają one bowiem (podob- nych zasad, a zatem z prawnego punktu widzenia –
nie zresztą jak zasada prawdy obiektywnej) charak63 Projekt Ordynacji podatkowej przewiduje także wproter zasad w znaczeniu Ronalda Dworkina i Roberta
wadzenie zasady ugodowego załatwiania spraw (art. 28
Alexy’ego62. Taka ich natura oznacza, że mogą być
§ 2. „Organy podatkowe zmierzają do załatwienia sprawy
spełnione w zróżnicowanym stopniu (są „niebinarne”)
w porozumieniu z zobowiązanym”). W sposób trywialny
i że powinny być spełnione w najwyższym stopniu
zasada ta jest realizowana przez i dzięki uzgodnieniom.
możliwym przy uwzględnieniu innych zasad i realiów
64 Względy pragmatyczne zresztą są nieoczywiste – uzgodnienia
sprawy (podlegają zabiegom optymalizacji dokonywamogą z jednej strony przyspieszać i ułatwiać rozstrzygnięnym w obliczu prawnych i faktycznych uwarunkowań
cie sprawy, z drugiej – także je spowalniać, podrażać itd.
danego przypadku).
Ważnym aspektem pragmatycznej oceny uzgodnień jest ich
potencjalny pozytywny wpływ na dyscyplinę podatkową
61 Nie jest to spostrzeżenie całkiem nowe. Przykładowo,

(za pośrednictwem realizowanej dzięki nim subiektywnej

Z. Kmieciak wskazuje, że mediacja może pozwolić na lep-

sprawiedliwości proceduralnej i zwiększaniu zaufania do

szą realizację celów postępowania wyjaśniającego (tenże,

administracji skarbowej). Ostatecznie bilans jest dość trudny

Mediacja…, s. 165).

do przeprowadzenia. Racje stojące za uzgodnieniami w spo-

62 Podobnie Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania podatkowego, Warszawa 2014, 3. 3.5, LEX/el.
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by potraktować nakaz podejmowania jej próby jako
nakaz prawny.
Nie jest to nakaz bezwzględny, gdyż jednocześnie
ze wskazanymi wyżej zasadami obowiązuje również
zasada szybkości i prostoty postępowania (art. 125
o.p.; art. 24 projektu Ordynacji podatkowej). Zasada
ta, w danych okolicznościach, może przemawiać przeciwko prowadzeniu uzgodnień ze stroną65. Stojące za

reguł prawa procesowego zakłada konieczną dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy wymianę informacji
i argumentów oraz konfrontację ocen. W poczynaniach tych kryje się zawsze element przekonywania
i perswazji”66 – i konstatując, że zachowania te można
uzasadnić potrzebą poszanowania zasad ogólnych
k.p.a. Ustalenia te z powodzeniem można, mutatis
mutandis, odnieść również do postępowania podat-

Wyższy stopień realizacji zasad postępowania
podatkowego, na jaki może pozwolić dokonywanie
uzgodnień w toku tego postępowania,
to ważny powód o charakterze ściśle
prawnym, by dokonywać tych uzgodnień.
zasadami wartości podlegają wyważeniu ad casum,
w okolicznościach danej sprawy; tak jest i w tym przypadku. Nie można przesądzić w sposób ogólny i abstrakcyjny, iż zasada szybkości i prostoty powinna mieć
prymat nad wcześniej wymienionymi. Zdecydowanie
nie jest również tak, że w każdym przypadku zasada
ta podyktuje nieprzystąpienie do lub odstąpienie od
uzgodnień; często to właśnie uzgodnienia bowiem
pozwolą doprowadzić do sprawnego, szybkiego, satysfakcjonującego stronę i organ podatkowy, zatem niezagrożonego zaskarżeniem, rozstrzygnięcia.
Warto zauważyć, że normatywizacja uzgodnień
między organem podatkowym (administracyjnym)
a stroną tego postępowania pozwoli odsłonić latentne
cechy tego postępowania – de iure i de facto. Z jednej
strony pozwala ujawnić właściwą treść i potencjał
obowiązujących już wszak zasad postępowania podatkowego (aspekt de iure). Fakt ten dostrzega Z. Kmieciak – wskazując m.in., że „[…] ścisłe trzymanie się

kowego. Z drugiej strony natomiast – opór wobec
rozpoznania, tj. zarazem identyfikowania i uznania,
obecności uzgodnień w postępowaniu podatkowym
pozwala zorientować się, że te ważne zasady nie są
dostatecznie docenione i w praktyce respektowane
(aspekt de facto). Ich nieposzanowanie przejawia się
często w swoistym solipsyzmie i mutyzmie organów
podatkowych – które nie chcą komunikować się ze
stroną postępowania, ograniczając swoje działania
do czynności gabinetowych. W postępowaniu podatkowym wciąż zdarza się, że (mimo wysiłków) strona
dowiaduje się o stanowisku organu dopiero z decyzji I instancji. Z wymienionych wyżej zasad można
natomiast wywieść nakaz komunikowania stronie na
jej wniosek (żądanie) przez organ podatkowy w fazie
przeddecyzyjnej, jakie jest jego bieżące, kształtujące
się stanowisko w sprawie, jakie są jego wątpliwości
i pola możliwego sporu ze stroną. Czynny udział strony
w postępowaniu i komunikacja z organem podatkowym nie są zarezerwowane dla rozprawy podatkowej67.

65 Por. A. Kocot-Łaszczyca, G. Łaszczyca, Mediacja…, rozdz.
2.3.2, Lex/el., gdzie mowa o zasadzie prostoty i szybkości

66 Z. Kmieciak, Mediacja…, s. 89.

postępowania jako uzasadniającej odmowę przeprowadzenia

67 Por. A. Nita, Porozumienia…, rozdz. 4.1.2. Przeciwnie –

mediacji administracyjnej.

W. Federczyk, Mediacja…, s. 261. W tym kontekście warto
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Adjukacyjne (orzecznicze) oraz konsensualne formy
działania nie powinny być postrzegane jako przeciwstawne i względem siebie konkurencyjne. Uzgodnienia
nie stanowią trybu alternatywnego w stosunku do decyzyjnego68. Wyrazem tego jest rozwiązanie proponowane
w projekcie Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym
w oparciu o umowę podatkową nadal wydaje się decyzję podatkową69. Takie rozwiązanie zapewnia poszano-

7. Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania w mojej ocenie dostatecznie uzasadniają pogląd, że uzgodnienia między
organem podatkowym a stroną mieszczą się znakomicie w modelu postępowania podatkowego. Wprowadzenie uzgodnień do tej procedury nie wymusza żadnej przebudowy tego modelu – pojętego w znaczeniu
normatywnym lub normatywno-opisowym. To, czego

Uzgodnieniom sprzeciwia się nie model postępowania
podatkowego, lecz stereotypowe widzenie tego modelu.
wanie modelu postępowania podatkowego (por. pkt 2),
a także niezbędną dozę formalizmu tego postępowania,
który ma także sens gwarancyjny dla strony (dotyczy
to zwłaszcza zachowania możliwości zaskarżenia przez
stronę decyzji podatkowej opartej na uzgodnieniu)70.
wskazać na dokument „Strategia prowadzenia sporów
i zawierania ugód” (Litigation and Settlement Strategy)
przyjęty przez brytyjską administrację skarbową – HMRC
(Her Majesty’s Revenue and Customs). Dokument ten, będący
deklaracją woli tej administracji, zawiera wyrażone expressis
verbis zobowiązanie do jak najwcześniejszego komunikowania stronie przez organ podatkowy powstających wątpliwości i kształtujących się poglądów. Szersze jego omówienie
przekracza ramy tego tekstu.
68 Podobnie o mediacji administracyjnej w: A. Kocot-Łaszczyca,
G. Łaszczyca, Mediacja…, rozdz. 1.3.3, Lex/el.
69 Takie rozwiązanie sugerują także rozważania A. Nity; zob.
tenże, Porozumienia…, rozdz. 4.1.2 i „Zakończenie”, Lex/
el.,: „[n]ie ma […] żadnych przeszkód co do tego, aby czynności poprzedzające wydanie władczego rozstrzygnięcia
w sprawie podatkowej (w szczególności ustalenie treści
podatkowego stanu faktycznego oraz ocena zachowania
podatnika) podejmowane były we współdziałaniu z podmiotem obowiązanym z tytułu podatku”.
70 W sprawie relacji ADR do formalizmu mającego znaczenie

wymaga, to natomiast pełniejsza realizacja tego modelu,
zwłaszcza w zakresie zaniedbywanych dotąd zasad
postępowania podatkowego. Jeżeli zatem zachodzi
sprzeczność między uzgodnieniami a modelem postępowania podatkowego, to ewentualnie tylko z modelem
w znaczeniu opisowym – to znaczy z tym, jak jest lub
bywa on obecnie realizowany w praktyce działalności
administracji podatkowej. Nie sposób nie zgodzić się
ze Z. Kmieciakiem, iż rozwój konsensualnych form
rozwiązywania sporów w prawie publicznym to „nie
tyle problem litery prawa, co raczej sposobu i nawyku
jego stosowania oraz realizacji”71. Sposoby te i nawyki
w przypadku organów podatkowych nie zawsze odpowiadają postulatom normatywnym. Uzgodnieniom
sprzeciwia się nie model postępowania podatkowego,
lecz stereotypowe widzenie tego modelu.
Warunkiem takiej zgodności jest po pierwsze,
odpowiednie rozumienie używanych pojęć, w tym
centralnego dla analizy pojęcia „uzgodnienia”, po
drugie, prowadzenie uzgodnień w zgodzie z obowiązującym prawem (materialnym i procesowym), po
trzecie, prowadzenie ich w oparciu o model argumentacyjny. Uzgodnienia, które z powodzeniem wpisują się
w model postępowania podatkowego, to nic innego jak
wymiana merytorycznych argumentów między stroną

gwarancyjne dla obywatela por. R. Suwaj, Mediation…, s. 19;
W. Federczyk, Mediacja…, s. 59. Nie zachodzi także moim

Na ryzyko to wskazują – w odniesieniu do mediacji i tzw. „kla-

zdaniem ryzyko, że przez formalizację i normatywizację

sycznych spraw z ograniczeniami” (do których należą sprawy

uzgodnień między organem podatkowym a stroną regulacja

podatkowe) – Araszkiewicz i Płeszka (Pojęcie…, s. 156–157).

proceduralna stanie się „niespójna czy dysfunkcjonalna”.
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71 Z. Kmieciak, Mediacja…, s. 180.
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a organem prowadzącym postępowanie, dokonywana
w nieprzekraczalnej ramie prawnej.
Propozycja, która była punktem odniesienia dla rozważań, to projekt Ordynacji podatkowej z nowo proponowanymi instytucjami: umowy podatkowej i mediacji
podatkowej. Projekt ten, jak można rzec, charakteryzuje
konserwatyzm wobec modelu postępowania podatkowego. Nie ma w nim mowy o negocjacjach pozycyjnych
między organem podatkowym a stroną, „targach o podatek”, nie ma mowy o niezmediatyzowanej w przepisach
prawa „grze interesów”; wreszcie, uzgodnienia nie są
konkurencyjną wobec decyzji podatkowej formą załatwienia sprawy podatkowej, lecz poprzedzają jej wydanie. W konsekwencji – trzeba przyznać – projektowane
formy działania nie odpowiadają prototypowi (paradygmatowi) metody alternatywnego rozwiązywania
sporów. Mozaikowość, wielopostaciowość alternatywnych (konsensualnych) metod rozwiązywania sporów
uprawdopodobnia jednak pogląd, że formy te mieszczą
w szeroko pojętej rodzinie takich metod72.
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Through the substantive competence of administrative courts, the judgments of
these courts may shape the tax-legal situation of individuals despite the lack of
legal regulations directly referring to such decisions of these courts. It should be
noted, however, that a substantive judgment of an administrative court replaces
a tax decision in both its substantive and formal aspects. The first one is connected
with the fact that a tax case is decided directly by a judgment of an administrative
court and not by a tax decision of a tax authority. The second is connected with
the fact that the tax proceedings are terminated by a court judgment and not by
a decision of a tax authority. Consequently, when analysing the tax law provisions
in each case where the law makes an entity’s tax situation conditional on the
issuance or delivery of a tax decision, it should be borne in mind that the same effects as this administrative act may also be produced by the administrative court.
Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, podatki,
decyzja administracyjna, wyrok
Key words: administrative court proceedings, taxes, decision,
judgment
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1. Wprowadzenie

Celem artykułu jest zasygnalizowanie nowych problemów
w zakresie stosowania i wykładni
przepisów prawa, jakie mogą pojawić się na styku regulacji postępowania sądowoadministracyj-
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nego zawartych w ustawie – Prawo
o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi1, oraz prawa
podatkowego, w związku z wypo1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami

artykuły
sażeniem sądów administracyjnych w kompetencje
do załatwienia sprawy merytorycznie (a zatem co do
istoty). Celem jest również próba rozwiązania tych
problemów.
Zastrzec należy, że pole badawcze, przede wszystkim ze względu na objętość artykułu, zawężono do
problematyki związanej ze sprawami podatkowymi
załatwianymi w formie decyzji podatkowej. Ponadto
pole badawcze, jeżeli chodzi o prawo podatkowe,
wyznaczyły przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa2.
W tak zakreślonym obszarze badawczym przyjęto,
że orzekanie merytoryczne sądu wiąże się z bezpośrednim rozstrzyganiem w sprawach należących do
zakresu działania administracji skarbowej, związanych
z kształtowaniem stosunku podatkowoprawnego lub
też z jego potwierdzeniem.
Badanie problematyki związanej z merytorycznym orzekaniem przez sądy administracyjne oraz
z jego konsekwencjami w prawie podatkowym rozpoczęto od zaprezentowania rodzajów merytorycznych rozstrzygnięć sądów administracyjnych oraz
ich charakterystyki. Następnie zwrócono uwagę na
związki pomiędzy przepisami Ordynacji podatkowej
oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi polegające na wykorzystaniu
w tym pierwszym akcie prawnym instytucji procedury sądowoadministracyjnej, wśród których są również orzeczenia sądów administracyjnych. Na koniec
skupiono się na analizie skutków wyroku merytorycznego sądu administracyjnego zastępującego decyzję
podatkową w prawie podatkowym i w sferze sytuacji
podatkowoprawnej jednostki3.

Problematyka zawarta w artykule, jak dotąd, raczej
nie stanowiła przedmiotu badawczego w polskiej nauce.

2. Rodzaje oraz charakter prawny
rozstrzygnięć merytorycznych sądu
administracyjnego

Analiza regulacji ustawy – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi dotyczących rozstrzygnięć sądów administracyjnych w przypadku
uwzględnienia skargi pozwala na wyodrębnienie kilku
podstaw prawnych wyposażających ten sąd w uprawnienia do orzekania merytorycznego4.
kwalifikacji zachowań się tych podmiotów w określonych
okolicznościach ze względu na ten system norm, J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016, s. 88.
Jeżeli sytuacja społeczna regulowana jest przez przepisy
prawa podatkowego, mamy do czynienia z sytuacją podatkowoprawną. Dodać należy, że sytuacja podatkowoprawna
jednostki obejmuje sferę zarówno prawa podatkowego
materialnego jak również procesowego. Jak dotąd sytuacja
podatkowoprawna nie była raczej przedmiotem badań nauki
prawa podatkowego.
4 Na temat merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne zob. szerzej: R. Hauser, Wstępne założenia nowelizacji
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Państwo i Prawo” 2013, z. 2, s. 17–32; Z. Kmieciak,
Efektywność ochrony udzielanej przez sądy administracyjne
(w:) Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne –
zarys wykładu, Warszawa 2017, s 326 i n; Z. Kmieciak, Zarys
teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014, s. 393
i n; J.P. Tarno, Uprawnienia orzecznicze sądu o charakterze
dyscyplinującym i represyjnym (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego,

administracyjnymi, Dz.U. z 2019, poz. 2325 ze zm. (dalej:

t. 10, Sądowa kontrola administracji publicznej, Warszawa

p.p.s.a.)

2016, s. 357 i n; W. Piątek, A. Skoczylas, Geneza, rozwój

2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
Dz.U. z 2021, poz. 1540 (dalej: o.p.)

i model sądownictwa administracyjnego (w): R. Hauser,
Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Admini-

3 Według J. Bocia przez sytuację prawną rozumie się każdą

stracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola administracji publicznej,

sytuację społeczną określonego podmiotu, której elementy

Warszawa 2016, s. 55 i n; W. Piątek, Nowe kompetencje do

składowe zostały ukształtowane prawnie w sposób bezpo-

merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne, „Pań-

średni lub pośredni, ze względu na konkretne zdarzenie

stwo i Prawo” 2017, z. 1, s. 19–33; W. Piątek, A. Skoczylas,

faktyczne, J. Boć, Pojęcie sytuacji administracyjnoprawnej

Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania – kwestia

(w:) J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007,

zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych,

s. 366. Z kolei J. Zimmermann sytuację prawną określa jako

„Państwo i Prawo” 2019, z. 1, s. 24–38; W. Jakimowicz, O tzw.

swoiste i niepowtarzalne powiązanie ze sobą kilku elemen-

merytorycznych kompetencjach orzeczniczych sądów admi-

tów: podmiotu lub podmiotów o określonych właściwościach,

nistracyjnych określonych w art. 145a § 1 prawa o postępo-

ich zachowania się, danego systemu norm prawnych oraz

waniu przed sądami administracyjnymi, „Casus”, lato 2017,
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W obowiązującym stanie prawnym sąd administracyjny może sprawę załatwianą w formie decyzji
administracyjnej rozstrzygnąć co do istoty samodzielnie, stwierdzając istnienie albo nieistnie uprawnienia
lub obowiązku (art. art. 145a § 3 p.p.s.a.5), orzekając
o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku
(art. 149 § 1b6, art. 154 § 2 p.p.s.a. 7) lub też za pośreds. 5–13; M. Kamiński, Zasady orzekania co do istoty sprawy
sądowoadministracyjnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2015,
nr 5, s. 16–34; P. Pietrasz, Reformacyjne orzekanie przez wojewódzkie sądy administracyjne w przypadku sądowej kontroli
decyzji i postanowień – uwagi de lege ferenda (w:) J. Bieluk,
A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego.
Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok
2012, s. 806–818; K. Klonowski, Kompetencje sądów administracyjnych do reformatoryjnego orzekania a definicje sprawy
sądowoadministracyjnej (w:) red. D.R. Kijowski, A. Miruć,
A Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego,
Warszawa 2012, s. 572–589; D. Gut, Merytoryczne orzekanie
polskich sądów administracyjnych, Lublin 2018.
5 Zgodnie z tym przepisem w przypadku niewydania decyzji
lub postanowienia, o których mowa w art. 145a § 1, w określonym przez sąd terminie, strona może wnieść skargę,
żądając wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie albo
nieistnienie uprawnienia lub obowiązku. Sąd wyda orzeczenie w tym przedmiocie, jeżeli pozwalają na to okoliczności
sprawy. W wyniku rozpoznania skargi sąd stwierdza czy
niewydanie decyzji lub postanowienia miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa i może ponadto z urzędu albo na

nictwem organu administracyjnego, zobowiązując ten
organ do wydania decyzji i wskazując jednocześnie sposób załatwienia sprawy lub rozstrzygnięcie (art. 145a
§ 1 p.p.s.a.8). Należy również dostrzec rozstrzygnięcie
wiążące się z umorzeniem postępowania administracyjnego (art. 145 § 3 p.p.s.a.9). W nauce zasadnie prezentowane są stanowiska, z których wynika, że przez
orzekanie merytoryczne sądów administracyjnych
można rozumieć nie tylko zastąpienie przez orzeczenie sądowe rozstrzygnięcia organu administracyjnego,
w tym także umarzające postępowanie administracyjne
w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności
decyzji, ale również zobowiązanie przez sąd organu
administracyjnego do wydania w określonym terminie
decyzji, wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej
rozstrzygnięcie10. Zasygnalizować ponadto należy, że
zasadniczo orzeczenia rozstrzygające sprawę administracyjną co do istoty oraz umarzające postępowanie
administracyjne wiążą się z uprzednim wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskarżonego działania
organu administracyjnego. W tym zakresie wyjątek
stanowi art. 149 § 1b p.p.s.a. związany z uwzględnieniem skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz art. 154 § 2 p.p.s.a. związany
z uwzględnieniem skargi na niewykonanie wyroku
uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.
Ze względu na zakres obszaru badawczego ograniczonego do wyroków sądów administracyjnych

wniosek strony wymierzyć organowi grzywnę w wysokości

8 Zgodnie z tym przepisem w przypadku, o którym mowa

określonej w art. 154 § 6 lub przyznać od organu na rzecz

w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2, jeżeli jest to uzasadnione

skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy kwoty

okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ do wydania

określonej w art. 154 § 6.

w określonym terminie decyzji lub postanowienia, wskazując

6 Zgodnie z tym przepisem sąd, w przypadku, o którym mowa
w art. 149b § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu lub

sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba że
rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu.

nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala

9 Zgodnie z tym przepisem w przypadku, o którym mowa

na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych

w art. 145 § 1 pkt 1 i 2, sąd, stwierdzając podstawę do umorze-

wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego.
7 Zgodnie z tym przepisem sąd, w przypadku o którym mowa
w art. 154 § 1, może ponadto orzec o istnieniu lub nieistnieniu

nia postępowania administracyjnego, umarza jednocześnie
to postępowanie
10 F. Geburczyk, Istota wyroku co do meritum sprawy (w:) W. Pią-

uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter

tek (red.), Wykonywanie wyroku sądu administracyjnego,

sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości oko-

Warszawa 2017, s. 208; H. Izdebski, Orzekanie na podstawie

liczności jej stanu faktycznego i prawnego. Jednocześnie sąd

akt sprawy a przeprowadzenie dowodów w postępowaniu

stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowa-

przed sądami administracyjnymi (w:) T. Gardocka, D. Jagiełło

dzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym

(red.) Dowody w postępowaniach sądowych, Warszawa 2018,

naruszeniem prawa.

s. 119; W. Piątek, A, Skoczylas, Kasacyjny czy…, s. 24 i n.
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zastępujących decyzje organów podatkowych wydawanych na gruncie Ordynacji podatkowej, w zasięgu
zainteresowania pozostają kompetencje tych sądów
uregulowane w art. 145a § 3, art. 149 § 1b, art. 154 § 2
p.p.s.a. W nauce określa się je mianem kompetencji
do bezpośredniego orzekania w przedmiocie praw lub
obowiązków administracyjnoprawnych, natomiast
art. 145a § 1 p.p.s.a. reguluje tryb pośredniego orzekania merytorycznego sądu administracyjnego w sprawie
administracyjnej11. Ponadto w zasięgu zainteresowania
pozostaje również kompetencja sądów administracyjnych uregulowana w art. art. 145 § 3 p.p.s.a. Dodać
należy, że znajdujące się w zainteresowaniu autora
artykułu przepisy prawa wprowadzono lub też zmodyfikowano, nadając im aktualne brzmienie, Ustawą
z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi12.
Za trafne należy uznać stanowisko, zgodnie z którym reformatoryjne (merytoryczne) orzekanie oznacza
sytuację, kiedy sąd administracyjny w drodze wyroku
realizuje skutek odpowiadający efektom zastosowania
podstawowej metody działania prawa administracyjnego, tj. jednostronnej i władczej konkretyzacji
praw i obowiązków jednostek dokonywanej przez
administrację publiczną na podstawie norm prawa
administracyjnego13. Wiąże się to z bezpośrednim
ustaleniem przez sąd administracyjny praw i obowiązków podmiotu administrowanego14. W takiej sytuacji wyrok w zasadzie zastępuje decyzję i to zarówno
w aspekcie materialnym, jak i formalnym. Aspekt
materialny wiąże się z tym, że sprawa administracyjna zostaje rozstrzygnięta nie w formie decyzji przez
organ administracyjny tylko przez sąd administracyjny wyrokiem. Z kolei aspekt formalny wiąże się
z tym, że postępowanie administracyjne kończy się

nie decyzją, ale wyrokiem. Podkreślenia wymaga, że
wyrok sądu administracyjnego w takim przypadku
kończy postępowanie sądowoadministracyjne oraz
również postępowanie administracyjne.
Patrząc z perspektywy art. 145a § 3 p.p.s.a., pamiętać
należy, że wydanie wyroku przez sąd administracyjny
ma miejsce już po zakończeniu postępowania w formie
decyzji administracyjnej, a zatem wiąże się z weryfikacją dokonanych już działań administracji oraz ich
konsekwencji. Dodać należy, że rozstrzygnięcie sądu
jest w tym przypadku obwarowane spełnieniem szeregu przesłanek wynikających z art. 145a § 1 i 3 p.p.s.a.,
co w konsekwencji ocenianie jest w nauce jako sytuacja, z którą mamy do czynienia dopiero w ostateczności15. Spostrzeżenie to koresponduje w pewnym
zakresie ze stanowiskiem, że sprawowanie kontroli
przez sądy administracyjne oznacza wtórność działań sądu wobec działań organów administracyjnych.
Sądowi pozostaje tylko korygowanie działań lub zaniechań tych organów, a nie samodzielne rozstrzyganie
poszczególnych spraw administracyjnych16. Stanowisko, że wyrok sądu jest w istocie korektą rezultatu
działania administracji, wiąże się z tym, iż wyrok sądu
administracyjnego nie może zastępować aktywności
administracji publicznej. Wskazuje się, że wyrok taki
może jedynie przekształcać (modyfikować) sytuację
prawną skarżącego, a nie tworzyć ją „od podstaw”17.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na specyfikę
rozstrzygnięć sądu administracyjnego, których podstawę prawną stanowią art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2
p.p.s.a. Przepisy te w obowiązującym stanie prawnym –
co należy szczególnie podkreślić – dotyczą również
spraw, w których organ wydaje decyzje administracyjne18. W tych przypadkach rozstrzygnięcie merytoryczne sądu nie koryguje jednak decyzji administra-

11 M. Kamiński, Zasady…, s. 26.

15 Tamże.

12 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy –

16 L. Garlicki, komentarz do art. 184 (w:) L. Garlicki (red.),

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, t. 4, War-

Dz.U. poz. 658.

szawa 2005, s. 5; W. Jakimowicz, O tzw. merytorycznych…,

13 K. Klonowski, Kompetencje…, s. 572 i n.; M. Jaśkowska,
Decyzja administracyjna a wyrok sądu administracyjnego
jako akty stosowania prawa (w:) W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.) Fenomen prawa administra-

s. 5 i n.
17 Z. Kmieciak, Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006, s. 230 i n.
18 Zob. szerzej: Z. Kmieciak, Wykonanie wyroku sądu admi-

cyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna,

nistracyjnego (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel

Warszawa 2019, s. 410.

(red.), System Prawa Administracyjnego, t. 10, Sądowa kon-

14 M. Jaśkowska, Decyzja…, s. 410.

trola administracji publicznej, Warszawa 2016, s. 681 i n.
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cyjnej, gdyż taka w danej sprawie nie została w ogóle
wydana. Rozstrzygnięcie to uprzedza decyzyjne działanie organu administracyjnego. Nie oznacza to jednak,
że w takiej sytuacji sąd narusza kompetencje organu
administracyjnego. Tu również działanie sądu administracyjnego jest wtórne wobec działania organu
administracyjnego. Wtórność działania sądu wiąże
się z tym, że zawsze jako pierwszy powstaje stosunek
administracyjnoprawny łączący organ administracyjny z jednostką, przy czym chodzi tu o stosunek
o charakterze procesowym. Dopiero powstanie takiego
stosunku umożliwia powstanie stosunku prawnego
o charakterze procesowym łączącego sąd administracyjny ze skarżącym oraz z organem administracyjnym,
którego bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania zostały zaskarżone. Z tego powodu
stosunki prawne z sądem administracyjnym mają
zawsze charakter wtórny. Wyrok sądu administracyjnego wydany na podstawie art. 149 § 1b lub art. 154
§ 2 p.p.s.a. rozstrzyga bowiem sprawę administracyjną z powodu kwalifikowanej bezczynności organu
administracyjnego, który po wszczęciu postępowania
administracyjnego z różnych powodów nie zdołał
wydać decyzji wbrew takiemu obowiązkowi. Skoro
jednak rozstrzygnięcie merytoryczne sądu może być
pierwszym rozstrzygnięciem w sprawie, nie można
wykluczyć przypadków, w których sytuacja prawa
skarżącego będzie tworzona w pewnym sensie „od
podstaw”. Również w tych przypadkach, ze względu
na obwarowanie przesłankami wynikającymi z art. 149
§ 1b oraz z art. 154 § 2 p.p.s.a. rozstrzygniecie merytoryczne sądu może zachodzić w ostateczności.
W nauce trafnie zauważono, że przyznanie sądowi
administracyjnemu kompetencji do wydania rozstrzygnięcia stwierdzającego istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku, wiąże się z wykonaniem kompetencji organu administracyjnego19.
W przypadku tym dochodzi bowiem do sytuacji, że
sąd administracyjny przejmuje kompetencje organu
administracyjnego. Koresponduje z tym pogląd, że
wyrok sądu rozstrzygający sprawę administracyjną
merytorycznie stanowi alternatywną wobec decyzji

formę konkretyzacji prawa20. Zatem w przypadku
wyroku sądu administracyjnego rozstrzygającego
sprawę co do istoty działanie sądu kształtuje sytuację prawną jednostki w taki sam sposób jak czyni to
decyzja administracyjna.
Z postanowień art. 145a § 3 p.p.s.a. wynika, że sąd
wydaje orzeczenie „stwierdzające istnienie albo nieistnienie uprawnienia lub obowiązku”. W nauce nie ma
jednomyślności odnośnie do charakteru prawnego rozstrzygnięcia sądu, którego podstawę stanowi art. 145a
§ 3 p.p.s.a. Jedni autorzy wskazują na „charakter niejako deklaratoryjny”21. Można również dostrzec stanowisko, w którym nie zawężono charakteru takiego
wyroku tylko do deklaratywnego22. Co prawda użycie
w tym przepisie zwrotu „orzeczenie stwierdzające
istnienie albo nieistnienie…” może przemawiać za
pierwszym ze stanowisk, zasadne wydaje się jednak
przyznanie racji drugiemu.
Uwzględniając przedstawione wyżej rozważania
dotyczące w istocie zacierania się granic pomiędzy
decyzją administracyjną a wyrokiem sądu administracyjnego23, związane z dostrzeganym w nauce zjawiskiem „administratywizacji” postępowania sądowoadministracyjnego24, zasadne jest stanowisko, że
rozstrzygnięcie sądu będące alternatywą wobec decyzji
deklaratoryjnej ma charakter deklaratoryjny, natomiast
wobec decyzji konstytutywnej – charakter konstytutywny. W tym przypadku pod pojęciem stwierdzenia
istnienia albo nieistnienia uprawnienia lub obowiązku
kryje się obok deklaratoryjnego, również kreatywny
charakter orzeczenia sądu. W konsekwencji orzeczenie
sądu tworzy, zmienia lub uchyla stosunek prawny oraz
potwierdza uprawnienia lub obowiązki, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa materialnego.
Spostrzeżenia te dotyczą wyroku, którego podstawę
procesową stanowi art. 145a § 3 p.p.s.a.
20 M. Jaśkowska, Decyzja…, s. 410.
21 M. Jagielska, J. Jagielski, M. Grzywacz, komentarz do
art. 145a (w:) Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,
Warszawa 2017, s. 710.
22 D. Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administra-

19 M. Bogusz, Problem konstytucyjności przepisu art. 145 § 3

cyjnych, Lublin 2018, s. 155.

i art. 145a prawa o postępowaniu przed sądami administra-

23 Zob. M. Jaśkowska, Decyzja…, s. 404.

cyjnymi, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, nr 2, s. 69–78.

24 Zob. M. Jaśkowska, Decyzja…, s. 411.
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Postanowienia art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2 p.p.s.a.
Ustawodawca, kształtując kompetencje sądu admiskonstruowano nieco odmiennie niż art. 145a § 3 p.p.s.a. nistracyjnego do orzekania o istocie sprawy, użył
Z przepisów tych wynika, że sąd może „orzec o istnieniu stosunkowo pojemnych sformułowań, a mianowicie
lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku”. Użycie „stwierdzić istnienie albo nieistnienie uprawnienia
różnych zwrotów w art. 145a § 3 p.p.s.a. oraz w art. 149 lub obowiązku” oraz „orzec o istnieniu lub nieist§ 1b i w art. 154 § 2 p.p.s.a. było, jak się wydaje, celowe. nieniu uprawnienia lub obowiązku”. Można zaryOrzekanie przez sąd administracyjny o istnieniu lub zykować twierdzenie, że w ramach tak szerokiego,
nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku jest, jak się a w konsekwencji uniwersalnego ujęcia kompetencji
wydaje, zakresowo węższe niż stwierdzenie istnienia orzeczniczych sądu mieszczą się w zasadzie wszystalbo nieistnienia uprawnienia lub obowiązku. Rozstrzy- kie kompetencje organów administracyjnych zwią-

W ramach szerokiego, a w konsekwencji
uniwersalnego ujęcia kompetencji orzeczniczych
sądu mieszczą się w zasadzie wszystkie kompetencje
organów administracyjnych związane z działaniem
w formie decyzji administracyjnej przewidziane
prawem, w tym również kompetencje organów
podatkowych przewidziane w Ordynacji podatkowej.
gając spór o to, czy określone uprawnienie lub obowią- zane z działaniem w formie decyzji administracyjnej
zek istnieje czy też nie istnieje, sąd administracyjny – jak przewidziane prawem, w tym również kompetencje
się wydaje – tego uprawnienia lub obowiązku sam nie organów podatkowych przewidziane w Ordynacji
kreuje. Rozstrzygnięcie sądu przybiera postać orzecze- podatkowej. W odniesieniu do art. 145a § 3 p.p.s.a. nie
nia deklaratoryjnego, które w sposób wiążący stwier- ma przy tym znaczenia to, czy decyzja ma charakter
dza wyłącznie istnienie określonego stanu prawnego. konstytutywny, czy też deklaratoryjny. Natomiast
Powyższe rozważania korespondują z prezentowa- w odniesieniu do art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2 p.p.s.a.
nym w nauce stanowiskiem dopuszczającym możliwość powyższe spostrzeżenie nie dotyczy, jak się wydaje,
wydawania na podstawie art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2 kompetencji związanych z możliwością wydawania
p.p.s.a. wyłącznie rozstrzygnięć w sprawach, w których rozstrzygnięcia o charakterze konstytutywnym.
uprawienia lub obowiązki jednostki wynikają bezpoDziałając w konkretnej sprawie, sąd administracyjny
średnio z norm prawa materialnego i wymagają tylko nie może skorzystać z szerszych kompetencji niż przypotwierdzenia lub wykluczenia istnienia, a zatem roz- sługują w tej sprawie organowi administracyjnemu.
strzygnięć o charakterze deklaratoryjnym25.
W nauce zasadnie zatem stwierdzono, że sąd administracyjny merytorycznie determinując rozstrzygnięcie
sprawy administracyjnej nie może zrobić więcej niż organ
25 Z. Kmieciak, Wykonanie wyroku sądu administracyjnego
(w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System…, administracyjny, co oznacza, że może zrobić mniej26.
s. 683; D. Gut, Merytoryczne orzekanie polskich sądów administracyjnych, Lublin 2018, s. 155.

26 W. Jakimowicz, O tzw. merytorycznych…, s. 5 i n.
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Na koniec tej części artykułu należy podkreślić, że
w nauce dostrzega się powściągliwość sądów administracyjnych w stosowaniu przepisów regulujących
merytoryczne orzekanie, w tym również na gruncie
spraw podatkowych27. Dwie zasadnicze przyczyny
takiego stanu rzeczy to obwarowanie zastosowania
tych przepisów szeregiem przesłanek oraz brak możliwości przeprowadzenia przez sąd administracyjny
postępowania dowodowego według standardów zbliżonych do tych, jakie przewidują przepisy regulujące
postępowanie administracyjne. W odniesieniu do
art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2 p.p.s.a. Andrzej Kabat
wyraził wręcz stanowisko, że praktyce raczej rzadko
spełnione zostaną ustawowe wymogi niezbędne do
stosowania powyższych przepisów28.
Podzielenie powyższych spostrzeżeń nie może
jednak zniechęcać do prowadzenia badań nad specyfiką rozstrzygnięć merytorycznych sądów administracyjnych i ich oddziaływaniem w sferze prawa
podatkowego.

3. Instytucje postępowania
sądowoadministracyjnego w Ordynacji
podatkowej

Analiza przepisów Ordynacji podatkowej prowadzi
do wniosku, że sytuację podatkowoprawną jednostki
kształtuje szereg różnorodnych czynników. Można
wyodrębnić również takie, które są w pewien sposób
związane z szeroko pojętą materią sądowej kontroli
administracji publicznej. W wielu bowiem przypadkach Ordynacja podatkowa posługuje się instytucjami29
zaczerpniętymi z procedury sądowoadministracyjnej.
W przepisach Ordynacji podatkowej jako budulca tego
aktu prawnego wykorzystano bowiem określone instytucje postępowania sądowoadministracyjnego, których
27 W. Piątek, A, Skoczylas, Kasacyjny…, s. 24 i n.
28 A. Kabat, komentarz do art. 149 (w:) B. Dauter, A. Kabat,
M. Niezgódkla-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020, s. 516.
29 Pojęcie instytucji postępowania sądowoadministracyjnego
należy rozumieć w sposób, w jaki przyjmuje się je w doktrynie, czyli jako zespół przepisów prawnych stanowiących
pewien mechanizm. Zob. J. Borkowski (w:) B. Adamiak,
J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2017, s. 120 i n.
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katalog nie ogranicza się wyłącznie do wyroków sądów
administracyjnych.
Można wyodrębnić co najmniej trzy takie instytucje:
prawo do zaskarżenia określonego działania organu
podatkowego do sądu administracyjnego, wszczęcie
i prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego oraz wydanie wyroku sądu administracyjnego.
Ordynacja podatkowa, wykorzystując wskazane trzy
instytucje procedury sądowoadministracyjnej, w określony sposób kształtuje sytuację podatkowoprawną
jednostki.
Jako przykład regulacji, z której wynika, że sytuację
podatkowoprawną kształtuje w sposób pośredni już
samo prawo zaskarżenia do sądu administracyjnego
określonego działania organu podatkowego (art. 3 § 2
pkt 1 i 2 w zw. z art. 50 § 1 p.p.s.a.), można wskazać
na art. 210 § 2 i art. 217 § 1 pkt 6 o.p. oraz wynikający
z tych przepisów obowiązek informacyjny organu
podatkowego związany z koniecznością pouczenia
strony postępowania o prawie do wniesienia skargi
do sądu administracyjnego na decyzję lub postanowienie. W tym przypadku pośrednie ukształtowanie
uprawnień jednostki następuje w ten sposób, że strona
postępowania podatkowego ma prawo oczekiwać
pouczenia o możliwości zaskarżenia działania organu
podatkowego do sądu administracyjnego.
Innym przykładem takiej regulacji jest art. 213
§ 1 o.p., z którego wynika, że strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zażądać jej
uzupełnienia co do prawa wniesienia skargi do sądu
administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego
w decyzji pouczenia w tej kwestii. Konstrukcja tego
przepisu pozostaje w ścisłym związku z art. 3 § 2 pkt 1
oraz z art. 50 § 1 p.p.s.a. Wadliwe pouczenie o skardze do sądu administracyjnego lub jego brak generuje
uprawnienie jednostki do żądania od organu podatkowego uzupełnienia lub sprostowania tej kwestii.
Również art. 218 o.p. jest przykładem regulacji,
która ma zastosowanie, jeżeli w odniesieniu do działania organu podatkowego przysługuje skarga do
sądu administracyjnego. Z przepisu tego wynika, że
postanowienie, od którego służy skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku widoczny jest związek z art. 3 § 2 pkt 2 oraz
z art. 50 § 1 p.p.s.a., generujący obowiązek pisemnego
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utrwalenia postanowienia oraz obowiązek doręczenia
takiego aktu administracyjnego stronie. Powyższym
obowiązkom organów podatkowych odpowiadają
określone uprawnienia jednostki.
Nieco odmienny obowiązek, niezwiązany jednak
bezpośrednio z samym prawem wniesienia skargi do
sądu administracyjnego, wynika z art. 103 § 1 pkt 3
o.p. Na podstawie tego przepisu organy podatkowe
zawiadamiają spadkobierców o decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy,
a w dniu jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do
złożenia skargi do sądu administracyjnego. W tym
przypadku uprawnienie następców prawnych kształtuje pośrednio art. 3 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 50
§ 1 p.p.s.a. w połączeniu ze stanem faktycznym polegającym na śmierci spadkodawcy w dniu, w którym
jeszcze nie upłynął termin do złożenia skargi do sądu
administracyjnego.
W dalszej kolejności jako przykład regulacji, która
stanowi podstawę do determinowania sytuacji podatkowoprawnej jednostki przez wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego, można
wskazać art. 239f § 1 o.p. Z przepisu tego wynika, że
wniesienie skargi do sądu administracyjnego, a zatem
czynność inicjująca wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, stanowi jedną z przesłanek
wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej przez
organ podatkowy pierwszej instancji.
Ponadto z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego wiąże się obowiązek informacyjny organu
podatkowego uregulowany w art. 103 § 1 pkt 1 o.p.
Organy podatkowe zawiadamiają bowiem spadkobierców o złożonych przez spadkodawcę skargach do
sądu administracyjnego.
Wreszcie nie sposób pominąć art. 70 § 6 pkt 2 o.p.,
zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wniesienia skargi
do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego
zobowiązania. W tym przypadku wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego kształtuje sytuację
podatkową podatnika w ten sposób, że wywołuje
skutek materialnoprawny, zwieszający bieg terminu
przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Wszczęcie postępowania przed sądem administracyjnym może stanowić również przesłankę zawiesze-

nia postępowania podatkowego. Zgodnie z art. 201 § 1
pkt 7 o.p. organ podatkowy zawiesza postępowanie
w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na
decyzję uchylającą w całości decyzję organu pierwszej
instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ lub stwierdzającą nieważność
decyzji. Ponadto na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 o.p.
organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione
od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny
organ lub sąd. Z zagadnieniem wstępnym mamy natomiast do czynienia między innymi w przypadku, gdy
w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego
wszczęto postępowanie podatkowe w celu zmiany,
uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania w sprawie kontrolowanego przez
sąd rozstrzygnięcia (decyzji podatkowej). W takim
przypadku organ podatkowy obowiązany jest zawiesić
to postępowanie na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 o.p.
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
sądowoadministracyjnego30.
Przechodząc do regulacji, które stwarzają podstawy do tego, żeby sytuację podatkowoprawną jednostki kształtowało orzeczenie sądu administracyjnego, w pierwszej kolejności należy dostrzec art. 70 § 7
pkt 2, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia
rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia
następującego po dniu doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze
stwierdzeniem jego prawomocności. Przepis ten koresponduje z wyżej przedstawionym art. 70 § 6 pkt 2 o.p.
Również art. 205a § 1 pkt 4 o.p. stanowi przykład
regulacji umożliwiającej kształtowanie sytuacji podatkowoprawnej przez wyrok sądu administracyjnego.
Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy podejmuje
postępowanie z urzędu, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest
uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
przez inny organ lub sąd – w dniu powzięcia przez
organ podatkowy wiadomości o uprawomocnieniu
się orzeczenia kończącego to postępowanie. Przepis
ten koresponduje z wyżej przedstawionym art. 201
§ 1 pkt 2 o.p. Z kolei w przypadku zawieszenia postę30 Zob. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
5 czerwca 2017 r., II GPS 1/17, O NSA i WSA 2017, nr 5,
poz. 73.
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powania na podstawie art. 201 § 1 pkt 7 o.p. zasadne
jest przyjęcie, że przesłanką podjęcia zawieszonego
postępowania jest prawomocne zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego wszczętego ze
skargi na decyzję uchylającą w całości decyzję organu
pierwszej instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ lub stwierdzającą
nieważność decyzji31.

Doręczenie organowi podatkowemu odpisu orzeczenia
sądu administracyjnego wyznacza zatem termin do
dokonania określonych czynności przez organ podatkowy, którego niezachowanie skutkuje koniecznością
zwrotu nadpłaty bez zbędnej zwłoki.
Innym przykładem takiej regulacji jest art. 249 § 1
pkt 2 o.p. zawierający przesłanki negatywne wszczęcia
postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważ-

Sytuacja podatkowoprawna jednostki –
materialnoprawna oraz procesowa – wynikająca
z Ordynacji podatkowej, kształtowana jest
po pierwsze, przez prawo do zaskarżenia do sądu
określonych postanowień oraz decyzji wydawanych
przez organy podatkowe, po drugie, przez
wniesienie skargi do sądu administracyjnego na
decyzję organu podatkowego, z czym wiąże się
wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego,
po trzecie, przez wyrok sądu administracyjnego.
Kolejnym przykładem regulacji umożliwiającej
kształtowanie sytuacji podatkowoprawnej jednostki
przez wyrok sądu administracyjnego, a ściślej doręczenie jego odpisu, jest art. 77 § 4 o.p. Z przepisu tego
wynika, że w przypadku niewydania nowej decyzji
w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia organowi
podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność,
nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie
decyzji uchylonej albo decyzji, której nieważność
stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki.
31 P. Pietrasz, komentarz do art. 205a (w:) L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Lex/el 2021.
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ności decyzji podatkowej. Organ podatkowy wydaje
decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli sąd
administracyjny oddalił skargę na tę decyzję, chyba że
żądanie oparte jest na przepisie art. 247 § 1 pkt 4 o.p.,
czyli decyzja ostateczna dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. Wyrok
oddalający skargę na decyzję podatkową zasadniczo
wyklucza zatem wszczęcie postępowania podatkowego w trybie nadzwyczajnym celem weryfikacji tej
decyzji, jakim jest stwierdzenie nieważności decyzji
podatkowej.
Na koniec tej kategorii regulacji należy zwrócić
uwagę na art. 77 § 1 pkt 1 o.p. Z przepis tego wynika,
że nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od
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dnia wydania nowej decyzji – jeżeli nadpłata powstała
w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji. Na uwagę zasługuje jednak uniwersalność tej regulacji. Otóż ustawodawca uzależnił
zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od jej powstania
w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji. Przepis ten abstrahuje od tego, czy
wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego wiązało
się z działaniem organu podatkowego czy też sądu
administracyjnego. Nie wskazuje bowiem organu
państwowego, który eliminuje decyzję z obrotu prawnego ani też nie określa formy prawnej jego działania.
Rozstrzygnięciem sądu administracyjnego, które
wywołuje skutek w postaci uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, jest
natomiast wyrok kasacyjny, którego podstawę stanowi art. 145 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a.
Mając na uwadze powyższe rozważania, można
dojść do wniosku, że sytuacja podatkowoprawna jednostki (materialnoprawna oraz procesowa), wynikająca z Ordynacji podatkowej, kształtowana jest między
innymi: po pierwsze, przez prawo do zaskarżenia do
sądu określonych postanowień oraz decyzji wydawanych przez organy podatkowe, po drugie, przez
wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu podatkowego, z czym wiąże się wszczęcie
postępowania sądowoadministracyjnego, oraz po
trzecie, przez wyrok sądu administracyjnego. Przy
czym, w tym ostatnim przypadku, przepisy prawa
podatkowego mogą uzależniać ukształtowanie sytuacji prawnej od doręczenia organowi podatkowemu
odpisu orzeczenia sądu administracyjnego.

4. Rozstrzygnięcia merytoryczne sądu
administracyjnego a decyzja podatkowa

Artykuły 145a § 3, art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2
p.p.s.a. są w pewnym sensie odpowiednikami art. 207
§ 1 o.p., zgodnie z którym organ podatkowy orzeka
w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. Wymienione wyżej regulacje ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, podobnie jak art. 207 § 1 o.p., nie
stanowią samodzielnej podstawy do wydania rozstrzygnięcia merytorycznego. Stanowią one bowiem
wyłącznie podstawę procesowoprawną rozstrzygnięcia
sądu administracyjnego, tak jak art. 207 § 1 o.p. sta-

nowi podstawę procesowoprawną decyzji podatkowej.
Poprzez te przepisy sąd administracyjny w pewnym
sensie przejmuje kompetencje organu podatkowego.
Nieodzowne jest zatem istnienie przepisu kompetencyjnego, wyposażającego organ podatkowy w zdolność
do określonego działania w formie decyzji podatkowej,
a ponadto przepisu prawa podatkowego materialnego,
z którego wynika określone uprawnienie lub obowiązek jednostki.
Z kolei art. 145 § 3 p.p.s.a. wyposażający sąd administracyjny w kompetencję do umorzenia postępowania
podatkowego nie zastępuje art. 208 § 1 o.p., zgodnie
z którym, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny
stało się bezprzedmiotowe, w szczególności w razie
przedawnienia zobowiązania podatkowego, organ
podatkowy wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Artykuł art. 145 § 3 p.p.s.a. prowadzi natomiast
do przeniesienia na grunt postępowania sądowoadministracyjnego instytucji obligatoryjnego umorzenia postępowania podatkowego przewidzianego
w art. 208 § 1 o.p.32
Mając na uwadze dotychczasowe rozważania, można
dojść do wniosku, że sąd administracyjny w wyroku
rozstrzygającym sprawę co do istoty, może w szczególności określić wysokość zobowiązania podatkowego lub prawidłową wysokość zwrotu podatku lub
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do
odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych
(art. 21 § 3 i 3a o.p.), ustalić wysokość zobowiązania
podatkowego (art. 21 § 1 pkt 2 i § 5 o.p.), określić
wysokość straty poniesionej przez podatnika (art. 24
o.p.), orzec o odpowiedzialności podatkowej płatnika
lub inkasenta (art. 30 § 4 o.p.), określić wysokość nadpłaty (art. 74a o.p.), stwierdzić nadpłatę (art. 75 § 4 i 4a
o.p.), orzec o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców (art. 100 § 1 o.p.),
orzec o odpowiedzialności osoby trzeciej (art. 108 § 1
o.p.). Zastrzec jednak należy, że kompetencje organów
podatkowych wynikające z art. 21 § 1 pkt 2 i § 5 o.p.
oraz z art. 108 § 1 o.p., związane z wydaniem decyzji
o charakterze konstytutywnym, sąd administracyjny
32 Zob. na gruncie 105 § 1 k.p.a.: M. Jagielska i in., komentarz do art. 145 (w:) Hauser, M. Wierzbowski (red.) Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,
Warszawa 2017, s. 703.
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przejmuje tylko w przypadku, gdy podstawą jego rozstrzygnięcia jest art. 145a § 3 p.p.s.a.
Wątpliwości wiążą się z udzieleniem odpowiedzi
na pytanie, czy sąd administracyjny może rozstrzygać o odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, umorzeniu zaległości podatkowej na wniosek podatnika (art. 67a § 1
o.p.), a zatem działać w sferze uznania administracyjnego. Ze względu na konstytutywny charakter
decyzji wydawanej na podstawie tego przepisu pod
rozwagę można wziąć jedynie podstawę prawną rozstrzygnięcia sądu przewidzianą w art. 145a § 3 p.p.s.a.
Zauważyć jednak należy, że z art. 145a § 1 p.p.s.a., od
którego uprzedniego zastosowania przez sąd zależy
możliwość zastosowania art. 145a § 3 p.p.s.a. wnika,
iż przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu. Oznacza to,
że art. 145a § 3 p.p.s.a. nie stanowi podstawy dla
sądu administracyjnego do przejęcia, przewidzianej
w art. art. 67a § 1 o.p., kompetencji organu podatkowego. Podstawy takiej nie stanowią, jak się wydaje,
art. 149 § 1b oraz art. 154 § 2 p.p.s.a., gdyż jak już
zasygnalizowano przepisy te nie wyposażają sądu
w kompetencje do wydania rozstrzygnięcia o charakterze konstytutywnym.
Wyposażenie sądów administracyjnych w kompetencje do rozstrzygania, na gruncie stosunków podatkowoprawnych, spraw co do istoty w praktyce może
powodować określone konsekwencje w sferze podatkowoprawnej sytuacji jednostki.
Poniżej, tytułem przykładu, zaprezentowano
wybrane zagadnienia, które pojawiają się na styku
problematyki merytorycznych kompetencji sądów
administracyjnych oraz regulacji ogólnego prawa
podatkowego.
Z art. 21 § 3 o.p. wynika, że po spełnieniu określonych w nim przesłanek organ podatkowy wydaje
decyzję, w której określa wysokość zobowiązania
podatkowego. Decyzja ta, jak każda decyzja podatkowa,
w tym również taka, która może być zastąpiona przez
wyrok sądu administracyjnego, musi być doręczona.
Obowiązek ten wynika wprost z art. 211 o.p. Czy zatem
również doręczenie wyroku sądu administracyjnego
jest warunkiem wywołania skutków prawnych, takich
które wywołuje doręczenie decyzji podatkowej (w tym
przypadku określenie wysokości zobowiązania podat-

62 FORUM PR AWNICZE

|

5 (67 ) · 2021 · 52–66

kowego). Odpowiadając na tak skonstruowane pytanie,
podkreślenia wymaga, że w procedurach administracyjnych, w tym w postępowaniu podatkowym, zasadą
jest, że organ, który wydał decyzję jest nią związany od
chwili doręczenia33. W takim przypadku byt prawny
decyzji administracyjnej na zewnątrz rozpoczyna
się od ujawnienia woli organu administracyjnego, co
w postępowaniu podatkowym następuje przez skuteczne doręczenie takiego aktu administracyjnego34.
Dopiero z chwilą doręczenia decyzja wywiera skutki
prawne35. Z kolei zgodnie z art. 144 p.p.s.a. sąd jest
związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, a jeżeli wyrok został wydany na posiedzeniu
niejawnym – od podpisania sentencji wyroku. Ogłoszenie wyroku, a w przypadku wyroku wydanego na
posiedzeniu niejawnym – jego podpisanie są zatem
bezwzględnymi warunkami ważności orzeczenia36.
Dla ważności oraz wywołania skutków prawnych
wyroku nie ma natomiast znaczenia jego doręczenie
stronie postępowania.
Zauważyć jednak należy, że w określonych sytuacjach ustawa wprost uzależnia ukształtowanie sytuacji
prawnej jednostki od doręczenia odpisu orzeczenia
sądu administracyjnego. Przykładem takiej regulacji
jest powoływany już art. 77 § 4 o.p., z którego wynika,
że w przypadku niewydania nowej decyzji w terminie
3 miesięcy od dnia doręczenia organowi podatkowemu
odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, uchylającego decyzję
albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej
33 Zgodnie z art. 110 § 1 k.p.a. organ, który wydał decyzję
jest niż związany od chwili doręczenia lub ogłoszenia, o ile
kodek nie stanowi inaczej. Z art. 212 o.p. wynika natomiast,
że organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany
od chwili jej doręczenia.
34 Zob. na gruncie k.p.a.: J. Starościak, komentarz do art. 102
(w:) E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1964, s. 166 i n; M. Dyl. komentarz do art. 110 (w:)
R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017, s. 840.
35 Zob. W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys
wykładu, Warszawa 1983, s. 201.
36 B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2015, s. 318.
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albo decyzji, której nieważność stwierdzono, podlega
zwrotowi bez zbędnej zwłoki.
Innym przykładem jest art. 44 § 1 o.p., zgodnie
z którym podstawą wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów jest doręczona decyzja:
1) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego;
2) określająca wysokość zobowiązania podatkowego;
3) określająca wysokość odsetek za zwłokę; 4) o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta;
5) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej;
6) o odpowiedzialności spadkobiercy; 7) określająca
wysokość zwrotu podatku. W tym przypadku ustawodawca, jak się wydaje zasygnalizował, że podstawą
wniosku o wpis jest wyłącznie decyzja doręczona.
W konsekwencji, jak się wydaje, przyjąć należy, że
podstawą wniosku o wpis zastawu skarbowego do
rejestru zastawów może być również wyrok sądu administracyjnego zawierający jedno z wyżej wymienionych rozstrzygnięć, tylko w przypadku, gdy został
doręczony stronie.
Na uwagę zasługują regulacje dotyczące nadpłaty,
w tym jej zwrotu oraz oprocentowania. Zgodnie
z art. 77 § 1 pkt 2 o.p. nadpłata podlega zwrotowi
w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty.
Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy
to sąd administracyjny stwierdzi nadpłatę lub określi jej wysokość. Data wydania wyroku przez ten sąd
determinuje w tym przypadku początek biegu terminu
do dokonania zwrotu nadpłaty. Z kolei na podstawie
art. 78 § 3 pkt 3 o.p. oprocentowanie nadpłaty przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1
pkt 2 i pkt 6 – od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie
nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją): a) jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej
nadpłatę, b) jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie
została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik, płatnik
lub inkasent. Na uwagę zasługuje spostrzeżenie, że
w przypadku gdy podstawą wyroku jest art. 149 § 1b
lub art. 154 § 2 p.p.s.a. orzeczenie takie stanowi pierwsze rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie. Jeżeli
rozstrzygnięcie takie nie zostanie wydane w terminie
2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie

nadpłaty, a do opóźnienia w wydaniu rozstrzygnięcia
nie przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent, to
oprocentowanie nadpłaty przysługuje w tym przypadku od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem37.
Kolejne zagadnienie wiąże się z art. 81b § 1 pkt 2 lit. b
o.p., zgodnie z którym uprawnienie do skorygowania
deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją
określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli
rozstrzygniecie sądu administracyjnego zastąpi decyzję
określającą wysokość zobowiązania podatkowego albo
określi wysokość tego zobowiązania po raz pierwszy,
zasadne wydaje się przyjęcie, że uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu
postępowania podatkowego lub sądowoadministracyjnego – w zakresie nieobjętym merytorycznym wyrokiem sądu administracyjnego określającym wysokość
zobowiązania podatkowego. Nie tylko decyzja podatkowa, ale również wyrok merytoryczny sądu nie mogą
być skorygowane przez podatnika.
Zgodnie z art. 93d o.p. przepisy art. 93–93c dotyczące, ogólnie rzecz ujmując, następstwa prawnego
mają zastosowanie również do praw i obowiązków
wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego. Przepis ten należy interpretować w ten sposób, żeby wymienione wyżej przepisy dotyczące następstwa prawnego (art. 93–93c o.p.)
odnosiły się również do praw i obowiązków wynikających z wyroków sądów administracyjnych wydanych
na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Zgodnie z art. 97 § 4 o.p. przepisy § 1–3, dotyczące
odpowiedzialności spadkobierców oraz przedsiębiorstwa w spadku, stosuje się również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie
przepisów prawa podatkowego. Także ten przepis
należy interpretować w ten sposób, żeby art. 97 § 1–3
o.p., dotyczący odpowiedzialności spadkobierców oraz
przedsiębiorstwa w spadku, miał zastosuje się również
do praw i obowiązków wynikających z wyroków sądów
administracyjnych wydanych na podstawie przepisów
prawa podatkowego.
37 Na temat sądowego stwierdzenia istnienia nadpłaty podatku
zob. M. Popławski, Nadpłata i zwrot podatku, Warszawa
2014, s. 48.
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Zgodnie z art. 282a § 1 o.p. w zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie
wszczęta, z zastrzeżeniem § 2. Przepis ten nie ma
zastosowania, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w: 1) sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub
wznowienia postępowania w sprawie zakończonej
decyzją ostateczną; 2) związku z uchyleniem lub
stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny; 3) sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 282a
§ 1 o.p.). Również w przypadku spraw zakończonych
merytorycznym wyrokiem sądu zasadą powinien
być brak możliwości ponownego wszczęcia kontroli
podatkowej.
Wydanie wyroku na postawie art. 145a § 3, art. 149
§ 1b, art. 154 § 2 p.p.s.a. rozstrzyga sprawę merytorycznie, a w przypadku art. 145 § 3 p.p.s.a. kończy
postępowanie podatkowe w sposób formalny – jego
umorzeniem. W takich przypadkach w obrocie prawnym funkcjonuje wyrok sądu administracyjnego, a nie
decyzja podatkowa organu podatkowego. Zauważyć
jednak należy, że w odniesieniu do orzeczeń sądu
administracyjnego nie mogą mieć zastosowania przepisy dotyczące nadzwyczajnych trybów weryfikacji
decyzji ostatecznej, w tym wznowienia postępowania podatkowego (art. 240–246 o.p.), stwierdzenia
nieważności decyzji (art. 247–252 o.p.), uchylenia lub
zmiany decyzji ostatecznej (art. 253–256 o.p.) oraz
wygaśnięcia decyzji (art. 258–259a o.p.). Rozstrzygnięcie merytoryczne sądu administracyjnego wyklucza
zatem zastosowanie przepisów postępowania podatkowego regulujących nadzwyczajne tryby weryfikacji
decyzji ostatecznej.
Warto zasygnalizować, że przepisy ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnym regulują dwa nadzwyczajne tryby zaskarżenia wyroków
sądowych, w tym wznowienie postępowania (art. 270–
285 p.p.s.a.) oraz stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia (art. 285a–285l p.p.s.a.).
Ponadto art. 172 p.p.s.a. reguluje środek nadzoru
judykacyjnego w postaci unieważnienia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Zauważyć
należy, że wynikające z wyżej wymienionych przepisów
ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
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stracyjnymi przesłanki umożliwiające wyeliminowanie
z obrotu prawnego wyroku sądu administracyjnego
są odmienne od przesłanek przewidzianych w przepisach Ordynacji podatkowej dających podstawę do
wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji podatkowej. Ponadto katalog przesłanek ujęty w Ordynacji
podatkowej jest znacznie szerszy.

5. Wnioski

Kształtując sytuację podatkowoprawną jednostki,
przepisy Ordynacji podatkowej wprost odwołują
się do określonych instytucji postępowania sądowoadministracyjnego, takich jak: prawo wniesienia
skargi do sądu administracyjnego, wniesienie skargi
do sądu administracyjnego, wydanie wyroku przez
sąd administracyjny, doręczenie odpisu wyroku sądu
administracyjnego czy też uchylenie albo stwierdzenie nieważności decyzji, co może nastąpić w wyroku
kasacyjnym sądu administracyjnego.
Zauważyć jednak należy, że poprzez merytoryczne
kompetencje sądów administracyjnych ich wyroki
mogą kształtować sytuację podatkowoprawną jednostek pomimo braku regulacji prawnych wprost
odwołujących się do takich rozstrzygnięć tych sądów.
Z przypadkami takimi mamy najczęściej do czynienia,
gdy orzeczenie merytoryczne sądu administracyjnego
zastępuje decyzję podatkową. W tym miejscu nasuwa
się pytanie, czy taka sytuacja jest dopuszczalna i czy
nie należy dokonać modyfikacji przepisów ogólnego
prawa podatkowego w ten sposób, żeby przepisy te
wprost przewidywały również rozstrzygnięcia merytoryczne sądów administracyjnych.
Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy przypomnieć, że wyrok merytoryczny
sądu administracyjnego zastępuje decyzję podatkową
w aspekcie materialnym oraz formalnym. Pierwszy
wiąże się z tym, że sprawę podatkową rozstrzyga bezpośrednio wyrok sądu administracyjnego a nie decyzja podatkowa organu podatkowego. Drugi wiąże się
z tym, że postępowanie podatkowe kończy wyrok sądu
a nie decyzja organu podatkowego.
Ponadto wyposażenie sądów administracyjnych
w rozstrzygnięcia merytoryczne zastępujące decyzje
administracyjne miało zdaniem projektodawców
przyczynić się do usprawnienia, uproszczenia i przyśpieszenia postępowania przed sądami administra-
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cyjnymi oraz do podwyższenia standardów ochrony
praw i wolności obywatelskich38.
W konsekwencji brak regulacji w ogólnym prawie podatkowym wprost uzależniających sytuację podatkowoprawną jednostki od rozstrzygnięcia
merytorycznego sądu administracyjnego nie oznacza, że wyroki takie nie mają żadnego wpływu na
taką sytuację. Przyjęcie odmiennego stanowiska

sytuacji podatkowoprawnej jednostki, mieści się nie
tylko decyzja w rozumieniu art. 207 i art. 210 o.p. ale
również wyrok sądu administracyjnego rozstrzygający
sprawę co do istoty.
Na koniec należy przytoczyć istotne spostrzeżenie
Małgorzaty Jaśkowskiej wskazujące na to, że zjawiska
związane z zastępowaniem decyzji administracyjnych
wyrokami sądów administracyjnych rozstrzygającymi

W obowiązującym stanie prawnym pod
pojęciem decyzji użytym w przepisach prawa
podatkowego, w związku z kształtowaniem
sytuacji podatkowoprawnej jednostki, mieści
się również wyrok sądu administracyjnego
rozstrzygający sprawę co do istoty.
dyskwalifikowałoby efektywność merytorycznych
wyroków sądów administracyjnych, a ponadto podważałoby kompleksowość nowelizacji ustawy – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
dokonanej ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.
W związku z powyższym, dokonując analizy przepisów prawa podatkowego w każdym przypadku,
gdy ustawa uzależnia sytuację podatkowoprawną
jednostki od wydania lub doręczenia decyzji podatkowej, należy mieć na uwadze, że takie same skutki
jak ten akt administracyjny może wywołać rozstrzygnięcie merytoryczne sądu administracyjnego. Można
zatem dojść do wniosku, że w obowiązującym stanie
prawnym pod pojęciem decyzji użytym w przepisach
prawa podatkowego, w związku z kształtowaniem

sprawę co do istoty wymagają obserwacji, gdyż są
przejawem zmian, które mogą mieć bardziej dalekosiężne skutki39. Stanowisko to jest aktualne również
na gruncie prawa podatkowego, co mam nadzieję,
przynajmniej sygnalizacyjnie zostało przedstawione
w tym artykule.
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Problematyka odpowiedzialności karnej menedżera klubu
piłkarskiego nie była dotychczas przedmiotem analiz ani
w orzecznictwie, ani w piśmiennictwie. Taki stan rzeczy może
dziwić. Trzeba bowiem zauważyć, że aktualnie kluby piłkarskie
często cechują się skomplikowaną
strukturą wewnętrzną, dysponują
wielomilionowymi budżetami i są
stronami transakcji opiewających

na ogromne sumy pieniężne1.
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1 Teza ta znajduje pokrycie w oficjalnych danych liczbowych. Można
przykładowo wskazać, że w 2017 r.
łączne przychody wszystkich klubów
Ekstraklasy wyniosły 550,4 mln zł,
w 2018 r. zaś – 528 mln zł (Pieniądze
leżą na boisku. Ranking przychodów
piłkarskich. Ranking „Piłkarska liga
finansowa – rok 2018”, raport sporządzony przez Deloitte, czerwiec
2019 r., s. 18, https://www2.deloitte.
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Powoduje to, iż wszelkie nieprawidłowe zachowania,
które mogą wystąpić w takich podmiotach, potencjalnie rodzą szereg negatywnych następstw w sferze
takich dóbr prawnych, jak mienie, interes wierzycieli
lub obrót gospodarczy. Oczywiście tego rodzaju ujemnie oceniane czyny mają niezwykle zróżnicowany charakter. Z tej przyczyny rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu zostaną ograniczone wyłącznie do
problematyki odpowiedzialności karnej osób zarządzających klubami sportowymi za dokonywanie transferu piłkarzy2.

Zjawiska występujące na piłkarskim rynku transferowym wymagają karnistycznej analizy z kilku przyczyn. Trzeba zauważyć, że kadry zawodnicze klubów
piłkarskich podlegają ustawicznym zmianom. Podczas
każdego „okienka transferowego” wielu zawodników
zmienia barwy klubowe3. Transakcjom tym często
towarzyszy przepływ znacznych sum pieniężnych4.
Nierzadko jednak dochodzi do tego, że określony
transfer nie może zostać potraktowany jako udany.
Pomimo bowiem wydatkowania określonych sum na
więc o przypadkach, kiedy dochodzi do nabycia, utraty lub

com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_

przeniesienia praw rejestracyjnych do zawodnika. Można tu

raport_Liga_finansowa_2018.pdf – (dostęp na 10.08.2020).

wyróżnić sześć podstawowych rodzajów sytuacji, tj.: 1) trans-

2 Warto podkreślić, że na gruncie niniejszego opracowania

fer definitywny; 2) transfer czasowy; 3) transfer czasowy

przyjęto szerokie rozumienie słowa „transfer”. Nie można

z opcją transferu definitywnego; 4) zmiana przynależności

natomiast pominąć, iż w literaturze i aktach wewnętrz-

klubowej tzw. „wolnego zawodnika” (niezarejestrowanego

nych organizacji piłkarskich pojęcie to jest niekiedy węziej

w jakimkolwiek klubie), która potocznie określana jest mia-

rozumiane. Podkreśla się np., że termin transfer to sforma-

nem „transferu bezgotówkowego”; 5) utrata przynależności

lizowane prawnie przejście zawodnika z jednego klubu do

klubowej w związku z wygaśnięciem kontraktu; oraz 6)

drugiego (M. Sitek, Prawne problemy transferu piłkarzy

zmiana przynależności klubowej na podstawie zawartej

wobec prawa do poszanowania życia rodzinnego, „Journal
of Modern Science” 2016, t. 4/31, s. 145). Zasady przepro-

w obowiązującym kontrakcie klauzuli odstępnego.
3 Trzeba poczynić w tym miejscu pewną uwagę termino-

wadzania transferów piłkarzy w Polsce zawarte są w Regu-

logiczną. Przy okazji dokonywania transferów mówi się

laminie FIFA w sprawie Statusu i Transferu Zawodników,

potocznie, że klub „sprzedaje” lub „kupuje” danego piłkarza,

https://resources.fifa.com/image/upload/regulations-on-

a więc „handluje” zawodnikami. Oczywiście nomenklatura

-the-status-and-transfer-of-players-june-2020.pdf?cloudid

ta ma charakter nieprawniczy. Z punktu widzenia prawa

=ixztobdwje3tn2bztqcp (dostęp 10.08.2020) oraz w uchwale

klub piłkarski nikogo nie sprzedaje lub nie kupuje, gdyż

nr VIII/124 z 14.07.2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki

nie zajmuje się handlem ludźmi. Z perspektywy cywilistyki

Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian

transfer piłkarza oznaczać będzie przeniesienie prawa do

przynależności klubowej z późniejszymi zmianami. https://

rejestracji zawodnika w określonym podmiocie (klubie).

www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/2036-

W tym kontekście trzeba przypomnieć, że – stosownie

-Uchwała nr VIII.124 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie

do § 21 ust. 1 uchwały nr VIII/124 – zawodnik może być

statusu zawodników i zasad zmian przynależności klubowej.

potwierdzony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie.

pdf, (dostęp 10.08.2020). W § 2 pkt. 11 tego ostatniego aktu

Klub odstępujący rezygnuje z prawa do rejestracji piłkarza

przyjęto, że słowo „transfer” „oznacza zmianę przynależności

w swoim klubie, dzięki czemu uprawnienie takie uzyskuje

klubowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy klubem

klub pozyskujący. Natomiast kontrakt podpisywany mię-

odstępującym, a klubem pozyskującym, na podstawie której

dzy klubem a piłkarzem jest umową świadczenia przez

zawodnik będący zawodnikiem klubu odstępującego, na

tego ostatniego usług na wyłączność dla konkretnej osoby

podstawie obowiązującego kontraktu, bądź obowiązują-

prawnej. W dalszej części opracowania, dla ułatwienia pro-

cej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy

wadzonego wywodu, będą używane takie sformułowania

transferu, zmienia przynależność do klubu pozyskującego.

(z uwagi na ich głębokie zakorzenienie w języku potocznym),

Niedopuszczalny jest transfer zawodnika wolnego. Transfer

jak np. „sprzedaż”/„zbycie” lub „zakup”/„kupno”/„nabycie”

może mieć charakter definitywny lub czasowy”. W artykule

piłkarza. Sformułowania te określają w sposób roboczy

tym przyjęto natomiast potoczne – bardziej ekstensywne

sytuacje przeniesienia prawa do rejestracji zawodnika.

znaczenie słowa transfer. Chodzi zatem o wszelkie sytu-

4 Przykładowo w 2018 r. KGHM Zagłębie Lubin zarobił na

acje, w których dochodzi do modyfikacji (uzupełniania

transferach 17,3 mln zł, zaś Cracovia Kraków – 17,1 mln zł

lub zubażania) kadry zawodniczej w danym klubie. Mowa

(Pieniądze…, s. 26).
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zakontraktowanie i utrzymanie danego piłkarza – jego zabronione opisane w tymże przepisie mają charakter
przydatność dla konkretnego zespołu w ostatecznym indywidualny. Mogą one zostać popełnione tylko przez
rozrachunku okazuje się znikoma. Wówczas taki wyda- osobę, która jest zobowiązana na podstawie przepisu
tek należy ocenić jako niekorzystny z punktu widzenia ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajekonomicznych interesów klubu.
mowania się sprawami majątkowymi lub działalnością
Również doprowadzenie do tzw. „transferów wycho- gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki
dzących” (z klubu) może dla konkretnej drużyny oka- organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Warto
zać się nieopłacalne. Zdarza się przecież, że piłkarze w tym kontekście podkreślić, że w rozgrywkach piłopuszczają konkretny klub w takich okolicznościach, karskich organizowanych przez Polski Związek Piłki
że ich poprzedni pracodawca nie uzyskuje z tego tytułu Nożnej (dalej: PZPN) biorą udział kluby sportowe,
odpowiedniej rekompensaty finansowej. Tego rodzaju które, stosownie do art. 3 ust. 2 Ustawy z 25.06.2010 r.
sytuacja nie może być w oczywisty sposób optymalna o sporcie7, działają jako osoby prawne. Podmioty te
z punktu widzenia stosunków majątkowych podmiotu mogą przy tym funkcjonować w różnorakich formach.
biorącego udział w rozgrywkach piłkarskich.
W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, a więc EksMożliwe jest wreszcie, iż transfer określonego piłka- traklasie, uczestniczą wyłącznie kluby, które są spółrza przyniesie duże korzyści sportowe dla drużyny, lecz kami akcyjnymi8. Jednocześnie podmioty te prowadzą
dokonanie takiego ruchu transferowego należy uznać działalność gospodarczą. Natomiast drużyny grające
niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej, w I lidze oraz niższych klasach rozgrywkowych dziaw jakiej znajduje się konkretny uczestnik rozgrywek. łają głównie, choć nie tylko, w formie stowarzyszeń9.
Taki stan rzeczy ostatecznie godzić w interesy szeregu podmiotów gospodarczych, które w jakiś sposób
wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 1a. Jeżeli sprawca, o którym
współpracują z danym klubem.
mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień
Już tylko wskazane powyżej, mające jedynie chalub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza
bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej
rakter przykładowy, problemy, jakie występują na
szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do
rynku transferowym, mogą nasuwać przede wszystkim
lat 3. § 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub
pytanie, czy możliwe jest pociągnięcie do odpowie1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega
dzialności karnej osoby odpowiedzialnej za przeprokarze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli
wadzenie transferu określonego piłkarza, a jeżeli tak,
sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza
to przy spełnieniu jakich warunków5.
szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze
Wydaje się, że wzorce ustawowe, jakie należałoby
pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Jeżeli sprawca
w pierwszej kolejności wziąć w rachubę w toku prowaprzestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,
dzonej analizy, stypizowane są w art. 296 k.k.6 Czyny
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

5 Warto podkreślić, że zawarte w tym tekście rozważania
dotyczące transferowania piłkarzy, są również aktualne

7 Dz.U.2020.1133 t.j.
8 Wymóg taki został przewidziany w punkcie 4.1.2.1 Podręcz-

w stosunku do transferu członków sztabu szkoleniowego

nika licencyjnego dla klubów Ekstraklasy. Sezon 2019/2020

(trenerów, asystentów trenera itp.).

i następne, dostępny na stronie: https://www.pzpn.pl/public/

6 Art. 296 k.k., typizujący poszczególne formy przestępstwa

system/files/site_content/635/2864-Podręcznik Licencyjny

nadużycia zaufania, w istotnym z punktu widzenia niniej-

dla klubów Ekstraklasy na sezon 2019 2020 i następne.pdf,

szego opracowania zakresie brzmi następująco: „§ 1. Kto,

(dostęp 10.08.2020).

będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji

9 Należy zaznaczyć, że w niniejszym opracowaniu mowa jest

właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami

wyłącznie o klubach sportowych uczestniczących w roz-

majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej,

grywkach organizowanych przez polski związek sportowy

prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobo-

lub podmiot działający z jego upoważnienia. Natomiast

wości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień

zgodnie z art. 79 § 1 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej –

lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza

wszelkie oficjalne rozgrywki piłki nożnej, które odbywają

jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia

się na terenie Polski, są organizowane i kontrolowane przez
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W doktrynie występuje spór co do tego, czyje interesy majątkowe są chronione, opierając się na art. 296
k.k. Niektórzy twierdzą, iż przedmiotem ochrony
stypizowanych w tymże przepisie czynów zabronionych jest wyłącznie mienie podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą10. Z drugiej strony
uznaje się zaś, iż
„art. 296 chroni wszelkie interesy majątkowe, a więc
zarówno te związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i wszelkie inne transakcje
i działania dotyczące majątku mocodawcy, choćby
dokonywane jednorazowo, takie jak np. sprzedaż,
zakup, załatwianie sporów majątkowych, zastępstwo w sprawach majątkowych itp. (…). Obejmuje
on zatem również takie sprawy majątkowe, które nie
są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chroniąc w tym zakresie funkcjonowanie
m.in. fundacji, kościołów, związków wyznaniowych
i religijnych, organizacji politycznych, samorządu
terytorialnego itp.”11.

Pogląd ten przyjmowany jest również w orzecznictwie:
„przepis art. 296 k.k. chroni wszelkie interesy majątkowe, a więc zarówno te związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, jak i wszelkie inne transakcje i działania dotyczące majątku mocodawcy,
choćby dokonywane jednorazowo, takie jak np.
sprzedaż, zakup, załatwianie sporów majątkowych,
zastępstwo w sprawach majątkowych itp.”12.
PZPN. Statut jest dostępny na stronie: https://www.pzpn.pl/
public/system/files/site_content/635/3398-STATUT TEKST
JEDNOLITY PO WALNYM 17 10 2019 I ZARZĄDZIE 21
02 2020.pdf (dostęp 10.08.2020).
10 Zob. np. R. Zawłocki (w:) R. Zawłocki (red.) System Prawa

W literaturze też można napotkać na stanowiska
pośrednie. W ramach jednego z nich wskazano, że
„art. 296 k.k. udziela ochrony nie tyle przedsiębiorcom, a więc podmiotom prowadzącym we własnym
imieniu działalność gospodarczą, ale podmiotom
obrotu gospodarczego, a więc działającym w celu
komercyjnym. Cel ten należy postrzegać w perspektywie całości przedsięwzięcia gospodarczego,
w ramach którego mogą funkcjonować różne podmioty, struktury holdingowe, itp. Natomiast ochroną
nie będą objęte podmioty działające w innym niż
gospodarczy celu, nawet jeśli będą to spółki prawa
handlowego. W konsekwencji wydaje się, że sąd orzekający w każdym postępowaniu powinien ustalić,
czy pokrzywdzonym jest podmiot funkcjonujący
w obrocie gospodarczym. W przypadku podmiotów nie będących ze swej istoty przedsiębiorcami –
odpowiedzialność karna na podstawie art. 296 k.k.
może dotyczyć tylko tych podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą lub działają w celu
komercyjnym”13.

Twierdzenie, że art. 296 k.k. nie dotyczy wszystkich
transakcji majątkowych, opiera się na dwóch bazowych
argumentach. Pierwszym z nich jest fakt, że analogiczna regulacja początkowo znajdowała się w art. 1
Ustawy z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego14.
Po drugie – przepis ten został następnie przeniesiony
właśnie do art. 296 k.k., który umieszczono w rozdziale
XXXVI zatytułowanym „Przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu”. Z tego powodu postulowano,
by interpretacja znamion zawartych w omawianym
przepisie uwzględniała ów tytuł i została stosownie
zawężona. Należy jednak podkreślić, że argument
ten stracił na znaczeniu. Stało się tak za sprawą usta-

Karnego, t. 9, Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze,
Warszawa 2011, s. 466.

i nieprofesjonalnych, gdyż nie ma szczególnych powodów,

11 Zob. P. Kardas (w:) A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016, s. 509
oraz wskazana tam literatura i orzecznictwo.

aby rozumienie tego pojęcia ograniczać” (Postanowienie SN
z 26.09.2012 r., II KK 234/12, LEX nr 1220810).
13 J. Duda, Szkoda majątkowa oraz przesłanki jej przypisania

12 Postanowienie SA w Katowicach z 13.07.2011 r., II AKz

w ramach przestępstwa nadużycia zaufania. Analiza dog-

385/11, LEX nr 1102929. W innym judykacie podkreślono

matyczna w świetle badań aktowych, Kraków 2018, niepub-

zaś, że „pojęcie obrotu gospodarczego należy rozumieć szeroko, jako obrót zarówno uczestników profesjonalnych, jak
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wodawcy, który – na mocy art. 2 pkt 1-u 1 Ustawy
z 15.03.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz ustawy – Kodeks karny15 – rozszerzył tytuł rozdziału XXXVI ustawy karnej. Aktualnie grupuje on „Przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie

dokonywanie transferów wychodzących i przychodzących ściśle wiąże się z uprawnieniami i obowiązkami majątkowymi podejmowanymi w obrębie osoby
prawnej, charakteryzującymi się dwoma elementami,
tj. statycznym i dynamicznym. Pierwszy z nich rozumiany jest jako postulat dbałości o zachowanie sub-

Jeśli klub sportowy ma charakter zawodowy i prowadzi
czynności transferowe w celu maksymalizacji
zysku, wówczas jego majątek może znajdować się
pod ochroną przewidzianą przez kodeks karny.
cywilnoprawnym”. Nowela ta stanowi silny argument
za przyjęciem tezy, że art. 296 k.k. powinien dotyczyć
szerszego spektrum zachowań. Opisane w tymże przepisie czyny zabronione nie powinny więc ograniczać
się jedynie do obrotu gospodarczego.
Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w poprzednim
akapicie, należy poczynić jedno istotne zastrzeżenie.
Ściślej rzecz ujmując, czyny z art. 296 k.k. powinny
dotyczyć takiej sfery, w ramach której osoba odpowiedzialna za zajmowanie się sprawami majątkowymi
innego podmiotu lub prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do kierowania się czynnikami ekonomicznymi i zmierzania do maksymalizacji
zysku. Przestępstwo nadużycia zaufania nie może zaś
obejmować czynności podejmowanych w sferze działalności non profit. Nie jest więc możliwe, by czyny
związane z realizacją transferów w klubie sportowym
zajmującym się szkoleniem młodzieży działającego
jedynie z woli popularyzacji kultury fizycznej, lecz nie
w celach zarobkowych, zostały uznane za realizujące
znamiona przestępstwa nadużycia zaufania. Inaczej
rzecz się ma natomiast w przypadku profesjonalnych podmiotów. Jeśli klub sportowy ma charakter
zawodowy i prowadzi czynności transferowe w celu
maksymalizacji zysku, wówczas jego majątek może
znajdować się pod ochroną art. 296 k.k. Wówczas

stancji powierzonego mienia i uchronienia go przed
uszczerbkiem, pomniejszeniem, pogorszeniem stanu
interesów majątkowych lub zniszczeniem16. Natomiast
element dynamiczny należy pojmować jako dyrektywę wykorzystania powierzonego mienia w procesie
gospodarowania w taki sposób, aby je powiększyć lub
wzrosła jego wartość17. Jeżeli w sferze powinności określonej osoby mieszczą się wspomniane dwa aspekty,
wówczas może ona stać się podmiotem przestępstw
z art. 296 k.k. Trzeba przy tym dodać, że klubami
profesjonalnymi, zawodowymi, można uznać z pewnością zespoły grające w Ekstraklasie (są one spółkami
akcyjnymi prowadzącymi działalność gospodarczą)
oraz większość zespołów grających w najwyższych
klasach rozgrywkowych w Polsce, tj. I oraz II lidze.
Operują one bowiem większymi kwotami pieniężnymi oraz zawierają profesjonalne kontrakty z piłkarzami. Niewątpliwie kluby te, przeprowadzając
transfery, kierują się czynnikami ekonomicznymi
i mają na zadanie maksymalizację zysku. Świadczą
one przecież pewną usługę, w postaci prezentacji gry
zespołu piłkarskiego, „sprzedając” ją w ten sposób „na
zewnątrz”, zarabiając na kibicach, reklamach, sponsorach i na handlu gadżetami piłkarskimi. Transfery
zaś mają na celu zwiększenie potencjału drużyny, co
16 P. Kardas (w:) Kodeks…, s. 518.

15 Dz.U.2019.870.

17 Tamże.
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zwiększa prawdopodobieństwo osiągania profitów ze miejscu wyjaśnić, kogo za taki podmiot na potrzeby
wspomnianych źródeł. Podmioty te są więc w istocie prowadzonych rozważań należy uznawać. Termin
przedsiębiorcami. Nie jest jednak wykluczone, że cel „menedżer” cechuje się bardzo szerokim zakresem
zarobkowy przy dokonywaniu ruchów transferowych znaczeniowym. Można tym mianem określić każdą
będzie również przyświecał klubom z niższych lig.
osobę, której podstawowym zadaniem jest realizaRealizacja klubowej polityki w zakresie transferów cja procesu zarządzania, a więc m. in. planowania,
skupia się wokół czterech podstawowych obszarów, tj.: podejmowania decyzji, organizowania, przewodzenia,
1) transferów gotówkowych przychodzących; 2) trans- motywowania i kontrolowania. Terminu tego używa
ferów bezgotówkowych przychodzących; 3) transferów się wobec jednostki, która jest zatrudniona w różnych
gotówkowych wychodzących; 4) transferów bezgotów- przedsiębiorstwach lub organizacjach i realizuje proces
kowych wychodzących. W przypadku tych pierwszych kierowania (zarządzania) lub w nim uczestniczy w proklub pozyskujący płaci wynegocjowaną kwotę transfe- cesie kierowania18. Natomiast na gruncie niniejszego
rową klubowi odstępującemu oraz zawiera z pozyska- opracowania za menedżera należy uznawać osobę,
nym piłkarzem kontakt, na mocy którego zobowiązuje która jest odpowiedzialna za realizację polityki transsię do zapłaty zawodnikowi określonego wynagrodze- ferowej w strukturze danego klubu. Chodzi tu przede
nia (klub kupuje wówczas uprawnienie do przeniesienia wszystkim o wykonywanie takich czynności, jak np.
rejestracji zawodnika). W zakresie tego obszaru opty- negocjowanie, decydowanie o transferach wychodząmalizacja ekonomiczna polega na uzgodnieniu takich cych oraz przychodzących, podpisywanie kontrakwarunków transferowych, by koszty nabywania upraw- tów i ich rozwiązywanie (składanie oświadczeń woli
nień do gracza były możliwie najmniejsze. Oczywiście w imieniu klubu). Tego rodzaju czynności z pewnością
ten sam postulat dotyczy transferów bezgotówkowych muszą być uznane za zajmowanie się sprawami majątprzychodzących. Te bowiem, wbrew użytej nazwie, kowymi osoby prawnej19 i są podejmowane w ramach
wiążą się z ponoszeniem wydatków ze strony klubu. prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli oczySkłada się na nie przede wszystkim wynagrodzenie wiście określony klub takową działalność prowadzi).
Skład osób odpowiedzialnych za transfery uzależdla zawodnika uzgodnione w kontrakcie. Nadto klub
piłkarski, w związku z dokonywaniem takiego trans- niony jest od wewnętrznej struktury danego klubu
feru, często ponosi koszty prowizji na rzecz menedżera, piłkarskiego. Często zadania te są realizowane przez
który reprezentuje interesy piłkarza i pośredniczy przy członka lub członków organu zarządzającego takim
dokonywaniu transferu, oraz tzw. opłatę rejestracyjną podmiotem (np. prezesa lub zarząd spółki akcyjnej).
za zgłoszenie zawodnika do rozgrywek.
Uprawnienia takie mogą być jednak scedowane przez
Z kolei w przypadku transferów gotówkowych zarząd na inne osoby, a więc np. dyrektora sportowego
wychodzących zadaniem klubu piłkarskiego jest uzy- (szefa działu/pionu sportowego itp.). Zdarza się też, iż
skanie możliwie największego zysku z tytułu „sprze18 Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Menedżer#Opis (dostęp
daży” piłkarza. Biorąc pod uwagę tę dyrektywę, trzeba
10.08.2020).
np. stwierdzić, że jeśli zespół A chce pozyskać gra19 Trzeba podkreślić, że konstytutywną cechą „zajmowania
cza za kwotę 500 000 zł, zaś B oferuje za niego sumę
się sprawami majątkowymi” jest element władczy przesą750 000 zł, wówczas zawodnika trzeba wytransferodzający o częściowej co najmniej samodzielności sprawcy
wać do klubu B. Dzieje się oczywiście przy założeniu,
i dysponowaniem wpływem decyzyjnym. Pod pojęciem
iż piłkarz wyraża zgodę na wytransferowanie go do
tym mieści się podejmowanie czynności polegających na:
drużyny B. Natomiast w przypadku transferów bezgozarządzaniu mieniem (np. przedsiębiorstwa, firmy, spółki);
tówkowych wychodzących, maksymalizacja korzyści
zawieraniu umów, w wyniku których następuje przeniesienie
polega na tym, by odejście danego zawodnika z klubu
własności, obciążenie majątku, zniesienie obowiązków lub
bądź to nie wiązało się z kosztami, bądź to było zwiąprzyjęcie zobowiązań obciążających majątek mocodawcy,
zane z możliwie najmniejszymi wydatkami.
zawieraniu ugody sądowej, ochronie interesów mocodawcy
W tytule wyraźnie wskazano, iż niniejszy tekst dotyitp.” (P. Kardas (w:) Kodeks…, s. 518–519. Zob. też: wyrok SA
we Wrocławiu z 21.11.2018 r., II AKa 332/18, LEX nr 2609065).
czy menedżerów klubu piłkarskiego. Trzeba w tym
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wewnątrz klubu piłkarskiego podejmowanie decyzji
o realizacji transferów jest bardziej rozbudowane.
Występują w nich chociażby tzw. „komitety transferowe”, w których skład wchodzą różne osoby (np.

polegające na tym, że osoba piastująca stanowisko prezesa zarządu jednego z klubów piłkarskich przestała
płacić wynagrodzenie kontraktowe poszczególnym
piłkarzom, czym doprowadziła do tego, iż niektórzy

Jeśli w działania transferowe zaangażowana jest osoba,
która nie jest formalnie uprawniona lub zobowiązana
do realizowania tego typu aktywności na rzecz
klubu, jej odpowiedzialność karna za przestępstwa
nadużycia zaufania nie musi być wykluczona.
członkowie zarządu, trener, dyrektor sportowy i in.).
Jeżeli w zakresie ich uprawnień i obowiązków mieści
się dokonywanie transferów, wówczas jednostki te
mogą być uznane za zajmujące się sprawami majątkowymi osoby prawnej. Należy jednak poczynić jedno
zastrzeżenie. Ściślej rzecz ujmując, jeśli w działania
transferowe zaangażowana jest osoba, która nie jest
formalnie uprawniona lub zobowiązana do realizowania tego typu aktywności na rzecz klubu, jej odpowiedzialność karna za przestępstwa nadużycia zaufania
nie musi być wykluczona. Realizacja znamion któregokolwiek z czynów zabronionych z art. 296 k.k. stanie
się możliwa przy spełnieniu przesłanek określonych
w art. 21 § 2 k.k.20. Nastąpi to wówczas, gdy jednostka
ta (ekstraneus) będzie współdziałać ze sprawcą zdolnym
do realizacji cech określonych w art. 296 k.k. (intraneusem) i wiedzieć, iż podmiot sprawczy odznacza się
cechami osobistymi wskazanymi w art. 296 k.k.
Warto zauważyć, że podejmowanie różnorakich
zachowań związanych z transferami piłkarzy w praktyce bardzo rzadko podlega prawnokarnej ocenie
przez organy ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Jak wynika z informacji medialnych, obecnie
w pewnej jednostce prokuratury prowadzone jest
postępowania karne o przestępstwo z art. 296 § 3 k.k.

z nich rozwiązali swe kontrakty z winy klubu i stali
się wolnymi zawodnikami21. Zarzut ten opiera się na
słusznym skądinąd twierdzeniu, iż zakontraktowani
21 Informacja dostępna na stronie: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-dla-czlonow-zorganizowanej-grupy-przestepczej-dokonujacej-przestepstw-gospodarczych-zwiazanych-z-wyrzadzeniem-szkody-w-mieniu-wisla-krakow-s-a/ (dostęp na 6.08.2020).
Warto podkreślić, że piłkarze, o których mowa w komunikacie, skorzystali z rozwiązania zawartego w art. 8 ust. 3
lit. a uchwały nr III/54 z 27.03.2015 r. Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze piłki nożnej
(zwanej dalej: „uchwałą nr III/54”). Regulacja ta stanowi,
że „Zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego
rozwiązania Kontraktu z winy Klubu poprzez oświadczenie
złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach: a) Klub
opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia
indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego
uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po upływie tego okresu Zawodnik
wyznaczy pisemnie Klubowi dodatkowy termin zapłaty,
nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty
zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania Kon-

20 Por. wyrok SA we Wrocławiu z 23.03.2016 r., II AKa 64/16,
LEX nr 2047166.

traktu z winy Klubu”, https://www.pzpn.pl/public/system/
files/site_content/635/1010-Uchwała nr III 54 Minimalne
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sportowcy mają określoną wartość na rynku transferowym. „Sprzedając” ich innemu pracodawcy, klub
piłkarski może otrzymać określoną kwotę. W przypadku zaś, gdy piłkarz rozwiązuje kontrakt z winy
pracodawcy, klub osłabia swój potencjał piłkarski
i nie jest w stanie nic na nim zarobić, ponosząc w ten
sposób stratę lub tracąc ewentualnie spodziewane
korzyści za jego wytransferowanie22. Co więcej, w tego
rodzaju sytuacji osoba prawna może być zobowiązana
do zapłaty na rzecz piłkarza sumy, jaką zawodnik by
uzyskał, gdyby jego umowa nie została przedwcześnie rozwiązana. Nie dotyczy to sytuacji, w której piłkarz natychmiast zwiąże się umową z innym klubem,
otrzymując co najmniej takie wynagrodzenie, jakie
oferował mu poprzedni pracodawca. Jeżeli natomiast
nowy kontrakt opiewa na niższą kwotę, wówczas klub,
który piłkarz opuścił, będzie musiał zrekompensować
mu różnicę w zarobkach23.
Warto oczywiście pamiętać, że z punktu widzenia
typu czynu zabronionego z art. 296 § 1 k.k. wywołanie
przez menedżera szkody może być tylko wtedy prawnokarnie relewantne, kiedy przekroczy ona swą wartością 200.000 zł (art. 115 § 5 i 7 k.k.). Jeśli natomiast
uszczerbek w majątku klubu piłkarskiego wyniesie więcej niż 1.000.000 zł, wówczas może dojść do realizacji
typu kwalifikowanego nadużycia zaufania z art. 296
Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników
w sektorze zawodowej piłki nożnej.pdf (dostęp 10.08.2020).
22 Chodzi tu np. o potencjalne przychody od sponsorów, którzy
uzależniają dalsze finansowanie klubu od bytności w nim
konkretnego piłkarza. Utraconymi korzyściami, składającymi się na szkodę relewantną z punktu widzenia art. 296
k.k., może być też strata zysków z tytułu reklam lub praw
telewizyjnych. Nastąpi to oczywiście wtedy, gdy owe ubytki
finansowe będzie się dało dowodowo powiązać z określonym
transferem, co nie zawsze jest możliwe. Często nie da się
przecież ustalić, czy zatrzymanie w drużynie konkretnego
gracza pociągnęłoby za sobą większą frekwencję na stadionach (i przez to większe wpływy z biletów) lub intensyfikację
zainteresowania sponsorów.
23 Obowiązki takie wynikają z art. 10 ust. 5 uchwały nr III/54:
„Klub jest zobowiązany (…) do zapłaty Zawodnikowi odszkodowania w wysokości utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty Kontrakt,
pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki
nożnej w innym Klubie”.
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§ 3 k.k. (art. 115 § 6 i 7a k.k.). Przy czym dla oszacowania wartości szkody, jaką ponosi klub w wyniku
rozwiązania kontraktu z winy pracodawcy, konieczne
są wiadomości specjalne. W tym celu organ procesowy
winien powołać biegłego ad hoc, który będzie obeznany w realiach rynku transferowego. Może nim być
np. menedżer piłkarski dysponujący doświadczeniem
w realizacji transferów pomiędzy drużynami piłkarskimi. Warto podkreślić, że konieczność powoływania
ekspertów ad hoc spowodowana jest brakiem stałych
biegłych o odpowiedniej specjalności (ds. wycen piłkarzy) na listach prezesów sądów okręgowych.
Jak dotąd w praktyce wymiaru sprawiedliwości nie
zdarzył się natomiast przypadek przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwa z art. 296 k.k.
polegające na nabyciu zawodnika przez menedżera
klubu piłkarskiego. Naturalnie nasuwa się więc wątpliwość, czy tego rodzaju zachowanie w ogóle może
spotkać się z prawnokarną reakcją. Nie sposób jednak
odnaleźć jakiekolwiek przekonujące argumenty, które
przemawiałyby za tezą, iż – przykładowo – dyrektor fabryki jest zdolny zrealizować znamiona czynu
z art. 296 § 1 k.k. poprzez nabycie dla swego przedsiębiorstwa maszyny produkcyjnej za zbyt wygórowaną
cenę, natomiast menedżer klubu piłkarskiego przepłacający znacznie za konkretnego piłkarza już nie.
Wydaje się, że przyjęcie przeciwnej tezy byłoby trudne
do zaakceptowania zarówno z aksjologicznego, jak
i z kryminalno-politycznego punktu widzenia. Z tych
powodów trzeba uznać, iż nic nie stoi na przeszkodzie,
by menedżer mógł odpowiedzieć za przestępstwo nadużycia zaufania przy realizacji transferu zawodnika.
Możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo nadużycia zaufania nie jest uzależniona od tego, czy zawarcie określonej umowy jest
ważne bądź skuteczne. Określony kontrakt może nie
być wadliwy z punktu widzenia prawa cywilnego, lecz
reprezentant osoby prawnej odpowie za jego zawarcie
z uwagi na fakt, iż jest on niekorzystny dla interesów
majątkowych mocodawcy i powoduje szkodę w wysokości wskazanej w ustawie. Za warunek odpowiedzialności za przestępstwa określone w art. 296 k.k.
trzeba uznać możliwość ustalenia relacji sprawczej
pomiędzy zachowaniem menedżera a następstwami
wskazanymi w tymże przepisie. Konieczne jest więc,
by zostały spełnione wszelkie przesłanki przypisa-

artykuły
nia skutku. Nie każdą szkodę można więc zapisać na o ustalenie, że kompetentny menedżer, będąc w sytukonto potencjalnego sprawcy. Możliwość taka pojawi acji potencjalnego sprawcy, stwierdziłby, że wykonysię dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną pewne kry- wana przez niego czynność może się okazać szkodteria atrybucji (przypisania), które mają charakter liwa dla reprezentowanej przez niego osoby prawnej.
normatywny24.
Badanie kryterium obiektywnej przewidywalności
Warunkiem przypisania szkody majątkowej jest musi nastąpić przy uwzględnieniu kwantum inforprzekroczenie granic akceptowalnego ryzyka w obrocie macji, którymi określona osoba dysponowała, oraz
gospodarczym. Sprawca któregokolwiek z przestępstw danych, jakie powinna ona – ze względu na pełnioną
stypizowanych w art. 296 k.k. musi wykraczać poza funkcję – posiadać.
adekwatne w danej sytuacji reguły postępowania
Oczywiste jest, że każdy transfer – w momencie
z dobrem prawnym. Zasady te są dyrektywami tech- jego przeprowadzenia – cechuje się większym bądź
nicznymi, określającymi to, jak w konkretnym przy- mniejszym stopniem niepewności. Nierzadko zdarza
padku powinno się gospodarować mieniem. Ustalając, się przecież, iż znakomicie rokujący piłkarz ostateczczy reguły postępowania z dobrem prawnym zostały nie nie spełnia pokładanych w nim nadziei i nie jest
przekroczone, należy sięgnąć po instrument wzorca pożyteczny dla drużyny. Z drugiej strony bywa nieosobowego w postaci modelowego obywatela o cechach kiedy, że zawodnik, po którym trudno się zbyt wiele
adekwatnych w odniesieniu do danej dziedziny życia25. spodziewać, okazuje się bardzo dużym wzmocnieniem
W przypadku czynów zabronionych stypizowanych zespołu. Naturalne jest więc, że ewaluacja konkretw art. 296 k.k. chodzić będzie o modelowego, racjonal- nego transferu, dokonywana ex ante, stanowiąca ze
nego zarządcę, a więc wzorcowego menedżera, który swej istoty prognozę (która przecież może się ziścić
prawidłowo gospodaruje powierzonym mu mieniem lub nie) będzie się różnić od oceny ruchu transferoi w sposób optymalny realizuje politykę sportowej wego dokonanej ex post. Przyczyny takiego stanu
jednostki organizacyjnej.
rzecz są bardzo zróżnicowane. Może to być nie tylko
W świetle dotychczasowych ustaleń osoba prze- błędne oszacowanie potencjału gracza, ale również
prowadzająca transfer w imieniu klubu piłkarskiego wahania formy, kłopoty z aklimatyzacją w nowym
przekroczy adekwatne reguły postępowania z dobrem środowisku bądź kontuzja. Czynników tych często
prawnym wówczas, gdy będzie możliwe ustalenie, iż nie da się przewidzieć w momencie podejmowania
modelowy zarządca nie zdecydowałby się na określony decyzji o transferze.
ruch transferowy z uwagi na fakt, że jego realizacja
Nie budzi wątpliwości, iż menedżer, rozważając
wiązała się ze zbyt dużym ryzykiem wystąpienia co sprowadzenie konkretnego gracza, musi dysponować
najmniej znacznej szkody po stronie mandanta (lub – szerokim marginesem swobody decyzyjnej. Powinien
w przypadku czynu zabronionego z art. 296 § 1a k.k. – się on jednak opierać na kilku istotnych czynnikach,
bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia takiej które winno się uwzględniać przy ustalaniu kwoty
szkody). Co więcej – prawdopodobieństwo powstania transferowej. Należy tu wymienić chociażby wiek
takiego skutku powinno być ex ante (tj. w momencie zawodnika, cechy jego charakteru, pozycję na boisku,
podejmowania decyzji o transferze) obiektywnie prze- spostrzeżenia wynikające z jego obserwacji (przez
widywalne dla modelowego obywatela26. Chodzi tu skautów w trakcie meczów lub podczas testów sportowych), statystyki z występów w poprzednich klubach,
stan zdrowia, podatność na kontuzje, doświadcze24 Szerzej o normatywnych przesłankach przypisania skutku:
nie,
ligi, w których uprzednio występował, związaS. Tarapata, Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynanie
kontraktem
z innym pracodawcą i ewentualną
micznym w polskim prawie karnym, Kraków 2019, s. 567.
długość
takiej
umowy,
występy w kadrze narodowej
25 Szerzej o wzorcach osobowych: K. Lipiński, Wzorce osobowe w prawie karnym, Warszawa 2020, s. 313; S. Tarapata, (seniorskiej lub juniorskiej), udział w turniejach piłPrzypisanie…, s. 143–234. Zob. też: M. Rodzynkiewicz, karskich (europejskich pucharach, Mistrzostwach
Modelowanie pojęć w prawie karnym, Kraków 1998, s. 154. Europy, Mistrzostwach Świata itp.). Przy szacowaniu wartości piłkarza nie bez znaczenia są również
26 S. Tarapata, Przypisanie…, s. 214–234.
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potrzeby kadrowe pozyskującego zespołu, jego sytuacja w tabeli, aspiracje oraz – niekiedy – potencjał
finansowy klubu pozyskującego. Jeśli wspomniane
czynniki zostaną wzięte w rachubę przez menedżera
przy podejmowaniu decyzji o nabyciu zawodnika i na
ich podstawie zapłacona zostanie za jego sprowadzenie
rozsądna, w świetle realiów rynkowych, cena, wówczas
zachowanie takiej osoby odpowiedzialnej za transfer
będzie się mieściło w zakresie społecznej akceptacji dla
zachowań ryzykownych. Nie będzie mu można z tego
powodu przypisać przestępstwa nadużycia zaufania –
i to nawet wtedy, gdy ex post okaże się, iż sprowadzenie
gracza było nietrafionym posunięciem. W tego rodzaju
sytuacji menedżer zachowuje się bowiem zgodnie
z zasadami sztuki, zaś możliwość wyrządzenia szkody
jawi się jako mało prawdopodobna, które to prawdopodobieństwo jest zbyt niskie, aby dało się stwierdzić
spełnienie kryterium obiektywnej przewidywalności27.
Wartość rynkowa piłkarza ma siłą rzeczy charakter
szacunkowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że pewne
kluby są w stanie zaoferować za danego gracza wyższą
sumę pieniężną, inne zaś – niższą. Z tych też powodów wartość rynkowa zawodnika mieścić się będzie
w określonym przedziale kwotowym, który modelowy
menedżer, działający w konkretnych realiach, byłby
skłonny zaakceptować. Wykroczenie poza ten przedział może prowadzić do tego, że osoba podejmująca
decyzję o realizacji transferu wykroczy poza standard
prawidłowego gospodarowania. Z uwagi jednak na
wspomnianą już daleko idącą swobodę w zakresie
ustalania wartości rynkowej zawodników – do naruszenia standardów postępowania w tym zakresie dojdzie dopiero wtedy, gdy dla wzorca osobowego kwota
transferowa będzie pozostawać w rażącej dysproporcji
w stosunku do prognozowanego potencjału piłkarza, ustalonego w oparciu o czynniki wymienione
w poprzednim akapicie lub inne istotne w konkret27 Por. np. wyrok SA w Warszawie z 1.12.2016 r., II AKa 224/16,
LEX nr 2249997. Trzeba przypomnieć, że kryterium obiektywniej przewidywalności jest spełnione wówczas, gdy
modelowy obywatel, będąc na miejscu potencjalnego sprawcy,
miałby świadomość wysokiego stopnia prawdopodobień-

nym przypadku elementy. Przykładem takiego nieprawidłowego działania może być sytuacja, w której
uprawniona osoba zaoferuje kilkusettysięczny kontrakt zawodnikowi, który dotychczas wystąpił jedynie na siódmym szczeblu rozgrywkowym w Anglii
i nie został poddany wnikliwej obserwacji i testom
sportowym. Wówczas bowiem wydatek na sprowadzenie zawodnika pozostaje w rażącej dysproporcji
w stosunku do jego wartości.
Oczywiście zdarzają się przypadki, w których dokonanie określonego transferu cechuje się większym
niż zazwyczaj ryzykiem. Dzieje się tak wówczas, gdy
menedżer kontraktuje piłkarza podatnego na kontuzje
bądź mającego długą przerwę w regularnych występach
w rozgrywkach piłkarskich. Wówczas owo ryzyko musi
zostać uwzględnione w kosztach, jakie ponosi klub
piłkarski, nabywając zawodnika. Jeżeli zaś tak się nie
stanie, może się okazać, iż menedżer piłkarski naruszy zasady prawidłowego gospodarowania. Spełniony
zostanie wówczas jeden z warunków koniecznych do
przypisania mu szkody powstałej po stronie klubu. Jeśli
taki transfer okaże się przepłacony, zaś osoba prawna
poniesie uszczerbek w majątku przekraczający 200.000
zł, to w takim wypadku menedżer narazi się na odpowiedzialność karną za czyn zabroniony z art. 296 § 1 k.k.
Warto podkreślić, że – co już sygnalizowano – podmiot odpowiedzialny za transfery może nie zapewnić
sobie odpowiednich warunków, by w sposób prawidłowy wycenić oferowanego mu piłkarza. Nastąpi to
wówczas, gdy potencjał gracza nie zostanie właściwie
zweryfikowany np. poprzez odpowiednią obserwację
jego dotychczasowej postawy na boisku. Można też
w tym kontekście odwołać się do przykładu, w którym
prezes klubu grającego w Ekstraklasie zdecyduje się
dokonać transferu i wydać 500 000 euro za piłkarza
bez uprzedniego przeprowadzenia szczegółowych
testów medycznych. Jeżeli zawodnik ten w ostatecznym rozrachunku okaże się dla określonego zespołu
nieprzydatny ze względu na swój zły stan zdrowia
(który mógłby zostać dostrzeżony, jeśliby zawodnika
poddano testom medycznym), menedżer zrealizuje
swym zachowaniem znamiona przedmiotowe przestępstwa nadużycia zaufania28.

stwa, że ustawowy skutek może powstać na określonej
drodze (Postanowienie SN z 15.02.2012, II KK 193/11, LEX
nr 1212351).
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Istotne jest nadto, że narusza zasady prawidłowego
gospodarowania czynność polegająca na nabyciu piłkarza zbędnego dla danej drużyny. Można odwołać się
przykładowo do sytuacji, w której menedżer decyduje
się nabyć bramkarza, mimo że w klubie znajduje się już
4 zawodników na tę pozycję. Co więcej – nowy golkiper nie jest lepszy od pozostałych i nie ma szans na grę
w nowej drużynie i nie zostanie dla niej w jakikolwiek
sposób spożytkowany. W takiej sytuacji, mimo że
sprowadzony piłkarz ma określoną wartość rynkową,
potencjalnie generuje dla klubu szkodę. Tenże uszczerbek majątkowy może wystąpić w dwóch obszarach.
W pierwszej kolejności polegać będzie on na spadku
rynkowej wartości zawodnika wynikającym z tego, iż
gracz nie uczestniczy regularnie w rozgrywkach. Po

Przykładem zaniechania naruszającego zasady prawidłowego gospodarowania, może okazać się też sytuacja, w której menedżer nie przystaje na proponowane
i niewygórowane warunki młodego i perspektywicznego piłkarza, z którego „sprzedaży” klub piłkarski
może w przyszłości zarobić wiele pieniędzy (mając ku
temu bardzo realną perspektywę w postaci konkretnej
oferty transferowej). Trzeba pamiętać, że na szkodę
w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. składają się również
utracone korzyści (lucrum cessans)30. Jeśli więc młody
i obiecujący piłkarz, wskutek braku porozumienia
z menedżerem oraz wygaśnięcia poprzedniej umowy,
stanie się wolnym zawodnikiem, wówczas osoba odpowiedzialna za realizowanie polityki transferowej może
zrealizować swym zachowaniem znamiona przedmio-

Narusza zasady prawidłowego gospodarowania
czynność polegająca na nabyciu piłkarza
zbędnego dla danej drużyny.
drugie – klub poniesie koszty kontraktu zawodniczego
wobec zawodnika (i inne potencjalne koszty jego utrzymania), którego potencjał w żaden sposób nie zostanie wykorzystany. Trzeba przypomnieć, iż wyrażony
w tym miejscu wniosek ma pokrycie w twierdzeniach
przyjmowanych w doktrynie. W literaturze podkreśla
się bowiem, że zakup zbędnych dla przedsiębiorstwa
przedmiotów może generować szkody i w konsekwencji
prowadzić do odpowiedzialności z art. 296 § 1 k.k.29.
w kontuzję, która wyeliminuje zawodnika z gry. W takiej
sytuacji jednak menedżer, który bezpodstawnie i niezgodnie
z zasadami sztuki nie zaordynował przeprowadzenia testów
medycznych, może się narazić na odpowiedzialność karną

towe przestępstwa nadużycia zaufania. W momencie
bowiem, gdy piłkarzowi wygaśnie kontrakt z zespołem,
klub nie będzie mógł w przyszłości uzyskać pieniędzy
z tytuły wytransferowania tego zawodnika do innego
podmiotu. Utraci on więc w ten sposób spodziewaną
korzyść majątkową.
Dla przypisania skutku na gruncie prawa karnego
konieczny jest również pozytywny wynik tzw. testu
zachowania alternatywnego31. Zaliczenie na konto
potencjalnego sprawcy szkody wskazanej w art. 296
§ 1 k.k. możliwe stanie się jedynie w przypadku stwierwtedy dojdzie do realizacji znamion określonych w art. 296
§ 1 k.k. (Por. J. Duda, Szkoda…, s. 147–149).
30 Wyrok SN z 6.03.2019 r., V KK 57/18, LEX nr 2639899.

za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrzą-

O szkodzie majątkowej w postaci lucrum cessans i sposobie

dzenia znacznej szkody (lub szkody w wielkich rozmiarach)

jej przypisywania na gruncie art. 296 k.k. – zob. J. Duda,

w mieniu osoby prawnej (art. 296 § 1a k.k.).

Szkoda…, s. 155–168.

29 Nastąpi to np. wówczas, gdy firma produkująca samochody

31 Zob. np. M. Bielski, Kryteria przypisania skutku na tle

nabędzie setki tysięcy długopisów o wartości 500 000 zł,

współczesnej dogmatyki prawa karnego [w:] Państwo prawa

na które nie ma żadnych kanałów zbytu i nie może zarobić

i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla,

na ich sprzedaży. Wówczas zakupiony towar może stracić

Warszawa 2012, s. 520–523; S. Tarapata, Przypisanie…,

na wartości. Jeśli ów spadek przekroczy kwotę 200 000 zł,

s. 297–333.
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dzenia, iż gdyby menedżer klubu zachował się zgodnie z wiążącym go w konkretnej sytuacji standardem
postępowania (a więc gdyby np. nie zawierał zbyt kosztownej umowy transferowej), do wyrządzenia szkody
po stronie jego mocodawcy by nie doszło. Obrazując
istotę tej przesłanki, warto powrócić do przykładu piłkarza, który nie został przed jego „zakupem” poddany
testom medycznym. Jeżeliby się okazało, iż zawodnik
cierpiał na utajoną, niedającą wcześniej symptomów,
dolegliwość, która nie zostałaby rozpoznana w trakcie
rutynowych badań przeprowadzanych przed transferem, wówczas szkody menedżerowi nie można byłoby
przypisać. Gdyby bowiem zachował się on zgodnie
z zasadami sztuki (czyli zarządził przeprowadzenie
testów medycznych), wówczas do uszczerbku majątkowego po stronie klubu i tak by doszło. Uszczerbku
na zdrowiu bowiem by nie wychwycono, przez co
menedżer, tkwiąc w błędnym przekonaniu o dobrej
kondycji fizycznej piłkarza, podpisałby z tymże graczem kontrakt.
W przypadku możliwości przypisania menedżerowi
któregokolwiek ze skutków określonych w art. 296
k.k., to czy może on zostać ostatecznie pociągnięty
do odpowiedzialności karnej, a jeżeli tak, to za jakie
przestępstwo, uzależniony będzie od rodzaju istniejącej
u niego strony podmiotowej. Jeśli można stwierdzić,
że naruszając obowiązujące go standardy w zakresie
przeprowadzania transferów, chciał lub godził się na
spowodowanie szkody w mieniu reprezentowanej przez
siebie drużyny, wówczas odpowie on, w zależności
od wysokości wywołanego uszczerbku majątkowego,
za czyn zabroniony kwalifikowany z art. 296 § 1 lub
3 k.k.32. Jeżeli natomiast menedżer dopuścił się swego
zachowania nieumyślnie, wówczas można mu przypisać co najwyżej przestępstwo z art. 296 § 4 k.k. Umyślność jest zaś wymagana dla realizacji znamion czynu
z art. 296 § 1a k.k. Jeżeli więc menedżer, naruszając
nieumyślnie obowiązujące go standardy, narazi swój
klub na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia
co najmniej znacznej szkody majątkowej, nie będzie
podlegał odpowiedzialności karnej.
32 Jeśli zaś wyrządzona szkoda nie przekraczała 1.000.000 zł,
zaś menedżer działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
dla siebie lub kogoś innego, możliwe będzie przypisanie
czynu zabronionego z art. 296 § 2 k.k.
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W tym miejscu trzeba powrócić do przypadków,
kiedy decydenci klubu piłkarskiego sprowadzają do
klubu drogiego piłkarza i oferują mu wynagrodzenie
dużo wyższe niż otrzymują inni zawodnicy w zespole,
tworząc w ten sposób tzw. „komin płacowy”. Jeśli
poniosą koszty jego sprowadzenia korespondujące
z realiami rynkowymi, wówczas o realizacji znamion
przestępstwa nadużycia zaufania co do zasady nie
może być mowy. Zachowania menedżera mieścić się
będzie w granicach społecznej akceptacji dla zachowań ryzykownych. Może się jednak zdarzyć, iż płacąc
zbyt dużą pensję jednemu zawodnikowi, klub szybko
utraci płynność finansową, przez co nie będzie mógł
regulować swych bieżących należności. Mimo więc, iż
samo w sobie nabycie piłkarza szkody nie wywoła, to
menedżer zaciągnie na tyle wysokie zobowiązanie dla
klubu sportowego, że zaburzona zostanie jego płynność finansowa. Może pociągnąć to za sobą bardzo
daleko idące konsekwencje. Trzeba przede wszystkich
zauważyć, iż klub nie będzie mógł wypłacić nowemu
piłkarzowi pełnej sumy odzwierciedlonej w kontrakcie. Wynika to z faktu, że osoba prawna, związując się
umową z graczem, znalazła się w sytuacji zagrożenia
upadłością lub niewypłacalnością. W tej sytuacji musi
ona proporcjonalnie zaspokajać swych wierzycieli.
Jeśli bowiem zarządzający klubem piłkarskim tak nie
uczyni, może narazić się na odpowiedzialność karną
za przestępstwo z art. 302 § 1 k.k. Przepis ten stanowi,
że ten, kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub
upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich swoich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym
działa na szkodę pozostałych, podlega karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
2 lat. Takie równomierne zaspokajanie wierzycieli może
jednak generować kolejne koszty wynikające z odsetek,
obsługi ugód oraz czynności restrukturyzacyjnych.
Jeśli wydatki na te cele przekroczą sumę 200 000 zł,
wówczas może dojść do przypisania odpowiedzialności
za przestępstwo z art. 296 § 1 k.k. Menedżer bowiem,
doprowadzając do zawarcia opiewającego na zbyt dużą –
biorąc pod uwagę możliwości klubu – kwotę kontraktu,
naruszył zasady prawidłowego gospodarowania. Jego
działanie zaś doprowadziło do wystąpienia znacznej
szkody majątkowej, której wywołanie jest możliwe do
powiązania na płaszczyźnie normatywnej z wcześniejszym czynem przeprowadzającego transfer.

artykuły
W ramach niniejszego tekstu nie można pominąć klasie. Jak już bowiem wspomniano, muszą one przyjeszcze jednego istotnego problemu. Ściślej rzecz ujmu- brać formę spółki akcyjnej i są przedsiębiorstwami,
jąc, im klub gra w wyższej klasie rozgrywkowej, tym a więc można je zakwalifikować jako jednostki orgawięcej piłkarzy jest potencjalnie zainteresowanych nizacyjne wykonujące działalność gospodarczą. Nie
zawarciem z nim kontraktu. Często wspomniani gra- jest jednak wykluczone, że przepis ten obejmie dziacze znajdują się na podobnym poziomie, jeśli chodzi łalność w ramach klubu grającego w niższych ligach.
o umiejętności piłkarskie. Sytuacja taka może sprzy- Warunkiem jest to, by podmiot taki prowadził dziajać patologicznym zjawiskom. Mogą one polegać np. łalność gospodarczą, co wynika wprost z brzmienia
na tym, że zarządzającym klubem piłkarskim będą art. 296a § 1 k.k.
przyjmować od menedżerów piłkarzy (lub samych
Nie ulega wątpliwości, że menedżer odpowiedzialny
piłkarzy) korzyści majątkowe lub osobiste (albo obiet- za realizację transferów w klubie może przynależeć do
nice tychże korzyści) w zamian za wybór reprezen- kręgu podmiotów wskazanych w art. 296a § 1 k.k. Jeśli

Do realizacji znamion czynu łapownictwa
w obrocie gospodarczym dojdzie nawet wówczas,
gdy wybrany przez menedżera gracz, dzięki swej
nadspodziewanie dobrej postawie na boisku,
w późniejszym okresie zwiększy swą wartość rynkową.
towanego przez nich gracza. Postawić trzeba pytanie,
czy tego rodzaju zachowania są relewantne z punktu
widzenia regulacji prawnokarnych. Wspomnianą
kategorię czynów należy przede wszystkich ocenić
z perspektywy znamion przestępstwa łapownictwa
w obrocie gospodarczym z art. 296a § 1 k.k.
Art. 296a § 1 k.k. przewiduje, że ten, kto pełniąc
funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub pozostając z nią
w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą
albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego
na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce
szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej
konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi
lub świadczenia. Należy podkreślić, że stosowanie
przytoczonego przepisu dotyczyć może działalności
związanej z wszystkimi klubami grającymi w Ekstra-

nawet czynności transferowe nie są przeprowadzane
przez członka organu zarządzającego upoważnionego
do reprezentacji osoby prawnej, to tego rodzaju działalność powierza się innemu człowiekowi zatrudnionem
na umowę o pracę lub związanej z danym uczestnikiem
rozgrywek umową zlecenia (lub inaczej nazwanym
kontraktem, która przejawia wszelkie charakterystyczne cechy umowy zlecenia).
Jeśli menedżer przyjmie korzyść majątkową lub
osobistą albo jej obietnicę w zamian za zatrudnienie
za określoną kwotę piłkarza o gorszej jakości, wówczas
przeprowadzenie tego transferu dało się będzie potencjalnie uznać za działanie mogące wyrządzić szkodę
majątkową osobie prawnej. Klub bowiem, płacąc daną
sumę, uzyskuje piłkarza o niższej wartości rynkowej.
Do realizacji znamion czynu z art. 296a § 1 k.k. dojdzie nawet wówczas, gdy wybrany przez menedżera
gracz, dzięki swej nadspodziewanie dobrej postawie
na boisku, w późniejszym okresie zwiększy swą wartość rynkową. Potencjalną szkodliwość jednostki
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organizacyjnej ocenia się bowiem z perspektywy ex
ante, a więc na chwilę realizacji transferu33.
Nawet jednak wówczas, gdy przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej za sprowadzenie piłkarza nie może
wyrządzić szkody majątkowej klubowi, nie jest wykluczona realizacja znamion opisanych w art. 296a § 1 k.k.
Należy bowiem mieć na uwadze, iż wzięcie łapówki (lub
jej obietnicy) w zamian za zakontraktowanie zawodnika stanowi niedopuszczalną czynność preferencyjną
dla odbiorcy świadczenia (wynagrodzenia), którym jest
piłkarz. Takie zachowanie polega bowiem na zawarciu umowy transferowej lub kontaktu zawodniczego
w zamian za niegodziwą, nienależną i uzyskaną niezgodnie z zasadami etyki korzyść dla reprezentanta
osoby prawnej, w wyniku czego określony piłkarz staje
się w sposób nieuzasadniony uprzywilejowany wobec
pozostałych. Oczywistym jest, że tego rodzaju czyny
godzą w zasady uczciwego obrotu, przez co ich podejmowanie może przyczynić się do spotęgowania liczby
patologicznych zjawisk, które występują potencjalnie
na rynku piłkarskim. Tymczasem warto zauważyć, iż
typ z art. 296a § 1 k.k. chroni zasady uczciwej, wolnej
i opartej na dobrych obyczajach konkurencji. Przejawy
zachowań korupcyjnych w obrocie gospodarczym
prowadzą do uzyskiwania nieuzasadnionej uprzywilejowanej pozycji niektórych uczestników obrotu
gospodarczego, a tym samym – do zdobywania przewagi konkurencyjnej34. Wskazuje się w literaturze, że
niedopuszczalność danej czynności preferencyjnej na
rzecz kontrahenta może wynikać ze szczególnego przepisu prawa stanowionego, ustawowej klauzuli generalnej (np. art. 5 k.c.), umowy lub obyczajów handlowych
panujących w stosunkach danego rodzaju35. Zgodzić
się trzeba jednocześnie z poglądem, że
„niedopuszczalną czynnością preferencyjną jest czynność, która stwarza odbiorcy lub nabywcy towaru,

usługi lub świadczenia warunki korzystniejsze niż
warunki stworzone innym, dokonana na podstawie
kryteriów innych niż gospodarcza wartość ofert
przedstawianych dokonującemu wyboru przez jego
kontrahenta (naruszającego zasady uczciwej konkurencji). Jeżeli zatem powodem przyjęcia oferty
przez przedsiębiorcę była wręczona lub obiecana
mu korzyść, dokonanie przez niego wyboru tej właśnie oferty kosztem innej stanowi „niedopuszczalną
czynność preferencyjną”. Posiłkowym kryterium
może być sprzeczność danej czynności preferencyjnej z obowiązującym prawem czy ustaloną praktyką zawierania umów w danym przedsiębiorstwie
(utrwaloną np. w regulaminie). Nie należy natomiast
posługiwać się innymi warunkami, w szczególności
takimi jak niekorzystność czynności dla podmiotu,
w ramach którego działa sprawca, czy też brak dostatecznego gospodarczego uzasadnienia dla czynności. Ich zastosowanie powoduje zbytnie zawężenie
zakresu przedmiotowego typu czynu zabronionego
z art. 296a § 1 k.k., (…). W takim ujęciu czynność preferencyjna jest niedopuszczalna, nawet jeśli jej dokonanie było korzystne dla przedsiębiorcy, w ramach
struktury którego działa sprawca, lub gdy miała
dostateczne gospodarcze uzasadnienie (np. polegała
na wyborze spośród dwóch identycznych ofert), lecz
dokonana została z powodu innego niż gospodarcza wartość oferty. Innymi słowy, każda czynność
preferencyjna, która dokonana zostanie z powodu
przyjęcia lub żądania przez osobę jej dokonującą
korzyści albo jej obietnicy, będzie niedopuszczalna”36.

Nie ulega wątpliwości, że analizowana w tym miejscu kategoria sytuacji faktycznych spełnia warunki
określone w zacytowanej powyżej wypowiedzi. Menedżer piłkarski dokonuje bowiem wyboru kontrahenta
tylko z uwagi na fakt, że udzielono mu korzyści majątkowej lub osobistej bądź też złożono mu jej obietnicę37.

33 P. Kardas, [w:] Kodeks…, s. 609; wyrok SA w Katowicach
z 8.02.2013 r., II AKa 356/12, LEX nr 1314733.
34 P. Kardas [w:] Kodeks…, s. 593.

36 M. Iwański, Odpowiedzialność…, s. 484–485.
37 Nie można jednak pominąć prezentowanego w literatu-

35 B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r.

rze poglądu, iż „niedopuszczalna czynność preferencyjna

Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne,

odnosi się do podmiotów „zewnętrznych”, w odniesieniu do

Kraków 2003, s. 175; M. Iwański, Odpowiedzialność karna

przedsiębiorstwa sprawcy. Chodzi tutaj o osoby nabywające

za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2016, s. 483 i wskazana

(odbierające) towar, usługę lub świadczenie „wyproduko-

tam literatura.

wane” przez to przedsiębiorstwo. Zatem, jeśli określona
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Trzeba też dla porządku dodać, że agent zawodnika
lub sam piłkarz, który udziela albo oferuje korzyści
majątkowe lub osobiste menedżerowi przeprowadzającemu transfer w imieniu klubu, również może podlegać odpowiedzialności karnej za tzw. łapownictwo
czynne z art. 296a § 2 k.k. Dla realizacji znamion
przytoczonego czynu zabronionego nie jest istotne,
czy podmiot sprawczy, składając obietnicę udzielenia
łapówki, zamierza się z niej wywiązać.
Oczywiste jest, że w związku z przeprowadzaniem
transferów mogą wystąpić jeszcze inne niż opisane
dotychczas negatywne zjawiska znajdujące się w orbicie
zainteresowania prawa karnego. Można tu chociażby
wspomnieć o przestępstwach oszustwa polegających
np. na tym, iż menedżer klubu piłkarskiego, zawierając
kontrakt z piłkarzem, zataja przed nim informacje co
do rzeczywistej kondycji finansowej reprezentowanej
przez niego osoby prawnej i niemożności wywiązania się z zapłaty umówionego wynagrodzenia. Realizacja znamion typu z art. 286 § 1 k.k. możliwa jest
też wówczas, gdy osoba odpowiedzialna za transfer
nie poinformuje zawodnika, iż klub jest co prawda
w stanie wypłacić mu umówione honorarium, lecz
z opóźnieniem. Za konieczny warunek przypisania
oszustwa w takich sytuacjach trzeba uznać wymaganie, by istniejący po stronie gracza błąd miał charakter istotny. Polegałby on mianowicie na ustaleniu,
osoba fizyczna wręczy menedżerowi łapówkę za przyjęcie
jej do pracy w przedsiębiorstwie, to przyjęcie tej łapówki
nie jest objęte normą z art. 296a § 1 k.k.” (R. Zawłocki, (w:)
A Wąsek, R. Zawłocki (red.) Kodeks karny. Część szczególna,
t. 2, Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2010,
s. 1337). Wydaje się, że z takimi wnioskami nie można się
zgodzić. Oczywiste jest przecież, że osoba zatrudniona
przez przedsiębiorstwo na umowę o pracę jest odbiorcą
świadczenia w postaci zapłaty wynagrodzenia. Zarazem
zawężenie art. 296a § 1 k.k. w sposób zaproponowany
przez Roberta Zawłockiego nie znajduje aksjologicznego
oraz kryminalno-politycznego uzasadnienia. Trzeba więc
stwierdzić, że łapownictwo w obrocie gospodarczym może
wystąpić zarówno wtedy, gdy piłkarz podpisuje z klubem

że gdyby piłkarz wiedział, że swego wynagrodzenia
nie będzie uzyskiwał w terminie, to nie zawierałby
kontraktu z klubem.
Warto jeszcze zasygnalizować, iż w obrębie klubów
piłkarskich mogą wystąpić zachowania przestępne
związane jedynie pośrednio z transferami. Zdarza
się przykładowo, iż menedżerowie wydają polecenia
poddania działaniom mobbingowych zakontraktowanych już piłkarzy, czyniąc tak po to, by gracz zgodził
się przedwczesne rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron. Proceder ten polega na tym, iż piłkarz
jest odsuwany od treningów z drużyną i ordynuje mu
się bezproduktywne ćwiczenia indywidualne, które
jednak nie są zalecane futbolistom i nie mają na celu
poprawy formy sportowej, lecz dokuczenie mu oraz
upokorzenie go. Zachowania takie mają na celu wymuszenie podjęcia decyzji o rozstaniu się z klubem bez
jednoczesnego obowiązku wypłaty sumy, która byłaby
piłkarzowi należna z tytułu kontraktu. Tego rodzaju
praktyki zasługują jednoznacznie na napiętnowanie.
Co przy tym istotne, mogą one realizować znamiona
psychicznego znęcania się z art. 207 § 1 k.k.38.
Kończąc, należy z całą stanowczością podkreślić, że
zwalczanie patologicznych zjawisk w piłce nożnej jest
wysoce pożądane. Dotyczy to też negatywnych czynów
popełnianych w związku z realizowaniem transferów
piłkarzy. Tylko poprzez zdecydowane przeciwdziałanie tymże patologicznym zjawiskom można uzdrowić
sytuację klubów uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do podniesienia poziomu organizacyjnego
i sportowego polskiego futbolu.
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The article concerns the problem of similarities and differences between a search
of person and bodily examinations consisting of sampling and body secretions
from the Article 74 of the Code of Criminal Procedure. Sometimes it can be
highly difficult to set a clear line between these activities. For example, the
use of x – ray to find an evidence inside the body on the one hand has a typical
search target, on the other hand requires the use of medical equipment. At the
same time, both of these activities are connected with serious interference in
the individual’s right to privacy. Although bodily examination might be even
more intrusive than search of person, the degree of protection of the rights
of the individual in this matter is significantly lower. Among other things, the
Polish Code of Criminal Procedure does not provide judicial post-revision of the
bodily examination, even the most intimate, whereas every search of person
can be appealed. The purpose of this article is to, first of all, set a line between
these activities. It also includes a proposed model of provisions for the necessary protection of the individual’s right to privacy regarding a search of person
and bodily examination.
Słowa kluczowe: przeszukanie w procesie karnym, przeszukanie osoby,
badania cielesne, badanie oskarżonego, próbki ciała
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1. Uwagi wstępne

Niektóre czynności procesowe i pozaprocesowe w ykazują istotne podobieństwo do
czynności przeszukania osoby.
Szczególne trudności pojawiają
się przy wyznaczaniu granicy
pomiędzy badaniami oskarżo-

nego oraz osoby podejrzanej,
przewidzianymi w art. 74 k.p.k,
a przeszukaniem osoby. W obu
wypadkach dochodzi bowiem do
istotnej ingerencji w prywatność
jednostki, a ponadto zarówno na
badania cielesne, jak i przeszukanie osoby składają się czynno-
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ści, które wykazywać będą znaczne podobieństwo
w oczach przeciętnego obserwatora. Uzyskiwanie
próbek biologicznych traktuje się niekiedy jako formę
przeszukania i zatrzymania rzeczy w prawie porównawczym. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych
tego typu badania korzystają z dodatkowej ochrony,
jaką gwarantuje czwarta poprawka do konstytucji
Stanów Zjednoczonych, odnosząca się do czynności przeszukania1. W polskim porządku prawnym
ustawodawca rozróżnia badania oskarżonego oraz
przeszukanie osoby. Biorąc pod uwagę wieloletnią
tradycję ustawodawczą, wydaje się, że dokonywanie
zmian ustawodawczych, które pozwoliłyby traktować
badania cielesne jako przeszukanie (przykładowo
poprzez umieszczenie art. 74 k.p.k. w rozdziale 25
k.p.k.) nie jest niezbędne. Czynności te są również
traktowane odrębnie w wielu innych systemach prawnych, jak chociażby w niektórych innych państwach
common law – Australii i Anglii2. Niemniej kształt
obowiązujących regulacji powoduje, że precyzyjne
wyznaczenie granicy pomiędzy nimi może być niekiedy znacznie utrudnione, co przy niższym stopniu
zabezpieczenia czynności z art. 74 k.p.k. gwarancjami
procesowymi w świetle ingerencji w prawo do prywatności i nietykalności osobistej budzi istotne wątpliwości. Jak trafnie zauważył Arkadiusz Lach „jest
swoistym paradoksem, że trudniej odebrać oskarżonemu dokumenty lub portfel, niż wkroczyć w najbardziej intymny fragment życia, dokonując ingerencji
w jego organizm”3.
Rozgraniczenie obu czynności jest niebagatelne
także dlatego, że o ile ustawa nie przewiduje granic podmiotowych przeprowadzenia przeszukania
osoby, o tyle badania z art. 74 k.p.k. mają swoje istotne
ograniczenia w tym zakresie. Badań można dokonać zarówno wobec oskarżonego (podejrzanego),
jak i osoby podejrzanej (art. 74 § 2 i 3 k.p.k.), także

przymusowo (art. 74 § 3a k.p.k.). Wobec pokrzywdzonego można je przeprowadzić wyłącznie, gdy karalność czynu zależy od jego stanu zdrowia (art. 192
§ 1 k.p.k.) i nie jest to dopuszczalne, gdy skorzystał
ze swojego prawa do odmowy zeznań lub gdy został
z nich zwolniony. Ustawa przewiduje dalsze ograniczenia dotyczące świadka, wobec którego można
przeprowadzić wyłącznie badanie lekarskie i psychologiczne oraz tylko za jego zgodą. Ponadto w celu
ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia
wartości dowodowej ujawnionych śladów możliwe jest
przeprowadzenie tzw. badań eliminacyjnych (art. 192a
k.p.k.). O ile więc przeszukanie może zostać przeprowadzone wobec każdego uczestnika procesu, o tyle
badania, zwłaszcza w odniesieniu do osób postronnych, doznają pewnych ograniczeń4.
Przed przejściem do rozważań szczegółowych należy
zaznaczyć, że celem niniejszego opracowania jest
zwłaszcza próba wyznaczenia granicy przedmiotowej
pomiędzy przeszukaniem osoby a badaniami z art. 74
k.p.k., a także porównanie standardu ochrony praw
i wolności jednostki na gruncie tych czynności, ze
szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności. Natomiast zagadnienie przeprowadzania badań
z art. 74 k.p.k. w kontekście zasady nemo se ipsum
accusare tenetur, szeroko omówione w piśmiennictwie5, wykraczałoby poza ramy artykułu i jako takie
nie będzie przedmiotem szerszych rozważań.
4 Zob. K. Kremens, Przeszukanie (w:) J. Skorupka (red.), System
prawa karnego procesowego, t. 7, Dowody, cz. 2, Warszawa
2019, s. 3866.
5 Zob. szerzej na ten temat m.in.: W. Jasiński, Prawo do
nieobciążania się w procesie karnym w świetle standardów
strasburskich, „Prokuratura i Prawo” 2015, Nr 7–8, s. 7–35;
J. Bielasiński, Z problematyki badania oskarżonego w celach
dowodowych w postępowaniu karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, L. Bogunia (red.), t. 13, Wrocław
2003, s. 245–281; R. Kowalczyk, Obowiązek poddania się

1 Zob. m.in. wyrok SN USA w sprawie Vernonia School District

badaniom w kontekście prawa niedostarczania dowodów

47J v. Acton, 515 US. 646 (1995), w którym za przeszukanie

na własną niekorzyść (w:) P. Wiliński (red.), Kontradyk-

uznano dostarczenie próbek moczu wymuszone przez organy

toryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013,
s. 592–600; M. Jeż-Ludwichowska, Dowodowe obowiązki

postępowania.
2 A. Lach, Granice badań oskarżonego w celach dowodowych.

oskarżonego (w:) A. Marek (red.), Współczesne problemy

Studium w świetle reguły „nemo se ipsum accusare tenetur”

procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa

i prawa do prywatności, Toruń 2010, s. 33.

profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004, s. 135–151
oraz A. Lach, Granice…

3 Tamże.

84 FORUM PR AWNICZE

|

5 (67 ) · 2021 · 83 –1 02

artykuły
2. Zarys problematyki podobieństwa
czynności przeszukania do innych czynności
procesowych i pozaprocesowych

Na wstępie warto zauważyć, że podjęte w artykule
tytułowe zagadnienie wpisuje się w szerszy problem podobieństwa czynności procesowych i pozaprocesowych oraz czynności przeszukania osoby.
Na problem pokrewieństwa przeszukania z innymi
czynnościami, które mogą realizować zbliżony cel,
już wiele lat temu zwrócił uwagę Jacek Grochowski6.
Jeśli chodzi o czynności podejmowane poza procesem
karnym, problematyka odgraniczenia ich od przeszukania procesowego dotyczy zwłaszcza kontroli osobistej, dokonywanej na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 5
ustawy o Policji7. Zagadnienie to od dawna budzi
kontrowersje i wielokrotnie stanowiło przedmiot
zainteresowania doktryny procesu karnego8. Jednak
w ostatnim czasie dodatkowo zyskało na aktualności.
Przepisami regulującymi uprawnienie do dokonywania
kontroli osobistej w wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r.
(K 17/14)9 zajął się Trybunał Konstytucyjny, uznając, że w zakresie, w jakim uprawniają one określone
służby do jej przeprowadzania, nie określając granic
tych czynności, są niezgodne z art. 41 ust. 1 i art. 47
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Posługując się
najbardziej reprezentatywnym przykładem ustawy
o Policji, art. 15 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, jeszcze do
niedawna przewidywał możliwość przeprowadzenia
kontroli osobistej wyłącznie w razie istnienia „uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego”,
co w oczywisty sposób budzi skojarzenia z uregulowaną w art. 303 k.p.k. przesłanką wszczęcia śledztwa
6 Zob. J. Grochowski, Definicja i elementy składowe instytucji
przeszukania w procesie karnym, „Problemy Prawa Karnego”
1990, nr 16, s. 87.
7 T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 360.
8 Zob. m.in. J. Grochowski, Milicyjne przeszukanie a konstytucyjne prawa osobiste w PRL, „Problemy Prawa Karnego” 1989,
nr 15, s. 22 i n.; J. Karaźniewicz, Przeszukanie i czynności
zbliżone do przeszukania w teorii i praktyce organów ścigania
(w:) P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego,
Warszawa 2010, s. 275 i n.; D. Szumiło-Kulczycka, Kontrola

w postaci „uzasadnionego podejrzenia popełnienia
przestępstwa”10. W wyniku nowelizacji obejmującej
m.in. ustawę o Policji11, będącej skutkiem wyroku TK
w sprawie K 17/14, katalog przesłanek uprawniających
funkcjonariuszy Policji do przeprowadzenia kontroli
osobistej został istotnie poszerzony, co obecnie jeszcze
bardziej utrudnia wyznaczenie precyzyjnej granicy.
Nowy art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o Policji przewiduje m.in. możliwość jej dokonania w celu znalezienia przedmiotów, których posiadanie jest zabronione.
Już na pierwszy rzut oka dostrzegalna jest możliwość
przeprowadzania w tożsamym celu procesowego przeszukania osoby w ramach czynności w niezbędnym
zakresie (art. 308 k.p.k.) ze względu na uzasadnione
podstawy do przypuszczenia (art. 219 § 1 k.p.k.), że
dana osoba jest przykładowo w posiadaniu środków
odurzających.
Z kolei w zakresie czynności o charakterze procesowym można wskazać na czynność oględzin osoby
(art. 207 § 1 k.p.k.). Ze względu na bardzo szerokie
określenie przesłanki uprawniającej do dokonania
oględzin, zezwalającej na przeprowadzenie tej czynności „w razie potrzeby” (art. 207 § 1 k.p.k.), właściwie
każde przeszukanie może tę przesłankę realizować12.
W kontekście analizy zakresów przedmiotowych
czynności podobnych w warstwie przedmiotowej
do przeszukania można na wstępie zauważyć, że na
gruncie polskich regulacji jednym z głównych źródeł
problemu ich rozgraniczenia jest brak ustawowego
określenia granic przeszukania osoby. Przy wykładni
art. 219 § 2 k.p.k. wątpliwości nie budzi w zasadzie
jedynie to, że przedmiotem przeszukania może być
ludzkie ciało (odzież i podręczne przedmioty na tle
tej regulacji stanowią odrębny przedmiot przeszukania). Ponadto w art. 223 k.p.k. zawarto wymóg przeprowadzania przeszukania, w miarę możności, przez
osobę tej samej płci, potwierdzając w ten sposób, że
czynność ta może wiązać się z wywołaniem uczucia
wstydu i skrępowania. Poza tym granice faktyczne
przeszukania osoby nie zostały w żaden sposób dookreślone, co utrudnia odróżnienie przeszukania od
innych czynności procesowych.

osobista i przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie
(przyczynek do kwestii racjonalności legislacji), „Państwo
i Prawo” 2012, z. 3, s. 34–44.
9 Wyrok TK z dnia 17 grudnia 2017 r., K 17/14, LEX nr 2407339.

10 Por. D. Szumiło-Kulczycka, Kontrola osobista…, s. 43.
11 Dz.U. z 2019 r, poz. 125.
12 K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3816–3817.
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Niewątpliwą szansą na skonkretyzowanie granic
przeszukania osoby na gruncie regulacji ustawowych
był wspomniany wyżej wyrok TK o sygn. K 17/14,
w którym Trybunał, oprócz zagadnień związanych
z kontrolą osobistą, pochylił się także nad problematyką przedmiotowych granic przeszukania z art. 219
§ 2 k.p.k. W przytoczonym judykacie Trybunał uznał,
że art. 219 § 2 k.p.k. w zakresie, w jakim przewiduje
przeszukanie osoby, nie określając granic tego przeszukania, jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W uzasadnieniu wyroku
TK podkreślił, że treść art. 219 § 2 k.p.k. nie daje odpowiedzi na pytanie o zakres i charakter czynności faktycznych składających się na przeszukanie osoby. Zda-

niane”. Co warte podkreślenia, Trybunał stwierdził, że
w odniesieniu do czynności najgłębiej wkraczających
w sferę intymności człowieka celowe jest rozważenie
ich uzależnienia od apriorycznej kontroli sądowej.
Konfrontacja treści zaleceń Trybunału z działaniami
podjętymi przez ustawodawcę prowadzi do wniosku,
że w istocie omawiany wyrok nie został wykonany,
a nowelizacja art. 219 § 2 k.p.k. będąca skutkiem orzeczenia I K 17/14 stanowi rozwiązanie jedynie fasadowe. Otóż ustawą nowelizującą Kodeks postępowania karnego z dnia 19 lipca 2019 r.13 uzupełniono
w art. 219 § 2 k.p.k. o wymóg przeprowadzania przeszukania „z uwzględnieniem zasad i granic określonych w art. 227 k.p.k.”. Tą samą ustawą znowelizowano

Pojawiają się trudności przy wyznaczaniu granicy
między przeszukaniem osoby a badaniami, którym
wedle kodeksu postępowania karnego musi się
poddać oskarżony lub osoba podejrzana.
niem TK przepis ten nie stanowi dostatecznej podstawy art. 227 k.p.k., dodając zastrzeżenie, że przeszukanie
do ustalenia zakresu uprawnień przyznanych funk- lub zatrzymanie rzeczy może być przeprowadzone
cjonariuszom, a znaczenie kwestionowanych pojęć „w granicach niezbędnych dla osiągnięcia celu tych
(w tym pojęcia „przeszukania osoby”) rekonstruuje czynności przy zachowaniu należytej staranności,
się w drodze wykładni, ewentualnie na podstawie w poszanowaniu prywatności”. Rozwiązania te należy
przepisów rozporządzeń. W konsekwencji TK zobo- ocenić krytycznie. Po pierwsze, nowelizacja art. 219
wiązał ustawodawcę do zmiany treści art. 219 § 2 k.p.k., § 2 k.p.k. nie wprowadziła w zasadzie żadnej nowej
wskazując, że „konieczne jest ustanowienie norm ex jakości normatywnej. Nie ulega bowiem wątpliwości,
ante legitymizujących podjęcie jasno określonych że art. 227 k.p.k. odnosił się do każdego rodzaju przezachowań, dzięki którym zakres interwencji byłby szukania również przed nowelizacją, a podkreślanie
przewidywalny dla wszystkich, którzy mogliby być tego w przepisie stanowiącym podstawę przeprowajej poddani. Ustawodawca powinien podążyć drogą dzenia przeszukania osoby było po prostu zbędne. Po
pośrednią między dosłownością sztywnej instrukcji drugie, w art. 227 k.p.k. zastrzeżono, że przeszukanie
postępowania a wieloznacznością i niekompletnoś- powinno być przeprowadzone w granicach niezbędcią kładącą się cieniem na zaskarżonych przez wnio- nych dla osiągnięcia celu tej czynności, co oznacza,
skodawcę przepisach. Poza sporem pozostaje przy że faktyczne granice przeszukania wyznaczane są
tym, że w odniesieniu do przepisów bezpośrednio
oddziałujących na wolności i prawa konstytucyjne,
13 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
zwłaszcza o charakterze osobistym, wymagania co
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
do ich czytelności powinny być rygorystycznie wypeł(Dz.U. 2019, poz. 1694).
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przez jego cel, którym zgodnie z art. 219 § 1 k.p.k. jest 3. Rozgraniczenie przeszukania osoby
wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowa- i badań cielesnych oskarżonego i osoby
dzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy podejrzanej z art. 74 k.p.k.
mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegająBrak dookreślenia granic przeszukania osoby znaczcych zajęciu w postępowaniu karnym. Z jednej strony nie utrudnia wyznaczenie cezury pomiędzy tą czynzatem, jeżeli jakakolwiek czynność organów przepro- nością a badaniami przeprowadzanymi na podstawie
wadzających czynność przeszukania jest niezbędna art. 74 § 2 i 3 k.p.k. Niekiedy bowiem niezbędne może
dla uzyskania np. poszukiwanych przedmiotów, mie- okazać się użycie środków, które tradycyjnie kojarzone
ści się ona w granicach przeszukania w świetle treści są z wykonywaniem badań medycznych (cielesnych),
art. 219 § 2 k.p.k. i art. 227 k.p.k. Granice te zostały a jednocześnie celem ich użycia nie jest uzyskanie
więc zakreślone bardzo szeroko. Z drugiej strony, jak próbek biologicznych, a ujawnienie przedmiotów
się wydaje, ową „niezbędność” należy odczytywać ukrytych w ciele danej osoby (dotyczy to chociażby
w ten sposób, że wyraża ona regułę subsydiarności. przeprowadzonego w tym celu badania ultrasonograOznacza to, że organy mają realizować cel przeszuka- ficznego). Konieczne jest zatem znalezienie kryterium
nia w najmniej inwazyjny sposób spośród tych, które rozgraniczającego te czynności.
są skuteczne. Nie zmienia to faktu, że wbrew zaleceW tym kontekście Arkadiusz Lach rozważał, czy
niom Trybunału ustawodawca nadal w żaden sposób takie kryterium stanowić może rodzaj poszukiwanie określił czynności, jakich w trakcie przeszukania nego materiału. Zwrócił uwagę na to, że przeszukanie
może spodziewać się osoba przeszukiwana. Nawiązując osoby przeprowadzane jest w celu znalezienia rzeczy
do słów Trybunału, ustawodawca nie wybrał sugero- mogących stanowić dowód lub podlegających zajęciu
wanej drogi pośredniej między kazuistyką a regula- w postępowaniu karnym. Jeżeli więc poszukiwana
cjami wieloznacznymi i niekompletnymi, a w zasadzie jest rzecz w rozumieniu art. 217 k.p.k., można uznać,
postanowił podążyć drugą z wymienionych ścieżek. że dana czynność powinna mieć formę przeszukaWciąż nie jest więc jasne, na jak daleką ingerencją nia15. Zdaniem autora, można byłoby więc przyjąć,
w prywatność osoby przeszukiwanej mogą pozwo- że pojęcie „rzeczy” obejmuje przedmioty materialne,
lić sobie organy przeprowadzające czynność, jeżeli niepochodzące z organizmu oskarżonego, nawet jeżeli
tylko ingerencja ta jest „niezbędna” dla realizacji celu zostały tam ukryte, takie jak paczki z narkotykami,
przeszukania. Ponadto pamiętać należy, że przepis narzędzie przestępstwa, pieniądze, natomiast jeżeli
art. 227 k.p.k. ma jedynie dyrektywalny charakter14 dany ślad pochodziłby od oskarżonego, stanowiąc
i nie określa w zasadzie żadnych konsekwencji jego ślad biologiczny, zastosowanie znalazłby art. 74 k.p.k.16
naruszenia. Konieczne jest zatem ściślejsze uregu- Tego typu założenie proponuje się w doktrynie nielowanie granic przeszukania. Niezbędne wydaje się mieckiej, uznając że badanie cielesne oskarżonego
ustawowe zastrzeżenie czynności, które nie są dopusz- przeprowadza się wówczas, gdy przedmiotem badaczalne w ramach przeszukania ze względu na niepro- nia są właściwości organizmu, a przeszukanie – jeśli
porcjonalną ingerencję w prawa i wolności jednostki, poszukuje się określonych przedmiotów ukrytych
ewentualnie wskazanie czynności, które ze względu w ciele17. Kryterium to zostało jednak zakwestionona stopień ingerencji w prywatność wymagają dalej wane przez A. Lacha, którego zdaniem nie rozwiąposuniętej ochrony niż przeszukania „standardowe”, zuje ono problemu „poszukiwania” u oskarżonego
o czym szerzej będzie mowa poniżej.
15 A. Lach, Granice…, s. 33.
14 Jak zauważyła K. Kremens, art. 227 k.p.k. nie formułuje

16 Tamże, s. 33–34.

wprost żadnych konsekwencji w przypadku przekroczenia

17 P. Girdwoyń, Pobranie materiału do celów identyfikacyjnych

granic wyznaczonych dyrektywą celowości, która zawarta

w niemieckiej procedurze karnej (w:) G. Rejman, B.T. Bień-

jest w jego treści. Przepis ten, jak wskazała autorka, ma

kowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski (red.), Problemy

więc faktycznie charakter „bezzębny” (zob. K. Kremens,

prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora

Przeszukanie…, s. 3843).

Alfreda Kaftala, Warszawa 2008, s. 87.
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śladów biologicznych pochodzących od innych osób,
np. pokrzywdzonego, czy też śladów kontaktu z prochem lub narkotykami. Kierując się tym kryterium,
należałoby zdaniem autora w takich sytuacjach przeprowadzić przeszukanie, czemu przeciwstawia się
jednak charakter czynności18. Jako uzupełniające
proponuje on kryterium podmiotu przeprowadzającego czynność – jeżeli dana czynność powinna zostać
przeprowadzona przez lekarza lub pracownika służby
zdrowia, obejmuje ją art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.19
Znacznie więcej miejsca niż generalnemu rozgraniczeniu badań z art. 74 § 2 i 3 k.p.k. i przeszukania
osoby nauka procesu karnego poświęciła zagadnieniom szczegółowym, które związane są z dokonywaniem istotnej ingerencji w integralność cielesną danej
osoby, tj. poprzez prowadzenie badań radiologicznych,
ultrasonograficznych oraz podawanie leków wymiotnych oraz przeczyszczających. Jak zauważyła Karolina
Kremens, poglądy doktryny ewoluowały w tym zakresie20. Andrzej Murzynowski stał na zdecydowanym
stanowisku, że rewizja osobista może obejmować
zarówno zagłębienia ciała, do których można uzyskać
zewnętrzny dostęp (np. usta), jak i w szczególnych
wypadkach dopuszczalne jest przeszukanie organizmu
za pomocą „środków bezbolesnych i nieszkodliwych
dla zdrowia”, takich jak prześwietlenie rentgenowskie oraz zastosowanie środków przeczyszczających21.
Podobne stanowisko zajął Stanisław Śliwiński, również zwracając uwagę na nieszkodliwość dla zdrowia
środków przeczyszczających oraz promieni rentgenowskich22, a także Henryk Popławski23.
W nowszej literaturze karnoprocesowej stanowiska
w tym zakresie są bardziej zróżnicowane. Stanisław
Waltoś i Piotr Hofmański wyrazili pogląd, zgodnie
z którym przeszukanie „może polegać także na dokonaniu prześwietlenia lub badania ultrasonograficznego,
18 A. Lach, Granice…, s. 34.

a nawet wolno podczas niego podać środki przeczyszczające. Trzy ostatnie czynności może wykonać tylko
lekarz i tylko wtedy, gdy nie zagrażają one zdrowiu,
a przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne (arg.
ex art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k.)”24. Również BogdanMyrna
uznaje za dopuszczalne „w określonych sytuacjach”
przeszukanie narządów wewnętrznych za pomocą
badań rentgenowskich lub ultrasonograficznych25.
Poglądu tego nie podziela jednak Tomasz Grzegorczyk, którego zdaniem w wypadku tego typu czynności
mamy do czynienia z badaniami z art. 74 § 2 i 3 k.p.k.
albo wręcz z badaniami wymagającymi aktywności badanego, czyli jego zgody na określone badanie,
a przy tym podawanie emetyków mogłoby tu nastąpić wyłącznie za zgodą danej osoby26. Zdecydowanie
przeciwko możliwości podawania środków wymiotnych jako metodzie poszukiwań wykorzystywanej
w trakcie przeszukania opowiedział się J. Grochowski,
który zwrócił uwagę na to, że tego typu „przeszukanie” różni się zasadniczo od pozostałych czynności
poszukiwawczych. Zdaniem autora stanowiłoby to
niedopuszczalne wymuszenie udziału osoby przeszukiwanej w dokonywanej czynności, a dopuszczenie stosowania tego rodzaju środków w trakcie przeszukania
byłoby niebezpieczne również dlatego, że w czynności tej z reguły nie uczestniczy lekarz. Autor nazywa
tego rodzaju czynność „przymusowym pobraniem
wydzielin”27. Z kolei zdaniem A. Lacha prześwietlenia radiologiczne czy ultrasonograficzne powinny być
traktowane jako badania z art. 74 k.p.k., a nie przeszukanie, przy czym zaznacza, że badania te powinny
być obwarowane gwarancjami przysługującymi osobie
poddawanej badaniu w stopniu zbliżonym do ochrony
24 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009,
s. 375; także P. Hofmański (w:) P. Hofmański, E. Sadzik,
K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do
artykułów 1–296, t. 1, Warszawa 2011, s. 1247.

19 Tamże, s. 35.
20 K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3866.
21 A. Murzynowski (w:) L. Hochberg, A. Murzynowski, L. Schaff,

25 B. Myrna, Standard ochrony prawa do wolności i osobistego
bezpieczeństwa przy zajęciu rzeczy oraz przeszukaniu osób

Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Warszawa

i pomieszczeń w praktyce prokuratorskiej z polskiej perspek-

1959, s. 162.

tywy, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego”, L. Bogunia (red.),

22 S. Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym.
Zasady ogólne, Warszawa 1959, s. 278.
23 H. Popławski, Uwagi w sprawie zakresu rewizji domowej
i osobistej, „Palestra” 1962, nr 7, s. 27–28.
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t. 22, Wrocław 2008, s. 125.
26 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Artykuły
1–467. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014, s. 794.
27 J. Grochowski, Definicja i elementy…, s. 97.
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przewidzianej przy przeszukaniu osoby28. W ocenie dostrzegać Ryszard Andrzej Stefański, który uznaje, że
tego autora jako najbardziej adekwatne należy również rzeczami mogącymi stanowić dowód w sprawie są te,
uznać potraktowanie podania środków wymiotnych które: 1) służyły lub były przeznaczone do popełnienia
i przeczyszczających jako jednego z zabiegów lekar- przestępstwa; 2) zachowały na sobie ślady przestępstwa;
skich dokonywanych na podstawie art. 74 § 2 k.p.k.29 3) pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z przestępZbliżone stanowisko zajmuje K. Kremens, w szcze- stwa; 4) mogą służyć jako środek dowodowy do wykrygólności w zakresie podawania emetyków, stwierdza- cia sprawcy czynu lub ustalenia przyczyn okoliczności
jąc dobitnie: „za niebywałe uznać bowiem należy, iż przestępstwa albo których posiadanie bez zezwolenia
pobranie próbek krwi, włosów czy śliny z organizmu jest zabronione32, cytując w zasadzie § 159 Regulaminu
miałoby być dopuszczalne jedynie wobec oskarżonego wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
(podejrzanego) i osoby podejrzanej (art. 74 § 2 i 3 k.p.k.), organizacyjnych prokuratury33. W treści rozporząnatomiast podawanie środków przeczyszczających jako dzenia zwrócono więc uwagę na różnicę pomiędzy
elementu przeszukania ustawa miałaby przewidywać śladami a rzeczami, wskazując w pkt 2 § 159 na przedwobec każdej przeszukiwanej osoby bez jakichkolwiek mioty, które „zachowały na sobie ślady przestępstwa”.
ograniczeń o charakterze podmiotowym”30.
Różnica ta zauważana jest natomiast w nauce kryOdnosząc się do ogólnego kryterium stanowią- minalistyki. Dla przykładu, definiując pojęcie przecego cezurę pomiędzy czynnościami z art. 74 § 2 i 3 szukania, Zbigniew Czeczot i Tadeusz Tomaszewski
k.p.k. a przeszukaniem osoby, w mojej ocenie – wbrew stwierdzili, że „procesowa czynność przeszukania ma
zastrzeżeniom podniesionym przez A. Lacha – rodzaj na celu znalezienie przedmiotów stanowiących rzeposzukiwanego materiału może stanowić optymalne czowe środki dowodowe w sprawie, czasem służy do
kryterium rozgraniczające obie czynności, jeżeli tylko wykrycia i zatrzymania poszukiwanej osoby. Wyjątuwzględnimy przy definiowaniu pojęcia „rzecz” na kowo tylko czynność ta nakierowana jest na ujawniegruncie art. 219 § 1 k.k. rozróżnienie na ślady i przed- nie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych”34.
mioty. Znamienne jest to, że w nauce procesu karnego Z kolei Jan Widacki wskazuje, że „celem przeszukaprzy definiowaniu celu przeszukania rozróżnienie to nia jest przede wszystkim […] znalezienie rzeczy lub
jest najczęściej pomijane, pomimo tego, że obiekty te śladów mogących stanowić dowód w sprawie […]”35.
znacząco różnią się od siebie i mogą odgrywać dalece
W orzecznictwie z kolei nie budzi większych wątodmienną rolę w postępowaniu. Mianowicie, przed- pliwości, że ślady kryminalistyczne nie są „rzeczami”
mioty często będą spełniać funkcję służebną wobec w rozumieniu przepisów art. 230–233 k.p.k. i nie podśladów, stanowiąc jedynie ich nośnik. Dla przykładu – legają rygorom, które odnoszą się do zatrzymanych
zabezpieczona na miejscu przestępstwa butelka (przed- rzeczy w toku czynności zatrzymania rzeczy i przemiot) sama w sobie może być zupełnie obojętna dla szukania. Przykładowo Sąd Apelacyjny w Katowicach
celów postępowania karnego, natomiast kluczowe stwierdził: „Nie są przedmiotami w rozumieniu art. 44
znaczenie mogą mieć ślady na niej pozostawione (np. k.k. ślady zabezpieczone na miejscu przestępstwa (np.
ślady daktyloskopijne). I tak chociażby T. Grzegorczyk ślady krwi, ślady zapachowe, ślady daktyloskopijne),
stwierdził, że „przeszukanie osoby ma jedynie na celu a w konsekwencji nie jest możliwe orzeczenie ich
znalezienie przedmiotów; przeszukanie pomieszczeń
32 R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania
i innych miejsc następuje tak w celu znalezienia przedkarnego. Komentarz do art. 167–296, t. 2, Warszawa 2019,
miotów, jak i poszukiwanej osoby”31, nie pochylając
s. 713.
się nad możliwością poszukiwania w ramach tej czyn- 33 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia
ności śladów. W pewien sposób różnicę tę zdaje się
2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (T.j. Dz.U.2017
28 A. Lach, Granice…, s. 36.
29 Tamże, s. 241.
30 K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3868.
31 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego…, s. 790.

poz 1206 z późn. zm.).
34 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń
1996, s. 191.
35 J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2018, s. 125.
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przepadku. Ze swej istoty nie mogą do nikogo należeć,
w tym znaczeniu, iż nikomu nie przysługują prawa
do nich. Nie jest zatem możliwe orzeczenie ich przepadku, ale również rozstrzygnięcie w trybie art. 230,
231 i 232 k.p.k. […]”36.
Uwzględniając przytoczone wyżej uwagi dotyczące
rozróżniania śladów i przedmiotów, pomimo istniejących wątpliwości, należy uznać, że optymalnym kryterium rozgraniczającym obie czynności jest rodzaj

brak jest przeszkód dla jednolitego traktowania badań,
niezależnie od źródła pochodzenia „poszukiwanych”
w ramach czynności z art. 74 k.p.k. śladów. Ewentualnie, choć przypuszczalnie rzadziej, z czynnościami
z art. 74 § 2 i 3 k.p.k. będziemy mieć do czynienia
także wówczas, gdy ich celem będzie badanie właściwości organizmu, niezwiązane z zabezpieczaniem
śladów (przykładowo przeprowadzenie prześwietlenia
w celach identyfikacyjnych, weryfikującego wystąpie-

Niezbędne wydaje się ustawowe zastrzeżenie
czynności, które nie są dopuszczalne w ramach
przeszukania ze względu na nieproporcjonalną
ingerencję w prawa i wolności jednostki, ewentualnie
wskazanie czynności, które ze względu na stopień
ingerencji w prywatność wymagają dalej posuniętej
ochrony niż przeszukania „standardowe”.
poszukiwanego materiału. Z badaniami w rozumieniu art. 74 § 2 i 3 k.p.k. będziemy mieć do czynienia
niezależnie od tego, czy poszukiwanym materiałem
będą ślady biologiczne pochodzące od oskarżonego,
czy też od innych osób (przykładowo wyskrobiny spod
paznokci z materiałem genetycznym pokrzywdzonego),
ewentualnie ślady pochodzące z jeszcze innych źródeł,
np. ślady kontaktu z prochem. Należy bowiem zauważyć, że warunek pochodzenia pobieranego materiału
od oskarżonego w celu uznania czynności za badanie
w rozumieniu art. 74 k.p.k. nie wynika ani z treści tej
regulacji, ani z istoty tej czynności i przy uwzględnieniu omówionego podziału na ślady i przedmioty
36 Wyrok SA w Katowicach z 30.03.2006 r., II AKa 9/06. LEX
nr 227461; zob. także: wyrok SA w Lublinie z 23.02.2004 r.,
II AKa 419/03, LEX nr 131081; postanowienie SA w Białymstoku z dnia 17.07.2008 r., II AKz 226/08, LEX nr 458649;
por. także K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim
prawie karnym, Zakamycze 2004, s. 107.
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nie określonych, charakterystycznych cech organizmu
podejrzanego). Z kolei przeszukanie osoby zawsze
będzie przeprowadzane w celu znalezienia przedmiotów, pomimo ich ukrycia w ciele (przykładowo
w celu znalezienia paczek ze środkami odurzającymi
lub substancjami psychotropowymi) i jednocześnie
nigdy nie będzie służyć poszukiwaniu śladów, nawet
jeżeli przeprowadzenie przeszukania wymaga udziału
w nim lekarza lub innego członka personelu medycznego. Jeżeli celem czynności jest wydobycie rzeczy
z organizmu danej osoby, „badanie” stanowi jedynie środek zmierzający do jego realizacji, a nie istotę
przeprowadzanej czynności. Istota ta polega bowiem
na poszukiwaniu, a następnie zabezpieczeniu rzeczy
mogących stanowić dowód w sprawie, a więc odpowiada celowi przeszukania określonemu w art. 219
§ 1 k.p.k. Należy jednak zaznaczyć, że zastrzeżenie
to dotyczyć będzie wyłącznie czynności przeszukania
osoby. W świetle przedstawionych rozważań wynika
to z faktu, że poszukiwanie na ciele oskarżonego lub

artykuły
pokrzywdzonego i świadka śladów objęte jest zakresem
przedmiotowym odrębnych od regulujących przeszukanie przepisów, a więc art. 74 k.p.k. oraz 192 k.p.k.
Wydaje się natomiast, że w wypadku przeszukania
miejsca nie jest wykluczone, że niekiedy będzie ono
przeprowadzane w celu znalezienia i zabezpieczenia
śladów kryminalistycznych37.
Zaproponowane rozwiązanie, choć niepozbawione
wad, ma kilka istotnych zalet. Po pierwsze, rodzaj
poszukiwanego materiału przy uwzględnieniu przytoczonych wyżej uwag stanowi ostre kryterium rozgraniczające czynność przeszukania osoby i badań
uregulowanych w art. 74 k.p.k. Rodzaj poszukiwanego
materiału powinien bowiem zostać wyraźnie określony
na etapie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu
czynności. W wypadku przeszukania niezbędna jest
indywidualna identyfikacja obiektów (przedmiotów
lub osób), które będą w ramach tej czynności poszukiwane w treści postanowienia o przeszukaniu czy
też przy przeszukaniu dokonywanym w wypadku
niecierpiącym zwłoki – nakazie kierownika jednostki,
lub obiekty te powinny zostać określone ustnie przez
funkcjonariusza przeprowadzającego czynność w trybie art. 220 § 3 k.p.k.38 Tym samym jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania czynności jej cel musi być
znany organom ją przeprowadzającym oraz osobom,
których czynność ta dotyczy, a w konsekwencji możliwe jest jej zidentyfikowanie jako przeszukania. Po
drugie, przyjęcie proponowanego założenia, zgodnie
z którym z badaniami z art. 74 k.p.k. będziemy mieć
do czynienia zawsze wówczas, gdy poszukiwanym

materiałem są ślady, eliminuje wymóg konieczności
pochodzenia śladów biologicznych od osoby badanej.
Czynność należy bowiem zakwalifikować jako badania
z art. 74 k.p.k. nie tylko wówczas, gdy poszukujemy
śladów pochodzących od oskarżonego, ale także wówczas, gdy poszukiwane na ciele osoby badanej ślady
pochodzą z innych źródeł.
Po trzecie wreszcie, zakwalifikowanie czynności,
które potencjalnie mogłyby zostać potraktowane jako
badania z art. 74 k.p.k., jako przeszukania, zapewnia
wyższy stopień gwarancji procesowych jednostce.
Założenie o stwarzaniu przez instytucję przeszukania
lepszych gwarancji dla oskarżonego nie jest jednak
w literaturze oceniane tak jednoznacznie. W ocenie
A. Lacha badanie z jednej strony gwarantuje dokonanie
czynności przez podmiot dysponujący odpowiednią
wiedzą medyczną, z drugiej – czynność przeszukania
obwarowana jest większą liczbą wymagań materialnych i formalnych39. Wydaje się, że ryzyko związane
z brakiem ustawowego wymogu przeprowadzania
przeszukania połączonego z czynnościami medycznymi przez podmiot, dysponujący odpowiednią wiedzą medyczną, może zostać znacząco zminimalizowane, przy przyjęciu następujących założeń. Przede
wszystkim, jak już podnoszono w literaturze40, należy
postulować, aby w wypadku przeszukań, które mogą
zagrażać zdrowiu osoby przeszukiwanej lub sposób ich
przeprowadzenia wymaga fachowej wiedzy medycznej, czynność ta dokonywana była przez biegłego
lekarza. Na wezwanie do udziału w przeprowadzeniu
dowodów biegłego wprost zezwalają przepisy k.p.k. –
do niedawna jeszcze był to art. 198 § 1 k.p.k., a od
37 Zob. szerzej na ten temat: A. Opalska-Kasprzak, Przeszu5 października 2019 r.41 możliwość taką przewiduje
kanie. Problematyka prawna i kryminalistyczna, Warszawa
art. 198 § 1b k.p.k. Zarówno na gruncie obecnego, jak
2018, s. 233.
i poprzednio obowiązującego stanu prawnego biegłego
38 Jeszcze na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów
wzywa się do udziału w przeprowadzeniu dowodów
L. Skoczyński stwierdził, że niedopuszczalne jest prowadze„w razie potrzeby”, co oznacza, że organ procesowy
nie przeszukania bez sprecyzowanego celu, tj. bez określenia
musi rozważyć, czy jego udział jest niezbędny, a więc
poszukiwanych obiektów (przedmiotów lub osób), jedynie
udział
ten ma charakter fakultatywny42. Podkreślenia
przy założeniu możliwości znalezienia czegokolwiek (zob.
L. Skoczyński, Warunki legalności przeszukania, „Problemy
Praworządności” 1989, nr 3, s. 21; tak też: K. Kremens, Prze-

39 A. Lach, Granice…, s. 36.

szukanie…, s. 3843). Na potrzebę indywidualnej identyfikacji

40 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, War-

przedmiotów lub osób w treści postanowienia o przeszukaniu

szawa 2013, s. 365.

zwrócił uwagę także: J. Grajewski (w:) J. Grajewski (red.),

41 Zob. przyp. nr 14.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa

42 Zob. R.A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania

2010, s. 769.

karnego…, Warszawa 2019, s. 519.

5 (67 ) · 2021 · 83–102

|

FORUM PR AWNICZE

91

artykuły
jednak wymaga, że fakultatywność nie oznacza pełnej wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia
swobody po stronie organu, ponieważ zobiektywizo- głosu. Przepis ten – nie wchodząc w szczegóły sporu
waną miarą potrzeby jest konieczność uwzględnienia w tym zakresie – dotyczy nie tylko osób podejrzawiadomości specjalnych, którymi może wykazać się nych czy też faktycznie podejrzanych, ale również
tylko biegły43. Bez wątpienia z taką sytuacją mamy „osób podejrzewanych”, a więc szerszego grona osób,
do czynienia w wypadku przeszukań, których prze- z których dopiero na podstawie czynności z art. 192a
prowadzenie może zagrażać zdrowiu osoby badanej § 1 k.p.k. zawężony ma zostać krąg do osób faktyczlub których charakter wymaga udziału biegłego dys- nie podejrzanych, na co wskazuje nie tylko cel tej
ponującego wiedzą medyczną. Przybranie biegłego regulacji, ale także argument systemowy, związany
lekarza w takich sytuacjach powinno stanowić więc z umieszczeniem jej w rozdziale 21 k.p.k. – Świadobowiązek organów procesowych. Konfrontując zatem kowie44. Ryzyko związane z przeprowadzaniem tego
de lege lata stopień gwarancyjności obu instytucji, rodzaju przeszukania wobec świadka okaże się również
przy uwzględnieniu szeregu dalej idących obwarowań mniejsze, jeżeli teoretyczną możliwość jego przeproformalnych i materialnych przeszukania (m.in. organ wadzenia porówna się z potencjalnymi stanami fakdecydujący o przeszukaniu, możliwość wniesienia tycznymi, w których metoda tego typu mogłaby zostać
zażalenia do sądu) oraz możliwości zminimalizowa- zastosowana. Choć nie jest to z pewnością argument
nia ryzyka związanego z brakiem wymogu udziału decydujący, sytuację tego typu po prostu trudno sobie
w tej czynności biegłego lekarza, należy uznać, że to wyobrazić. Otóż, jeżeli organy postępowania uzyskają
przeszukanie stanowi czynność, która stwarza lepsze informację, że dana osoba ukrywa w ciele przedmioty,
gwarancje dla oskarżonego. De lege ferenda należy których posiadanie jest zabronione, osoba ta posiadać
jednak postulować wprowadzenie wymogu obligato- będzie „minimum” status osoby podejrzanej. Jeżeli
ryjnego udziału biegłego w przeszukaniach tego typu natomiast „świadek” przykładowo ukryje w ten spowzorem m.in. art. 209 § 2 i 4 k.p.k.
sób przedmiot, stanowiący dowód rzeczowy w sprawie,
Warto zwrócić uwagę na to, że krytyka traktowa- pomagając sprawcy przestępstwa pierwotnego, będzie
nia tego typu czynności jako przeszukania oparta jest sprawcą przestępstwa poplecznictwa (art. 239 k.k.).
w zasadzie na dwóch argumentach – omówionego Wreszcie, dostrzegając brak podmiotowych ograniwyżej braku wymogu udziału wyspecjalizowanego czeń na gruncie ustawowym w zakresie możliwości
podmiotu medycznego w przeszukaniu oraz drugiego przeprowadzenia przeszukania osoby, nie wolno jedz nich w postaci braku ograniczeń podmiotowych nocześnie zapominać, że de lege lata traktowanie tego
przeprowadzenia przeszukania, umożliwiających typu czynności jako badań jest równoznaczne z tym,
dokonanie tej czynności wobec świadka, co podkre- że osobie podejrzanej, podejrzanemu i oskarżonemu
śla przede wszystkim K. Kremens. Istotnie możliwość
44 Tak trafnie T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego…,
podania świadkowi emetyków budzi wątpliwości. Nie
Warszawa 2014, s. 681; D. Gruszecka (w:) J. Skorupka (red.),
jest jednak tak, że ustawodawca nie przewidział możliKodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 3, Warszawa
wości dokonania jakiejkolwiek ingerencji w organizm
2018, s. 441; Z. Sobolewski, Osoba podejrzana oraz potenpodmiotów, którym nie przysługuje nawet status
cjalnie podejrzana w znowelizowanym (2003) kodeksie postęosoby podejrzanej. Zgodnie bowiem z art. 192a § 1
powania karnego (w:) G. Artymiak, C. Kłak, Z. Sobolewski
k.p.k. w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych
(red.), Problemy znowelizowanej procedury karnej: materiały
lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych ślakonferencji naukowej Rzeszów–Czarna, 17–18 października
dów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze
2003, Kraków 2004, s. 337–338; na stanowisku, że przepis
śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach,
ten dotyczy wyłącznie osób podejrzanych stanęli m.in.:
L.K. Paprzycki (w:) J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn,
43 R. Kmiecik, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izby

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa

Karnej w zakresie zagadnień kryminalistyczno-dowodowych

2010, s. 686; M. Kurowski (w:) D. Świecki (red.), Kodeks

w postępowaniu karnym (w latach 1997–2001), „Prokuratura

postępowania karnego. Komentarz, t. 1, wyd. 4, Warszawa

i Prawo” 2002, nr 7–8, s. 33.

2018, s. 754.
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(którzy jeżeli nie wyłącznie, to z pewnością znacznie częściej będą poddawani badaniom niż świadek)
przysługiwać będzie zażalenie na tego typu czynność
jedynie na podstawie art. 302 k.p.k., wobec braku
szczególnego przepisu przewidującego możliwość
wniesienia zażalenia, a o ich przeprowadzeniu w znakomitej większości wypadków decydować będzie Policja. Oznacza to znacznie niższy poziom gwarancji niż
w wypadku zakwalifikowania ich jako przeszukania.
Odnosząc się do przedstawionych wyżej wypadków
szczególnych, balansujących na granicy obu rodzajów
czynności, należy zaznaczyć, że konieczne jest rozróżnienie zagadnienia zakwalifikowania danych metod
do określonych czynności dowodowych i zagadnienia
dopuszczalności ich stosowania. W zakresie kwalifikowania prześwietlenia radiologicznego lub ultrasonograficznego należy uznać, że czynność ta stanowić
będzie rodzaj badania, dla którego podstawą przeprowadzenia jest art. 74 § 2 k.p.k., jeżeli celem tej czynności będzie uzyskanie jedynie informacji o ciele osoby
badanej. Jeżeli natomiast celem ich przeprowadzenia
będzie ujawnienie przedmiotów ukrytych w ciele, przy
uwzględnieniu uwag dotyczących kryterium rozgraniczającego te czynności, najbardziej adekwatne będzie
potraktowanie takiej czynności jako przeszukania,
z zastrzeżeniem konieczności konsultacji możliwości
jej przeprowadzenia z biegłym lekarzem oraz wezwaniem go do udziału w czynności na podstawie art. 198
§ 1b k.p.k. Z kolei, jak trafnie zauważył A. Lach, podanie leków wymiotnych lub przeczyszczających nie
będzie wbrew stanowisku J. Grochowskiego stanowić
„przymusowego pobrania wydzielin”, rzeczy wprowadzone do organizmu nie są bowiem jego wydzielinami,
lecz ciałami obcymi, a sama czynność, choć prowadzi
do uzyskania wydzielin, nie to ma na celu45. Podanie
tego typu substancji jako czynność, która zawsze będzie
zmierzać do uzyskania przedmiotów ukrytych w ciele,
należy kwalifikować jako przeszukanie.
Na pierwszy rzut oka zaproponowany podział polegający na traktowaniu omawianych czynności raz jako
przeszukania, raz jako badań z art. 74 § 3 k.p.k., w zależności od rodzaju „poszukiwanego” materiału, może
wydawać się nieco sztuczny. W istocie bardzo zbliżone
do siebie w warstwie przedmiotowej czynności dowo-

dowe ze względu na powyższe kryterium przeprowadzane będą na odrębnej podstawie, którą stanowić będą
albo przepisy regulujące przeszukanie, albo art. 74 § 2
i 3 k.p.k. Należy jednak zauważyć, że nie jest to przypadek odosobniony. Wielokrotnie od zakwalifikowania
danej czynności do określonej kategorii decydować będą
detale, pomimo ich znacznego podobieństwa. W kontekście samego przeszukania osoby wskazać można na
zasygnalizowany powyżej problem pokrewieństwa tej
czynności względem kontroli osobistej. Niejednokrotnie
kontrola realizowana będzie na granicy procesu karnego, a czynności podejmowane w jej toku mogą być
w zasadzie tożsame względem przeszukania. Podobnie sytuacja przedstawia się w wypadku przeszukania
mieszkania i oględzin mieszkania. In concreto czynności
organów procesowych podejmowane w ich w ramach,
takie jak m.in. dokładne oglądanie pomieszczeń, mogą
być do siebie bardzo podobne, a wciąż podejmowane
będą na odrębnych podstawach. Niezależnie jednak
od sposobu kwalifikowania poszczególnych czynności konieczne jest spojrzenie na nie z perspektywy
stopnia ingerencji w prawa i wolności jednostki (który
w przytoczonych przykładach będzie bardzo zbliżony
lub tożsamy) i dostosowanie na podstawie tego kryterium poziomu ich gwarancyjności, o czym szerzej
będzie mowa poniżej.
Oprócz zakwalifikowania omawianych czynności
należy udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ich stosowanie jest w ogóle dopuszczalne. Wydaje się, że nie
ma przeszkód do stosowania prześwietleń ultrasonograficznych i radiologicznych, a tego typu ingerencja
w prawo do prywatności jest dopuszczalna, jeżeli
stosowanie tych metod jest niezbędne w świetle celu
przeszukania. Jednocześnie w pełni należy podzielić
uwagi K. Kremens w zakresie tego, że omawiane czynności powinny być prowadzone zawsze w kontekście
art. 227 k.p.k. z zachowaniem dyrektyw konieczności
ich przeprowadzania i umiaru, a także przy uwzględnieniu dyrektywy proporcjonalności znajdującej swe
źródło na gruncie konstytucyjnym i konwencyjnym46.
De lege lata, uwzględniając dyrektywę proporcjonalności, należy uznać, że powinny być one ograniczone przynajmniej do osób podejrzanych47, choć jak
46 Zob. K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3868.

45 A. Lach, Granice…, s. 241.

47 Tamże.
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już wskazywano wyżej, konieczność ich stosowania
wobec świadka w praktyce trudno sobie wyobrazić.
Z kolei pomimo częstego traktowania w literaturze
tych metod na równi z podawaniem leków wymiotnych

czynności, wystarczające jest podjęcie mniej dolegliwej czynności51, którą w tym wypadku może być
oczekiwanie pod nadzorem na naturalną defekację.
Rację ma natomiast A. Lach, stwierdzając, że zastoso-

Mimo częstego traktowania w literaturze na równi
podawania leków wymiotnych i przeczyszczających,
w wypadku tych drugich dochodzi do istotniejszej
ingerencji w prawo do prywatności.
i przeczyszczających wydaje się, że w wypadku tych
drugich dochodzi do istotniejszej ingerencji w prawo
do prywatności, która niekiedy może prowadzić do
poniżenia osoby, która miałaby zostać w ten sposób
przeszukana. Zagadnieniem dopuszczalności stosowania tych środków zajmował się Europejski Trybunał
Praw Człowieka w sprawie Jalloh przeciwko Niemcom48. Trybunał uznał, że ich stosowanie dla pozyskania dowodów, a nie dla celów zdrowotnych, stanowi
nieludzkie i poniżające traktowanie. Zwrócił uwagę
m.in. na to, że w znakomitej większości państw Rady
Europy stosowanie emetyków dla celów dowodowych
nie jest dozwolone49. Trybunał wyraził również pogląd,
że w tego typu sytuacjach należy raczej oczekiwać na
opuszczenie organizmu przez przedmioty w naturalny
sposób, co pomimo że także wiąże się z ingerencją
w prywatność ze względu na nadzór, stanowi jednak
sposób mniej drastyczny50. W istocie wydaje się, że
przymusowe podanie środków wymiotnych i przeczyszczających stanowi nieproporcjonalną ingerencję
w prywatność osoby, której środki te są podawane dla
celów dowodowych. Ponadto tego typu metody zdają
się być sprzeczne z dyrektywą subsydiarności, która
nakazuje odstąpić od przeszukania, gdy dla osiągnięcia celu, który ma być realizowany za pomocą tej

wanie tej metody może być dopuszczalne, jeżeli osoba
przeszukiwana wyrazi na to zgodę, pozostaje bowiem
dysponentem swojej prywatności52.

4. Gwarancje procesowe jednostki przy
przeszukaniu osoby i badaniach cielesnych
oskarżonego i osoby podejrzanej

Jednym z głównych powodów, dla których przedmiotowe rozgraniczenie przeszukania osoby i badań
z art. 74 k.p.k. ma tak istotne znaczenie, jest różnica
w gwarancjach procesowych przysługujących jednostce
przewidzianych w k.p.k. przy ich przeprowadzaniu.
W charakterze wstępnych uwag warto zauważyć, że
problem konstytucyjności badań oskarżonego w ograniczonym zakresie rozpatrywał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 października 2016 r.53, w którym stwierdził, że art. 74 § 2 pkt 3 k.p.k. jest zgodny
z art. 41 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji RP. Przedmiot kontroli stanowiła
wyłącznie czynność pobrania przez funkcjonariusza
Policji wymazu ze śluzówki policzków, która w kontekście przesłanki materialnej jej przeprowadzenia
(„nieodzowności”) oraz proporcjonalności ingerencji,
51 Zob. J. Skorupka (w:) J. Skorupka (red.), Proces karny, Warszawa
2018, s. 50; szerzej na temat dyrektywy subsydiarności przy

48 Wyrok ETPC z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Jalloh przeciwko Niemcom, skarga nr 54810/00.
49 Tamże, § 53–55.

53 Zob. wyrok TK z dnia 11 października 2016 r., SK 28/15,

50 Tamże, § 79.
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spełnia w ocenie Trybunału wymogi konstytucyjne
ograniczenia praw i wolności jednostki. Uwzględniając zróżnicowany stopień ingerencji poszczególnych
badań z art. 74 k.p.k. w te prawa, a w szczególności
to, że pobranie wymazu ze śluzówki policzków stanowi badanie relatywnie mało inwazyjne, wyciąganie wniosków o charakterze ogólnym na podstawie
przytoczonego orzeczenia co do proporcjonalności
wszystkich czynności z art. 74 § 2 i 3 k.p.k. byłoby
nieprawidłowe. Można jedynie ubolewać, że ze względów formalnych Trybunał nie zajął się zagadnieniem
konstytucyjności braku sądowej kontroli tego rodzaju
badań, co wynikało z faktu, że w realiach sprawy skarżący nie uzyskał ostatecznego orzeczenia o odrzuceniu
środka prawnego, mającego inicjować postępowanie
przed sądem, a jedynie postanowienie prokuratora
o nieuwzględnieniu zażalenia na czynność z art. 74
§ 2 pkt 3 k.p.k.
Porównując standardy ochrony praw jednostki przy
przeprowadzaniu omawianych czynności skupię się
na trzech, kluczowych w mojej ocenie obszarach ze
względu na występujące na tych polach różnice: zagadnieniu podmiotu podejmującego decyzję o przeprowadzeniu czynności, zasadzie proporcjonalności oraz
zaskarżalności tych czynności.
4.1. Zagadnienie czynności intymnych
i nieintymnych
Przed przejściem do omówienia standardów badań
z art. 74 § 2 i 3 k.p.k. i przeszukania osoby, warto
pochylić się nad zagadnieniem stopnia ingerencji
w prawo do prywatności w obrębie poszczególnych
badań cielesnych, co stanowić będzie istotny punkt
odniesienia dla dalszych rozważań. Nie każde przeprowadzenie badania wiąże się z tożsamym stopniem
dolegliwości po stronie osoby badanej – bez wątpienia badania wykonywane w obrębie głowy stanowią
mniejszą ingerencję w prywatność niż badania w obrębie miejsc intymnych. Przy uwzględnieniu kryterium
tej ingerencji standardem w nowszych regulacjach
stało się wyodrębnianie badań lub próbek intymnych
i nieintymnych, zwłaszcza w krajach common law54.
Te pierwsze dotyczą obszarów ciała, których odkrywanie wiąże się zwykle z największymi ujemnymi

odczuciami osoby badanej55. Podział ten funkcjonuje
przykładowo w Anglii, co uregulowano w art. 62 i 63
Police and Criminal Evidence Act z 1984 r.56. Do badań
(próbek) intymnych zalicza się tam odcisk zębów,
próbki krwi, nasienia lub innego płynu tkankowego,
moczu, włosów łonowych, wymazu pobranego z otworów w ciele innych niż usta. Z kolei do drugiej kategorii zaliczana jest ślina, włosy inne niż łonowe, wymaz
inny niż intymny oraz próbka z paznokcia lub spod
paznokcia. Próbki o charakterze intymnym mogą być
pobrane jedynie za pisemną zgodą podejrzanego i za
zezwoleniem funkcjonariusza Policji w randze co najmniej inspektora. Odmowa pobrania próbek intymnych bez uzasadnionego powodu wiąże się z możliwością wyciągnięcia na tej podstawie odpowiednich
wniosków na dalszym etapie postępowania. Próbki
intymne mogą być pobrane jedynie przez personel
medyczny (lekarza, lekarza dentystę lub osobę zajmującą się opieką medyczną)57.
Sporo miejsca temu zagadnieniu poświęcił A. Lach.,
który zwrócił uwagę na to, że przeprowadzenie podziału
na badania intymne i nieintymne nie jest zadaniem
łatwym. Sugeruje, że być może bardziej celowe niż
rozróżnienie na próbki intymne i nieintymne jest
wprowadzenie podziału uwzględniającego to, jakiego
fragmentu ciała dana czynność dotyczy. Przyjęcie
pierwszej metody wymaga bowiem dokładnego określenia rodzaju próbki, przykładowo, czy chodzi o włos
pochodzący z głowy czy łonowy. Za bardziej adekwatną
należy uznać drugą z proponowanych metod, która
pozbawiona jest tego typu kazuistyki, a wymaga jedynie określenia, że chodzi o miejsca intymne lub nieintymne, z ewentualnym dookreśleniem, które miejsca za
intymne są uważane. Jej zaletą jest także to, że niweluje
problem związany z możliwością znajdowania się konkretnego śladu w innym miejscu niż zwykle58 (przy55 Tamże.
56 Police and Criminal Evidence Act 1984 c. 60 (z późn. zm.),
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents
(dostęp 20.09.2021)
57 A. Lach, Granice…, s. 115. Autor wskazuje, że wydający
zgodę funkcjonariusz Policji powinien mieć co najmniej
rangę superintendanta, jednak w obecnym brzmieniu ustawy
jest to inspektor.

54 A. Lach, Granice…, s. 114.

58 Tamże, s. 116.
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kładowo włos pochodzący z głowy może znajdować
się w miejscu intymnym). W konsekwencji, posługując się w dalszej części opracowania zwrotem „badania intymne” i jemu podobnymi, będę miał na myśli
badania, które przeprowadzane są w obrębie miejsc
intymnych człowieka, w tym zwłaszcza jego narządów
płciowych. Ponadto do tej kategorii zaliczam badania
wiążące się z najdalej idącą ingerencją w organizm
człowieka, takie jak omówione powyżej prześwietlenia,
jeżeli w świetle powyższych uwag mogą być one zakwalifikowane jako badania oskarżonego z art. 74 k.p.k. Bez
względu na przyjęte kryteria tego podziału, nie ulega
wątpliwości, że uwzględnienie zróżnicowanej ingerencji w prawo do prywatności jest niezbędne, pozwala
bowiem wypracować odpowiedni balans pomiędzy
nadmiernym stopniem gwarancyjności a jej brakiem.
Z pewnością mniejszą ingerencję w prawo do prywatności stanowi pobranie włosa z głowy niż włosa łonowego, jednak różnica ta nie znajduje odpowiedniego
odzwierciedlenia na gruncie ustawowym.
4.2 Podmiot podejmujący decyzję
o przeprowadzeniu czynności
Na gruncie k.p.k. przeszukanie osoby może co
do zasady być przeprowadzone przez prokuratora
albo na polecenie sądu lub prokuratora przez Policję,
a w wypadkach wskazanych w ustawie także przez inny
organ (art. 220 § 1 k.p.k.)59. Przewidziany jest również szczególny tryb przeszukania, który nie wymaga
uprzedniego wydania decyzji przez prokuratora lub
sąd. Zgodnie z art. 220 § 3 k.p.k. w wypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub
prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie
zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora
o zatwierdzenie przeszukania. W tym wypadku przeprowadzenie przeszukania również podlega kontroli
prokuratora lub sądu, jednak kontrola ta ma charakter
aposterioryczny.

W zakresie badań cielesnych w wielu ustawodawstwach państw obcych dla odpowiedniej gwarancji,
aby decyzja o ich przeprowadzeniu nie była podjęta
pochopnie, wymagana jest pisemna decyzja organu
sądowego (sądu, sędziego, sędziego śledczego), przede
wszystkim w zakresie badań intymnych, uwzględniając jednocześnie wyjątki od tej reguły w wypadkach
niecierpiących zwłoki60. Przykładowo w prawie niemieckim badania cielesne oskarżonego mogą być
zarządzone przez sędziego, a gdy zwłoka szkodziłaby
celom postępowania, może to zrobić także prokurator
lub funkcjonariusz śledczy, co reguluje art. 81a ust. 2
Strafprozessordnung61.
Polska ustawa karnoprocesowa nie określa organu
podejmującego decyzję o przeprowadzeniu badań. Materia ta została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej62,
wydanym na podstawie delegacji ustawowej z art. 74 § 4
k.p.k. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia osoby poddaje
się oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom, zwanym dalej „badaniami”, oraz wykonuje się
czynności na pisemne polecenie organu prowadzącego
postępowanie karne, zwanego dalej „organem postępowania”. Z kolei ust. 4 stanowi, że w przypadku niecierpiącym zwłoki badanie przeprowadza się oraz wykonuje
czynności na ustne polecenie funkcjonariusza organu
postępowania, który jest obowiązany okazać legitymację
służbową. Polecenie powinno zostać potwierdzone na
piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
7 dni od dnia jego wydania. W odróżnieniu od przeszukania osoby, podjęcie decyzji o przeprowadzeniu badań
nie wymaga jakiegokolwiek udziału prokuratora lub
sądu. Czynności te w żadnym wypadku nie wymagają
także ich zatwierdzenia przez te organy.
Funkcjonujące rozwiązanie zasługuje na krytykę
z kilku względów. Po pierwsze, wątpliwości budzi uregulowanie tak istotnej materii w akcie rangi rozporządzenia63. Po drugie, zasadnie podnosi się w literaturze,
że sformułowanie „pisemne polecenie” oznacza, że

59 Szerzej na temat organu uprawnionego do podjęcia decyzji
o przeszukaniu: S. Steinborn, Problem organu uprawnionego

60 A. Lach, Granice…, s. 118.

do stosowania przeszukania w toku procesu karnego w świetle

61 P. Girdwoyń, P. Girdwoyń, Pobranie materiału…, s. 87.

unormowań konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych,

62 Dz. U. z 2005 r. nr 33, poz. 299.

„Gdańskie Studia Prawnicze” 2008, nr 19, s. 367–376.

63 Por. A. Lach, Granice…, s. 119.
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przeprowadzenie badań nie wymaga wydania decyzji
procesowej w formie zarządzenia lub postanowienia64.
Jednocześnie regulacja, zgodnie z którą decyzję w tym
zakresie podejmuje organ prowadzący postępowania,
w polskich realiach oznacza, że najczęściej będzie to
Policja lub inny organ postępowania przygotowawczego65, niezależnie od tego, z jak daleką ingerencją
w prywatność wiązać będą się poszczególne badania.
O ile jeszcze do zaakceptowania jest możliwość przeprowadzenia mniej inwazyjnych badań o charakterze
nieintymnym na podstawie decyzji Policji, o tyle taka
możliwość w zakresie badań intymnych zasługuje na
zdecydowanie negatywną ocenę. O przeprowadzeniu
nawet najbardziej ingerujących w prywatność badań
może więc decydować Policja (w wypadku niecierpiącym zwłoki na podstawie ustnego polecenia potwierdzanego następnie na piśmie), podczas gdy najmniej
inwazyjne przeszukanie osoby każdorazowo wymaga
apriorycznej lub aposteriorycznej kontroli prokuratora lub sądu, skutkującej wydaniem postanowienia.
4.3 Zasada proporcjonalności
W związku z istotną ingerencją w prawo do prywatności pojawia się pytanie, na ile polski ustawodawca przy przeszukaniu oraz badaniach z art. 74
k.p.k. uwzględnił znajdującą swoje źródła w Konstytucji RP dyrektywę proporcjonalności przy stosowaniu środków przymusu66. Normatywne źródło
64 Zob. D. Karczmarska, Badania oskarżonego i osoby podejrzanej na tle k.p.k. i aktów wykonawczych (w:) J. Wójcikiewicz
(red.), Rozprawy z Jałowcowej Góry. Materiały z III Zjazdu
Katedr Kryminalistyki, Dobczyce, 11–13.06.2003 r., Kraków
2004, s. 135–136.
65 Dla przykładu, w 2018 r. wszczęto ogółem 79 967 śledztw,
w tym prowadzonych w całości przez prokuratora było 6 089,
natomiast powierzonych przez prokuratora w całości Policji
lub innym uprawnionym organom – 70 470, śledztw powierzonych przez prokuratora Policji lub innym uprawnionym

tej dyrektywy bez wątpienia stanowi art. 31 ust. 3
Konstytucji RP, zgodnie z którym ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności mogą nastąpić jedynie
wówczas, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa
państwa, porządku publicznego, ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw
innych osób. Wszelkie ograniczenia konstytucyjnych
wolności i praw jednostki muszą odpowiadać zakresowo, przedmiotowo i co do sposobu regulacji postanowieniom Konstytucji67.
Przeszukanie niewątpliwie ingeruje w konstytucyjne wolności i prawa do prywatności (art. 47), do
tajemnicy komunikowania się (art. 49), do nienaruszalności mieszkania (art. 50) oraz do nietykalności
osobistej (art. 41 ust. 1)68. W kontekście tej czynności
wskazuje się w literaturze, że przy jej przeprowadzaniu należy brać pod uwagę proporcjonalność zysków
i strat społecznych ponoszonych przy stosowaniu tego
środka69. Podnosi się także, że organy państwowe nie
mogą prowadzić przeszukań „wszystkiego i wszędzie”,
ale są zobowiązane miarkować, czy podejrzenie popełnienia danego czynu uzasadnia przeprowadzenie przeszukania z udziałem danej osoby, a w szczególności
odnosić się to powinno do czynów błahych oraz osób
trzecich, nie związanych z popełnionym czynem70. Na
gruncie ustawowym k.p.k. ani nie ogranicza zakresu
przedmiotowego przeszukania (przykładowo poprzez
wskazanie katalogu przestępstw, w zakresie których
przeszukanie jest dopuszczalne), ani – jak już wskazywano wyżej – nie ogranicza kręgu osób, wobec których
przeszukanie może być przeprowadzone. Ustawodawca nie deklaruje również obowiązku miarkowania
możliwości prowadzenia tej czynności w kontekście
zarówno czynu, który stanowi przedmiot postępowania, jak i osób, wobec których czynność ta ma być
dokonywana, co poddawane jest krytyce71.
Przeprowadzanie omawianych czynności dowodowych może być nieproporcjonalne również ze względu

organom w określonym zakresie albo dokonania poszczególnych czynności – 2414, a wszczętych na podstawie art. 113

67 J. Skorupka, Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszuka-

§ 1 k.k.s. – 994. (Sprawozdanie z działalności powszechnych

nia w postępowaniu karnym (Cz. I), „Palestra” 2007, nr 9–10,

jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych

s. 92.

za rok 2018, https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/

68 Tamże.

PG_P1K.pdf).

69 J. Grochowski, Definicja i elementy…, s. 95.

66 Zob. szerzej na temat dyrektywy proporcjonalności: K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3837 i n.

70 Zob. K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3837.
71 Tamże, s. 3837 i n.
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na samą uciążliwość dla osoby badanej, a także możliwość wywołania wstydu u osoby, która czynności jest
poddawana. Dostrzega to również ustawodawca, który
w wypadku przeszukania osoby i jej odzieży przewidział obowiązek dokonywania go „w miarę możności”
za pośrednictwem osoby tej samej płci (art. 223 k.p.k.),
a w wypadku badań oraz oględzin ciała, które mogą
wywołać uczucie wstydu, powinność dokonywania
ich przez osobę tej samej płci, chyba że łączą się z tym
szczególne trudności. Co istotne w odniesieniu do
przeszukania ustawodawca wprowadza art. 227 k.p.k.,
zgodnie z którym organy są zobowiązane do przeprowadzania przeszukań zgodnie z celem tej czynności,
z zachowaniem umiaru oraz w granicach niezbędnych
dla osiągnięcia celu tych czynności przy zachowaniu
należytej staranności, w poszanowaniu prywatności
i godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz
bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości. W tym zakresie ustawodawca zadeklarował zatem
obowiązek miarkowania czynności przeszukania
z uwagi na kryterium stopnia uciążliwości dla osoby
przeszukiwanej.
Analiza art. 74 k.p.k. i regulacji z tym przepisem
powiązanych prowadzi do wniosku, że w wypadku
badań cielesnych związanych z pobraniem próbek
i wydzielin ciała wzięte pod uwagę zostały co najwyżej niektóre elementy dyrektywy proporcjonalności.
W pewnym stopniu dyrektywa ta realizowana jest
przez przesłankę przeprowadzenia badań. W świetle
art. 74 § 2 pkt 2 k.p.k. badania połączone z naruszeniem integralności ciała mogą być przeprowadzone,
jeżeli ich przeprowadzenie jest „nieodzowne”. Rację
ma A. Lach, stwierdzając, że jest to sformułowanie zbyt
lakoniczne i wymaga uszczegółowienia72. Mogłoby to
nastąpić przykładowo poprzez wskazanie, że dowody
uzyskane w wyniku tych czynności mogą mieć istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, tak aby uniknąć
przeprowadzania badań (szczególnie tych intymnych)
dla celów niezwiązanych z postępowaniem73 oraz dla

potwierdzenia pobocznych okoliczności74. Dyrektywa
proporcjonalności związana z ingerencją w prawo do
prywatności wymaga również, aby przeprowadzanie
badań o charakterze intymnym było niedozwolone
w sprawach o niskim ciężarze gatunkowym.
Przejawy dyrektywy proporcjonalności można
dostrzec w treści regulacji art. 74 § 3a k.p.k. w zakresie wskazanych tam środków przymusu – siły fizycznej
i środków technicznych w zakresie niezbędnym do
wykonania danej czynności. Zgodnie z tym przepisem
możliwe jest jedynie zastosowanie środków wystarczających dla skutecznego wykonania danej czynności.
Regulacja ta nie powinna budzić zastrzeżeń.
Podobnie jak przeszukanie osoby, przeprowadzenie badania powinno być proporcjonalne ze względu
na kryterium stopnia uciążliwości dla osoby badanej.
Jak już wskazywano wyżej, również w odniesieniu do
badań cielesnych z art. 74 k.p.k. ustawodawca przewidział – doznający wyjątku w sytuacjach szczególnych – wymóg przeprowadzania badań, mogących
wywołać uczucie wstydu przez osobę tej samej płci.
K.p.k. w odniesieniu do tych czynności nie zawiera
jednak ogólnego odwołania do dyrektywy proporcjonalności na wzór art. 227 k.p.k. przy przeszukaniu,
nie nakładając na organy obowiązku miarkowania ich
przeprowadzania ze względu na kryterium stopnia
uciążliwości dla osoby badanej75.
4.4 Zaskarżalność czynności
Trzecim obszarem, na którego polu porównane
zostaną gwarancje procesowe przy przeprowadzaniu
obu czynności jest standard kontroli legalności, zasadności i prawidłowości ich przeprowadzania. Każde
przeszukanie, a więc również przeszukanie osoby, ma
charakter zaskarżalny (art. 236 § 1 k.p.k.). Zażalenie
przysługuje na postanowienia dotyczące przeszukaprzeprowadzenia tego typu badań w takim celu, stanowiło
naruszenie art. 8 EKPC (wyrok ETPC z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie Y.F. przeciwko Turcji, skarga nr 24209/94).

72 A. Lach, Granice…, s. 126.

74 Jak jednak wspomniano wyżej, w wyroku TK o sygn. SK

73 W sprawie Y.F. przeciwko Turcji Trybunał uznał, że przy-

28/15 stwierdzono, że przesłanka „nieodzowności” warun-

musowe przeprowadzenie badania ginekologicznego zatrzy-

kująca dokonanie czynności pobrania wymazu ze śluzówki

manej kobiety w celu uchronienia funkcjonariuszy przed

policzków spełnia rygory ustawowego ograniczenia praw

ewentualnymi, przyszłymi zarzutami wykorzystania seksualnego, w sytuacji gdy tureckie prawo nie przewidywało
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nia, a więc na postanowienie o jego przeprowadzeniu stanowi, że zażalenie na postanowienie prowadząoraz zatwierdzeniu, gdy zostało ono przeprowadzone cego postępowanie przygotowawcze, jeżeli nie jest
w wypadku niecierpiącym zwłoki (art. 220 § 3 k.p.k.). nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący
Przysługuje ono nie tylko stronom postępowania, ale nadzór nad tym postępowaniem. Poprzez odesłanie
wszystkim osobom, których prawa, na skutek wydania zawarte w art. 467 § 1 k.p.k. przepis ten stosowany
postanowienia lub przeprowadzenia czynności, zostały będzie odpowiednio w wypadku zażalenia wniesionaruszone76. Zażalenie na postanowienie wydane lub nego na czynność. Zażalenie na czynności nieproczynność dokonaną w postępowaniu przygotowaw- kuratorskiego organu postępowania przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu czego, w tym badania z art. 74 k.p.k., rozpoznawać
prowadzone jest postępowanie. W wypadku każdego będzie więc prokurator nadzorujący postępowanie80,
przeszukania przewidziany jest zatem sądowy stan- co z pewnością stanowi znacznie niższy standard
dard kontroli post factum.
kontroli niż w wypadku kontroli sądowej przy przeW odróżnieniu od przeszukania, w zakresie badań szukaniu osoby.
z art. 74 k.p.k. brak jest przepisu szczególnego przewidującego możliwość zażalenia tych czynności77. 5. Wnioski i postulaty de lege ferenda
W postępowaniu przygotowawczym pojawia się
De lege ferenda bez wątpienia omawiana materia
jedynie możliwość oparcia skargi na art. 302 k.p.k.78 wymaga odpowiedniego doregulowania. Wydaje się,
Przepis ten odnosi się jednak tylko do postępowania że optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie
przygotowawczego, co oznacza, że w wypadku prze- wzorem holenderskiego kodeksu postępowania karprowadzenia tego typu czynności w postępowaniu nego odrębnej regulacji, obejmującej szczególne, dalece
sądowym (co oczywiście będzie miało miejsce zde- ingerujące w prywatność jednostki sposoby przeszucydowanie rzadziej), ustawodawca nie przewiduje kania, z pewnymi zastrzeżeniami. Zgodnie z art. 56
jakiejkolwiek ochrony79. Ponadto, nawiązując do wyżej ust. 2–3 holenderskiego k.p.k. (Wetboek van Strafvorpoczynionych uwag, badanie z art. 74 k.p.k. przepro- dering) „prokurator może zdecydować w wypadku
wadzane jest na podstawie „polecenia”, a zatem nie na «poważnego» podejrzenia popełnienia przestępstwa
podstawie zarządzenia lub postanowienia, stąd trak- przez podejrzanego o przeprowadzeniu przeszukania
towane będzie jako „inna czynność” w świetle art. 302 jam ciała. Przeszukiwanie jam ciała oznacza: badanie
§ 2 k.p.k. Zgodnie z art. 302 § 3 k.p.k. zażalenie na zewnętrzne otworów ciała oraz jam dolnych części
postanowienia i zarządzenia oraz na inne czynno- ciała, prześwietlenie radiologiczne, ultrasonografię
ści prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, oraz wewnętrzne, manualne badanie otworów i jam
rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony. ciała. Przeszukanie jam ciała przeprowadza lekarz.
Ustalenie, który organ postępowania rozpoznawać Przeszukania nie przeprowadza się, jeżeli byłoby to
będzie zażalenia na tego typu czynności w wypadku niepożądane ze względów medycznych. Przeszukaich przeprowadzenia przez nieprokuratorskie organy nia, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się
postępowania przygotowawczego, wymaga więc sięg- w prywatnym miejscu i o ile jest to możliwe, przez
nięcia do reguł ogólnych. Przepis art. 465 § 3 k.p.k. osoby tej samej płci, co podejrzany”81. W wypadku
adaptacji przytoczonej regulacji na gruncie polskiego
76 K. Kremens, Przeszukanie…, s. 3862.
k.p.k.
konieczne byłoby oczywiście dostosowanie
77 Już na tle projektu k.p.k. P. Hofmański zwrócił uwagę na
przesłanki
materialnej stosowania tego typu przeto, że spora grupa środków przymusu, w tym również uregulowane obecnie w art. 74 k.p.k. badania, pozostaje poza
grupą środków, co do których przysługuje prawo do wniesienia zażalenia (zob. P. Hofmański, Konwencja Europejska
a prawo karne, Toruń 1995, s. 339).
78 Por. także wyrok TK z dnia 11.10.2016 r., SK 28/15, LEX
nr 2138149.
79 Zob. P. Hofmański, Konwencja…, s. 339.

80 D. Świecki (w:) D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Art. 425–673, t. 2, Warszawa 2018, s. 420.
81 Wetboek van Strafvordering z 15 stycznia 1921 r. (z późn. zm.),
nr: BWBR0001903 (Tłumaczenie własne z tłumaczenia na
j. angielski, znajdującego się na stronie internetowej: www.
legislationonline.org).
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szukań i odwołanie się do „uzasadnionych podstaw
do przypuszczenia”, że dana rzecz znajduje się w ciele
osoby przeszukiwanej (por. art. 219 § 1 k.p.k.), zamiast
„poważnego podejrzenia popełnienia przestępstwa”.

narkomanii82). Warto zauważyć, że w orzecznictwie
ETPC, choć podkreśla się konieczność uwzględniania ciężaru gatunkowego przestępstwa przy ocenie
proporcjonalności przeszukania, nie formułuje się

Badania o charakterze intymnym powinny
być dokonywane na podstawie postanowienia
prokuratora lub sądu, a w przypadkach
niecierpiącym zwłoki należy przewidzieć
aposterioryczną kontrolę prokuratora lub sądu.
Przepis tego typu obejmowałby nie tylko omówione jasnych kryteriów w tym zakresie. Przykładowo w jedwyżej przypadki prześwietleń ultrasonograficznych nym z orzeczeń Trybunał stwierdził, że fakt, iż przei radiologicznych, ale także przeszukiwanie otworów stępstwo zarzucone danej osobie jest zagrożone karą
ciała, która to czynność oprócz głębokiej ingerencji do 5 lat pozbawienia wolności, nie może przemawiać
w prywatność wiąże się zagrożeniem dla zdrowia za uznaniem, że w takiej sprawie przeprowadzenie
osoby przeszukiwanej. Wykluczyć natomiast należy przeszukania jest nieproporcjonalne83. Istotnie ujęmożliwość przymusowego podawania środków prze- cie w sztywne ramy prawne zakazu przeprowadzaczyszczających i emetyków ze względu na niespełnianie nia przeszukań intymnych w wypadku określonego
kryterium proporcjonalności i subsydiarności – brak rodzaju przestępstw byłoby zadaniem utrudnionym.
jest przeszkód, aby uregulować tę materię expressis ver- Wynika to m.in. ze sposobu techniki legislacyjnej
bis w nowo wprowadzonym przepisie. Nowa regulacja w zakresie ustawowego wymiaru kary. Przykładowo
powinna przewidywać również w sposób wyraźny obo- jednym z często występujących zagrożeń ustawowych
wiązek przeprowadzenia tego typu przeszukania przez jest kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
lekarza oraz zastrzeżenie, że stosowanie wskazanych gdzie w zależności od konkretnych okoliczności wpłymetod jest niedozwolone, jeżeli zagrażałoby to zdro- wających na wymiar kary, może być to przestępstwo
wiu osoby przeszukiwanej, a także – choć nie powinno o stosunkowo niskim ciężarze gatunkowym (orzeczeto budzić większych wątpliwości również na gruncie nie kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia,
obowiązujących przepisów – wyraźnego zastrzeżenia, ewentualnie kary grzywny lub ograniczenia wolności
że tego typu przeszukania powinny być prowadzone na podstawie art. 37a k.k.) lub też przestępstwo relaw miejscu gwarantującym prywatność. Znajdująca tywnie ciężkie (kara w górnych granicach ustawoswoje podstawy w normach konstytucyjnych dyrek- wego zagrożenia). Bez wątpienia natomiast konieczne
tywa proporcjonalności wymaga również, aby tak jest uwzględnianie dyrektywy proporcjonalności in
drastyczne metody ingerencji w prywatność nie były concreto, tak aby korzystanie z omawianych metod
stosowane w sprawach o niskim ciężarze gatunkowym.
Przykładowo za nieproporcjonalne należałoby uznać
82 T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 852.
korzystanie z nich w wypadku przestępstwa posiadania
83 Decyzja ETPC z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie Steeg
nieznacznej ilości środków odurzających (art. 62 ust. 1
i Wenger przeciwko Niemcom, skargi nr 9676/05, nr 10744/05
i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
oraz nr 41349/06.
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istotnie ingerujących w prywatność jednostki, nie
miało miejsca w wypadku spraw błahych.
Ponadto warto poddać refleksji, czy taki szczególny
tryb przeszukania nie powinien każdorazowo wymagać apriorycznej zgody prokuratora (sądu). Jak trafnie zauważyła w kontekście badań K. Kremens, jeżeli
możliwe jest skontaktowanie się z lekarzem, uzyskanie
jego zgody i zapewnienie jego udziału w prowadzeniu
badań, tym bardziej wydaje się możliwe uzyskanie
apriorycznej zgody uprawnionego organu, tj. odpowiednio sądu lub prokuratora84. Wprowadzenie tych
rozwiązań z pewnością w większym stopniu realizowałoby zalecenia TK zawarte w przytoczonym wcześniej
wyroku o sygn. K 17/14.
Przedmiotowe rozgraniczenie przeszukania osoby
i badań cielesnych z art. 74 k.p.k. nie dezaktualizuje
problemu dostosowania standardów ochrony praw
jednostki przy przeprowadzaniu obu czynności, które
pomimo zbliżonego poziomu ingerencji w prawo do
prywatności znacząco się od siebie różnią, co budzi
istotne zastrzeżenia z systemowego punktu widzenia.
Szczególnie wyraźne są różnice na polu organu decydującego o ich przeprowadzeniu, a także możliwości
i sposobu ich zaskarżenia. Ustawodawca zdaje się także
nie dostrzegać w dostatecznym stopniu problemu
konieczności miarkowania stopnia uciążliwości badań
związanych z pobieraniem próbek i wydzielin ciała.
De lege ferenda zagadnienie organu decydującego
o przeprowadzeniu badań powinno zostać uregulowane w k.p.k., a nie w akcie rangi rozporządzenia.
Zasadnicze wątpliwości budzi fakt, że czynności tego
rodzaju nie wymagają podjęcia decyzji procesowej.
Mając na uwadze zbliżony, a niekiedy wyższy stopień
ingerencji w prawo do prywatności w porównaniu
do przeszukania osoby, przede wszystkim badania
o charakterze intymnym powinny być dokonywane
na podstawie postanowienia prokuratora lub sądu
oraz przy badaniach przeprowadzanych w wypadku
niecierpiącym zwłoki powinna zostać przewidziana
aposterioryczna kontrola prokuratora lub sądu wzorem
art. 220 § 3 k.p.k. Ewentualnie można byłoby dopuścić
możliwość decydowania o przeprowadzeniu badań
nieintymnych przez organ prowadzący postępowanie
na podstawie zarządzenia.

Ponadto na krytykę zasługuje brak przepisu przewidującego możliwość wniesienia zażalenia na badania
z art. 74 k.p.k., a prawo zaskarżenia tych czynności na
podstawie art. 302 k.p.k. to stanowczo zbyt mało. De
lege ferenda należy wprowadzić możliwość zaskarżenia
decyzji o przeprowadzeniu badań do sądu, wzorem
regulacji z art. 236 k.p.k., w szczególności w zakresie
badań o charakterze intymnym.
Dodatkowo w zakresie badań z art. 74 k.p.k. brak
jest regulacji, która wprost przewidywałaby obowiązek
proporcjonalnej ingerencji w prywatność jednostki,
jeśli chodzi o kryterium stopnia uciążliwości dla osoby
badanej. Takie zróżnicowanie nie znajduje żadnego
uzasadnienia z punktu widzenia ingerencji w prawa
i wolności jednostki, a wynika jedynie z faktu przedmiotowego rozgraniczenia badań i przeszukania osoby
na gruncie ustawowym. Konieczność wprowadzenia
analogicznej regulacji – nawet pomimo ograniczonej
doniosłości skutków naruszenia art. 227 k.p.k. – nie
powinna budzić wątpliwości.
Artykuł został zrealizowany w ramach projektu
badawczego „Uzasadnione przeszukanie. Między efektywnością ścigania a prawami jednostki”
prowadzonego przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
pod kierownictwem dr Karoliny Kremens. Projekt uzyskał finansowanie z Narodowego Centrum
Nauki w ramach konkursu Sonata Bis 8 (nr grantu
2018/30/E/HS5/00338).
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