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Wyznaczanie prezydenta miasta do pełnienia funkcji  

w radzie nadzorczej spółki kapitałowej 

dr Waldemar Walczak 

 

Wprowadzenie 

Przegląd dotychczasowych badań 

pozwala stwierdzić, iż podjęta w artykule 

tematyka jest niezwykle rzadko poruszana 

w literaturze przedmiotu, co stanowi jeden  

z powodów uzasadniających dokonany  

wybór. Drugim – równie ważnym czynni-

kiem – są prowadzone przez Autora syste-

matyczne badania naukowe dotyczące stan-

dardów nadzoru korporacyjnego w spół-

kach prawa handlowego z udziałem kapita-

łowym Skarbu Państwa i jednostek samo-

rządu terytorialnego. W trakcie prowadzo-

nych badań analitycznych, opartych na wia-

rygodnych dokumentach źródłowych, które 

są powszechnie dostępne  zgodnie z ustawą 

o dostępie do informacji publicznej1, napo-

tkano liczne dysfunkcje w zakresie sprawo-

wania nadzoru właścicielskiego nad spół-

kami miejskimi, które stanowią interesujące 

studium przypadku2. W niniejszym opraco-

waniu skoncentrowano się na dogłębnej  

i wnikliwej analizie szerokiego spektrum 

uwarunkowań organizacyjno-prawnych 

związanych z procesem decyzyjnym doty-

                                                            
1 Zob. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostę-
pie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001  
r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) 
2 Zob. szerzej: W. Walczak: Dysfunkcje nadzoru 
korporacyjnego w spółkach z udziałem samorzą-
dów – studium przypadku, „Przegląd Corporate 
Governance” nr 1/2013, Polski Instytut Dyrekto-
rów, Warszawa 2013, s. 76–93. 

czącym wyznaczania (zgłaszania) prezyden-

ta miasta jako kandydata do objęcia funkcji 

w radzie nadzorczej spółki kapitałowej  

w charakterze reprezentanta gminy. Podjęta 

tematyka badawcza stanowi kontynuację 

wcześniej prezentowanych rozważań i ana-

liz, a dodatkowo zawiera rozwinięcie oraz 

uszczegółowienie wybranych cząstkowych 

problemów. 

Celem poznawczym a zarazem nau-

kowym niniejszego artykułu jest poszerze-

nie wiedzy o decyzjach i procesach zarząd-

czych w samorządzie terytorialnym, czemu 

służy przedstawienie rozważań identyfiku-

jących uwarunkowania procesu decyzyjne-

go w zakresie powołania prezydenta miasta 

do objęcia funkcji w radzie nadzorczej spół-

ki prawa handlowego, a także analizujących 

sam przebieg tego procesu. Celem utylitar-

nym pracy jest zwrócenie uwagi na istotne 

aspekty, które mogą być przydatne z punktu 

widzenia prowadzonych czynności kontrol-

nych, a przede wszystkim wypracowanie 

rozwiązań dla praktyki zapewniających 

większą przejrzystość sprawowania nadzo-

ru właścicielskiego. Realizacja tak wyzna-

czonych celów ma ścisły związek z udziele-

niem odpowiedzi na kilka kluczowych  

pytań:  

 czy rada miejska zgodnie z obowią-

zującym prawem może podejmować 
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uchwały w przedmiotowym zakre-

sie? 

 jaki organ gminy jest upoważniony 

do podejmowania decyzji w przed-

miotowym zakresie? 

 w jakiej formie winno zostać doko-

nane zgłoszenie (wyznaczenie) pre-

zydenta miasta jako kandydata  

do rady nadzorczej spółki kapitało-

wej w charakterze reprezentanta 

danego podmiotu, mając na wzglę-

dzie przepisy ustawy antykorupcyj-

nej? 

Czy rada miejska może podejmo-

wać uchwałę w sprawie zgłosze-

nia prezydenta miasta do objęcia 

stanowiska członka rady nadzor-

czej w charakterze osoby repre-

zentującej dane miasto? 

Podejmując próbę odpowiedzi  

na tak postawione pytanie badawcze należy 

w pierwszej kolejności poddać wnikliwej 

analizie konkretne dokumenty źródłowe, 

zacytowane w oryginalnym brzmieniu. Jed-

nym z takich interesujących dokumentów 

jest uchwała nr IV/91/2007 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 roku.  

Dla zachowania rzetelności prowadzonych 

rozważań konieczne jest dokładne wyja-

śnienie czego ona dotyczy oraz na jakiej 

podstawie prawnej została podjęta. Jest  

to mianowicie to uchwała „w sprawie: zgło-

szenia przez miasto Gliwice Prezydenta 

Miasta Gliwice, do objęcia stanowiska 

członka Rady Nadzorczej Katowickiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna 

w Katowicach, w charakterze osoby repre-

zentującej miasto Gliwice”. 

Podstawę prawną dla jej podjęcia wskaza-

no w następujący sposób: „Na podstawie 

przepisów: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zm.), art. 7 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 20 

października 1994 r. o specjalnych strefach 

ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r., Nr 123, 

poz. 600 z późn. zm.), art. 10a) ust. 1 i ust.  

2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospo-

darce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 

43 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne  

(Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. 

zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady 

Miejskiej, Rada Miejska w Gliwicach uchwa-

la: 

§ 1 

Zgłosić Prezydenta Miasta Gliwice do objęcia 

stanowiska członka Rady Nadzorczej Kato-

wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spół-

ka Akcyjna w Katowicach, w charakterze 

osoby reprezentującej miasto Gliwice. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodni-

czącemu Rady Miejskiej poprzez zobowiąza-

nie go do poinformowania Zarządu Katowic-

kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka 
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Akcyjna w Katowicach o podjęciu niniejszej 

uchwały”. 

Wymaga zauważenia, że wnio-

skodawcą przedmiotowej uchwały był  

Przewodniczący Rady Miejskiej co oznacza, 

że wprowadzenie takiego punktu  

do porządku obrad nastąpiło z inicjatywy 

radnych. Odpowiedzialność za prawidłowe 

przygotowanie i sprawdzenie projektu 

uchwały spoczywa na wnioskodawcy, który 

w ramach swoich kompetencji zwrócił się 

do odpowiedniej komórki organizacyjnej 

UM w Gliwicach z prośbą o zaopiniowanie 

treści dokumentu pod względem formalno-

prawnym. Tak się stało i przedłożony pro-

jekt uchwały został formalnie zaakceptowa-

ny i opatrzony pieczątkami wraz z podpi-

sem radcy prawnego, naczelnika wydziału 

nadzoru właścicielskiego oraz przewodni-

czącego rady. Warto w tym miejscu  

koniecznie zacytować uzasadnienie, jakie 

zostało przedstawione dla wystąpienia  

z takim projektem. „Z uwagi na fakt, iż Mia-

sto Gliwice jest jednym z największych  

akcjonariuszy Spółki KSSE S.A., przysługuje 

mu prawo delegowania swojego przedsta-

wiciela do Rady Nadzorczej Spółki.  

W związku z rezygnacją z członkostwa  

w Radzie Nadzorczej KSSE dotychczasowe-

go reprezentanta Miasta Gliwice, z powodu 

objęcia mandatu Radnego Rady Miejskiej 

nowej kadencji, powstała konieczność 

wskazania nowego reprezentanta Miasta. 

Projekt uchwały przewiduje zgłoszenie  

do objęcia stanowiska członka Rady Nad-

zorczej KSSE Prezydenta Miasta Gliwice. 

Zgłoszenie Prezydenta Miasta do objęcia 

tego stanowiska jest uzasadnione 

uwzględniając fakt, iż funkcje przedstawi-

cieli innych miast – akcjonariuszy KSSE  

w Radzie Nadzorczej Spółki także pełnią 

prezydenci tych Miast”. W obiektywnej  

i bezstronnej ocenie można zauważyć,  

iż główną przesłanką przemawiającą  

na rzecz słuszności podejmowanych działań 

jest odwołanie się do faktu, że inni akcjona-

riusze postąpili w podobny sposób, dokonu-

jąc zgłoszenia reprezentanta spośród osób 

zajmujących w samorządzie terytorialnym 

stanowisko prezydenta miasta. Oznacza  

to, że kluczowa przesłanka decyzyjna, jaka 

została wyartykułowana w uzasadnieniu, 

ma ścisły związek z powielaniem wzorców 

rozwiązań stosowanych przez inne osoby 

prawne, jakimi są jednostki samorządu tery-

torialnego. Kwestia potrzeby poświęcania 

odpowiedniej ilości czasu na rzecz dodat-

kowego zaangażowania się w sprawną rea-

lizację zadań organu nadzorczo-kontrolnego 

spółki w powiązaniu z bardzo rozległym 

zakresem zadań, a przede wszystkim odpo-

wiedzialności, jaka wiąże się z pełnieniem 

funkcji prezydenta miasta, została pominię-

ta milczeniem.  

Analizując treść przedmiotowej 

uchwały Rady Miejskiej trzeba dostrzec,  

iż dotyczy ona materii związanej z zarzą-

dzaniem mieniem komunalnym gminy. 

Wymaga podkreślenia, iż te kwestie regulu-

ją bardzo konkretne przepisy, tj. postano-

wienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym. Podstawowe zna-
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czenie dla rozpatrywanego zagadnienia  

mają następujące zapisy:  

 art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.): W miastach powyżej 

100.000 mieszkańców organem 

wykonawczym jest prezydent 

miasta – (ten przepis dokładnie 

precyzuje, kto jest organem wyko-

nawczym), 

 art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r o samorządzie 

gminnym określający, że gospoda-

rowanie mieniem komunalnym  

należy do kompetencji organu wy-

konawczego gminy – (ten przepis 

konkretnie definiuje zakres upraw-

nień organu wykonawczego), 

 art. 46. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r o samorządzie gminnym: 

Oświadczenie woli w imieniu 

gminy w zakresie zarządu mieniem 

składa jednoosobowo wójt albo 

działający na podstawie jego upo-

ważnienia zastępca wójta samo-

dzielnie albo wraz z inną upoważ-

nioną przez wójta osobą – (zasady 

reprezentacji gminy) 

Trudno zatem zgodzić się z tezą, że to Prze-

wodniczący Rady Miejskiej jest uprawniony 

do kierowania bieżącymi sprawami gminy 

w imieniu miasta Gliwice, gdyż jest to bez-

spornie sprzeczne z art. 31 u.s.g.3, a zatem 

                                                            
3 Art. 31: Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy 
oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

nieuprawnione jest podejmowanie przez 

przewodniczącego takich czynności praw-

nych.  

Logiczną konsekwencją prowadzo-

nych rozważań jest próba udzielenia odpo-

wiedzi na pytanie: czy przepisy przywołane 

we wstępie przedmiotowej uchwały (będą-

cej odzwierciedleniem podjętej decyzji – 

czynności prawnej), stanowią właściwą 

podstawę prawną do wywiedzenia z nich 

kompetencji decyzyjnych przysługujących 

radzie miejskiej, upoważniających do zgła-

szania reprezentanta gminy do pełnienia 

funkcji w radzie nadzorczej spółki prawa 

handlowego? 

Analizując cytowane w uchwale 

przepisy trzeba zauważyć, że art. 18 ust 1. 

u.s.g.4 nie daje podstawy do nieuprawnionej 

interpretacji rozszerzającej, co oznacza,  

że rada miasta nie ma prawa swoimi decy-

zjami wkraczać w obszar wyłącznych kom-

petencji organu wykonawczego. Podanie 

jako uzasadnienia prawnego dla podjęcia 

uchwały art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  

20 października 1994 r. o specjalnych stre-

fach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 

ze zm.) jest nieprawidłowe, gdyż przepis ten 

odnosi się do powoływania członków rady 

nadzorczej na walnym zgromadzeniu, a nie 

wskazuje rady jako organu gminy, któremu 

przysługują kompetencje do zgłasza-

nia/wyznaczania kandydatów do władz 

spółki. Podobnie z treści art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
                                                            
4 Art. 18. ust. 1: Do właściwości rady gminy nale-
żą wszystkie sprawy pozostające w zakresie dzia-
łania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2014 Strona 8 
 

prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne  

(Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. 

zm.) nie wynika żaden przepis wskazujący, 

że to rada miejska ma zgłaszać reprezentan-

tów jeśli kandydatami są osoby, do których 

ustawa ma zastosowanie. Kolejne przywo-

łane w uchwale RM przepisy tj. art. 10a ust. 

1 i ust. 2 u.g.k. w żadnym wypadku nie sta-

nowią przesłanki prawnej upoważniającej 

organ stanowiący gminy do podejmo- 

wania uchwał w przedmiotowym zakresie  

z racji przysługujących kompetencji, gdyż 

ustawodawca określa w nich wyłącznie  

to, że do rad nadzorczych w spółkach  

z udziałem JST stosuje się przepisy ksh,  

z zastrzeżeniem niniejszej ustawy. 

W trakcie prowadzonych badań oka-

zało się, że w dniu 23 listopada 2012 roku 

Urząd Miasta w Gliwicach wystosował  

do mediów oficjalne oświadczenie podpisa-

ne przez rzecznika prasowego prezydenta 

miasta, w którym jednoznacznie stwierdzo-

no, że wiceprezydent zgodnie z prawem 

może zasiadać w radach nadzorczych dwóch 

spółek z większościowym udziałem miasta 

Gliwice5, podając drugą informację, że zgło-

szenia prezydenta do reprezentowania mia-

sta w organach spółek dokonuje rada miasta 

w drodze uchwały. Przeprowadzając wni-

kliwą analizę merytorycznych argumentów, 

jakie zawarte są w treści uzasadnienia  

innych rozstrzygnięć wydawanych przez 

organ nadzoru nad działalnością jednostek 
                                                            
5 Łączenie przez wiceprezydenta funkcji  
w dwóch radach nadzorczych występowało  
od 2009 r.  

samorządu terytorialnego jakim jest woje-

woda, czynności analityczne skłaniają  

do zauważenia następujących stwierdzeń, 

które bez wątpienia mają fundamentalne 

znaczenie z punktu widzenia rozpatrywanej 

problematyki: 

 przewidziana przepisem art. 18 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym 

właściwość organu stanowiącego  

we wszystkich sprawach pozostają-

cych w zakresie działania gminy jest 

ograniczona wyłącznie do sytuacji, 

w których przepisy ustawy nie okre-

ślają tej kompetencji w sposób  

odmienny, 

 rada gminy na podstawie art. 15 ust. 

1 oraz 18a ust. 1 u.s.g. uprawniona 

jest do podejmowania działań zwią-

zanych ze stanowieniem lub kontro-

lą, a tym samym nie może podejmo-

wać działań o charakterze wyko-

nawczym, które zostały zastrzeżone 

do wyłącznej kompetencji wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), 

 zgodnie z zapisami art. 7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej organy 

władzy publicznej działają w grani-

cach i na podstawie prawa, co ozna-

cza, iż każda norma kompetencyjna 

musi być tak realizowana, aby nie 

naruszała innych przepisów ustawy, 

 zarówno w doktrynie, jak również  

w orzecznictwie ugruntował się  

pogląd dotyczący dyrektyw wykład-

ni norm o charakterze kompeten-

cyjnym – naczelną zasadą prawa 
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administracyjnego jest zakaz  

domniemania kompetencji, 

 normy kompetencyjne powinny być 

interpretowane w sposób ścisły,  

literalny – jednocześnie zakazuje się 

dokonywania wykładni rozszerzają-

cej przepisów kompetencyjnych 

oraz wyprowadzania kompetencji  

w drodze analogii. 

Na podstawie zacytowanych przesłanek 

(merytorycznych argumentów) można zau-

ważyć, że rada miejska nie jest uprawniona, 

aby dokonywać w formie uchwały zgłosze-

nia (wyznaczenia) kandydata do objęcia 

funkcji w radzie nadzorczej spółki z udzia-

łem kapitałowym danej jednostki samorzą-

du terytorialnego. Jak wcześniej wspomnia-

no brzmienie art. 18 ust. 1. u.s.g. „Do wła-

ściwości rady gminy należą wszystkie spra-

wy pozostające w zakresie działania gminy, 

o ile ustawy nie stanowią inaczej”, nie może 

stanowić podstawy do nieuprawnionej  

wykładni rozszerzającej, ponieważ sprawy 

dotyczące gospodarowania mieniem komu-

nalnym zalicza się do zadań należących  

do wyłącznych kompetencji wójta (burmi-

strza, prezydenta) zgodnie z treścią art. 30 

ust. 2 pkt 3 u.s.g. Wymaga ponadto zazna-

czenia, że uchwała rady miejskiej może 

być wyrażeniem zgody na dokonanie 

określonej czynności, ale nie może jednak-

że być aktem kształtującym konkretną 

czynność prawną o charakterze zarządczym. 

Mając na względzie powyższe stwierdzenia 

trzeba uznać, że podejmowanie przez radę 

miejską uchwały dotyczącej zgłoszenia  

(wyznaczenia) reprezentanta do rady nad-

zorczej na podstawie art. 18 ust. 1 wkracza 

w zakres kompetencji organu wykonawcze-

go, wynikających z treści art. 30 ust 2. pkt.3) 

u.s.g. Dodatkowo jest przekroczeniem kata-

logu uprawnień organu stanowiącego gminy 

określonych w art. 18 ust. 2 u.s.g. Dodatko-

we uzasadnienia, jakie można odnaleźć  

w treści przeanalizowanych rozstrzygnięć 

nadzorczych zwracają uwagę na to, że zgod-

nie z art. 169 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej jednostki samorządu terytorialnego 

wykonują swoje zadania za pośrednictwem 

organów stanowiących i wykonawczych. 

Uszczegółowieniem zasady wyrażonej  

w Konstytucji jest przepis art. 15 ust.  

1 ustawy o samorządzie gminnym, z którego 

wynika, że rada gminy jest organem stano-

wiącym i kontrolnym oraz przepis art. 26 

ust. 1 u.s.g., który stanowi, że „organem  

wykonawczym gminy jest wójt”. Rozdziele-

nie funkcji organu stanowiącego i wyko-

nawczego oznacza brak upoważnienia  

do wkraczania w każdą z tych sfer bez  

wyraźnego upoważnienia ustawowego.  

Organ wykonawczy, niezależnie od upraw-

nień ustawowych rady, posiada spre-

cyzowany ustawowo i statutowo zakres 

kompetencji, w które organ stanowiący nie 

może wkraczać6. W konsekwencji oznacza 

                                                            
6 Dodatkowym argumentem jest również nie-
kwestionowany fakt, że rada miasta nie ma pra-
wa wkraczać w zakres wyłącznych kompetencji 
organu wykonawczego gminy, któremu przysłu-
guje prawo reprezentowania miasta na zgro-
madzeniu wspólników/akcjonariuszy spółek  
z udziałem kapitałowym danej jednostki samo-
rządu terytorialnego. 
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to, że wynikające z art. 18 ust. 1 u.s.g.  

domniemanie właściwości rady gminy  

we wszystkich sprawach pozostających  

w zakresie działania gminy, odnosi się  

do działań związanych ze stanowieniem 

prawa i kontrolą, natomiast nie obejmuje 

decyzji należących do sfery zarządczej, gdyż 

byłoby to naruszenie konstytucyjnej zasady 

podziału organów gminy na stanowiące  

i wykonawcze. Wobec powyższego, uwzglę-

dniając wszystkie wcześniej poczynione 

uwagi w odniesieniu do art. 18 ust. 1 u.s.g. 

należy wyraźnie zaakcentować i podkreślić, 

iż wyrażona w tym przepisie zasada  

domniemania kompetencji rady gminy  

w sprawach pozostających w zakresie dzia-

łania gminy, nie dotyczy takich sytuacji,  

w których przepisy prawa przyznają upraw-

nienia innemu organowi. 

Podążając za argumentacją przy-

toczoną w uzasadnieniu omawianej uchwa-

ły podjętej przez gliwickich radnych,  

że w innych jednostkach samorządu teryto-

rialnego postępuje się podobnie, można 

posłużyć się ciekawym przypadkiem, tym 

razem z miasta Tychy. Analizowany doku-

ment to uchwała nr 0150/III/16/10 Rady 

Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2010 roku  

w sprawie wskazania osoby reprezentu-

jącej Miasto Tychy w radzie nadzorczej  

Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

S.A. z siedzibą w Katowicach.  

„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

42, poz. 274 z późn. zm.) w związku z art.  

10 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 

1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 

z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z poźn. zm.), art. 6 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra-

niczeniu prowadzenia działalności gospo-

darczej przez osoby pełniące funkcje  

publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 

z późn. zm.) Rada Miasta Tychy uchwala: 

§ 1 

Wskazuje się Prezydenta Miasta Tychy jako 

członka rady nadzorczej w Katowickiej Spe-

cjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. w Katowi-

cach, reprezentującego Miasto Tychy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi 

dwiema uchwałami polega po pierwsze  

na tym, że radni z Tych uznali, iż podstawę 

prawną dającą legitymizację dla podejmo-

wanej przez nich decyzji stanowi inny prze-

pis, a mianowicie art. 18 ust. 2 pkt 15 

u.s.g.7. Po drugie, na co w szczególności  

należy zwrócić uwagę, w treści uchwały 

brakuje jakiegokolwiek zapisu, komu  

powierza się jej wykonanie – innymi słowy, 

kto jest odpowiedzialny za realizację podję-

tej przez radnych decyzji. Odnosząc się  

do wykładni art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. trze-

ba pamiętać, iż ma on zastosowanie wyłącz-

                                                            
7 Art. 18. ust. 2 pkt 15): Do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy: stanowienie w innych spra-
wach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 
rady gminy. 
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nie wtedy, gdy dotyczy innych spraw,  

zastrzeżonych ustawami do wyłącznych 

kompetencji rady gminy8.  

Przykładem kolejnego dokumentu, 

w którym rada miejska dokonuje zgłosze-

nia reprezentanta do rady nadzorczej jest 

uchwała nr XXX/547/08 Rady Miasta Cho-

rzów, z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie 

zgłoszenia przedstawiciela Miasta Chorzów 

do Rady Nadzorczej Tramwaje Śląskie Spół-

ka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. 

Przesłanki prawne wskazano w następujący 

sposób: „Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy 

z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 

zm.) w związku z art.6 ust.1 ustawy z dnia 

21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 

                                                            
8 Poniżej zostały przedstawione wybrane przy-
kłady:  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 
1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013  
r., poz.594) oraz art. 19 ustawy z dnia  
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 
Rada Miasta może uchwalić Regulamin  
Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków 
na Terenie Gminy;  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.  
7 ust. 1 pkt 19 u.s.g. w związku z art. 41g 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz  
po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.  
5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, Rada Miasta może 
uchwalić tryb powoływania oraz organizację  
i tryb działania Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego; 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u.s.g. oraz 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
rada może rozpatrywać skargi na działalność 
prezydenta miasta. 

 

działalności gospodarczej przez osoby  

pełniące funkcje publiczne (Dz. U z 2006  

r. Nr 216, poz.1584) oraz uchwałą Nr 

XLVIII/988/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 

31.08.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne nabycie przez Miasto Cho-

rzów akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Katowicach od Komunikacyj-

nego Związku Komunalnego Górnośląskiego 

Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Rada 

Miasta Chorzów uchwala:  

§ 1. 

Zgłosić Prezydenta Miasta Chorzów jako 

przedstawiciela Miasta Chorzów w Radzie 

Nadzorczej Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chorzowie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi 

Miasta Chorzów”. 

W tym przypadku, zasadnicza różnica  

pomiędzy uchwałą podjętą przez gliwickich 

radnych polega na tym, że wykonanie 

przedmiotowej uchwały powierzono prezy-

dentowi, a nie przewodniczącemu rady. 

Reasumując dotychczasowe rozwa-

żania, na podstawie omówionych prze-

słanek prawnych można powiedzieć,  

że podejmowanie przez radnych uchwały  

w sprawie zgłoszenia prezydenta do rady 

nadzorczej spółki kapitałowej w charakte-

rze reprezentanta jest przekroczeniem kata-

logu uprawnień organu stanowiącego gminy 

określonych w art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy  

o samorządzie gminnym, a z brzmienia 

art.18 ust. 1., jak również z treści art. 18 ust. 

2 pkt 15 u.s.g. w związku z art.6 ust.1 usta-
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wy antykorupcyjnej nie można wywodzić, 

iż to rada miasta jest właściwym (upoważ-

nionym) organem do podejmowania decyzji 

w przedmiotowym zakresie. Jak podkreśla 

organ nadzoru „rada gminy nie posiada 

kompetencji do dowolnej interpretacji  

i rozszerzającego stosowania zapisów usta-

wowych”. Powołując się na ugruntowany  

w doktrynie jak również w orzecznictwie 

pogląd dotyczący wykładni norm o charak-

terze kompetencyjnym dodatkowo stwier-

dza, że „naczelną zasadą prawa administra-

cyjnego jest zakaz domniemania kompeten-

cji”. Oznacza to, że normy kompetencyjne 

powinny być interpretowane w sposób ści-

sły oraz literalny – zakazuje się dokonywa-

nia wykładni rozszerzającej przepisów 

kompetencyjnych, a ponadto wyprowadza-

nia kompetencji w drodze analogii9. Treść 

art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-

nym należy interpretować jedynie jako  

zasadę domniemania kompetencji rady 

gminy mieszczących się w granicach wyzna-

czonych zakresem działania gminy. Wadli-

we zastosowanie przepisów prawnych 

stanowiących podstawę podjęcia uchwały 

musi być uznane jako istotne naruszenie 

prawa w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy  

o samorządzie gminnym10. Wobec powyż-

szego należy uznać, że czynność prawna 

sprzeczna z obowiązującymi przepisami 

oraz podjęta przez organ osoby prawnej nie 

                                                            
9 Zob. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Mazowieckiego Nr Lex-I. 4131.153.2013.RM, 
Warszawa 2.01.2014 r. 
10 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyj-
nego z 11.08. 2011 r. (II OSK 925/11).  

posiadający uprawnienia do jej dokonania 

jest nieważna (art. 6 kpa11 i art. 58 kc12). 

Podejmowanie decyzji w sprawie 

zgłaszania kandydatów do objęcia 

funkcji w radzie nadzorczej spółki 

kapitałowej w charakterze repre-

zentantów gminy 

Jak podkreśla B. Dolnicki, w odnie-

sieniu do funkcjonowania samorządu tery-

torialnego obowiązuje zasada właściwości 

rady we wszystkich sprawach pozostających 

w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 

stanowią inaczej. Wymaga podkreślenia,  

że zgodnie z art. 2 u.s.g. gmina obok tzw. 

podmiotowości administracyjno-prawnej, 

uzyskała osobowość prawną. W praktyce 

oznacza to uzyskanie przez gminę kompe-

tencji cywilno-prawnych, polegających  

na prawie dysponowania posiadanym przez 

samorząd mieniem we własnym imieniu. 

Konsekwencją tych unormować prawnych 

jest konstytucyjne wyodrębnienie mienia 

komunalnego z własności państwowej. 

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje 

mienie komunalne jako własność i inne 

prawa majątkowe należące do poszczegól-

                                                            
11 Art. 6. kpa: Organy administracji publicznej 
działają na podstawie przepisów prawa. Ustawa  
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267,  
z 2014 r. poz. 183). 
12 Art. 58. § 1. kc: Czynność prawna sprzeczna  
z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest 
nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje 
inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce 
nieważnych postanowień czynności prawnej 
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Ustawa  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121). 
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nych gmin i ich związków oraz mienie  

innych gminnych osób prawnych, w tym 

przedsiębiorstw (art. 43). Jeśli chodzi  

o zarządzanie mieniem komunalnym 

oraz sprawami majątkowymi gminy  

w zakresie tzw. zwykłego zarządu należy 

do organu wykonawczego gminy,  

a w pozostałych sprawach majątkowych – 

(przekraczających zakres zwykłego zarządu, 

tj. ściśle określonych w ustawie art. 18 ust. 2 

pkt 9) – do rady gminy13. Czynności zwykłe-

go zarządu obejmują załatwianie bieżących 

spraw gminy (kierowanie bieżącą działalno-

ścią), dlatego też właśnie do tej kategorii 

zalicza się decyzje związane z wyznacza-

niem członków rad nadzorczych spółek 

prawa handlowego, w których gmina posia-

da swoje udziały/akcje. Z kolei określanie 

zasad tworzenia i przystępowania do spó-

łek, wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji przez wójta (prezydenta, burmistrza), 

a także podejmowanie uchwał w sprawie 

likwidacji bądź reorganizacji spółek, należy 

do wyłącznej właściwości rady gminy (mia-

sta). 

W orzecznictwie podkreśla się,  

że „wykonywanie uprawnień z udziałów lub 

akcji należy do sfery majątkowej. Podejmo-

wanie decyzji dotyczących kształtu organów 

wewnętrznych spółek jest związane z pra-

wami wynikającymi wprost z prawa do akcji 

i udziałów. W systemie organów gminy  

w zakresie wyłącznej kompetencji wójta 

gminy dotyczącej gospodarowania mieniem 

                                                            
13 B. Dolnicki, Samorząd Terytorialny, 5 wydanie, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 101–102. 

komunalnym znajduje się także uprawnie-

nie do wykonywania przysługujących gmi-

nie praw z udziałów i akcji. Podejmowanie 

decyzji dotyczących kandydatów na człon-

ków organów kontrolnych w spółkach pra-

wa handlowego, w których gmina posiada 

udziały lub akcje, należy zatem do wyłącznej 

kompetencji wójta (burmistrza)”14. 

W jednoosobowych spółkach  

(tj. ze 100% udziałem kapitałowym jed-

nostki samorządu terytorialnego) funkcję 

zgromadzenia wspólników (walnego zgro-

madzenia) pełnią organy wykonawcze tych 

jednostek. W pozostałych spółkach prawa 

handlowego z udziałem kapitałowym samo-

rządów, organy wykonawcze realizują 

uprawnienia właścicielskie reprezentując  

na zgromadzeniach właściciela – z racji dys-

ponowania odpowiednią liczbą głosów.  

W przypadku miast funkcję właściciela pełni 

prezydent (burmistrz) lub osoby, którym 

udzielił on pełnomocnictwa. K. Trojanowski 

analizując uprawnienia organu wykonaw-

czego w zakresie reprezentacji właściciela 

na zgromadzeniu wspólników zaznacza,  

że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, 

że: 

 ile pewne rozstrzygnięcia pozostają 

w zakresie wyłącznej właściwości 

organu stanowiącego samorządu,  

to uprawnienia organu wykonaw-

czego wynikające z kodeksu spółek 

handlowych podlegają wówczas  

wyłączeniu, 

                                                            
14 Por. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 
stycznia 2005 r., (sygn. 3/II SA/Wr 2377/03). 
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 uprawnienia te są ograniczone  

ze względu na prawo rady gminy 

(rady miasta) do określania zasad 

gospodarowania majątkiem samo-

rządu przekraczających zakres zwy-

kłego zarządu, stanowiących dla  

organu wykonawczego gminy swoi-

ste wytyczne, 

 w pozostałym zakresie organ wyko-

nawczy może realizować uprawnie-

nia samodzielnie – z uwzględnie-

niem celów i zasad gospodarowania 

majątkiem komunalnym15. 

W świetle powyższych argumentów 

zasadne jest stwierdzenie, iż w przypadku 

miast właściwym (upoważnionym) orga-

nem do zgłaszania (wyznaczania) kan-

dydatów na członków rad nadzorczych 

jest organ wykonawczy gminy, tj. prezy-

dent danego miasta. Wobec powyższego nie 

można uznać interpretacji przedstawionej 

przez B. Mrozowską-Nieradko, że „wyboru 

dokonuje organ stanowiący gminy w drodze 

zarządzenia” za prawidłową. Wnikliwa lek-

tura całości tekstu Autorki składnia do przy-

jęcia, iż prawdopodobnie jest to niezamie-

rzona omyłka pisarska, niemniej jednak 

mając na uwadze rzetelną analizę cytowa-

nych opracowań, należy dodatkowo wyja-

śnić, że organ stanowiący gminy jakim – jest 

                                                            
15 K. Trojanowski, Funkcjonowanie spółek komu-
nalnych – miasto jako przedsiębiorca, Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
w Lublinie, seria Ekonomia nr 1/2013, s. 247–
248. 

rada16 – podejmuje decyzje w formie 

uchwał17. Trzeba się natomiast w pełni zgo-

dzić z bardzo przemyślaną refleksją wyra-

żoną przez B. Mrozowską-Nieradko, która  

w dalszej stwierdza, że „wybór ten rzadko 

poprzedzany jest dodatkową weryfikacją  

i faktycznym sprawdzeniem kompetencji 

poprzez rozmowę kwalifikacyjną czy też 

procedurę konkursową, zapewniającą pełną 

transparentność i obiektywizm wyboru 

członka rady nadzorczej”. Kolejna, zapewne 

uzasadniona i wyważona opinia zawiera się 

w zdaniu, że „w praktyce wyboru członków 

rad nadzorczych zdarzają się też inne nie-

prawidłowości stwarzające zagrożenie 

osłabieniem mechanizmów kontrolnych  

i konfliktem interesów”18. Te słowa nabiera-

ją szczególnego znaczenia, zważywszy  

na fakt, iż są wypowiadane przez doświad-

czonego samorządowca tj. osobę, która jest 

zatrudniona na stanowisku sekretarza mia-

sta Łodzi, jednocześnie będąc przewodni-

czącą komisji ds. naborów w UMŁ, dodat-

kowo jest radną rady miejskiej w Sieradzu,  

a także pełni funkcję przewodniczącej rady 

nadzorczej w spółce Łódzki Regionalny Park 

Naukowo-Technologiczny sp. z.o.o.  

                                                            
16 Art. 15. ust 1. u.s.g.: Z zastrzeżeniem art. 12 
organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest 
rada gminy. 
17 Art. 14. u.s.g.: Uchwały rady gminy zapadają 
zwykłą większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowego składu rady, w głoso-
waniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
18 B. Mrozowska-Nieradko, Nadzór właścicielski 
nad spółkami komunalnymi, 03.08.2013r. Pismo 
samorządu terytorialnego „Wspólnota”, źródło: 
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktu
alnosc/nadzor-wlascicielski-nad-spolkami-
komunalnymi/ [28.03.2014r.]. 
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Mając na względzie zagadnienia 

problemowe jakie zostały wcześniej wyja-

śnione w trakcie prowadzonych badań19, dla 

dalszych rozważań istotne jest zwrócenie 

uwagi na różnice znaczeniowe pomiędzy 

takimi pojęciami jak wyznaczenie (zgłosze-

nie) a powołanie do rady nadzorczej.  

 Czynność prawna dotycząca wyzna-

czenia (zgłoszenia) kandydata  

do rady nadzorczej jest odzwiercie-

dleniem wykonywania obowiązków 

z zakresu gospodarowania mieniem 

komunalnym należących do organu 

wykonawczego danej gminy. Osoba 

podejmująca taką decyzję występuje 

(działa) w imieniu organu osoby 

prawnej, jaką jest gmina, a podjęta 

czynność prawna (oświadczenie  

woli) jest dokonywana na gruncie 

przepisów o samorządzie gminnym 

– tak też należy ją rozpatrywać,  

interpretować i oceniać. Dokument 

w formie stosownego zarządzenia 

stanowi potwierdzenie zgłosze-

nia/wyznaczenia kandydata do rady 

nadzorczej przez dany podmiot. 

 Z kolei głosowanie nad uchwałą 

walnego zgromadzenia20 w sprawie 

                                                            
19 W. Walczak, Kontrola zakazu łączenia stano-
wisk w radach nadzorczych spółek a budowanie 
zaufania do państwa, „Kontrola Państwowa”  
nr 1/2014, s. 66–83. 
20 Na podstawie przepisów ustawy z 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej – dalej w skró-
cie: „ugk” (Dz. U z 1997 r. Nr 9 poz. 43, ze zm.),  
w spółkach prawa handlowego, w których jedy-
nym akcjonariuszem (wspólnikiem) jest jed-
nostka samorządu terytorialnego, funkcję wal-
nego zgromadzenia pełni organ wykonawczy 
gminy. Art. 12 ust. 4 ugk stanowi, że „w jednoo-

powołania członka rady nadzorczej 

jest czynnością prawną dokonywaną 

na podstawie przepisów k.s.h. i sta-

tutu spółki, a osoba, która bierze 

udział w jej podejmowaniu (tj. osoba 

reprezentująca organ wykonawczy 

gminy lub osoba działająca z jego 

upoważnienia), występuje (działa) 

w imieniu organu danej spółki  

z udziałem kapitałowym gminy. 

Uchwała walnego zgromadzenia jest 

aktem potwierdzającym decyzję 

wyboru członków rady nadzorczej, 

stanowiąc dokument (załącznik)  

do wniosku składanego o dokonanie 

wpisu do KRS. 

Warto także dodać, że osoby objęte 

ograniczeniami wynikającymi z ustawy  

antykorupcyjnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami mogą pełnić funkcję członka 

rady nadzorczej tylko w jednej spółce prawa 

handlowego z większościowym udzia- 

łem danej gminy, o ile ich kandydatura  

na to stanowisko została wyznaczona (zgło-

szona) przez tę jednostkę samorządu tery-

torialnego, co powinno zostać potwierdzone 

zarządzeniem organu wykonawczego gmi-

ny. Mogą one zostać również wyznaczone  

i powołane w skład organu nadzoru drugiej 

                                                                                      
sobowych spółkach jednostek samorządu tery-
torialnego funkcję zgromadzenia wspólników 
(walnego zgromadzenia) pełnią organy wyko-
nawcze tych jednostek samorządu terytorialne-
go”. Wówczas kandydat wybrany na członka 
rady nadzorczej – jako reprezentant gminy – 
zostaje ustanowiony w drodze pisemnego  
wyznaczenia przez organ wykonawczy, a taka 
decyzja jest potwierdzana stosowną uchwałą 
walnego zgromadzenia. 
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spółki prawa handlowego, jednak wyłącznie 

pod warunkiem, że będzie to spółka  

z mniejszościowym udziałem podmiotów 

wymienionych w art. 1 pkt 4-7 ustawy  

kominowej. 

W praktyce okazuje się, że w przy-

padku osób, które z racji zajmowanych sta-

nowisk podlegają przepisom ustawy anty-

korupcyjnej, to właśnie kwestia prawidło-

wo dokonanego zgłoszenia do rady nad-

zorczej jest jednym z kluczowych aspektów, 

budzących największe kontrowersje, nieja-

sności oraz spory interpretacyjne.  

A. Wierzbica w swoich rozważaniach 

na temat rozumienia istoty decyzji oznacza-

jącej zgłoszenie kandydata do rady nadzor-

czej ogranicza się do przywołania wyroku 

SN z 20 czerwca 2007 r., w którym podkre-

śla się „konieczność obustronnej podmioto-

wej konkretyzacji takiego wyznaczenia jako 

reprezentanta ściśle określonego podmiotu 

oraz do pełnienia funkcji reprezentanta  

w konkretnym podmiocie – spółce prawa 

handlowego”21. Istotne uzupełnienie wyra-

żonej opinii zawiera się w zdaniu, że skutek 

prawny wyznaczenia, niezbędny do twier-

dzenia, że mamy do czynienia z oświadcze-

niem woli, trzeba postrzegać w kontekście 

pełnienia funkcji reprezentanta Skarbu Pań-

stwa lub innych podmiotów wymienionych 

w art. 6 ust. 1 ustawy antykorupcyjnej oraz 

objęcia i pełnienia określonych funkcji  

                                                            
21 A. Wierzbica: Analiza obowiązujących przepi-
sów antykorupcyjnych z wykazaniem ich manka-
mentów prawnych [w:] J. Kosiński, K. Krak,  
A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcja.  
Wybrane zagadnienia, część I, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Warszawa 2012, s. 211–212. 

w organach spółek prawa handlowego.  

Zaznacza się również, że „istnienie takiego 

skutku należy wiązać także z art. 9 ustawy 

antykorupcyjnej rozstrzygającym o nieważ-

ności wyboru lub powołania do władz spół-

ki m.in. z naruszeniem art. 4 ustawy, od któ-

rego wyjątek wprowadza właśnie art.  

6 ustawy”. Co więcej, ocena prawidłowości 

wyznaczenia (zgłoszenia) z perspektywy 

treści art. 9 ustawy antykorupcyjnej prowa-

dzi do wniosku, że „jest ono niezbędne dla 

ważności powołania lub wyboru reprezen-

tanta Skarbu Państwa lub innej osoby 

prawnej wymienionej w art. 6 ust. 1 cyto-

wanej ustawy”22. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

20 czerwca 2007 r.23 wskazał, że „wyzna-

czenie do spółki należy uznać za oświadcze-

nie woli. Ujawnia ono bowiem w sposób 

dostateczny wolę osoby dokonującej  

wyznaczenia oraz zmierza do wywołania 

skutków prawnych w postaci powstania, 

ustania lub zmiany stosunku prawnego”. 

Zdaniem organu nadzoru nad działalnością 

jednostek samorządu terytorialnego jakim 

jest wojewoda, „powyższe potwierdza,  

że fakt zgłoszenia przedstawiciela gminy  

do spółki prawa handlowego wiąże się  

z oświadczeniem woli właściwego podmio-

tu, a tym samym z konkretyzacją oświad-

                                                            
22 B. Dolnicki, A. Wierzbica, Analiza orzecznictwa 
sądowego pod kątem interpretacji przepisów 
antykorupcyjnych [w:] J. Kosiński, K. Krak,  
A. Koman (red.), Korupcja i antykorupcja. Wybra-
ne zagadnienia, część I, Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne, Warszawa 2012, s. 371–372. 
23 Zob. wyrok SN z dnia 20 czerwca 2007  
r. (sygn. akt V CSK 129/07).  
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czenia woli organu gminy, polegającą  

na jednoznacznym zgłoszeniu określonej 

osoby jako przedstawiciela gminy do organu 

spółki. Co więcej, konkretyzacja takiego 

oświadczenia woli musi nastąpić przed  

dokonaniem wyboru określonej osoby  

do pełnienia funkcji w organie spółki”.  

Odnosząc się do zapisów art. 6. ustawy  

antykorupcyjnej można zauważyć, że nie 

precyzuje on kto dokładnie uprawniony jest 

zgłosić przedstawiciela gminy do organów 

spółki, co jednakże nie może stanowić 

żadnej podstawy dla dokonywania nieu-

prawnionych nadinterpretacji. Stanowi-

sko organu nadzoru jest w tej kwestii bar-

dzo klarowne i jednoznaczne – „mając  

na uwadze treść art. 31 ustawy o samorzą-

dzie gminnym, zgodnie z którym wójt kieru-

je bieżącymi sprawami gminy oraz repre-

zentuje ją na zewnątrz, stwierdzenia wyma-

ga, że podmiotem właściwym do zgłasza-

nia przedstawicieli gminy do władz spó-

łek prawa handlowego z udziałem tej 

gminy jest jej organ wykonawczy”. Kolej-

ne niezwykle istotne stwierdzenie, zawiera 

się w zdaniu, że „szeroka wykładania art.  

6. ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne, nie może prowadzić  

do wniosków, że zgłoszenie przedstawiciela 

gminy do władz spółki może nastąpić  

w sposób dowolny”24. Jest to bardzo ważne 

stanowisko z punktu widzenia prowadzenia 

czynności kontrolno-nadzorczych, charakte-

                                                            
24 Zob. Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
6.12. 2012 r. (NK-N6. 40. 168.2012.JK8).  

ryzujące się jednoznacznym walorem roz-

strzygalności25. 

W praktyce okazuje się, że w niektó-

rych przypadkach interpretacja przepisów 

stosowana przez organy kontroli państwo-

wej dokładnie potwierdza słuszność zapre-

zentowanego rozumowania, że za prawi-

dłową należy uznać nie tylko taką procedurę 

zgłoszenia kandydata, która następnie skut-

kowała jego powołaniem do pełnienia funk-

cji w organie spółki, lecz przede wszystkim 

musi być to decyzja – czynność prawna – 

przy podejmowaniu której nie zostały 

naruszone inne przepisy obowiązującego 

prawa. Dobrym przykładem może być 

przypadek, kiedy osoba podlegająca przepi-

som ustawy antykorupcyjnej tj. Starosta 

Sokołowski, w momencie wyznaczenia  

go przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa na członka rady nadzor-

czej Podkarpackiego Centrum Handlowego 

Agrohurt S.A. nie posiadał wymaganych 

przez prawo kwalifikacji – zdanego egzami-

nu dla członków rad nadzorczych spółek 

Skarbu Państwa. W wyniku przeprowadzo-

nego postępowania kontrolnego analizując 

zaistniałą sytuację CBA uznało, że z tego 

powodu „nie doszło de facto do jego zgło-

szenia w myśl art. 6 ust. 1 ustawy antyko-

rupcyjnej, przez co, z chwilą powołania, 

złamał zakaz z art. 4 pkt 1 tego aktu praw-

nego”26. Interesująca jest także dalsza  

                                                            
25 W. Walczak, Kontrola zakazu łączenia stano-
wisk w radach nadzorczych spółek..., op. cit. s. 76. 
26 Zob. Pismo Departamentu Postępowań Kon-
trolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
C/393/14 z dnia 29. 01.2014 r.  
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argumentacja CBA, która odnosi się do nie-

ważności czynności prawnej podejmowa-

nej z naruszeniem obowiązujących ustaw  

w nawiązaniu do treści art. 58 § 1. kc.  

Zaprezentowano przy tym ważny pogląd,  

że powołanie do rady nadzorczej, które 

jest obarczone wadą nieważności, sta-

nowi złamanie przepisu art. 4 ustawy 

antykorupcyjnej. Można zatem skonstato-

wać, że skuteczne powołanie osoby do rady 

nadzorczej, tzn. w rezultacie podjętej 

uchwały przez upoważniony organ spółki, 

co następnie nie budziło najmniejszych  

zastrzeżeń Sądu rejestrowego, który doko-

nał stosownego wpisu do KRS, nie zawsze 

jest potwierdzeniem, iż nie wystąpiły nie-

prawidłowości od strony formalno-prawnej 

w procedurach stanowiących odzwiercie-

dlenie decyzji zarządczych o charakterze 

personalnym. Ta refleksja jest szczególnie 

ważna w kontekście wcześniejszych rozwa-

żań na temat nieważności powołania  

do rady nadzorczej w myśl art. 9 ustawy 

antykorupcyjnej. Warto zauważyć, że Staro-

sta Sokołowski został przecież skutecznie 

powołany do rady nadzorczej, w której za-

siada od 05.06.2012 r., a więc wcześniejsze 

naruszenie przepisów innych ustaw do cza-

su wszczęcia kontroli nie miało wpływu  

na prawomocność jego powołania i formal-

ne pełnienie powierzonej funkcji, bowiem 

nikt wcześniej tego nie podważał.  

Inny przykład odmiennej interpreta-

cji przepisów prawa można odnaleźć w sta-

nowisku wyrażonym przez Wydział Nadzo-

ru Prawnego ŚUW w Katowicach27.  

W piśmie można przeczytać, że Wojewoda 

Śląski w ramach prowadzonego postępowa-

nia nadzorczego, przeprowadził długie  

i wyczerpujące czynności wyjaśniające  

w sprawie, która została skierowana  

we wrześniu ubiegłego roku. W trakcie tych 

7-dmio miesięcznych czynności kontrolnych 

dotyczących de facto wcześniej analizowa-

nej w referacie uchwały Rady Miejskiej  

w Gliwicach nr IV/91/2007 z dnia 15 lutego 

2007 roku, w ocenie organu nadzoru 

przedmiotowa uchwała podjęta przez gli-

wickich radnych w sprawie zgłoszenia pre-

zydenta miasta do objęcia funkcji członka 

rady nadzorczej KSSE S.A. nie narusza obo-

wiązujących przepisów prawa. Mając  

na względzie sam fakt podjęcia przedmio-

towej uchwały przez radę miejską sformu-

łowano wniosek, że został spełniony waru-

nek wynikający z art. 6 ust. 1 ustawy anty-

korupcyjnej. Z takiego stwierdzenia jedno-

znacznie wynika, że treść omawianej 

uchwały według opinii organu nadzoru nie 

budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, gdyż  

w całości jest zgodna z obowiązującymi 

przepisami stosownych ustaw.  

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że zacytowana ocena, zwłaszcza w świetle 

wykładni art. 18 ust. 1 u.s.g. w aspekcie 

ustalenia organu upoważnionego do podej-

mowania czynności prawnych w przedmio-

towym zakresie, biegunowo różni się  

                                                            
27 Zob. Pismo Z-cy dyrektora Wydziału Nadzoru 
Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach NPII 4100. 223.2013 z dnia 
21.03.2014 r.  
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od interpretacji prezentowanych w innych 

rozstrzygnięciach nadzorczych28. Dla popar-

cia stanowiska wyrażonego przez organ 

nadzoru wskazano wyrok Sądu Najwyższe-

go – Sądu Dyscyplinarnego z 10 stycznia 

2012 roku, cytując następujący jego frag-

ment: „Celem ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal-

ności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne było m.in. wykluczenie 

możliwości czerpania dodatkowych korzy-

ści majątkowych przez te osoby z racji peł-

nienia przez nie owych funkcji. Sprzeczne  

z tym celem wydaje się zgłoszenie przez 

burmistrza własnej osoby do objęcia stano-

wiska w spółce prawa handlowego na pod-

stawie art. 6 ust. 1 tej ustawy. Pomijając 

fakt, że uprawnienie to przysługuje jednost-

ce samorządu terytorialnego, czyli gminie 

(art. 3 pkt 2 u.o.p.dz.g.), a więc raczej radzie 

gminy niż burmistrzowi (inaczej WSA  

we Wrocławiu – wyrok z dnia 11 stycznia 

2005 r., w sprawie II SA/Wr 2377/03, OwSS 

2005, z. 2, poz. 45 – Lex nr 144534, w której 

jednak nie chodziło o kwestię samozgłosze-

nia się burmistrza), to burmistrz powinien 

co najmniej rozważyć zwrócenie się do rady 

                                                            
28 Jest to tym bardziej zastanawiające, gdyż ten 
sam organ nadzoru w innym przypadku 
stwierdza: „jeżeli realizacja zadania należy  
do właściwości organu wykonawczego gminy,  
to bez podstawy prawnej rada gminy nie może 
wkroczyć w jego kompetencje. W związku  
z powyższym należy uznać, iż Rada Miejska 
wkroczyła w nienaruszalne, przyznane ustawą 
kompetencje organu wykonawczego Gminy.  
Z konstytucyjnej zasady legalizmu wynika,  
że organ władzy publicznej nie może podejmo-
wać rozstrzygnięć bez podstawy prawnej”. Zob. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego 
Nr NPII 4131.1.578.2013 z dnia 31.12.2013 r. 

gminy o podjęcie uchwały na podstawie art. 

18 ust. 1 pkt 15 u.s.g. o zgłoszeniu jego kan-

dydatury, jeśli to on jednak miałby zasiadać 

we władzach spółki prawa handlowego”29. 

Uwaga o charakterze formalnym odnosi się 

do zacytowanego art. 18, gdyż w ust. 1 tegoż 

przepisu nie zawarto żadnych punktów. 

Rozpatrując treść i argumentację podaną  

w omawianym piśmie odwołującą się  

do wyroku SN należy koniecznie zwrócić 

uwagę na coś o wiele bardziej ważnego,  

co niestety zostało pominięte milczeniem. 

Badana przez Sąd sprawa dotyczyła postę-

powania prokuratura w stanie spoczynku30, 

który pełniąc funkcję burmistrza Aleksan-

drowa Łódzkiego, przez wiele lat zasiadał 

jednocześnie w radzie nadzorczej spółki 

komunalnej31. 

W pierwszej kolejności, dla prawi-

dłowego zrozumienia zacytowanego frag-

mentu pisma wyrwanego z kontekstu, nale-

ży zapoznać się z następnym zdaniem SN: 

„Jest to jednak sytuacja czysto teoretyczna  

i nie mająca zastosowania w niniejszej 

                                                            
29 Pismo WNP ŚUW w Katowicach NPII 4100. 
223.2013 z dnia 21.03.2014 r. 
30 W tej sprawie wypowiedział się również Pro-
kurator Generalny stwierdzając w swoim piśmie, 
że „prokurator w stanie spoczynku, który jedno-
cześnie pełni funkcję członka rady nadzorczej 
spółki prawa handlowego dopuszcza się oczywi-
stego i rażącego naruszenia przepisu art. 49 ust. 
3 w zw. z art. 49c ustawy o prokuraturze,  
co stanowi przewinienie służbowe, za które 
odpowiada dyscyplinarnie”. Zob. pismo PG IX  
K 0287/5/13 dot. BSP/043-28-1157/13 z dnia 
26.03.2013 r.  
31 Zob. szerzej: na temat wysokości dochodów 
burmistrza z racji dodatkowej funkcji w radzie 
nadzorczej, e-serwis Aleksandrów Łódzki http: 
//www.alemiasto.pl/drukuj_news,1978.html 
[28.03.2014r.]. 
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sprawie, co dobitnie wcześniej stwierdzo-

no”32. Aby wykazać, iż celowe pominięcie 

innych ważnych fragmentów stanowiska 

wyrażonego przez Sąd Najwyższy ma fun-

damentalne znaczenie dla prawidłowego 

zrozumienia analizowanego problemu,  

wystarczy wnikliwie przeczytać wcześniej 

występujące zdania: „Burmistrz, będący 

prokuratorem w stanie spoczynku jest obo-

wiązany realizować swe uprawnienia  

wynikające z art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g. tak, 

aby nie naruszać zakazu określonego w art. 

49 ust. 3 pkt 5 u. o prok. Dodać tu tylko 

można, że burmistrz jest władny powierzyć 

prowadzenie określonych spraw gminy  

w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub 

sekretarzowi gminy (art. 33 ust. 4 u.s.g). 

Zastępca burmistrza może także z jego 

upoważnienia składać oświadczenie woli 

w imieniu gminy w zakresie zarządu 

mieniem (art. 46 ust. 1 u.s.g.)”33. Te zdania 

charakteryzują się jednoznacznym walorem 

rozstrzygalności, a także potwierdzają,  

że podejmowanie decyzji w zakresie gospo-

darowania mieniem komunalnym należy  

do wyłącznych kompetencji organu wyko-

nawczego gminy. 

Zacytowana opinia jest tożsama  

z interpretacją autora niniejszego artykułu, 

który wcześniej wielokrotnie stwierdzał,  

iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, decyzje w zakresie zgłaszania  

(wyznaczania) kandydatów na członków 

rad nadzorczych spółek z udziałem kapita-
                                                            
32 Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
10 stycznia 2012 r. (SDI 34/11), s. 6.  
33 Ibidem, s. 5. 

łowym miasta (jako reprezentantów mia-

sta), mogą być podejmowane wyłącznie 

przez uprawniony do tego organ wykonaw-

czy gminy, tj. prezydenta miasta. Co więcej, 

decyzje te winny być podejmowane w for-

mie stosownych zarządzeń prezydenta mia-

sta właśnie na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 

u.s.g. (możliwe jest uzupełnienie o art. 46 

ust.1 34), a także publikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie interneto-

wej danego urzędu. Przedstawiając argu-

menty przemawiające na rzecz słuszności 

takiego rozwiązania można odwołać się  

do zapisów znajdujących się statutach miast, 

zgodnie z którymi wszystkie decyzje prezy-

denta miasta wynikające z jego ustawowych 

kompetencji podejmowane są w formie  

zarządzenia lub innego dokumentu. Dodat-

kowo podkreśla się, że zarządzenie jest  

obligatoryjną formą wydawania decyzji, dla 

których przepisy prawa powszechnego 

przewidują takie rozwiązanie, m.in. dotyczy 

to spraw z zakresu dysponowania mieniem 

komunalnym. Trzeba w tym miejscu wyja-

śnić zasadniczą różnicę jaka występuje  

pomiędzy formą zarządzenia a innego  

dokumentu – zarządzenia prezydenta 

miasta mają charakter jawny, są ewiden-

cjonowane i dostępne dla opinii publicz-

nej. Bez wątpienia taka forma czynności 

prawnych gwarantuje przejrzystość podej-

mowanych działań, a w szczególności elimi-

                                                            
34 Art. 46 ust. 1: Oświadczenie woli w imieniu 
gminy w zakresie zarządu mieniem składa jedno-
osobowo wójt albo działający na podstawie jego 
upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo 
wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. 
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nuje możliwość antydatowania wybranych 

dokumentów35. W kwestii zapewnienia  

powszechnego dostępu kluczowe znaczenie 

ma w tym miejscu art. 61 Konstytucji RP, 

zgodnie z którym obywatel ma prawo  

do uzyskiwania informacji o działalności 

organów władzy publicznej, m.in. na temat 

gospodarowania mieniem komunalnym. 

Dostęp do dokumentów powstających  

w wyniku wykonywania zadań publicznych 

wynika z jawności działania organów samo-

rządu terytorialnego36.  

A. Rzetecka-Gil analizując ograni-

czenia wynikające z art. 4 ustawy antyko-

rupcyjnej stwierdza, że zaliczają się one  

do istotnych regulacji mających na celu  

zapobieganie nieakceptowanym przez ele-

mentarne zasady współżycia społecznego 

zjawiskom korupcji i wykorzystywania peł-

nionych funkcji publicznych do celów nie 

dających się pogodzić z rolą państwa i jego 

organów37. Nawiązując do tych stwierdzeń 

można zauważyć, że każdy prezydent miasta 

z mocy ustawy ma dbać o interes lokalnej 

wspólnoty i jest jednocześnie odpowie-

dzialny za nadzorowanie procesów zarzą-

dzania majątkiem danej gminy – wykony-

wanie funkcji nadzoru właścicielskiego. 

Wobec powyższego jest kwestią dyskusyjną, 

                                                            
35 Por. A. Koch, J. Napierała (red.), Prawo spółek 
handlowych. Podręcznik akademicki, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2011, s. 56.  
36 M. Bąkiewicz, Prawo do informacji w jednost-
kach samorządu terytorialnego [w:] T. Gardocka 
(red.) Obywatelskie prawo do informacji, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2008, s. 90. 
37 A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Wolters 
Kuwer, Warszawa 2009, s. 77.  

czy zasiadanie w radzie nadzorczej spółki  

z udziałem kapitałowym miasta w rzeczywi-

stości nie jest podyktowane wyłącznie chę-

cią zapewnienia dodatkowego, legalnego 

źródła kolejnych dochodów za wypełnianie 

ustawowych obowiązków. Trudno jest  

bowiem uznać, że akurat ze względu  

na ważny interes miasta najbardziej wła-

ściwym kandydatem do rady nadzorczej 

musi być sam prezydent. Podobne opinie 

można skierować pod adresem jego zastęp-

cy, skarbnika, sekretarza miasta, bądź  

innych urzędników miejskich. Z pewnością 

w ocenie zainteresowanych osób, fakt ich 

zgłoszenia do objęcia funkcji w radzie nad-

zorczej może być tłumaczony jako wyraz 

dbałości o mienie komunalne, przejaw  

poświęcenia dla dobra lokalnej wspólnoty,  

a także uzasadniany realizacją dodatkowych 

zadań oczywiście w ważnym interesie mia-

sta. Te refleksje prowadzą do wniosku,  

że wskazywane motywy dla podjęcia takich 

decyzji zarządczych zawsze będą się różnić 

w zależności od tego, kto wyraża swoje zda-

nie.  

W odniesieniu do osób pełniących  

z woli wyborców funkcje prezydentów 

miast wydaje się, że ich dodatkowe zaanga-

żowanie na rzecz innych zajęć przynoszą-

cych pokaźne profity finansowe, może być 

przez część obywateli postrzegane w kate-

gorii zachowań osłabiających zaufanie  

do organów władzy publicznej. Nie podlega 

dyskusji fakt, że ubieganie się o możliwość 

sprawowania funkcji prezydenta miasta 

oraz jej pełnienie jest świadomym i dobro-
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wolnym wyborem danej osoby, która celo-

wo zabiega o poparcie i głosy wyborców. 

Oznacza to, iż taka osoba powinna znać  

i prawidłowo rozumieć nie tylko przywileje 

związane z pełnieniem tej zaszczytnej funk-

cji publicznej, ale również musi się liczyć  

z określonymi konsekwencjami swoich  

decyzji oraz ograniczeniami związanymi  

z angażowaniem się w dodatkowe przed-

sięwzięcia, które wykraczają poza sferę 

sprawowanego mandatu. Każdy pracownik 

samorządowy, a zwłaszcza prezydent mia-

sta obowiązany jest wykonywać swoją funk-

cję publiczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i z najwyższą staranno-

ścią, w sposób niezależny i bezstronny,  

postępując według powszechnie uznawa-

nych norm etyczno-moralnych. W przypad-

ku prezydenta miasta, jak również wysokich 

rangą urzędników samorządowych, którzy 

łączą etatową pracę z inną zarobkową  

aktywnością zawodową w organach spółek, 

jest naturalne, iż wyborcy mają prawo inte-

resować się tymi zagadnieniami, a także 

oczekiwać pełnej – rzetelnej i wiarygodnej – 

informacji na ten temat. Lokalna społecz-

ność ma w szczególności prawo oceniać  

w jaki sposób zarządza się wspólnym  

majątkiem gminy, kto i w jakich okoliczno-

ściach zostaje wyznaczony do rad nadzor-

czych spółek komunalnych, kto trafia  

do zarządów tych przedsiębiorstw i jakie  

z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. 

Odwołując się do spostrzeżeń  

i wniosków sformułowanych w rezultacie 

prowadzonych badań, trzeba w tym miejscu 

wspomnieć, że w gliwickim samorządzie 

publicznie podważano obowiązywanie 

przepisów ustawy kominowej, które zaka-

zują łączenia stanowisk w dwóch radach 

nadzorczych spółek z większościowym 

udziałem miasta. Dopiero po roku czasu  

od zdiagnozowania i ujawnienia nieprawi-

dłowości w tym zakresie (listopad 2012 r.), 

prezydent miasta wydał 5 grudnia 2013  

r. zarządzenie w sprawie ustalenia zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

prawa handlowego z udziałem miasta Gliwi-

ce. Jednym z ważniejszych punktów było 

określenie wymogów formalnych do pełnie-

nia funkcji przedstawiciela miasta Gliwice  

w radach nadzorczych, wśród których zna-

lazł się m.in. uprzednio kwestionowany  

zapis o potrzebie respektowania obowiązu-

jących przepisów prawa: „nie zasiadania  

w innej radzie nadzorczej spółki z większo-

ściowym udziałem jednostki samorządu 

terytorialnego lub Skarbu Państwa w zwią-

zku z przepisami ustawy z dnia 3 marca 

2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi”. W kon-

tekście prowadzonych analiz w temacie 

organu uprawnionego do zgłaszania kandy-

datów do organów spółek fundamentalne 

znaczenie mają zapisy umieszczone w treści 

załącznika nr 3 i 4 do przedmiotowego  

zarządzenia. Omawiane załączniki stanowią 

wzorzec dokumentów o nazwie „postano-

wienie prezydenta miasta Gliwice”, a ich 

treść brzmi następująco: 

„Działając w imieniu Miasta Gliwice 

na zasadzie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia  
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8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U 2013.594 z późn. zm.) zgodnie  

z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne (t.j. Dz. U 2006.2016.1584 z późn. 

zm.), zgłaszam jako reprezentanta miasta 

Gliwice: Panią/Pana ... do objęcia stanowiska 

Członka Rady Nadzorczej w Spółce .../ stano-

wiska Prezesa/Członka Zarządu w Spółce ...  

z siedzibą (...).  

Nadzór nad wykonaniem postano-

wienia powierza się Naczelnikowi Wydziału 

Nadzoru Właścicielskiego. Niniejsze Posta-

nowienie ważne jest do czasu jego odwoła-

nia”38. 

Na szczególną uwagę zasługuje ten 

fragment tekstu, w którym prezydent uzna-

je, że w przypadku osób podlegających  

zakazom ustawy antykorupcyjnej wymo-

giem formalnym jest dokonanie prawidło-

wego zgłoszenia przez określony podmiot  

i to jednak organ wykonawczy gminy jest 

upoważniony do podejmowania stosownych 

decyzji, mając na uwadze sposób reprezen-

tacji gminy39. Wskazując dodatkowe prze-

słanki, jakie z całą pewnością legły u pod-

staw przygotowania takich rozwiązań trze-

ba dostrzec, że to Rada Miejska w Gliwicach 

w 2007 r. na podstawie art. 18 ust. 1 u.s.g. 

podjęła również decyzje o wyznaczeniu 

                                                            
38 Zob. Zarządzenie Nr 5405/2013 Prezydenta 
Miasta Gliwice z dnia 5 grudnia 2013 r. w spra-
wie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami prawa handlowego z udziałem 
miasta Gliwice.  
39 Art. 11a ust. 1: Organami gminy są: 1)rada 
gminy; 2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).  

kandydata miasta Gliwice na stanowisko 

Wiceprezesa – Członka Zarządu KSSE S.A.  

w Katowicach40. 

Pozostaje kwestią dyskusyjną czy  

załącznik w tej postaci jest właściwym roz-

wiązaniem, a ponadto jest zastanawiające, 

dlaczego omawiana czynność prawna pole-

gająca na zgłoszeniu kandydata do objęcia 

funkcji we władzach spółki nie jest doko-

nywana na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 

u.s.g.? Podejmując próbę celującą w udziele-

nie odpowiedzi na postawione pytanie,  

w pierwszej kolejności trzeba zauważyć,  

że wówczas taka decyzja również wymaga-

łaby formy zarządzenia, a więc przygotowa-

nia dokumentu o charakterze jawnym  

i dostępnym w BIP. Drugim – równie waż-

nym – powodem jest to, że postanowienie  

w myśl przywołanych przepisów prawa ma 

zastosowanie wyłącznie do wąskiej katego-

rii osób, które z racji pełnionych funkcji 

podlegają ograniczeniom ustawy antyko-

rupcyjnej, a dodatkowo jest tzw. dokumen-

tem wewnętrznym. Można zatem przypusz-

czać, że skoro wcześniej nie były przez pre-

zydenta Gliwic wydawane zarządzenia  

w sprawie zgłoszenia kandydatów do orga-

nów spółek, to przyjęte pod koniec 2013  

r. rozwiązanie może być wygodnym wytłu-

maczeniem, iż być może w przeszłości  

występowały podobne dokumenty w tych 

sprawach. Warto odnotować, że w anali-

                                                            
40 Uchwała VI/158/2007 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie 
wyznaczenia kandydata miasta Gliwice na sta-
nowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
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zowanym zarządzeniu z dnia 5.12.2013  

r. w żadnym miejscu nie znajduje się punkt 

(wyjątek), który wskazywałby na przyznane 

radzie miasta kompetencje w zakresie pra-

wa wyznaczania reprezentantów gminy  

do organów spółek zgodnie z art. 6 ust. 1 

ustawy antykorupcyjnej41. Wnioski w tej 

sprawie wydają się być oczywiste i zrozu-

miałe.  

Z treści przedmiotowego zarządze-

nia można sądzić, że dokonano radykalnej 

zmiany poglądów oraz zweryfikowano 

wcześniejsze procedury uznając, iż były one 

nieprawidłowe. Zastanawiając się nad pyta-

niem: co było impulsem sprawczym i dla-

czego tak się stało akurat w tym czasie  

(po tylu latach), prawdopodobnie jedną  

z istotnych przesłanek była zapowiedź 

przeprowadzenia kontroli przez NIK  

na początku 2014 r. Wdrożenie nowych 

zasad z pewnością może być również rozpa-

trywane w aspekcie możliwych wyjaśnień, 

że władze miasta dostrzegając ewidentne 

                                                            
41 Można natomiast zauważyć, że art. 6 ust.  
l ustawy antykorupcyjnej posługuje się pojęciem 
zakazu zajmowania stanowisk w organach spó-
łek, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy,  
a więc dotyczy nie tylko członków rad nad-
zorczych, ale też zarządu. Art. 6 ust. 1: Zakaz 
zajmowania stanowisk w organach spółek,  
o którym mowa w art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób 
wymienionych w art. 2 pkt 1, 2 i 6–10, o ile zostały 
zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce 
prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne 
państwowe osoby prawne, spółki, w których 
udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału 
zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki  
samorządu terytorialnego, ich związki lub inne 
osoby prawne jednostek samorządu terytorialne-
go; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do więcej 
niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem 
podmiotów zgłaszających te osoby. 

przypadki łamania prawa i dysfunkcje nad-

zoru właścicielskiego podjęły stosowne 

środki naprawcze.  

Podsumowanie 

Zagadnienia związane z problema-

tyką nadzoru właścicielskiego nad spółkami 

prawa handlowego z udziałem samorządu 

terytorialnego obejmują swoim zakresem 

wiele aspektów i decyzji zarządczych, które 

muszą być rozpatrywane nie tylko na płasz-

czyźnie Kodeksu spółek handlowych, lecz 

wymagają znacznie szerszych analiz  

z uwzględnieniem dodatkowych przepi- 

sów zawartych w innych ustawach42. Przyj-

mując taką perspektywę badawczą postara-

no się omówić i szczegółowo wyjaśnić istot-

ne uwarunkowania organizacyjno-prawne  

dotyczące wybranego tematu związanego  

z wyznaczaniem prezydenta miasta do obję-

cia stanowiska w radzie nadzorczej spółki 

kapitałowej. Wydaje się, iż mając na uwadze 

standardy nadzoru korporacyjnego oraz 

paradygmaty zarządzania publicznego  

w administracji samorządowej, rozpatry-

wana tematyka jest ważna i przydatna  

zarówno z punktu widzenia teorii jak rów-

nież praktyki. Można sądzić, że przedsta-

wione w referacie rozważania przyczynią 

się do niwelowania luki poznawczej  

w przedmiotowym zakresie, zważywszy 

dodatkowo na fakt, że w literaturze przed-

                                                            
42 P. Kupis, Nadzór w komunalnych spółkach 
handlowych – uwagi na tle ustawy o gospodarce 
komunalnej oraz kodeksu spółek handlowych, 
„Samorząd Terytorialny” nr 6/2013, s. 37–47. 
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miotu brakuje kompleksowych analiz  

poświęconych temu zagadnieniu. 

Podsumowując przeprowadzone 

badania można powiedzieć, że jednostki 

samorządu terytorialnego wykonują swoje 

zadania za pośrednictwem organów stano-

wiących i wykonawczych zgodnie z regula-

cją wynikającą  wprost z art. 169 ust. 1 Kon-

stytucji RP. Uszczegółowieniem zasady  

wyrażonej w Konstytucji RP jest przepis art. 

15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,  

z którego wynika, że rada gminy jest orga-

nem stanowiącym i kontrolnym oraz prze-

pis art. 26 ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, 

że organem wykonawczym jest wójt. Wła-

śnie to rozdzielenie funkcji realizowanych 

przez organy gminy w praktyce oznacza,  

że niedozwolone jest wkraczanie w każdą  

z tych sfer bez wyraźnego upoważnienia 

ustawowego. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 

ustawy o samorządzie gminnym organem 

właściwym do gospodarowania mieniem 

komunalnym prezydent i to on w myśl art. 

46 cytowanej ustawy składa jednoosobowo 

oświadczenie woli w imieniu gminy  

w zakresie zarządu mieniem albo działający 

na podstawie jego upoważnienia zastępca 

prezydenta. Wobec powyższego wszystkie 

decyzje w sprawie wyznaczenia (zgłaszania) 

reprezentantów miasta do rad nadzorczych 

spółek kapitałowych powinny być dokony-

wane w formie zarządzenia wydanego przez 

upoważniony do tego organ wykonawczy 

(tj. prezydenta miasta), na podstawie praw-

nej art. 30 ust. 2 pkt 3 u.s.g., jak również 

muszą być udostępniane w BIP. 

Zasiadanie prezydenta miasta  

w radzie nadzorczej spółki z udziałem kapi-

tałowym danej j.s.t. nie jest prawnie zabro-

nione, niemniej jednak zawsze może wzbu-

dzać uzasadnione kontrowersje i zastrzeże-

nia od strony etyczno-moralnej (przestrze-

gania określonych zasad postępowania). 

Prezydent miasta otrzymuje bowiem wyna-

grodzenie za wypełnianie swoich ustawo-

wych obowiązków, do których zalicza się 

nadzór nad gospodarką mieniem komunal-

nym. Z racji zajmowanego stanowiska  

reprezentuje on w podległych spółkach  

interesy majątkowe miasta – wykonuje  

zadania z tytułu nadzoru właścicielskiego – 

a zatem trudno jest uznać za racjonalnie 

uzasadnione, aby dodatkowo angażował się 

w działalność rady nadzorczej spółki dla 

zapewnienia sobie kolejnego źródła docho-

du. Łączenie funkcji prezydenta miasta  

z zajmowaniem stanowiska w radzie nad-

zorczej spółki może być rozpatrywane  

poprzez pryzmat podejmowania dodatko-

wych zajęć, które podważają zaufanie  

wyborców do organów władzy publicznej.  

Na zakończenie trzeba dodać,  

że decyzje w zakresie wyznaczania człon-

ków rad nadzorczych są wyłącznie pierw-

szym ogniwem złożonego procesu, na który 

składają się celowo przemyślane i świado-

mie podejmowane działania związane  

z przejmowaniem władzy i kontroli nad 

finansami spółek przez wąskie grono  

wybranych beneficjentów. To bowiem  

od formalnej decyzji osób powołanych  

do rady nadzorczej bezpośrednio zależy 
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wybór składu członków zarządu, którzy 

uzyskują bardzo ważne uprawnienia  

do zarządzania sprawami majątkowymi 

danego podmiotu. 

 

Dr Waldemar Walczak, adiunkt, Uniwersy-

tet Łódzki 

 

Appointing the mayor of city to supervi-

sory board of company 

Key words: mayor of city, supervisory 

board, corporate governance, statutory reg-

ulations, legal aspects,  managerial decisions 

Summary 

In the article were discussed issues 

concerning statutory regulations having 

significant importance for the processes of 

appointing the mayor of city to supervisory 

board of companies with the capital contri-

bution of self-government units. 

The author concentrates on identify-

ing and discussing the key problems related 

with organizational and legal aspects  

of decision-making processes. Fragmentary 

research issues are supposed to answer 

fundamental questions: which organ of the 

commune is authorized to make these deci-

sions and in what form they should  

be in taken. Analyzing the chosen problems, 

theoretical deliberations as well as exam-

ples from the practice were presented.  
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Reforma sądownictwa administracyjnego – kontrola sądowa  

organu administracji – rozpatrzenie problemu ze szczególnym 

uwzględnieniem ekonomiki procesowej  

i efektywności działania sądów 

Tomasz Skuza 

 

Autor podjął próbę dokonania prze-

glądu zamierzeń dotyczących regulacji  

z zakresu postępowania sądowoadministra-

cyjnego. Artykuł jest owocem zaintereso-

wania problematyką reformy sądownictwa 

administracyjnego podjętej w celu uzyska-

nia większej efektywności działania sądów  

i usprawnienia procesu administrowania. 

Przedstawione zostały jedynie wybrane 

zagadnienia z tego zakresu. 

The author has attempted to review 

the intentions about regulation in the field 

of law of administrative judiciary. The arti-

cle in its scope concerns the regulation  

of reform of administrative justice which 

was made to receive an increased efficiency 

in court activity and to improve an adminis-

trative process. In the article were present-

ed only some of the issues of this range. 

Projekt reformy sądownictwa admi-

nistracyjnego, który został 10.07.2013 

przekazany przez Prezydenta RP do sekre-

tariatu Marszałka Sejmu zawiera intersujące 

z punktu widzenia praktyki działania sądów 

administracyjnych zmiany. Projekt ustawy 

„o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi” jest  

odpowiedzią i rezultatem toczącej się  

od prawie 12 lat dyskusji, która rozgorzała 

po uchwaleniu przez Ustawodawcę ustawy 

Prawo o postępowaniu przed sądami admi-

nistracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r  

(dalej nazywana p.p.s.a – przyp. autora)1, 

stanowiąc także w pewnym stopniu jej  

rezultat. U.p.p.s.a. miała na celu doprowa-

dzenie do wykonania postanowień art. 236 

ust. 2 Konstytucji RP, tzn. przed upływem  

5 lat od uchwalenia Konstytucji RP wpro-

wadzenie do obrotu prawnego ustaw doty-

czących art. 176 ust. 1 Konstytucji w zakre-

sie obejmującym postępowanie przed  

sądami administracyjnymi. Artykuł ten sta-

tuował postępowanie przed sądami jako 

dwuinstancyjne i tak też powinno być pro-

wadzone, aby zapewnić odpowiednie wyko-

nywanie prawa do sądu i właściwe spra-

wowanie wymiaru sprawiedliwości. Zakres 

zadań sądów administracyjnych dopełniało 

unormowanie art.184 Konstytucji RP. Sądy 

administracyjne zgodnie z ustawą miały 

sprawować kontrolę administracji w trybie 

przewidzianym Konstytucją RP, a nie reali-

zować zadania przewidziane i wynikające  

z działalności administracji publicznej. Róż-

nicę między kontrolą a realizacją zadań prof. 

Roman Hauser określił jako bardzo wyraźną 

i zauważył przy rozpatrywaniu założeń  

reformy sądownictwa administracyjnego,  

                                                            
1 Tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 270 
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że powinna owa wyraźna różnica być 

uwzględniona w procesie projektowania  

i uchwalania kolejnych przepisów normują-

cych ustrój, właściwość oraz postępowanie 

przed sądami administracyjnymi2. 

Jednak mowa o „wyraźnej” różnicy  

i rozdzieleniu zadań administracji i wyko-

nywania władztwa administracyjnego  

od sprawujących nad nimi kontrolę sądów 

administracyjnych była w latach 90. ubie-

głego wieku. Obecnie nie można już tak zde-

cydowanie oddzielić od siebie obszarów 

działania sądów i administracji. Nie chodzi 

oczywiście o zastępowanie, czy wyko-

nywanie zadań organów administracji przez 

sądy administracyjne, ale o zauważenie,  

że w obliczu zmieniających się realiów życia 

społeczeństwa nie można pozwalać na funk-

cjonowanie administracji w oderwaniu  

od zasad zdrowego rozsądku. Należy tu za-

uważyć, że organy administracji nie prze-

staną być odpowiedzialne za administrowa-

nie. Jednocześnie koniecznym jest rozsze-

rzenie dotychczas ograniczonych, wyjątko-

wo dopuszczanych sytuacji niejako „zała-

twiania” sprawy administracyjnej przez sąd, 

który organu administracji zastępować nie 

może, bo nie jest do tego powołany  

i co do zasady nie powinien także wydawać 

końcowego rozstrzygnięcia w sprawie3.  

W trakcie dyskusji prowadzonej przed 

uchwaleniem ustawy o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi przedstawiciele 

doktryny oraz sędziów NSA (Naczelny Sąd 
                                                            
2.R. Hauser: Założenia reformy sądownictwa 
administracyjnego, PiP nr 12/1999, s.21. 
3 Tamże, s. 22. 

Administracyjny – przyp. autora) w trakcie 

takich zebrań i dyskusji jak konferencja  

w Popowie odbywająca się w październiku 

1999 roku doszli do wniosku , że sąd admi-

nistracyjny powinien sprawować kontrolę 

administracji. Problemem było określenie 

zakresu tejże kontroli, a co za tym idzie  

zapewnienie obywatelom skutecznie reali-

zowanego prawa do sądu. NSA przeprowa-

dzając kontrolę wydawanych aktów admini-

stracji, sprawdzając przebieg postępowania, 

poprawność procedury działania organu  

w sposób wystarczający uczestniczył  

w kształtowaniu poprawnego procesu  

postępowania administracyjnego4.  

Pojawia się jednak pytanie, czy spo-

sób, który był „wystarczający” 15 lat temu, 

jest „wystarczający” także dziś chociażby  

w świetle wymagań stawianych krajom 

członkowskim Unii Europejskiej przez  

Europejski Komitet Współpracy Prawnej 

Rady Europy (dalej zwany Komitetem – 

przyp. autora). Według Komitetu jednym  

z czterech podstawowych składników pra-

wa do sądu jest efektywność udzielanej 

ochrony. Do grupy owych składników zali-

czone zostały także niezawisłość i bezstron-

ność sądu; rzetelność i rozsądny czas postę-

powania; i wreszcie uczciwość i publiczny 

charakter rozprawy, na której rozpatrujemy 

spór między obywatelem a administracją.5 

Pojęcie efektywnej kontroli sądowej zostało 

                                                            
4 R. Hauser: Założenia reformy (…), s.25. 
5 Zob. Principles of Administrative Law Concern-
ing the Relations Between Administrative  
Authorities and Private Persons, Strasbourg 
1996, s.29. 
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tutaj powiązane z wyposażeniem sądu  

w środki ochrony jednostki, do pozbawienia 

zaskarżonego aktu mocy prawnej włącznie. 

Sąd pozbawiając taki akt mocy prawnej 

miałby przekazać sprawę administracyjną 

do ponownego rozpoznania organowi  

administracji. Tutaj kończy się rola sądu,  

a przynajmniej do powstania projektu  

nowelizacji p.p.s.a. kończyła. Problemem 

jest bowiem nie tyle dokonanie oceny  

i przekazanie do powtórnego rozpatrzenia, 

co sprawienie aby organ do wytycznych 

sądu się zastosował oraz w sposób szybki  

i pełny wykonał wyrok. Dopiero w takiej 

sytuacji moglibyśmy mówić o efektywnej 

kontroli sądowej rozstrzygnięcia admini-

stracji. Jednak co zauważył prof. Zbigniew 

Kmieciak efektywność ochrony nie jest trak-

towana w orzecznictwie polskiego Trybuna-

łu Konstytucyjnego jako składnik prawa  

do sądu, a jedynie w opracowaniach doty-

czących tego zagadnienia sygnalizuje się,  

że może być kwalifikowana jako pochodna 

tego prawa6. Sądowa kontrola administracji 

powinna poza usuwaniem z obrotu prawne-

go wadliwego aktu i udzielaniem instrukcji 

wiążącej organ administracji przy wydawa-

niu nowego rozstrzygnięcia, zapewniać jed-

nostce poczucie ochrony i prowadzić  

do zakończenia ostatecznie postępowania. 

Rozmaite propozycje modyfikacji stosowa-

nego od II poł. XIX wieku systemu kasacyj-

nego wykształconego w Monarchii Habs-

                                                            
6 A. Kubiak: Konstytucyjna zasada prawa do sądu 
w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyj-
nego, Łódź 2006, s.70-71. 

burskiej wysuwane są już od lat7. Jeśli  

traktujemy sąd, jako organ mający rozpo-

znać sprawę w sposób pełny, uznajemy  

go za „ciało o pełnej jurysdykcji” to właści-

wym jest zapewnienie mu pełnej i niepodle-

gającej kwestionowaniu realizacji zapadłych 

orzeczeń8. Wątpliwa realizacja orzeczeń 

sądowych była zmorą już w realiach Polski 

międzywojennej. W. Swaczyn przypomniał, 

iż społeczeństwo było świadome owej nie-

skuteczności9, a prawnicy także i wtedy 

szukali sposobów wyjścia z sytuacji. Jednak 

wszelkie pomysły i działania zostały  

zatrzymane przez II Wojnę Światową,  

a kompletnemu zapomnieniu uległy w okre-

sie powojennego marazmu państwa zależ-

nego od ZSSR. 

Przyszedł czas wspomniany w Kon-

stytucji RP. Prawodawca miał przed 

17.X.2002 uchwalić ustawy wprowadzające 

w życie wymieniony już art.176 ust 1. Kon-

stytucji RP. Rozpoczęła się nowa, właściwie 

stara debata o możliwych formach regulacji 

dotyczącej postępowania przed sądami  

administracyjnymi. Prof. T. Woś zauważył 

wówczas, że istotne będzie zapewnienie 

takiej formy dla nowej regulacji, aby nie 

wydłużyła ona, wbrew obowiązującym już 

wówczas w Europie standardom, postepo-

wania przed sądem. Dotychczas postępo-

                                                            
7 S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, 
Warszawa 1946, s.198. 
8 A. Wasilewski: Pojęcie „sądu” w prawie polskim 
i w świetle standardów europejskich, „Przegląd 
Sądowy” nr 11-12/2002, s.9-10. 
9 W. Sawczyn: Środki dyscyplinowania admini-
stracji publicznej w prawie o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi, Warszawa 
2010, s.60. 
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wanie przed NSA do najkrótszych nie nale-

żało, a wprowadzając  konstytucyjną dwuin-

stancyjność postępowania administracyjne-

go należało się liczyć z wydłużeniem postę-

powania. Profesor postulował aby nową 

ustawę skonstruować w taki sposób, aby 

mimo wszystko „oczekiwanie było maksy-

malnie skrócone”. W przeciwnym razie,  

co zresztą nastąpiło i stało się przyczyną 

obecnie proponowanej nowelizacji, przewi-

dywał realny kryzys skuteczności a zatem  

i efektywności sądownictwa administracyj-

nego.10 Maksymalne uproszczenie spraw 

drobnych i prostych11 miało w ocenie profe-

sorów12 „wyeliminować archaiczne proce-

dury, które nie przynosiły pożytecznych 

efektów”13. Godne uwagi jest dostrzeżenie, 

iż już na etapie projektu zrezygnowano  

z uzupełnienia dwuinstancyjnego postępo-

wania administracyjnego o dwie instancje 

sądowoadministracyjne. Uznano bowiem 

czterokrotne rozpoznawanie sprawy admi-

nistracyjnej za wysoce niecelowe, a przy 

utrzymaniu zaskarżalności dostrzeżono  

w Raporcie ISP (Instytut Spraw Publicznych 

– przyp.autora) realnego niebezpieczeństwa 

wystąpienia chronicznych zatorów. Wysoce 

uprawdopodobnionym byłoby pewnego 

rodzaju przejście dwuletniego okresu ocze-

                                                            
10 T. Woś: Reforma sądownictwa administracyj-
nego- projekty dalekie od ideału, PiP, nr7/2001, 
s.33-40. 
11 Z. Kmieciak i M. Stahl: Jaki model sądownictwa 
administracyjnego”, Samorząd Terytorialny  
z. 6/1999, s.6. 
12 Chodzi o M. Stahl i Z. Kmieciak (przyp. autora) 
13 Z. Kmieciak: Postępowanie administracyjne  
w świetle standardów europejskich, Warszawa 
1997, s. 236-238. 

kiwania na rozpoznanie skargi w NSA  

na pozostałe instancje a nawet jego wydłu-

żenie. Oczywiście okres ten nie dotyczyłby, 

co zauważył prof. Woś spraw dotyczących 

odrzucenia skargi, umorzenia postępowania 

wskutek cofnięcia skargi. W takiej sytuacji 

trudno byłoby mówić o jakiejkolwiek efek-

tywności sądownictwa administracyjnego. 

14Korzystnym wydawało się zatem już wte-

dy wyposażenie sądów poszczególnych  

instancji w uprawnienie orzekania meryto-

rycznego obok tych kasacyjnych. W toku 

prac nad u.p.p.s.a uchwaloną ostatecznie  

w 2002 roku pojawiły się także pomysły 

trójszczeblowej struktury sądów admini-

stracyjnych, które jednak nie znalazły  

akceptacji większości przedstawicieli dok-

tryny15. Zarówno sędziowie W. Chrościelew-

ski jak i J.P. Tarno zauważyli, że głównym 

zagrożeniem w systemie dwuinstancyjnego 

postępowania administracyjnego i dwóch 

instancji sądowych jest zakończenie postę-

powania w II instancji wyrokiem kasacyj-

nym i powrotem sprawy do I instancji,  

czyli uwikłanie zarówno obywatela jak  

i organu administracji w ustawiczną „spra-

wę w toku”. Takie zaś sprawy w prosty spo-

sób mogłyby w ocenie wymienionych  

sędziów 16 i prof. T. Wosia 17 doprowadzić 

do zatorów, często wieloletnich i kompro-

mitacji sądownictwa administracyjnego. 

                                                            
14 T. Woś: Reforma sądownictwa(…), s.35-40. 
15 W. Chrościelewski i J. P. Tarno: Trójszczeblo-
wy model sądownictwa administracyjnego  
a jednoinstancyjne postępowanie administracyj-
ne, PiP nr 5/1999, s.23-30. 
16 Tamże, s. 23-30. 
17 T. Woś: Reforma sądownictwa (…), s. 35-40. 
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Zamiast zatem realizowania zasad efektyw-

ności i ekonomiki procesu sądowoadmini-

stracyjnego ustawodawca wprowadził  

do obrotu regulację, która od początku mia-

ła więcej wad niż zalet. Na jej niekorzyść 

świadczy chociażby fakt, iż w ciągu tych 12 

lat była prawie 20-krotnie nowelizowana. 

W projekcie nowelizacji, którą pod-

pisał w lipcu bieżącego 2013 roku Prezy-

dent RP natrafiamy na następujące stwier-

dzenie: „ co do zasady dobrze funkcjonuje 

model orzekania kasacyjnego. Jednakże  

w wielu przypadkach można dostrzec  

potrzebę orzekania merytorycznego, tak aby 

wpłynąć na przyspieszenie finalnego roz-

strzygnięcia w sprawie”. Jeśli model kasa-

cyjny funkcjonuje dobrze i według autorów 

projektu, w przeciwieństwie do wyrażonych 

w pracach prof. Z. Kmieciaka18 („W świetle 

tych spostrzeżeń nie wytrzymuje próby 

krytyki teza o możliwości utrzymania  

w państwach europejskich jednolitego  

modelu jurysdykcji weryfikacyjnej, odpo-

wiadającej klasycznym wzorcom wypraco-

wanym w systemie austro- węgierskim 

(…)”) czy prof. Wosia19 stwierdzeń o wadli-

wości i archaiczności takiego modelu  

orzekania sądów administracyjnych, nie  

ma zagrożenia dla efektywności działania 

sądów, to jaką w istocie liczbę spraw okre-

ślają nieostrym przymiotnikiem „wiele”. 

                                                            
18 Z. Kmieciak: Efektywność sądowej kontroli 
administracji publicznej, PiP nr 11/2010, s.25-
38. 
19 T. Woś: Dwuinstancyjne sądownictwo admini-
stracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia 
sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, PiP nr 
8/2003, s.32. 

Dlaczego jedną z projektowanych zmian 

u.p.p.s.a jest umożliwienie wojewódz- 

kim sądom administracyjnym merytorycz-

nego orzekania w sentencji wyroku 

uwzględniającego skargę o sposobie zała-

twienia sprawy przez organ oraz zwiększe-

nie możliwości reformatoryjnego orzekania 

przez NSA? Takie zmiany świadczą o słabo-

ści obecnego systemu pracy w sądach admi-

nistracyjnych, które to słabości były już 

wskazywane. Prof. Kmieciak poddając kry-

tyce system austro- węgierski w istocie 

wskazywał błędy w funkcjonowaniu także 

systemu krajowego. Jeśli prace nad reformą 

sądownictwa administracyjnego rozpoczęły 

się w roku 1996 wraz z powołaniem przez 

Prezesa NSA zespołu składającego się  

z wybitnych przedstawicieli nauki prawa  

i sędziów NSA to dlaczego w 2002 roku czyli 

po 8 latach prac i dyskusji nie zwrócono 

uwagi na postulaty, które już w okresie 

międzywojennym wysuwali przedstawiciele 

polskiej nauki prawa20. Jest obecnie oczywi-

stym, że wprowadzony model kasacyjnego 

sądownictwa administracyjnego nie przy-

nosi oczekiwanych rezultatów i w sposób 

niewystarczający wypełnia zadania przewi-

dziane dla sądów oraz zapewnia obywate-

lom realizację prawa do sądu.  

Zmiana dodająca art. 145a u.p.p.s.a , 

który zawiera uprawnienie do merytorycz-

nego orzekania sądu administracyjnego, 

wskazania organowi sposobu załatwienia 

sprawy lub nawet docelowego rozstrzygnię-

                                                            
20 J. S. Langrod: Kontorla administracji. Sudja, 
Warszawa – Kraków 1929, s. 160 i n. 
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cia, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami 

sprawy, sprawia, że los jednostki znajdują-

cej się w machnie administracyjnej i sądo-

woadministracyjnej przestanie przypomi-

nać los „piłeczki ping-pongowej”; tj. prze-

stanie być wciąż odsyłaną sobie nawzajem 

przez sądy administracyjne i organy zajmu-

jące się jej sprawą. Obecnie obserwujemy 

często prognozowane przez T. Wosia21 wie-

lokrotne przechodzenie przez sprawę peł-

nego toku instancji. Dzieje się tak z uwagi  

na klincz między sądem a organem admini-

stracji, z którego nikt a już na pewno nie 

jednostka, która się w tym sporze znalazła, 

nie wychodzi zwycięska. Analiza praktyki 

orzeczniczej minionych 10 lat pracy sądow-

nictwa administracyjnego22 doprowadziła 

do zmiany stanowiska w kwestii meryto-

rycznego orzekania sądów administracyj-

nych. Postulowane już w związku z pracami 

nad poprzednim projektem zmiany dotyczą-

ce tej kwestii zostały wprowadzone. Sąd, 

który ma stać na straży ochrony oraz reali-

zacji praw i wolności jednostki, dostał  

odpowiednie narzędzie do pełnienia swej 

przewidzianej w Konstytucji RP funkcji. Sąd 

jest a raczej powinien być, zgodnie z Konsty-

tucją RP, organem ostatecznie decydującym 

o wolnościach, prawach i obowiązkach jed-

nostki oraz czynić to szybko, i sprawnie 

                                                            
21 T. Woś: Reforma sądownictwa (…),s. 35-40. 
22 Uzasadnienie do Prezydenckiego Projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi, Warszawa 
10.07.2013. 

rozstrzygać w tych kwestiach.23 Pozwoli  

to na osiągnięcie efektywności w realizowa-

niu kwestii kontroli nad działalnością admi-

nistracji, bowiem przewlekłość w wykony-

waniu wyroków sądowych oraz takie ich 

wykonywanie, że nie są ostatecznie zgodne 

z intencjami sądu powoduje wpływanie  

do sądów kolejnych skarg, tym razem już 

najczęściej na działania administracji, które 

nazywamy bezczynnością administracyjną. 

Często jednak zdarza się, co zauważa prof.  

Z Kmieciak, że sądy udzielały wskazań, któ-

re były zbyt ogólne, nieprzystające do stanu 

faktycznego rozpoznanej sprawy, czy nawet 

„niewykonalne”24. Warto zatem byłoby  

odnaleźć jakieś granice dla sformalizowania 

treści instrukcji sądowych, tak aby może 

nawet nie na drodze regulacji ustawowej,  

a wypracowania odpowiedniej praktyki 

działania sądów tym zakresie, powstał  

odpowiedni wzorzec zaleceń dla admini-

stracji. Korzystając z wieloletniego doświad-

czenia i dorobku orzeczniczego sędziów 

można byłoby zapewne wypracować opty-

malne rozwiązanie w kwestii owych instru-

kcji dla organów administracji. T. Woś roz-

ważając kwestię owych instrukcji uznał  

powinny one być sformułowane jedno-

znacznie, w sposób niewymagający dalszych 

domysłów, czy interpretacji25. Prof. Kmie-

                                                            
23 W. Skrzydło: Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej – praktyczne komentarze, Łódź 2007, 
s.44-45. 
24 Wyrok NSA z 15.08.2010, II FSK 467/09 (nie-
publ.) – brak wskazań co do dalszego postępo-
wania stworzył jedynie „iluzję efektywności 
przeprowadzonej kontroli”. 
25 T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk,  
M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed 
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ciak zaproponował aby zastanowić się nad 

formą tych instrukcji ich gradacją, uczynie-

niem weryfikowalnymi, tak aby można było 

sprawdzić sposób wywiązania się organu  

z nałożonego nań obowiązku26. 

Wprowadzane zmiany w zakresie 

szczególnie art. 145a – merytoryczne orze-

kanie w przypadku kontroli decyzji i posta-

nowień administracyjnych, art. 179§2 – 

wprowadzenie uprawnień samokontrolnych 

sądu, czy wreszcie art. 30§2, art. 49§4, art. 

79§4, art. 128§2, art.234§4 dotyczące 

zwiększenia zakresu uprawnień referenda-

rzy sądowych wpłyną w sposób istotny na 

realizację celów stawianych w planowanej 

nowelizacji, czyli usprawnieniu, uproszcze-

niu i zapewnienia odpowiedniego tempa 

postępowania27. 

Ważnym jest aby instrumenty, które 

prawdopodobnie dostaną sądy administra-

cyjne trafiły do ludzi – sędziów, umiejących 

te uprawnienia wykorzystać. Postępujące 

uzależnienie jednostki od służb publicznych 

– administracji powoduje, że ochrona inte-

resów tej pierwszej musi być coraz bardziej 

zróżnicowana i skuteczna. Wzmagająca się 

zaś krytyka obecnego stanu prawnego,  

postępujących nawarstwień spraw w są-

dach28 spowodowana jest w głównej mierze 

                                                                                      
sądami administracyjnymi. Komentarz, Warsza-
wa 2009, s.624. 
26 Z. Kmieciak: Efektywność sądowej kontroli 
(…), s.25-38. 
27 Uzasadnienie do Prezydenckiego Projektu (…), 
Warszawa 10.07.2013. 
28 A. Skoczylas: Stan i obecne problemy sądow-
nictwa administracyjnego w Polsce (wybrane 
zagadnienia), „Przyszłość sądownictwa admini-
stracyjnego w Polsce z uwzględnieniem tenden-

obecnym niedostosowaniem narzędzi kon-

troli pracy administracji. Nowelizacja nie 

pociągnie za sobą dodatkowych kosztów dla 

budżetu państwa, a wręcz poprzez pozy-

tywne oddziaływanie jakie wywrze na efek-

tywność postępowania sądowoadministra-

cyjnego, poprzez skrócenie toku instancji  

i zapobieżenie kilkakrotnemu rozpatrywa-

niu jednej sprawy w toku instancji zdecy-

dowanie zmniejszy koszty własne zarówno 

administracji jak i sądów. Prawdopodobnie 

należy się spodziewać docelowego skróce-

nia i tak już krótkiego w systemie polskim 

okresu rozpatrywania sprawy administra-

cyjnej na poszczególnych szczeblach instan-

cji.29 Projektowane rozwiązania być może 

wyznaczą nowy trend w polskiej admini-

stracji otwierając przed jednostką drogę  

do słusznej administracji. Rozwiązanie takie 

niechybnie wpłynęłoby na postrzeganie 

polskiego ustawodawcy jako racjonalnego.30 

 

Tomasz Skuza, student IV roku na Wydzia-

le Prawa i Administracji Uniwersytetu  

Jagiellońskiego, seminarzysta prof. dr hab.  

T. Wosia w Katedrze Postępowania Admini-

stracyjnego; stypendysta stypendium  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 

2011/2012. 

 

                                                                                      
cji europejskich” Biuletyn RPO nr 75, Warszawa 
2012, s. 7-19. 
29 Tamże, s. 7-19. 
30 L. Leszczyński, Wybrane zagadnienia legislacji, 
Lublin 1993, s. 33-41. 
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Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej  

„Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo podatkowe” 

, która odbyła się 7-8 kwietnia 2014 roku w Łodzi 

Anna Osiewała, Irmina Miernicka 

 

W dniach 7-8 kwietnia 2014 roku 

odbyła się czwarta część cyklu konferencji 

„Prawo pracy w systemie prawa” organizo-

wanych przez Koło Naukowe Prawa Pracy1, 

działające przy Katedrze Prawa Pracy  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Łódzkiego. Tegoroczna edycja nosiła 

tytuł „Prawo pracy a prawo podatkowe”. 

Konferencja miała ukazać bliskie związki 

między tymi gałęziami prawa, a także skło-

nić do dyskusji i refleksji o cienkiej granicy 

między nimi. Całe wydarzenie zostało zaini-

cjowane przez profesora Zbigniewa Góra-

la2 oraz Opiekuna Naukowego KNPP –  

dr Ewę Staszewską3. Konferencja cieszyła 

się dużym zainteresowaniem wśród specja-

listów zarówno z zakresu prawa pracy, jak  

i prawa podatkowego, o czym świadczy  

duża ilość zgłoszeń z całej Polski i zaintere-

sowanie uczestnictwem w tym wydarzeniu 

także gości z zagranicy. 

Konferencję otworzyła mgr Barba-

ra Muszyńska4 wraz z Jego Magnificencją 

Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego Pro-

fesorem Zwyczajnym Doktorem Habili-

                                                            
1 Dalej KNPP. 
2 Kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
3 Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu 
Łódzkiego. 
4 Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwer-
sytetu Łódzkiego. 

towanym Włodzimierzem Nykielem5 oraz 

Prorektorem Profesorem Zwyczajnym 

Doktorem Habilitowanym Zbigniewem 

Góralem. Wskazano wtedy na fakt, iż grani-

ce między poszczególnymi dziedzinami 

prawa są nieostre – poszczególne gałęzie 

przenikają się i ważne jest, by starać się 

znaleźć ich miejsce w systemie prawa, nie 

zapominając przy tym o ich wzajemnym 

oddziaływaniu.  

Pierwszy panel rozpoczął się refera-

tem mgra Michała Koniecznego z Uniwer-

sytetu Łódzkiego zatytułowanym „Odszko-

dowanie z tytułu zakazu konkurencji  

a konieczność uiszczenia podatku docho-

dowego”. Umowa o zakazie konkurencji 

zawierana między pracodawcą i pracowni-

kiem wskazuje okres obowiązywania zaka-

zu oraz wysokość odszkodowania należnego 

pracownikowi od pracodawcy. Taka regula-

cja jest konieczna, ponieważ na podstawie 

owej umowy pracownik nie może prowa-

dzić działalności konkurencyjnej wobec 

pracodawcy lub świadczyć pracy w ramach 

stosunku pracy lub na innej podstawie  

na rzecz podmiotu prowadzącego taką dzia-

łalność. Problem prawny stanowi kwestia 

stwierdzenia, czy wspomniane odszkodo-

wanie można uznać za koszty uzyskania 

                                                            
5 Kierownik Katedry Prawa Podatkowego Uni-
wersytetu Łódzkiego. 
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przychodu, o których mowa w art. 22 ust.  

1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych6. Mgr Konieczny podkreślił,  

iż przepisy nie uzależniają naliczania kosz-

tów uzyskania przychodu od faktu świad-

czenia pracy w chwili uzyskiwania przycho-

du, lecz od samego faktu uzyskiwania przy-

chodów ze źródła stosunku pracy, więc  

w konsekwencji wypłatę odszkodowania  

z umowy o zakazie konkurencji należy trak-

tować jako koszt uzyskania przychodu  

ze stosunku pracy, pomimo tego, iż zostanie 

ono wypłacone dopiero po zakończeniu tego 

stosunku. 

Kolejny referat wygłosiła Sylwia  

Łazuk7 z Uniwersytetu w Białymstoku. Jej 

referat nosił tytuł „Wynagrodzenia i inne 

świadczenia ze stosunku pracy – analiza  

na gruncie prawa pracy i prawa podatko-

wego”. Prelegentka na początku omówiła  

poszczególne elementy konstrukcyjne  

wynagrodzenia za pracę, podkreślając,  

że pracownik może nabyć niektóre składni-

ki wynagrodzenia tylko, gdy spełni konkret-

ne przesłanki. Sylwia Łazuk zauważyła tak-

że, iż niektóre tak samo nazywające się 

świadczenia mogą przyjmować różną postać 

– czasem będą stanowić składnik wynagro-

dzenia, ale mogą mieć miejsce również  

sytuacje, kiedy to będą stanowić świadcze-

nie na rzecz pracownika od pracodawcy. 

Podczas tego wystąpienia autorka przyjrza-

                                                            
6 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku  
dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991,  
Nr 80, poz. 350, 
7 Prezes Koła Naukowego Prawa Pracy  
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymsto-
ku. 

ła się definicji podlegającego opodatkowa-

niu przychodu ze stosunku pracy. Ponieważ 

jest to kwestia dość złożona, prelegentka 

wskazała, które składniki wynagrodzenia 

pracownika podlegają opodatkowaniu,  

a które nie. 

Później uczestnicy konferencji mogli 

posłuchać wystąpienia Prezesa Studenckie-

go Koła Naukowego Prawa Podatkowego  

na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie – Tomasza Woźniaka. Nosiło 

ono tytuł „Opodatkowanie świadczeń finan-

sowanych z Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych”. Najpierw prelegent zapo-

znał słuchaczy z celami i zadaniami, jakie 

spełniają Zakładowe Fundusze Świadczeń 

Socjalnych, a następnie wnikliwie omówił 

warunki zwolnienia z opodatkowania  

podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

(a także składek ZUS), otrzymywanych 

przez pracownika świadczeń rzeczowych  

i pieniężnych, finansowanych z Zakładowe-

go Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tomasz 

Woźniak wskazał najpopularniejsze błędy 

przy wykorzystywaniu otrzymanych świad-

czeń, a także wskazał, jak można uniknąć 

sankcji, które może nakładać kontrolująca 

fundusze Państwowa Inspekcja Pracy. Oka-

zuje się, że najczęściej spotykane nieprawi-

dłowości to uzależnianie przyznania świad-

czenia od stażu czy oceny pracy bądź finan-

sowanie ze środków funduszu szkoleń, 

ubezpieczeń, a nawet okolicznościowych 

prezentów. 
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Jako ostatnia w pierwszym panelu 

referat wygłosiła mgr Anna Piszczek8  

z Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka 

omówiła kwestię samozatrudnienia w pra-

wie pracy i prawie podatkowym. Już  

na samym początku podkreśliła, że samoza-

trudnienie nie jest terminem prawnym,  

w konsekwencji dokładnie wyjaśniła to po-

jęcie. Zwróciła również uwagę na linię 

orzecznictwa oraz poglądy doktryny doty-

czące odróżniania samozatrudnienia  

od pracowniczych podstaw wykonywania 

pracy, a także od prowadzenia działalności 

gospodarczej przez innych jednoosobowych 

przedsiębiorców. W wystąpieniu nie zabra-

kło również analizy podatkowych skutków 

samozatrudnienia. 

Panel został zakończony meryto-

ryczną dyskusją. Uczestnicy konferencji 

zadawali prelegentom sporo interesujących 

pytań, dzięki czemu każdy mógł jeszcze raz 

wnikliwie przyjrzeć się poszczególnym  

zagadnieniom. 

Drugi panel otworzyło wystąpienie 

mgr Edyty Nurzyńskiej–Wereszczyńskiej9 

z Akademii Leona Koźmińskiego w Warsza-

wie zatytułowane „Dobrowolne nieodpłatne 

świadczenia pracodawcy na rzecz pracow-

nika – pytanie o ich miejsce i kwalifikację  

w prawie pracy i prawie podatkowym”.  

Prelegentka zauważyła, iż niektóre przepisy 

prawa podatkowego istotnie wpływają  

                                                            
8 Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwer-
sytetu Łódzkiego 
9 Wykładowca na studiach podyplomowych 
„Kadry i płace w prawie oraz praktyce" w Aka-
demii Leona Koźmińskiego w Warszawie 

na sytuację zarówno pracodawcy, jak i pra-

cownika. Najważniejszym punktem poru-

szonym przez mgr Edytę Nurzyńską-

Wereszczyńską była kwestia uznania  

za przychód ze stosunku pracy wartości 

dobrowolnych nieodpłatnych świadczeń 

pracodawcy na rzecz pracownika na gruncie 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz konsekwencje takiego  

rozumowania. Problematykę tę omówiła 

komentując orzecznictwo sądów oraz inter-

pretacje organów podatkowych. Jednocze-

śnie wskazała różnice w podejściu do tego 

problemu z punktu widzenia prawa pracy  

i prawa podatkowego. Otóż w prawie pracy 

owe świadczenia często są utożsamiane  

z świadczeniami, jakie pracodawca zapew-

nia pracownikom w ramach obowiązków 

ciążących na nim z mocy art. 16 Kodeksu 

pracy, na podstawie którego w miarę moż-

liwości ma zaspokajać socjalne, bytowe  

i kulturalne potrzeby pracowników. Jednak-

że przedstawiciele doktryny prawa podat-

kowego często zastanawiają się, czy wspo-

mniana kwalifikacja dobrowolnych nieod-

płatnych świadczeń jest słuszna, czy też 

może powinno się je umiejscowić wśród 

innych świadczeń, szczególnie mając  

na uwadze fakt, że umowa o pracę, będąc 

zobowiązaniem prawa pracy, posiada cechy 

tylko sobie właściwe, inne od zobowiązań 

prawa cywilnego. Podobne rozbieżności  

w poglądach dotyczą kwestii świadczeń 

pracodawcy na rzecz pracownika – proble-

matyczne jest uznanie ich charakteru  

za jednolity.  
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Następny referat nosił tytuł „Środki 

na podjęcie działalności gospodarczej jako 

forma aktywizacji bezrobotnych na rynku 

pracy – uwzględnienie aspektów prawa 

pracy i prawa podatkowego”, a wygłosili  

go Dominika Zielińska i Piotr Sekulski – 

studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy10 

wprowadza wiele interesujących rozwiązań 

mających na celu wzrost aktywności gospo-

darczej obywateli, a w szczególności pomoc 

tym, którzy nie mogliby rozpocząć działal-

ności gospodarczej bez finansowego wspar-

cia. Prelegenci omówili problematykę dofi-

nansowania w postaci przyznania przez 

starostę jednorazowych środków dla bezro-

botnego na rozpoczęcie działalności gospo-

darczej –w szczególności skupili się  

na zasadach jego przyznawania, elementach 

składowych oraz wymaganiach ustawo-

wych. Krakowscy studenci przeanalizowali 

także kwestię zwolnień od podatku docho-

dowego od osób fizycznych w przypadku 

owych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej. Szczególnie ich uwagę zwrócił 

problem zaliczenia wydatków sfinansowa-

nych z dotacji na poczet kosztów uzyskania 

przychodu. Przeanalizowano efektywność 

omawianych instrumentów na konkretnych 

przykładach. 

Kolejny referat wygłosiła Ilona  

Radziwon – studentka z Uniwersytetu  

w Białymstoku. Prelegentka w wystąpieniu 

zatytułowanym „Praca na własny rachunek 

                                                            
10 Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm. 

w świetle prawa pracy i prawa podatkowe-

go” uzupełniła niejako wcześniejszy referat 

mgr Anny Piszczek, przytaczając liczne  

korzyści płynące z tej formy zatrudnienia. 

Prelegentka wyjaśniła zasady właściwe dla 

pozarolniczej działalności gospodarczej, 

rządzące kwestią opodatkowania usług 

świadczonych w warunkach samozatrud-

nienia, a także wskazała najczęstsze błędy 

tej grupy podatników oraz ich konsekwen-

cje. 

Następnie mgr Katarzyna Zwoliń-

ska11 z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosiła 

referat pod tytułem „Obowiązki podatkowe 

pracodawcy w związku z organizacją wyjaz-

du szkoleniowego oraz imprezy integracyj-

nej dla pracowników”. Prelegentka najpierw 

skupiła się na warunkach uznania wydat-

ków związanych z organizacją różnych  

wydarzeń biznesowych za koszty uzyskania 

przychodu pracodawcy. Poruszyła również 

podatkowe kwestie prowadzenia aktywnej 

polityki zatrudnienia, a także wyliczyła  

korzyści płynące z ułatwiania pracownikom 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

w formie organizacji szkoleń wewnętrznych. 

Podczas wystąpienia można też było usły-

szeć ciekawe uwagi dotyczące wagi wyjaz-

dów integracyjnych, które przede wszyst-

kim mogą poprawić komunikację w zespole 

pracowników oraz w konsekwencji zwięk-

szyć efektywność ich pracy. Następnie mgr 

Katarzyna Zwolińska poruszyła problem, 

kiedy pracodawca może odliczyć wysokość 

                                                            
11 Doktorantka w Katerze Prawa Pracy Uniwer-
sytetu Łódzkiego 
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kosztów uzyskania przychodu w postaci 

wydatków związanych z tymi przedsięwzię-

ciami od podstawy opodatkowania z ustawy 

o podatku dochodowym od osób praw-

nych12. 

Drugi panel zakończyła iście żywa 

dyskusja. Szczególnym zainteresowaniem 

cieszyły się kwestie związane z nieodpłat-

nymi świadczeniami na rzecz pracownika 

(przede wszystkim problem pakietów  

medycznych), a także efektywność dofinan-

sowań na rozpoczęcie działalności gospo-

darczej.  

Trzeci i ostatni panel tego dnia  

obrad rozpoczęło wystąpienie mgra Micha-

ła Rulewicza i mgra Mikołaja Dudy z Uni-

wersytetu Łódzkiego zatytułowane „Opo-

datkowanie tzw. umów śmieciowych a ela-

styczność zatrudnienia”. Prelegenci przed-

stawili, co należy rozumieć pod popularnym 

pojęciem umów śmieciowych, przytaczając 

przy tym poglądy doktryny. Następnie 

omówiono zalety prawno-podatkowe pły-

nące z zawierania takich umów oraz pod-

kreślono elastyczność, jaką dają one ich 

stronom. Nie zapomniano też o mniej  

korzystnych kwestiach. Na koniec przed-

stawiono badania rynkowe, według których 

odnotowano w ciągu ostatnich lat istotny 

wzrost popularności nietypowych form  

zatrudnienia. 

                                                            
12 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych, Dz. U. 1992  
nr 21 poz. 86 

Następnie głos zabrał mgr Maciej 

Zarzycki13 z Uniwersytetu Łódzkiego, peł-

niący w bieżącym roku akademickim funk-

cję Prezesa Koła Naukowego Prawa Konsty-

tucyjnego. Jego wystąpienie nosiło tytuł 

„Wpływ ciężarów fiskalnych ponoszonych 

przez osoby prowadzące działalność gospo-

darczą na rynek pracy – analiza porównaw-

cza sytuacji prawnej przedsiębiorców  

i rolników”. Jego wystąpienie było bardzo 

odważne, a w niektórych aspektach dość 

kontrowersyjne. Prelegent dokładnie omó-

wił różnice między prowadzeniem przed-

siębiorstwa i gospodarstwa rolnego, zasta-

nawiając się, czy duże uprzywilejowanie 

prawne rolników jest na pewno dobrym 

pomysłem i czy w obecnych czasach nie 

dyskryminuje zbytnio przedsiębiorców. 

Prelegent podkreślił, że jego zdaniem takie 

odmienne traktowanie wspomnianych  

grup społecznych prowadzi tak naprawdę  

do stagnacji gospodarki państwa. 

Pierwszego dnia konferencji ostatni 

referat wygłosił mgr Piotr Kapusta14  

z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego referat 

był o tyle interesujący, że dotyczył prawa 

krajowego innego państwa europejskiego – 

konkretnie tytuł brzmiał „Wolny od podatku 

dochodowego obowiązek pracodawcy zwro-

tu kosztów podróży służbowej w prawie 

niemieckim”. Prelegent podkreślił, że pra-

cownik musi ponosić szereg dodatkowych 

kosztów, jeśli wykonuje pracę poza jego 

                                                            
13 Doktorant w Katedrze Prawa Ubezpieczeń 
Społecznych i Polityki Społecznej 
14 Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
Uniwersytetu Wrocławskiego 
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stałym miejscem zatrudnienia – problema-

tyce tej przyjrzał się w ostatnim czasie nie-

miecki Bundestag, a 2014 r. przyniósł tam  

w tej kwestii sporo zmian. Mgr Piotr Kapu-

sta wyjaśnił pojęcie kosztów podróży służ-

bowej w prawie niemieckim oraz omówił 

poszczególne ich kategorie. W wystąpieniu 

zaznaczono silny związek prawa pracy  

z prawem podatkowym w Niemczech oraz 

podkreślono, iż wybrane zagadnienie sta-

nowi w ostatnim czasie doniosłe zagadnie-

nie wśród Polaków z nieograniczonym  

obowiązkiem podatkowym w Niemczech. 

Ostatni panel został zamknięty długą 

dyskusją. Najpierw poruszono kwestię 

słuszności używania pojęcia umów śmie-

ciowych, lecz szybko uwaga uczestników 

konferencji skupiła się na wystąpieniu mgra 

Maciej Zarzyckiego, dotyczącego porówna-

nia sytuacji prawnej przedsiębiorców i rol-

ników. Na auli znaleźli się zarówno zwolen-

nicy, jak i przeciwnicy odważnych tez prele-

genta. Niewątpliwie ta wymiana zdań skło-

niła wiele osób do głębszych przemyśleń  

na ten temat. 

Drugi dzień konferencji również 

przyniósł wiele ciekawych wystąpień  

i towarzyszących im pytań zadawanych 

przez słuchaczy. Tematyka referatów była 

bardzo zróżnicowana i dotyczyła proble-

mów praktycznych, z którymi można spo-

tkać się na co dzień. Podobnie jak w dniu 

poprzednim, wystąpienia zostały pogrupo-

wane w trzech panelach, po których prze-

widziany był czas na dyskusje. 

W pierwszej kolejności słuchacze  

i organizatorzy mieli przyjemność powitać 

dwie prelegentki z Uniwersytetu Wileńskie-

go, których obecność podniosła rangę całe-

go wydarzenia i nadała mu charakter mię-

dzynarodowy. Aurelija Černulytė15 przed-

stawiła referat pod tytułem: „Reduction  

of social benefits and their restoration pos-

sibilities during the economic crisis”.  

W swoim wystąpieniu skupiła się na ograni-

czeniach w sferze zabezpieczenia społecz-

nego na Litwie wywołanych przez kryzys 

ekonomiczny oraz ewentualnych możliwo-

ściach ich przywrócenia w obecnej sytuacji 

gospodarczej. Prelegentka zwróciła uwagę 

na fakt, iż rozwiązania przyjęte przez usta-

wodawstwo litewskie, redukujące świad-

czenia socjalne, były niezgodne z Konstytu-

cją Republiki Litewskiej. Co więcej, nie  

zostały do tej pory wprowadzone żadne 

skuteczne mechanizmy mające na celu  

rekompensatę wprowadzonych ograniczeń. 

Drugi referat wygłosiła Ieva Lap-

kauskaitė16. Temat jej wystąpienia brzmiał: 

„Duties of employers to pay taxes connected 

with imposition of workforce and ratio  

of shadow economy in Lithuania”. Prele-

gentka przedstawiła obecnym na konferen-

cji litewski system podatkowy oraz omówiła 

podatki ciążące na pracodawcach, związane 

z zatrudnianiem pracowników. Poruszyła 

również temat szarej strefy i zwróciła uwa-

gę na jej związek z wysokimi podatka- 

mi nakładanymi na pracodawców. Zda- 

                                                            
15 Studentka Uniwersytetu Wileńskiego 
16 Studentka Uniwersytetu Wileńskiego 
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niem referentki, nielegalne zatrudnienie  

to w chwili obecnej duży problem na Litwie, 

a pomimo tego nie są podejmowane żadne 

konkretne działania mogące go zniwelować. 

Pierwszy panel zamknęła Anna 

Osiewała17, której wystąpienie dotyczyło 

obowiązków pracodawcy jako płatnika  

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W swojej prelekcji, oprócz przedstawienia 

obowiązków wynikających z przepisów 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych18, poruszyła również kwestię 

odpowiedzialności pracodawcy za ich nie-

dopełnienie oraz możliwość ewentualnego 

jej wyłączenia. Omówiła także potencjalne 

sytuacje, w których pracodawca będzie  

ze swoich obowiązków zwolniony.  

Na koniec, prelegentka zwróciła uwagę  

na to, jak ważne jest dopełnianie formalno-

ści związanych z rozliczaniem podatku  

dochodowego od osób fizycznych. 

Po powyższych wystąpieniach nad-

szedł czas na zadawanie pytań prelegentom. 

Były one skierowane przede wszystkim  

do gości z zagranicy i dotyczyły praktycz-

nych aspektów poruszonych przez prele-

gentki tematów, takich jak stosowanie  

zamiast umów o pracę umów cywilnopraw-

nych czy też sposobów na poprawienie  

sytuacji na Litwie. Do Anny Osiewały zostało 

skierowane pytanie dotyczące tego, czy pra-

codawca jako płatnik składek w rzeczywi-

                                                            
17 Studentka Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes 
Koła Naukowego Prawa Pracy działającego przy 
Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego 
18 Ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, Dz. U. z 1991r.,  
Nr 80, poz. 350, dalej: u.p.d.o.f.  

stości nie uszczupla swojego majątku. Prele-

gentka zauważyła, iż pracodawca jest  

w takiej sytuacji jedynie pośrednikiem,  

a składki są uiszczane z majątku pracowni-

ka. 

Panel drugi rozpoczął mgr Maciej 

Borsiak19. Zainteresował on słuchaczy swo-

im wystąpieniem pod tytułem: „Opodatko-

wanie dochodu z wynagrodzenia za pracę  

a konstytucyjna zasada sprawiedliwości 

społecznej”. Prelegent omówił wpływ zasa-

dy sprawiedliwości społecznej określonej  

w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-

skiej20 na decyzje dotyczące opodatkowania 

wynagrodzenia podejmowane przez usta-

wodawcę. W jego ocenie, prawidłowe zdefi-

niowanie powyższej zasady przyczynia się 

do określenia poziomu optymalnych kosz-

tów ponoszonych przez członków danej 

wspólnoty, co może uchronić ją przed  

destabilizacją oraz pomóc w realizacji zadań 

państwa. 

Następnie głos zabrał Michał Kie-

drzynek21, który poruszył temat opodatko-

wania kontraktów menedżerskich w pol-

skim prawie podatkowym. W pierwszej  

kolejności zdefiniował pojęcie „kontrakt 

menedżerski” oraz zauważył, iż należy  

on do umów nienazwanych, w związku  

z czym to strony mają największy wpływ  

na jego treść. Jedynym ograniczeniem będą 

ogólne przepisy prawa cywilnego oraz  

                                                            
19 Doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego 
20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn.  
2 kwietnia 1997r. Dz. U. z 1997r. nr 78 poz. 483 
21 Student Uniwersytetu Wrocławskiego 
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zasady współżycia społecznego. Prelegent 

przedstawił również zalety płynące ze sto-

sowania kontraktów dla każdej z jego stron. 

Na zakończenie odniósł się do wątpliwości 

w zakresie obowiązków podatkowych zwią-

zanych z tego typu umowami, przywołując 

zarówno odpowiednie przepisy prawa  

cywilnego oraz podatkowego, jak i interpre-

tacje podatkowe oraz orzecznictwo.  

Ostatnią referentką drugiego panelu 

była mgr Irmina Miernicka22, której  

wystąpienie dotyczyło napiwków. Problem 

kwalifikacji tego typu świadczeń na gruncie 

przepisów Kodeksu pracy oraz kwestia ich 

opodatkowania podatkiem dochodowym  

od osób fizycznych pozostają nadal aktual-

ne, w szczególności w kontekście różnych 

sposobów rozliczania napiwków wprowa-

dzanych przez pracodawców. Na początku 

prelegentka omówiła charakter prawny 

napiwku stwierdzając, iż napiwek w kla-

sycznym rozumieniu nie może stanowić 

wynagrodzenia za pracę. Następnie przed-

stawiła stosowane przez organy podatkowe 

sposoby opodatkowania tego świadczenia 

podatkiem dochodowym oraz jego rozlicza-

nia. Zdaniem mgr Miernickiej obecne roz-

wiązania nie mogą się ostać w zderzeniu  

z rzeczywistością, dlatego też należałoby się 

zastanowić nad tym, czy opodatkowanie 

napiwków jest w ogóle konieczne.  

Drugi panel zamknęły pytania zgro-

madzonych słuchaczy. Dotyczyły one m.in. 

tego, czy konieczne jest wprowadzenie  

                                                            
22 Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwer-
sytetu Łódzkiego 

odrębnej regulacji dla kontraktów mene-

dżerskich, a jeśli tak, to czy powinny ona 

znaleźć się w przepisach prawa cywilnego, 

czy też prawa pracy. Zdaniem Michała Kie-

drzynka powinny one być przedmiotem 

regulacji prawa cywilnego ze względu  

na większą swobodę działania stron. Poru-

szona została również kwestia szerokiego 

rozumienia pojęcia „przychód ze stosunku 

pracy” przez organy podatkowe.  

Trzeci, a zarazem ostatni panel 

otworzyła mgr Karolina Szymorek23 swo-

im wystąpieniem pod tytułem: „Zachęty 

podatkowe związane z zatrudnieniem pra-

cowników w kontekście CSR”. Referentka 

rozpoczęła od przybliżenia słuchaczom kon-

cepcji Społecznej odpowiedzialności bizne-

su (z ang. CSR – Corporate Social Responsi-

bility). Zgodnie z tym podejściem, bycie  

odpowiedzialnym nie oznacza tylko speł-

niania przez przedsiębiorstwa wszystkich 

wymogów formalnych i prawnych, ale 

oprócz tego również zwiększone inwestycje 

m.in. w zasoby ludzkie oraz w ochronę śro-

dowiska. W ocenie mgr Szymorek, tego typu 

działania przyczyniają się do wzrostu inno-

wacyjności i konkurencyjności przedsię-

biorstw, a także do wzrostu konkurencyjno-

ści regionów, w których przedsiębiorstwa 

działają. Wydatki związane z CSR należy 

traktować raczej jako inwestycję i źródło 

innowacji, a nie jako koszt. W Polsce jednak 

tego typu działania nie są rozpowszechnio-

ne, a dostępne w prawie podatkowym ulgi  

                                                            
23 Doktorantka w Katedrze Prawa Pracy Uniwer-
sytetu Łódzkiego 
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i zwolnienia nie stanowią rzeczywistego 

wsparcia w kontekście rozwoju CSR  

w zakresie problemów gospodarczych, śro-

dowiskowych, pracowniczych i społecznych. 

Następnie swój referat wygłosiła 

mgr Aneta Nowak-Piechota24. Starała się 

ona udzielić odpowiedzi na pytanie, czy  

bonusy od pracodawcy są na pewno opła-

calne dla pracownika. Prelegentka zauważy-

ła, iż w obecnych czasach oferowanie  

pracownikom pozapłacowych świadczeń  

stało się powszechną formą ich motywacji.  

Do najbardziej popularnych bonusów należą 

m.in. pakiety medyczne, telefony, karty 

sportowe, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz finansowanie dojazdu do pra-

cy. Pracownicy chętnie korzystają z dodat-

kowych przywilejów, jednak z podatkowego 

punktu widzenia nie zawsze jest to dla nich 

korzystne ze względu na nieprecyzyjne  

w tym zakresie przepisy ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Bardzo 

trudna jest jednoznaczna kwalifikacja dane-

go świadczenia jako przychodu ze stosunku 

pracy oraz ustalenie jego wartości. Co wię-

cej, przyjęło się, że pracownik otrzymuje 

przychód z nieodpłatnego świadczenia, nie-

zależnie od tego, czy z danego bonusu rze-

czywiście skorzystał. 

Kolejny referat, dotyczący skutków 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez 

pracowników na gruncie prawa podatko-

wego, wygłosiła Aleksandra Pietras25. Pre-

legentka omówiła warunki, jakie muszą 
                                                            
24 Doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa 
Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego 
25 Studentka Uniwersytetu Łódzkiego 

zostać spełnione, aby świadczenie otrzy-

mywane przez pracownika od pracodawcy 

w związku ze szkoleniem zostało uznane  

za przychód ze stosunku pracy, który będzie 

podlegał zwolnieniu od podatku dochodo-

wego od osób fizycznych. W jej ocenie, naji-

stotniejsze znaczenie ma związek pomiędzy 

wydatkami poniesionymi na szkolenie pra-

cowników oraz ewentualną możliwością 

uzyskania z tego tytułu przychodu z prowa-

dzonej przez pracodawcę działalności, dla-

tego też każdy przypadek powinien być 

oceniany indywidualnie. 

Ostatni w tym dniu konferencji refe-

rat wygłosiła Anna Łabuzek26. Jego tematy-

ka wiązała się z wystąpieniami Aleksandry 

Pietras oraz mgr Anety Nowak-Piechoty  

i dotyczyła problematyki podatkowej przy-

chodu pracownika w postaci innych świad-

czeń. Prelegentka przytoczyła interpretacje 

organów podatkowych dotyczące definicji 

pojęcia „przychód ze stosunku pracy” i pod-

kreśliła, iż o zakwalifikowaniu danego 

świadczenia jako przychodu ze stosunku 

pracy decyduje to, czy może je otrzymać 

wyłącznie pracownik, czy również osoba 

niezwiązana stosunkiem pracy. Na zakoń-

czenie Anna Łabuzek przeanalizowała takie 

świadczenia jak m.in. zwrot kosztów dojaz-

du do pracy, kupony lunchowe oraz podno-

szenie kwalifikacji zawodowych.  

Po wystąpieniach nadszedł czas  

na dyskusję, która okazała się niezwykle 

burzliwa. Najwięcej emocji i pytań zrodziło 

wystąpienie mgr Anety Nowak-Piechoty,  

                                                            
26 Studentka Uniwersytetu Warszawskiego 
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a w szczególności kwestia otrzymywanych 

przez pracowników pakietów medycznych. 

Powstała wątpliwość, kiedy w takiej sytuacji 

po stronie pracownika powstaje przychód 

ze stosunku pracy. Zdaniem prelegentki 

dzieje się tak tylko w wypadku, gdy pra-

cownik z takiego świadczenia skorzysta, nie 

wystarcza samo postawienie świadczenia 

do dyspozycji. Takie rozumowanie nie  

do końca przekonało dr Katarzynę Serafin 

oraz dr Marcina Mielczarka - pracowników 

Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódz-

kiego. Zrodziło się kolejne pytanie o rozu-

mienie pojęcia „skorzystanie ze świadcze-

nia” – czy można określić, w którym  

dokładnie momencie ono zachodzi. Według 

mgr Anety Nowak-Piechoty chodzi konkret-

nie o udanie się do lekarza, a nie samo obję-

cie pracownika uprawnieniem do skorzy-

stania z leczenia. W związku z tym powstaje 

wątpliwość, jak określić wartość takiego 

świadczenia. Jeśli byłaby ona ustalana  

w oparciu o wartość konkretnego świadcze-

nia, z którego skorzystał pracownik, praco-

dawca musiałby zwrócić się do zakładu 

opieki zdrowotnej o udzielenie informacji,  

z jakich usług pracownik korzystał,  

co z kolei naruszałby jego prawo do pry-

watności. Prelegentka zaznaczyła jednak,  

iż pracownik zawsze ma prawo nie zgodzić 

się na objęcie go pakietem medycznym,  

ze względu na to, że jest to umowa zawiera-

na przez pracodawcę z zakładem opieki 

zdrowotnej na rzecz osoby trzeciej. 

Reasumując, czwarta już konferencja 

„Prawo pracy w systemie prawa. Prawo 

pracy a prawo podatkowe” okazała się suk-

cesem. Wydział Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Łódzkiego odwiedziła spora ilość 

prelegentów z innych miast oraz z zagrani-

cy. Wystąpienia były bardzo ciekawe, róż-

norodne oraz zachęcały do dyskusji. Spo-

tkanie pokazało, na jak wielu płaszczyznach 

prawo pracy przenika się z prawem podat-

kowym i jak duże są zależności pomiędzy 

tymi dwiema gałęziami prawa. Na tle tych 

dwóch dyscyplin prawniczych pojawia się 

wiele problemów i postulatów zmian.  

Wszystkie osoby zainteresowane 

poruszonymi tematami zachęcamy do prze-

czytania publikacji pokonferencyjnych  

w Monografii Koła Naukowego Prawa Pracy. 

W ciągu najbliższych miesięcy zostanie ona 

udostępniona m.in. na stronie internetowej 

Koła - http://knppwpia.uni.lodz.pl/. KNPP 

zaprasza również na kolejną konferencję  

z cyklu „Prawo pracy w systemie prawa”  

w przyszłym roku. 
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Nieprawidłowe wydatkowanie środków przy realizacji 

projektów unijnych 

Małgorzata Moczulska 

 
Wstęp 

Stwierdzenie nieprawidłowości  

w wykorzystaniu środków pochodzących  

z budżetu Unii Europejskiej zobowiązuje 

państwo członkowskie do podjęcia działań 

w celu nałożenia korekty finansowej,  

co oznacza dla beneficjenta zwrot części  

lub całości otrzymanego dofinansowania  

dla projektu. Powyższy pogląd znalazł  

odzwierciedlenie w stanowisku Trybunału 

Obrachunkowego, które zostało następnie 

skierowane do Komisji Europejskiej. Trybu-

nał podkreślił, iż istnieje konieczność podję-

cia czynności zmierzających do kontroli 

przestrzegania przez beneficjentów prawa 

zamówień publicznych tak, by uniknąć  

wystąpienia nieprawidłowości przy realiza-

cji projektów unijnych. Jednakże, aby można 

było wszcząć procedurę zwrotu środków 

musi wystąpić szkoda w rozumieniu art.  

2 pkt. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 

1083/2006. Zgodnie z powyższym przepi-

sem, nieprawidłowość to jakiekolwiek naru-

szenie przepisu prawa wspólnotowego  

wynikające z działania lub zaniechania 

podmiotu gospodarczego, które powoduje 

lub mogłoby spowodować szkodę w budże-

cie ogólnym Unii Europejskiej w drodze 

finansowania nieuzasadnionego wydatku  

z budżetu ogólnego. Dokonując analizy przy-

toczonej definicji, należy wskazać na trzy 

przesłanki w niej zawarte, których spełnie-

nie musi nastąpić kumulatywnie.  

Kryteria wystąpienia nieprawi-

dłowości  

Pierwsze kryterium dotyczy działal-

ności zindywidualizowanego podmiotu  

gospodarczego, którego działalność powo-

duje, bądź może spowodować nieuzasad-

niony wydatek. Definicja legalna podmiotu 

gospodarczego znajduje się w rozporządze-

niu Komisji WE nr 1828/2006 w art. 27 lit. 

a, i oznacza każdą osobę fizyczną, prawną 

lub inny podmiot biorący udział we wdra-

żaniu pomocy z Funduszy. Wyjątek stanowi 

państwo członkowskie podczas wykonywa-

nia uprawnień władzy publicznej.  

Drugim kryterium jest naruszenie, 

przez podmiot gospodarczy, prawa wspól-

notowego. Obejmuje ono, zgodnie z wykład-

nią Komisji Europejskiej oraz Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarówno 

prawo unijne, jak i prawo krajowe. Przyjęcie 

takiej rozszerzonej wykładni naruszenia 

prawa oznacza, iż do popełnienia nieprawi-

dłowości dochodzi zarówno wówczas, gdy 

zostaną naruszone przepisy prawa wspól-

notowego, jak i wtedy, gdy naruszenie doty-

czy przepisu krajowego. Mówiąc o przepi-

sach krajowych należy mieć na względzie 

regulacje ustanawiające wymogi związane  

z wydatkowaniem środków finansowych 
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budżetu Unii Europejskiej, przyjęte w obsza-

rach nieuregulowanych prawem unijnym 

lub ustanawiające wymogi bardziej rygory-

styczne od tych, które wynikają z przepisów 

prawa unijnego. Warto zauważyć, iż przyto-

czona definicja nieprawidłowości nie prze-

widuje gradacji naruszenia prawa, co w kon-

sekwencji oznacza, iż każde naruszenie 

prawa może być uznane za nieprawidło-

wość, pod warunkiem wystąpienia pozosta-

łych przesłanek.  

Ostatnim kryterium, jest wystą-

pienie szkody realnej lub potencjalnej  

w budżecie ogólnym Unii Europejskiej  

w drodze finansowania nieuzasadnionego 

wydatku z tego budżetu. Należy podkreślić, 

iż dla kwalifikacji nieprawidłowości nie  

ma znaczenia kwota nieprawidłowości, gdyż 

nie została ustalona minimalna kwota nie-

prawidłowości, jak również etap, na którym 

została ona wykryta. Stąd wystarczy sam 

fakt jej zaistnienia. Przepis art. 2 pkt 7 roz-

porządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie 

przewiduje, w przeciwieństwie do regulacji 

krajowego Kodeksu cywilnego, kwalifikacji 

działania beneficjenta w kategorii działania 

zawinionego bądź niezawinionego. Ponadto 

szkoda może mieć wymiar realny lub poten-

cjalny. Realna szkoda oznacza sytuację, gdy 

beneficjent przez swoje działanie lub zanie-

chanie dopuszcza się szkody związanej  

ze środkami z funduszy unijnych. Istotny  

w takim przypadku jest sam fakt wykorzy-

stania środków unijnych, to znaczy sfi-

nansowania nieuzasadnionego wydatku  

w wyniku otrzymanej refundacji lub zalicz-

ki. Natomiast szkoda potencjalna ma miej-

sce wówczas, gdy zostanie wykryte naru-

szenie przepisów prawa skutkujące wystą-

pieniem szkody, w wyniku czego nie uzyska 

on konkretnej transzy przewidzianej dla 

projektu. W takiej sytuacji instytucja zarzą-

dzająca ma zapobiegać sfinansowaniu wy-

datku objętego naruszeniem. 

Jednocześnie, w kwestii finansowa-

nia nieuzasadnionego wydatku z budżetu 

ogólnego Unii, warto wskazać pogląd przed-

stawiony przez Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej1 w sprawie Irlandia prze-

ciwko Komisji Europejskiej z 15.9.2005 r.  

nr C 199/03. Zgodnie z wywodem Trybuna-

łu nawet nieprawidłowości, które nie  

wywołują konkretnych skutków finanso-

wych mogą poważnie wpłynąć na finansowe 

interesy Unii oraz na poszanowanie prawa 

wspólnotowego, a zatem mogą uzasadniać 

zastosowanie korekty finansowej przez 

Komisję. Teza ta została również potwier-

dzona w wyroku TSUE z 21.12.2011  

r. w sprawie nr C-465/10, w którym wska-

zał, że (…) naruszenie przez beneficjenta 

subwencji z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego, będącego instytucją 

zamawiającą przepisów regulujących udzie-

lanie zamówień publicznych na usługi  

w celu wykonania subwencjonowanego 

działania, powoduje nieuzasadniony wyda-

tek, a tym samym szkodę dla budżetu Unii. 

Podsumowując powyższe rozważa-

nia, instytucja dokonujące analizy nieprawi-

dłowości, zawsze winna brać pod uwagę,  

                                                            
1 Dalej również: Trybunał oraz TSUE. 
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iż głównym jej zadaniem jest zapobieganie 

niewłaściwemu wydatkowaniu środków 

publicznych, przyznanych na realizację pro-

jektów współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych, a także o ile to możliwe  

odzyskiwanie ich. Stąd wykrycie naruszenia 

prawa prowadzi do powstania obowiązku 

stwierdzenia nieprawidłowości i w konse-

kwencji koniecznością odzyskania przez 

państwo członkowskie kwot wydatkowa-

nych nieprawidłowo. 

Obowiązek zwrotu w świetle  

art. 207 ust. 1 u.f.p. 

Przesłanki zwrotu środków, prze-

znaczonych na realizację programów finan-

sowanych z udziałem środków europej-

skich, uregulowane są w art. 207 ustawa  

o finansach publicznych2. W ust. 1 artykuł 

ten wskazuje na trzy sytuacje, których  

wystąpienie skutkuje zwrotem środków. 

Jest to wykorzystanie środków niezgodnie  

z przeznaczeniem (art. 207 ust. 1 pkt 1),  

z naruszeniem procedur (art. 207 ust. 1 pkt 

2) lub w nadmiernej wysokości (art. 207 ust. 

1 pkt 3). Przedmiotem niniejszego artykułu 

nie jest szczegółowa analiza powyższych 

przesłanek, stąd ograniczę się do przedsta-

wienia ich w zakresie niezbędnym, dla 

przedstawionej instytucji Taryfikatora. 

Wykorzystanie niezgodnie z prze-

znaczeniem następuje przez zapłatę za zrea-

lizowane zadanie, inne niż te, na które środ-

                                                            
2 Ustawa z 27.8.2011r. o finansach publicznych, 
t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm., używane 
również w skrócie u.f.p. 

ki zostały przeznaczone3. Ma to miejsce 

wówczas, gdy dochodzi do sfinansowania 

zadania, które wykracza poza zakres rze-

czowy projektu, niezwiązanego bezpośred-

nio z przedmiotem projektu lub jego celem. 

Zakres rzeczowy, czyli to, co zaplanował 

beneficjent zrealizować, jest szczegółowo 

opisany we wniosku o dofinansowanie pro-

jektu. Jeżeli zadanie wykracza poza ten  

zakres, wówczas taki wydatek nie może 

zostać uznany za koszt kwalifikowalny, cze-

go skutkiem jest wszczęcie procedury zwro-

tu środków. Szczegółowy zakres rzeczowy 

projektu określa zarówno wniosek o dofi-

nansowanie, ale również umowa o dofinan-

sowanie projektu, która wskazuje, jakie cele 

mają zostać osiągnięte, co ma być zmoderni-

zowane, wybudowane, czy zakupione.  

Przybliżenie zagadnienia zwrotu 

środków w wyniku wykorzystania środków 

z naruszeniem procedur jest o tyle utrud-

nione, gdyż ustawa o finansach publicznych 

nie definiuje pojęcia procedury, a jedynie 

odsyła do procedur, o których mowa w art. 

184 u.f.p. Zgodnie z powołanym przepisem, 

procedury to wydatki związane z realizacją 

programów i projektów finansowanych  

ze środków, o których mowa w art. 5 ust.  

1 pkt 2 i 3 [środki pochodzące z budżetu 

Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwro-

towi środki z pomocy udzielanej przez pań-

stwa członkowskie Europejskiego Porozu-

mienia o Wolnym Handlu (EFTA); środki 

pochodzące ze źródeł zagranicznych nie-
                                                            
3 L. Lipiec-Warzecha, Komentarz do art. 207 
ustawy o finansach publicznych. Stan prawny 
2011.02.15, LEX. 
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podlegające zwrotowi], są dokonywane 

zgodnie z procedurami określonymi w umo-

wie międzynarodowej lub innymi procedu-

rami obowiązującymi przy ich wykorzysta-

niu.  

Zgodnie z linia orzeczniczą woje-

wódzkich sądów administracyjnych4 pojęcie 

innych procedur, obejmuje nie tylko proce-

dury uregulowane w przepisach powszech-

nie obowiązujących, lecz też normy określo-

ne w ramach systemu realizacji programu. 

Jak podniósł WSA w Kielcach w powyższym 

orzeczeniu, w oparciu o art. 5 ust. 11 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowa-

dzenia polityki rozwoju5, normy określone 

w ramach systemu realizacji programów 

operacyjnych stanowić będą procedury,  

o których mowa w art. 184 ust. 1 u.f.p.  

Ponadto są one obowiązujące dla stron 

również w trakcie realizacji zawartej umo-

wy o dofinansowanie. Utrwalony pogląd 

orzecznictwa wskazuje, że systemowi reali-

zacji programu należy nadać charakter swo-

istego źródła prawa, wiążącego podmioty, 

które wystąpiły o dofinansowanie projektu 

realizowanego w trybie u.z.p.p.r., a także 

wszystkie podmioty działające na podstawie 

tej ustawy6.  

Analiza zakresu znaczeniowego  

pojęcia innych procedur, została dokonana 

                                                            
4 Por. wyrok WSA w Kielcach z 18 lipca 2012  
r., sygn. I SA/Ke 284/12. 
5 Ustawa z 6.6.2006r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 
712 z późn. zm.), dalej również w skrócie: 
u.z.p.p.r. 
6 Tak: wyrok NSA z 18 maja 2011 r., sygn. akt II 
GSK 817/11. 

również przez Wojewódzki Sąd Administra-

cyjny w Gliwicach, który wywiódł, iż „inter-

pretacja pojęcia inne procedury obowiązu-

jące przy ich wykorzystaniu musi uwzględ-

niać zarówno potoczne rozumienie słowa 

procedura, jak i sposób uregulowania  

w prawie krajowym wdrażania programów 

operacyjnych. Słowem procedura określa 

się zazwyczaj normowany przepisami lub 

zwyczajami sposób załatwienia jakiejś 

sprawy. Wobec tego inne procedury obo-

wiązujące przy wykorzystaniu środków (…) 

oznaczać będą także reguły postępowania 

obowiązujące przy wykorzystaniu środków 

pomocowych. Jednocześnie WSA w Gliwi-

cach w powołanym orzeczeniu zauważył,  

iż „w prawie krajowym systemy realizacji 

programów operacyjnych krajowych i regio-

nalnych tworzone są przede wszystkim  

aktami nie mającymi waloru przepisów 

prawa powszechnie obowiązującego. Pro-

jekty są realizowane przez beneficjentów  

na podstawie umowy o dofinansowanie, 

która stanowi podstawowe źródło upraw-

nień i obowiązków jej stron, w tym benefi-

cjenta. Wzór umowy o dofinansowanie jest 

elementem systemu realizacji programu 

operacyjnego, w rozumieniu art. 26 ust.  

1 pkt 8 u.z.p.p.r., a zarazem częścią doku-

mentacji konkursowej”7. Ponadto, Sąd zwró-

cił uwagę na fakt, iż „potencjalny beneficjent 

ma możliwość zapoznania się z warunkami 

umowy, w tym z zasadami obowiązującymi 

przy wykorzystaniu dofinansowania i swo-

                                                            
7 Wyroku WSA w Gliwicach z dnia 4 września 
2012 r., sygn. akt III SA/Gl 366/12. 
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bodnego podjęcia decyzji o nawiązaniu sto-

sunku prawnego na zasadach określonych 

w umowie. W przypadku zawarcia umowy  

o dofinansowanie zgodnie z przyjętym przez 

właściwą instytucję wzorem reguluje ona 

również procedurę realizacji projektu”8. 

Stąd nadanie temu pojęciu innego znaczenia 

prowadziłoby do sytuacji, w której odzy-

skiwanie kwot dofinansowania byłoby wy-

łączone. 

Przepis art. 207 ust. 1 u.f.p. wymie-

nia jeszcze jedną sytuację skutkującą zwro-

tem środków. Jest to pobranie środków nie-

należnie lub w nadmiernej wysokości. Aby 

beneficjent został zobowiązany do zwrotu 

na podstawie tego przepisu, musiałby  

pobrać środki w sposób nieuprawniony  

lub w nadmiernej wysokości. Jak wskazano  

w doktrynie, popełnienie przez beneficjenta 

tylko jednej z tych nieprawidłowości  

wystarczy, by została wszczęta procedura 

odzyskania środków. Ponadto sam fakt  

pobrania środków nie w tej wysokości,  

co powinien, może nastąpić niezależnie  

od beneficjenta i wynikać z działania insty-

tucji9. Za G. Karwatowiczem można powtó-

rzyć, że wielkość pobranych nienależnie  

lub w nadmiernej wysokości środków nie 

ma znaczenia dla stwierdzenia naruszenia  

i nałożenia na beneficjenta sankcji. Nie jest 

zatem istotna wysokość kwoty i tego, czy 

jest wysoka, bądź nie. Instytucja przyznająca 

dofinansowanie nie analizuje bowiem  

                                                            
8 Ibidem. 
9 G. Karwatowicz, Jak uniknąć zwrotu nieprawi-
dłowo wydatkowanych środków unijnych, wyd. 
PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław 2011,s.142-143. 

zasadności nałożenia sankcji za nieprawi-

dłowe wykorzystania środków w świetle 

kryterium ich wartości, lecz jedynie w kon-

tekście wystąpienia naruszenia10. 

Konkluzja 

Konkludując, należy zauważyć,  

iż wystąpienie naruszeń przy realizacji pro-

jektów unijnych nie jest obecnie rzadkością. 

Tendencją, wśród instytucji udzielających 

dofinansowania, jest przeprowadzanie kon-

troli u każdego beneficjenta i w ramach każ-

dego projektu. Temu celowi służą różnego 

rodzaju kontrole, wśród nich kontrole  

poszczególnych zamówień publicznych,  

w trakcie realizacji projektu, na miejscu lub 

w siedzibie instytucji, na zakończenie reali-

zacji projektu, w okresie trwałości projektu.  

Celem niniejszego artykułu było 

przybliżenie problematyki wystąpienia nie-

prawidłowości podczas realizacji projektów 

unijnych. Beneficjenci niejednokrotnie nie 

łączą faktu naruszenia przez nich przepisów 

prawa, ze skutkiem w postaci obowiązku 

zwrotu części lub całości dofinansowania 

wraz z odsetkami. Zdarza się, iż beneficjenci 

nie rozumieją, jak naruszenie przez nich 

przepisów prawa spowodowało bądź mogło 

spowodować szkodę w budżecie ogólnym 

UE.  Stąd wydaje się, iż skutecznym sposo-

bem na uniknięcie zwrotu środków jest  

informowanie instytucji udzielającej dofi-

nansowanie, na każdym etapie realizacji 

projektu, o prawnej lub faktycznej zmianie 

wpływającej na przebieg projektu i jego 

                                                            
10 Ibidem, s.145-146. 
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prawidłowe rozliczenie. Na koniec należy 

podkreślić, że nawet najlepszy pomysł  

na projekt, nie uchroni beneficjenta przed 

procedurą zwrotu środków, jeżeli zabraknie 

stałego i właściwego monitorowania jego 

realizacji.  

 

 

Streszczenie: 

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie 

instytucji nieprawidłowości, która może 

wystąpić przy realizacji projektów dofinan-

sowanych ze środków europejskich, a której 

definicja znajduje się w art. 2 pkt 7 rozpo-

rządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Istotną 

kwestią nieprawidłowości jest kumulatyw-

ne spełnienie trzech przesłanek. Oznacza  

to, że musi być dokonana przez podmiot 

gospodarczy, następuje poprzez naruszenie 

prawa unijnego lub krajowego skutkujące 

wystąpieniem szkody realnej lub potencjal-

nej w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. 

Wystąpienie nieprawidłowości niesie  

ze sobą konsekwencje finansowe dla benefi-

cjentów w postaci zwrotu części dofinanso-

wania. 

 

Summary: 

The aim of this publication is to present the 

institution of irregularities, which may  

occur in the implementation of projects  

co-financed by EU-funds, and which is de-

fined in art. 2 point 7 of Council Regulation 

(EC) No 1083/2006. An important issue of 

irregularities is to cumulatively meet three 

conditions. This means that it must be made 

by a business entity through violation of EU 

law or national law. This results in real or 

potential loss in the budget of the European 

Union. Irregularities entail financial conse-

quences for beneficiaries in form of reim-

bursement of part of the grant. 
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Oddziaływanie emocji zakłopotania i poczucia winy  

w praktyce działania władz publicznych 

Roman Szumlakowski 

 
Socjologiczno-psychologiczny 

wymiar emocji zakłopotania  

i poczucia winy 

Ogromne znaczenie dla tej pracy 

stanowi kontekst socjologiczno - psycholo-

giczny przeżywanych przez jednostki emo-

cji, które funkcjonują w grupach, społeczno-

ściach oraz organizacjach realizując w nich 

swoje interesy1. Jednostka będąca człon-

kiem określonej grupy społecznej odgrywa 

w niej swoją rolę społeczną. Wpływa ona  

na zachowania nakazane, zakazane przy 

zachowaniu znacznego marginesu swobody 

działania2. Wszelkie działania podejmowane 

przez jednostkę decyzje są determinowane 

przez odczuwane przez nią w danej chwili 

stany afektywne3. Dlatego ważny jest kon-

tekst socjologiczno-psychologiczny przeży-

wanych przez jednostkę emocji zakłopota-

nia i poczucia winy, która w przypadku 

przynależności do organów administracji 

publicznej w Polsce podejmowanymi przez 

siebie decyzjami administracyjnymi wpływa 

na losy danych jednostek, grup społecznych 

lub całego społeczeństwa. Działanie orga-

nów administracji publicznej, a zwłaszcza 

jednostek wchodzących w ich skład wpły-

                                                            
1 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, War-
szawa 2008, s. 125. 
2 B. Szacka, Wprowadzenie…,s. 149. 
3 N. Chmiel, Psychologia pracy i organizacji, 
Gdańsk 2003, s. 234-235. 

wają na poczucie zaufania i bezpieczeństwa 

obywateli w stosunku do całego państwa4. 

Administracja publiczna wykonując swoje 

zadania publiczne powinna je wykonywać  

w sposób sprawny oraz skuteczny, aby zbu-

dować bezpieczne społeczeństwo. Niestety 

w przypadku podatności administracji  

publicznej przy podejmowaniu decyzji  

administracyjnych na wpływy indukowania 

poczucia winy i zakłopotania może dopro-

wadzić do utraty zaufania społeczeństwa  

do państwa. W konsekwencjach takich dzia-

łań może oznaczać koniec sprawowanej 

władzy przez określone jednostki wchodzą-

cych w skład organów administracji  

publicznej5. 

Skutkiem odczuwania emocji zakło-

potania i poczucia winy, są osobnicze  

reakcje behawioralne, biochemiczne, oraz 

poznawcze6. Mają one znaczenie dla zawo-

dowego działania człowieka, co ma podłoże 

czysto fizjologiczne o czym pisze J. Kalat, 

zwracając uwagę na fakt, że stany emocjo-

nalne wprowadzają w określony stan pobu-

                                                            
4 M. Tabernacka, Zaufanie i poczucie bezpieczeń-
stwa obywateli, (w: )M. Tabernacka, A. Szadok-
Bartuń, Public relationsw sferze publicznej. Wize-
runek i komunikacja, Warszawa 2012, s. 53 
5 M. Tabernacka, Tworzenie atmosfery zaufania  
w działaniach public relations w sferze publicznej, 
(w: ) M. Tabernacka, A. Szadok-Bartuń, Public 
relationsw sferze publicznej. Wizerunek i komuni-
kacja, Warszawa 2012, s. 61. 
6 M. Tabernacka, Mediacje i negocjacje w sferze 
publicznej, Warszawa 2009, s. 99. 
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dzenia wywołując neurologiczne reakcje7. 

Taki stan rzeczy ma swoje główne źródło  

w dynamice przeżywanych przez jednostkę 

emocji. Jeśli odczuwany stan afektywny 

przez jednostkę ma charakter automatyczny 

i kontrolowany, co w konsekwencji minima-

lizuje przeżywany dyskomfort8. Natomiast 

jeśli jednostka przeżywa emocje poczucia 

winy i zakłopotania pod wpływem perfidnej 

indukcji to jej naturalną reakcją będzie  

nagłe wycofanie swoich emocji oraz wzbu-

dzanie emocji o kontrastowych znakach,  

a w dalszej konsekwencji do przybierania 

roli ofiary i wycofywania się z aktywnego 

życia społecznego i zawodowego9. Patolo-

gicznym przykładem reakcji odczuwanych 

emocji poczucia winy i zakłopotania przez 

jednostkę będą myśli oraz akty samobój-

cze10.W takim przypadku nie ma znaczenia 

krąg kulturowy do którego należą ludzie, 

ponieważ w sposób uniwersalny wyrażamy 

cechy pewnych emocji11. Dowiedziono,  

że rekcje behawioralne podczas odczuwa-

nych stanów afektywnych są wspólne dla 

wszystkich kultur. Uniwersalność kultural-

na odczuwanych emocji poczucia winy  

                                                            
7 J. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, War-
szawa 2006, s. 30-36. 
8 D. Doliński, Regulacja emocji (w:) Dynamika 
emocji. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 41-
42. 
9 W. Błaszczak, Fazowe zmiany emocji: konse-
kwencje nagłego wycofania emocji i wzbudzania 
emocji o kontrastowych znakach, (w:) Dynamika 
emocji. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, s. 43. 
10 M. Gamian-Wilk, Dynamika emocji i mobbing, 
(w:) Dynamika emocji. Teoria i praktyka, War-
szawa 2011, s. 395-396. 
11 J. Sterlau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik 
akademicki. Tom 2, Sopot 2008, s.476 

i zakłopotania w różnych kręgach cywiliza-

cyjnych jest niemal identyczna. Poznanie 

istoty odczuwanych emocji poczucia winy  

i zakłopotania bez względu na miejsce  

zamieszkania na kuli ziemskiej wpływa  

na poznanie uniwersalnego mechanizmu, 

stosowanego w praktyce jednostek, grup 

społecznych, administracji publicznej oraz 

państw w kontaktach międzynarodowych, 

które wpływają na obiektywną ocenę  

poznawczą jednostek12. 

Emocje przyczyniają się do określo-

nych zachowań oraz postaw. Takie twier-

dzenie wprowadził G. Bower w 1981 roku 

wynajdując korelację pomiędzy stanami 

afektywnymi odczuwanymi przez ludzi,  

a zasobami pamięci13. Jego tezę rozwinął  

P. H. Blaney w 1986 roku, który wykazał 

zgodność pomiędzy odczuwanym stanem,  

a wywoływanymi zdarzeniami z przeszłości 

przeżytymi przez jednostki o tym samym 

zabarwieniu emocjonalnym14. Ludzie odczu-

wający negatywne emocje są bardziej 

skłonni do bezinteresownych zachowań, 

przynoszących im poprawę nastroju. Jednak 

nie działa to w każdych przypadkach  

w zależności od siły odczuwanych doznań 

lub koncentracji na własnych problemach15. 

Wywołując u kogoś określone emocje 

wpływamy na czyjeś zachowanie kontrolu-

                                                            
12 D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykul-
turowa, Gdańsk 2007, s. 317-321. 
13 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 108. 
14 P. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, 
Wrocław 2000, s. 90. 
15 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna,Gdańsk 2002, s. 475.  
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jąc tym samym poczynania danej jednostki, 

która może nie zdawać sobie sprawy z tego, 

iż jest manipulowana16. 

Psychiczne zróżnicowanie płci  

ma swój początek w okresie prenatalnym, 

gdzie w zależności od intensyfikacji wydzie-

lanych hormonów wpływają one na masku-

linizację lub feminizację mózgu dziecka,  

co w dalszej konsekwencji oddziałuje  

na predyspozycje do zachowań u dziecka 

związanych z wykształceniem się tożsamo-

ści płciowej, która osiąga swoje apogeum 

rozwoju podczas społecznego uczenia się 

stereotypowych ról społecznych17. Kobiety 

są bardziej empatyczne od mężczyzn,  

co wiąże się z faktem, iż w bardziej inten-

sywnie przeżywają emocje ze względu  

na wydzielanie się w organizmie estrogenu, 

co wykazali w swoich badaniach Brody  

i Hall w 1993 r. Nie mają one problemu  

z percepcją negatywnych emocji oraz inter-

pretacją wyrazu twarzy swojego rozmów-

cy18. Są one bardziej otwarte, nie ukrywają 

przeżywanych emocji. Sposób odczuwania 

emocji przez kobiety ma swoje odzwiercie-

dlenie w teorii ewolucji. Kobiety pełniły rolę 

matki – wychowywały swoje dzieci, były 

gwarantkami zachowania materiału gene-

tycznego partnera oraz przetrwania gatun-

ku. Natomiast mężczyźni są nastawieni  

na logiczne myślenie, nie wyrażają wprost 

odczuwanych przez siebie emocji, źle odczy-

                                                            
16 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, 
Gdańsk 2003, s. 205-228. 
17 A. Rathaus, Psychologia współczesna, Gdańsk 
2004, s. 530. 
18 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna,Gdańsk 2002, s. 106. 

tują emocje wśród innych jednostek, są kon-

fliktowi ze względu na wydzielany przez ich 

organizm testosteron. Pierwotnie byli oni 

nastawieni na zapewnienie rodzinie prze-

trwania poprzez dostarczanie jej pożywie-

nia oraz innych materiałów niezbędnych  

do egzystencji. Mężczyźni są skupieni  

na aktywne działanie, podczas którego 

ujawniają siłę swojego charakteru. Im wię-

cej mężczyzna posiada dóbr oraz zasobów 

tym bardziej jest atrakcyjniejszy dla poten-

cjalnej partnerki19. Ważnymi dla tej pracy 

jest opis emocji wstydu i zakłopotania, które 

były także przedmiotem badań Karola Dar-

wina, który w książce O wyrazie uczuć  

u człowieka i zwierząt dokonał analizy  

wyżej wymienionych stanów afektywnych20. 

Współczesna psychologia społeczna 

klasyfikuje emocje wstydu i zakłopotania 

jako emocje ze sobą współwystępujące21. 

Emocja wstydu i zakłopotania jest związana 

z myśleniem o własnej osobie jako bezwar-

tościowym podmiocie w kontaktach inter-

personalnych. Dotyczą one sytuacji sprze-

niewierzenia się własnym zasadom czy  

wyznawanym wartościom22. Wstyd jest 

emocją publiczną, a poczucie zakłopotania 

emocją prywatną. Odczuwamy wstyd  

w relacjach z innymi ludźmi, który objawia 

się w fizjologiczny sposób, a zakłopotanie 

                                                            
19 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna,Gdańsk 2002, s. 107. 
20 R. Gerrig, P. Zimbardo, Psychologia i życie, 
Warszawa 2006, s. 386. 
21 http://www.spoleczna.umcs.lublin.pl/www/ 
index2.php?option=com_content&do_pdf=1& 
id=85; 06.02.2011r. 
22 D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, 
Warszawa 2005, s. 184-199. 
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jest emocją odczuwaną wewnętrznie pod-

czas, której staramy się uniknąć kontaktów 

z innymi ludźmi23. Fizjologicznym przeja-

wem wstydu jest zaczerwienie twarzy jed-

nostek będących w tym stanie. Poczucie 

winy oraz wstydu wywołują u ludzi mecha-

nizm negatywnego myślenia na temat swo-

jej osoby oraz zagrażają w znacznym stop-

niu poczuciu własnej wartości24. Jednostka 

popełniając czyn niezgodny z powszechnie 

obowiązującymi normami społecznymi  

będzie dążyć do rehabilitacji swojej osoby w 

oczach innych ludzi. Będzie bardziej uległa 

na propozycje wykonania zadań społecznie 

pożądanymi lub będzie dążyć do osiągnięcia 

stanu - oczyszczenia25.  

Skuteczne manipulacje w nego-

cjacjach i mediacjach – uwarun-

kowania socjologiczne i psycholo-

giczne 

Skutecznie techniki manipulacyjne 

stosowane przez poszczególne jednostki  

w społeczeństwie, a także w działalności 

organów administracji publicznej zależą  

od stopnia pozyskiwania przez nie informa-

cji od innych w sposób pośredni lub bezpo-

średni przez, co rozumie się komunikację 

werbalną i niewerbalną oraz stopnia rozwo-

ju jednostek26.  

                                                            
23 D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, 
Warszawa 2005, s. 199. 
24 D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, 
Warszawa 2005, s. 94-95 
25 http://katharsis.org.pl/oczyszczenie-czyli-kat 
harsis.html; 06.02.2011r. 
26 W. Domachowski, Przewodnik po psychologii 
społecznej, Warszawa 2007, s. 81-104. 

W tym miejscu należy zwrócić uwa-

gę na to, że działalność organów admini-

stracji publicznej zgodnie z art. 2 Konstytu-

cji RP powinna stać na straży praworządno-

ści oraz urzeczywistniać zasady sprawie-

dliwości społecznej27. Zdaniem K. Działochy 

państwo prawne oznacza takie państwo, 

którego organy działają na podstawie i przy 

pomocy prawa. Prawem w państwie praw-

nym, w znaczeniu norm mających moc  

powszechnie obowiązującą, są – oprócz 

Konstytucji jako ustawy zasadniczej – usta-

wy oraz akty normatywne wydawane  

na podstawie ustaw i w celu ich wykonywa-

nia28. Na zasadę demokratycznego państwa 

prawa składa się szereg innych elementów, 

które są wymagane w sytuacji, gdzie chodzi 

o ochronę praw i wolności obywatelskich,  

a także w przypadkach, gdzie organy admi-

nistracji publicznej mogą zastosować wobec 

obywateli sankcje29. Dlatego ustawodawca, 

aby urzeczywistnić w praktyce zasadę  

demokratycznego państwa prawa w działa-

niu organów administracji publicznej stwo-

rzył procedurę postępowania administra-

cyjnego na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – kodeks postępowania admini-

stracyjnego (zwana dalej k.p.a.)30. Główne 

zasady postępowania administracyjnego  

to: zasada praworządności – art. 6 k.p.a., 

zasada prawdy obiektywnej – art. 7 k.p.a., 

zasada pogłębiania zaufania uczestników 

                                                            
27 Dz. U. 1997, Nr 78 poz. 483 ze zm. 
28 Wyrok TK z dnia 8 maja 1990 r., Sygn. Akt., 
K.1/90; OTK z 1991r., s. 58. 
29 Wyrok TK z dnia 11 stycznia 200r., Sygn. Akt., 
K. 7/99; OTK 2000, nr 1, poz. 2. 
30 Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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postępowania do władzy publicznej – art. 8 

k.p.a., zasada obowiązku organów udziela-

nia informacji faktycznej i prawnej – art. 9 

k.p.a., zasada czynnego udziału strony  

w postępowaniu – art. 10 k.p.a., zasada prze-

konywania – art. 11 k.p.a., zasada szybkości 

postępowania – art. 12 k.p.a., zasada ugo-

dowego załatwiania spraw administracyj-

nych – art. 13 k.p.a., zasada pisemności – art. 

14 k.p.a., zasada dwuinstancyjnego postę-

powania administracyjnego – art. 15 k.p.a. 

oraz zasada trwałości ostatecznych decyzji 

administracyjnych w związku z art. 16 

k.p.a31. Również ustawodawca stworzył 

analogiczny katalog do k.pa. zasad postępo-

wania obywateli w kontaktach z organami 

podatkowymi32 na gruncie ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. – Ordynacja podatko-

wa33. 

Ludzie uciekający się do technik  

manipulacyjnych swoim działaniem chcą 

wywrzeć na kimś swój wpływ po to, aby 

zrealizować własne partykularne interesy. 

Różnymi mechanizmami próbują wpłynąć 

na decyzje partnerów, po to aby działaniem 

osoby podatnej na manipulacje osiągnąć 

osobistą korzyść kontrolując po prostu czy-

jeś zachowanie dbając jednocześnie o swoją 

autoprezentację. Same słowo person z języ-

                                                            
31 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowa-
nia administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2012, s. 46-88. 
32 Zob. R. Szumlakowski, Zasady prawne postę-
powania podatkowego organów administracji 
podatkowej w relacjach z podatnikiem, (w :) red. 
P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-Toma-
szewska, Podatnik versus organ podatkowy, Wro-
cław 2011, s. 203-213. 
33 Dz. U. z 2011 r. Nr 199, poz. 1175 ze zm. 

ka oznacza osobę34. Etymologia słowa osoby 

pochodzi z języka łacińskiego persona, 

oznaczającego maskę35. Już w czasach anty-

cznych zdawano sobie sprawę z manipulacji 

swoim wizerunkiem.  

Dobry manipulator dba o swoją  

autoprezentację36. Jest aktorem teatru życia 

codziennego o wysokiej samoświadomości 

publicznej, która łączy się bezpośrednio  

z obserwacyjną samokontrolą zachowania37. 

Osoba, która liczy się z tym w jaki sposób 

odbierają ją inni ludzie, będzie zwracała 

uwagę na każdy szczegół swojego zachowa-

nia dążąc do jak najlepszego wykreowania 

swojego wizerunku tak, aby wywierać  

na innych jak najlepsze wrażenie, często 

dokonując podkoloryzowania swojego  

życiorysu do pewnych granic. W przypadku 

przesadzenia z pewnymi faktami trzeba 

liczyć się z sytuacjami, które mogą rzucić 

cień na wiarygodność danej osoby, która 

będzie potem spostrzegana jako zwykły 

oszust. Osoba, która chce uchodzić w oczach 

innych ludzi za jednostkę o wysokim statu-

sie społecznym, wykorzystuje eleganckie 

stroje, jeździ dobrem samochodem oraz 

posiada cenne gadżety. Nie komunikuje 

wprost, że posiada wysoki status społeczny, 

po to aby inni zabiegali o jej względy. Dobry 

aktor będzie starał się odwoływać się  

                                                            
34 T. Piotrowski, Langenscheidt. Wielki słownik 
polsko-angielski angielsko-polski, Warszawa 
2006, s.1070. 
35 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Olsztyn 
1984, s.368. 
36 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 181. 
37 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 183. 
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do wartości, które wyznają inni ludzie uwa-

żając je za taki sam system wyznawanych 

przez siebie wartości w sposób pozorny38. 

Generalnie ludziom zależy na pozytywnym 

wizerunku po to, aby uchodzić za ludzi 

sympatycznych i kompetentnych, po to aby 

zdobyć w przyszłości władzę oraz wysoką 

pozycję społeczną39. Etykietą każdego czło-

wieka jest twarz. To za pomocą mimiki twa-

rzy inni dokonują interpretacji pewnych 

zachowań40. Kluczową rolę odgrywa tutaj 

system kodowania aktywności mięśni twa-

rzy opracowany przez Paula Ekmana oraz 

Wallace Friesen'a w 1978 r. Naukowcy 

szczegółowo zbadali fizjologię ludzkiego 

uśmiechu, dokonując rozróżnienia na fał-

szywy oraz prawdziwy uśmiech. Za pomocą 

uśmiechu możemy zdobyć czyjąś życzliwość 

oraz sympatię41. Zgodnie z teorią Ekmana-

Friesena uśmiech może stanowić reakcję  

na odczuwane przez jednostkę następujące 

emocje: radości, złości, strachu, smutku, 

zdziwienia oraz wstrętu, które powodują 

powstanie uśmiechu prawdziwego oraz 

fałszywego. Ostatni typ uśmiechu może 

przybrać postać reakcji indukowania poczu-

cia winy i zakłopotania jednej jednostce 

względem drugiej jednostki42. 

                                                            
38 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 184. 
39 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002,, s. 192-193. 
40 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002,, s. 194-195. 
41 S. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 
2004, s. 538. 
42 P. Szarota, Psychologia uśmiechu, Gdańsk 
2006, s. 24-25. 

W demokratycznym państwie praw-

nym organy władz publicznych są rzeczni-

kami interesu publicznego wyrażającego się 

w sumie interesów jednostkowych, w zwią-

zku z tym powinny – i jest to obowiązek 

ustrojowy – reprezentować interesy spo-

łeczności, której służą. W teorii zachowań 

psychologicznych odnoszących się do tech-

nik wpływu społecznego zwraca się uwagę 

na tzw. „wrażenie wspólnoty”, o czym pisze 

S. Rathus, której głównym motywem jest 

odzwierciedlenie się w przekonaniu o podo-

bnych doświadczeniach z przeszłości oraz 

opiniach odnoszących się do pewnych prze-

konań dwóch lub więcej jednostek43. Fizy-

czność też ma wpływ na to w jaki sposób 

jesteśmy odbierani przez innych. Lepiej  

są postrzegane jednostki dobrze zbudowane 

niż jednostki o wątłej budowie ciała, które  

w odbiorze społecznym są odbierane jako 

mniej urodziwe44. W obu przypadkach two-

rzenie przez te jednostki wizerunku ofiar 

może wzmocnić uległość społeczną. Wzbu-

dzają poczucie zakłopotania u ludzi, których 

znają. Osobie o dużym poziomie atrakcyjno-

ści oraz niezbyt urodziwej będziemy współ-

czuć, po czym będziemy próbować pomóc  

w trudnej sytuacji życiowej w obu przypad-

kach45. Tutaj rzeczywistym rozgrywającym 

są wyżej wymienione jednostki posiadające 

faktyczną kontrolę nad daną sytuacją, gdzie 

                                                            
43 P. Zimbardo, M. Leippe, Psychologia zmiany 
postaw i wpływu społecznego, Poznań 1991, 
s.168. 
44 S. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 
2004, s. 534-536. 
45 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 198-199. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2014 Strona 56 
 

ludziom na, których jest wywierana mani-

pulacja może się tylko wydawać, iż trzymają 

wszystko pod kontrolą.  

Manipulator aby wpłynąć na zmianę 

zachowania jednostek podatnych na wpły-

wy, używa często wielu technik perswazyj-

nych46. Próbuje wpłynąć na zmianę systemu 

wartości jednostki, aby w przyszłości skło-

nić ją do celowych oraz zamierzonych z góry 

zachowań, kontrolując tym samym zacho-

wanie człowieka. Dzięki jej wpływowi  

na innych usiłuje pozostawiać ich w „słusz-

nym” przekonaniu, że zmiana poglądów 

wpływa na ich akceptację w danej społecz-

ności, dostając tym samym lepszy obraz 

otaczającej rzeczywistości47. Nowe poglądy 

mogą też pozostawać w zgodzie z systemem 

wyznawanych wartości przez daną jednost-

kę. Jest to bardzo trudna sztuka wpłynięcia 

na inną jednostkę ze względu na możliwość 

dekonspiracji własnych zamiarów oraz sto-

sowanej manipulacji. Ale w praktyce dobry 

manipulator wybiera sobie jako swoje ofiary 

osoby słabsze psychicznie lub mniej inteli-

gentne od siebie nad, którymi może domi-

nować wykorzystując czyjeś zaufanie wzglę-

dem niej do osiągnięcia własnego celu48. Ale 

to nie jest reguła, ponieważ dobry aktor 

potrafi brylować oraz odnaleźć się w każ-

dym towarzystwie. 

Istotne znaczenie dla manipulatora, 

który dokonuje oddziaływania na inne jed-

                                                            
46 R. Feldman, Zrozumieć psychologię, s. 794-797. 
47 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 202-204. 
48 D. Kenrick, S. Neuberg, R. Cialdini, Psychologia 
społeczna, Gdańsk 2002, s. 672-673. 

nostki posiada wielka piątka czynników 

osobowości49. Ekstrawersja lub surgencja, 

ugodowość, sumienność, stałość emocjonal-

na oraz kultura wpływają na temperament 

oraz osobowość skutecznego manipulato-

ra50. Eysenck w swoich badaniach nauko-

wych wyróżnił trzy rodzaje osobowości, pod 

którymi może kryć się efektywny manipula-

tor. Typ manipulatora psychopatycznego 

wyróżnia: agresywność, chłód emocjonalny, 

egocentryczność, bezosobowość, impulsyw-

ność, aspołeczność, brak empatii, twórczość 

oraz gruboskórność, które mogą doprowa-

dzić jednostkę o takim typie osobowości  

do popełniania przestępstw, psychopatii lub 

schizofrenii51. Z kolei typ manipulatora eks-

trawertycznego, którego charakteryzują 

następujące cechy osobowości jak: towarzy-

skość, aktywność, asertywność, beztroskość, 

dominacja, wybuchowość, śmiałość, a także 

nastawienie na poszukiwanie nowych  

doznań oraz żywość52 jest skutecznym  

typem manipulatora, ponieważ jego odbiór 

społeczny ze stronny innych ludzi jest pozy-

tywny, a więc ma większe szanse na zdoby-

cie władzy oraz przywództwa53. Ostatni typ 

manipulatora neurotycznego, który odzna-

cza się: lękliwością, depresyjnością, irracjo-

nalnością, płochliwością, markotnością, 

                                                            
49 J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warsza-
wa 2001, s. 63. 
50 J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warsza-
wa 2001, s. 65-66.  
51 J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warsza-
wa 2001, s. 78. 
52 J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warsza-
wa 2001, s. 79. 
53 J. Sterlau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik 
akademicki, Gdańsk 2008, s. 424. 
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emocjonalnością z poczuciem winy oraz 

niską samooceną może kreować się w rela-

cjach z innymi ludźmi na ofiarę54.  

Skuteczny typ manipulatora bez 

względu na typ osobowości czy tempera-

mentu, aby w sposób efektywny wzbudzić 

poczucie winny oraz zakłopotania w inte-

rakcjach z innymi jednostkami będzie  

posługiwał się podatnością na stereotypiza-

cję55. Ludzie w kontaktach z innymi ludźmi 

dokonują ich oceny na podstawie własnych 

wewnętrznych uprzedzeń, które mogą  

wynikać z błędnej atrybucji, co może prowa-

dzić do tworzenia się stereotypu, a następ-

nie działań dyskryminujących56. Manipula-

tor podobnie jak i inni ludzie jest nastawio-

ny na zdobycie jak największego dostępu  

do zasobów ekonomicznych i politycznych, 

gdzie będzie starał się przy działaniu osób 

trzecich do wyeliminowania z dostępu  

do tych zasobów jak największą liczbę jed-

nostkę wykorzystując do swoich celów  

myślenie stereotypowe. W skutek wystąpie-

nia ograniczonych zasobów jednostki, które 

dążą do ich dostępu częściej będą popadać 

w sytuacje konfliktowe, które mogą być 

skutkiem uprzedzeń oraz dyskryminacji57. 

W sytuacji, kiedy członkowie określonej 

grupy społecznej przeżywają trudności 

związane ze skutkami kryzysu gospodar-

                                                            
54 J. Sterlau, Psychologia temperamentu, Warsza-
wa 2001, s. 79. 
55 S. Rathus, Psychologia współczesna, Gdańsk 
2004, s. 433. 
56 E. Ranson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia 
społeczna, Poznań 2007, s. 383. 
57 E. Ranson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia 
społeczna, Poznań 2007, s. 372. 

czego to tym, samym wrasta ich wrogość  

od innej grupy społecznej, która może sta-

nowić zagrożenie dla ich bytu58. Manipula-

tor będzie starał się podsycać antagonizmy 

pomiędzy dwiema grupami wykorzystując 

do tego celu poczucie winy i zakłopotania, 

gdzie w myśl przysłowia tam gdzie dwóch 

się bije trzeci korzysta59, aby uzyskać jak 

największy dostęp do określonych zasobów. 

W takim przypadku to właśnie jednostka 

oddziałująca na dwie grupy będzie w rze-

czywistości kontrolowała przebieg wyda-

rzeń oraz wpływa na ich dalszy tok skutecz-

nie wykorzystując techniki perswazji oraz 

public relations. Skuteczny manipulator 

będzie się starał zdyskredytować w oczach 

społeczeństwa działanie organów admini-

stracji publicznej, a zwłaszcza korpusu 

urzędniczego pracującego w celu wykony-

wania zadań publicznych oraz zaspokajania 

potrzeb obywateli poprzez wytykanie licz-

nych błędów, wad oraz wpadek autoprezen-

tacyjnych. Zazwyczaj manipulator wykorzy-

stujący także do swoich partykularnych 

interesów mass-media będzie się starał kre-

ować obraz administracji publicznej jako 

pole działania państwa jako i samorządu 

urzędników, którzy są leniwi, posiadają  

niski poziom wykształcenia, dyskredytacji 

dobrej opinii na temat funkcjonowania  

danego organu administracji publicznej 

poprzez dokonanie wstrząsu, jaki wywołuje 

                                                            
58 E. Ranson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia 
społeczna, Poznań 2007, s. 373. 
59 A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Wielki 
słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, 
Warszawa 2005, s. 89. 
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poznanie bliskiego środowiska urzędników 

pracujących wykonujących swoje zadania 

publiczne, sprzyjanie obcym interesom, 

nepotyzm oraz wykorzystywanie wysokiego 

stanowiska urzędniczego do pomnażania 

swojego prywatnego majątku60. 

Przedstawione powyżej rozważania 

dotyczące analizy skutecznego manipulato-

ra oraz mechanizmu działania emocji  

poczucia winy i zakłopotania w wymiarze 

socjologiczno-psychologicznym stanowią 

podstawę do dalszych rozważań na podsta-

wie udokumentowanych faktów historycz-

nych, w praktyce współczesnych stosunków 

międzynarodowych państw oraz literatury, 

a także działań instytucji publicznych,  

co wskazuje na szeroką tematykę niniejsze-

go problemu badawczego. Istotny walor dla 

tej pracy stanowi szczegółowa interpretacja 

mechanizmu indukowania poczucia winy 

oraz zakłopotania na wybranych przykła-

dach  w oparciu o archetypy, symbole kultu-

rowe, motywy literackie oraz zjawiska natu-

ry społeczno-psychologicznej. 

Udokumentowany wpływ poczu-

cia winy i zakłopotania – źródła 

historyczne oraz ustawodawstwo 

Interesującym zagadnieniem bada-

wczym indukowania poczucia winy oraz 

zakłopotania może się okazać legitymizacja 

władzy Hitlera w dniu 30 stycznia 1933 r.  

                                                            
60 M. Tabernacka, Wizerunkowe wpadki podmio-
tów w sferze publicznej, (w: ) red. M. Tabernacka, 
A. Szadok-Bartuń, Public relations w sferze publi-
cznej. Wizerunek i komunikacja, Warszawa 2012, 
s. 79-86. 

w Berlinie. Niemcy, które spowodowały  

I wojnę światową na mocy traktatu wersal-

skiego doznały ubytków terytorialnych, 

demilitaryzacji kraju, wysokich kontrybucji 

w wysokości 132 mld marek w złocie, oku-

pacji ziem na zachód od Renu61. Niemcy były 

wyniszczone gospodarczo przez wojnę,  

a kolejne rządy upadały, ponieważ słabła 

demokracja w kraju. Na dodatek wybuchła 

rewolucja komunistyczna w Niemczech  

w 1919 r. Komuniści w Berlinie wywołali 

zamieszki, aby obalić rząd Republiki Wei-

marskiej62. Hitler często w swoich przemó-

wieniach manipulował poczuciem wstydu 

jakiego Niemcy doznali w wyniku posta-

nowień „dyktatu wersalskiego”. Trafił  

on na podatny grunt ze strony społeczeń-

stwa niemieckiego. Społeczeństwo było 

zmęczone nieudolnymi i upadającymi rzą-

dami Republiki Weimarskiej, a także posta-

nowieniami międzynarodowej konferencji 

pokojowej w Paryżu. Hitler powtarzał  

w każdym swoim przemówieniu, że Niemcy 

przegrały wojnę przez Żydów oraz knowa-

niom komunistów wskazując na nich jako 

kozłów ofiarnych63. Społeczeństwo domaga-

ło się silnych oraz konkretnych rządów. 

Manipulowanie poczuciem wstydu dopro-

wadziło Hitlera do zdobycia w 1933 roku 

władzy. Konsekwencją jego działań była 

rewizja traktu wersalskiego. Hitler kontro-

                                                            
61 M. Bankowicz, Historia polityczna świata  
XX wieku, Kraków 2004, s.146-147. 
62 M. Salvadori, Historia powszechna. Wiek totali-
taryzmu – I wojna światowa i zarzewie II wojny 
światowej, Kraków 2008, s. 246-247. 
63 D. Mayers, Psychologia społeczna, Poznań 
2004, s. 459-460 
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lował przy pomocy emocji wstydu nastro-

jami społeczeństwa, które było też rozgory-

czone sytuacją gospodarczą kraju. Upadają-

ce wcześniej rządy przed objęciem władzy 

przez Hitlera nie były w stanie walczyć efek-

tywnie ze skutkami światowego kryzysu 

ekonomicznego64. Sukces Hitlera polegał  

na umiejętnym wykorzystaniu przez niego 

lęku odczuwanego przez społeczeństwo 

niemieckie. Grał na obawach zwykłych lu-

dzi, którzy bali się znacznego pogorszenia 

swojej sytuacji ekonomicznej. Wzbudzał 

poczucie wstydu wśród Niemców odwołując 

się do czasów świetności tego państwa,  

a mianowicie do tradycji Cesarstwa Rzym-

skiego Narodu Niemieckiego, I oraz II Rze-

szy Niemieckiej oraz Zjednoczenia Niemiec. 

Naród dokonując tak wielkich wydarzeń, 

został pokonany podczas I wojny światowej 

dzięki spiskowi komunistyczno-bolszewi-

ckiemu oraz wsadzeniem noża w plecy 

przez aliantów65. Warto tutaj przytoczyć 

fakty z biografii furhera, którego pochodze-

nie nie było jednoznaczne, a mianowicie 

prawdopodobnie jego niechęć do Żydów 

była wynikiem ciąży jego matki, która pra-

cowała wcześniej przed zamążpójściem  

w domu żydowskim. Hitler tłumił w sobie 

poczucie winy i wstydu wynikające z racji 

swojego pochodzenia, swoją nienawiść  

do samego siebie próbował rozlać na resztę 

                                                            
64 J. Żukow, Historia powszechna, Warszawa 
1974, s.194-195 
65 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z histo-
rią, Kraków 1998, s. 1030-1031. 

społeczeństwa66. Żydzi zostali uznani  

za wrogów publicznych w Niemczech. Hitler 

w nocy z dnia 27 lutego 1933 na 28 lutego 

dokonał podpalenia Reichstagu po to, aby 

zdobyć pretekst do zniszczenia komunistów 

w kraju wykorzystując do swoich celów 

legitymizację prawną do ograniczania praw 

i wolności obywatelskich67. Indukcja poczu-

cia wstydu i winy opierała się na masowej 

indoktrynacji społeczeństwa przez NSDAP, 

gdzie dla potrzeb faszystów stworzono 

wrogów publicznych w Niemczech jakimi 

mieli być Żydzi oraz komuniści. W tym miej-

scu należy również przypomnieć, iż ideolo-

gia Hitlera spisana w Mein Kampf była  

odzwierciedleniem jego tajemniczej prze-

szłości oraz psychiki. Nękany poczuciem 

winy z powodu niejasnego pochodzenia 

wpływał destrukcyjne na swoje otoczenie. 

Faszyści szerzyli tak zwaną psychologię 

nienawiści68.  

Wszystkie wyżej opisane czynniki 

poprzez indukcję tych stanów afektywnych 

społeczeństwu miały wpłynąć na zdobycie, 

podtrzymanie i rozszerzenie władzy przez 

Hitlera, gdzie mechanizm psychologiczny 

kształtowania się władzy totalitarnej opisał 

P. Zimabrdo w książce pt. Efekt Lucyfera. 

Dokonał on eksperymentu nad zagadnie-

niem psychologii zła w latach ’70 ubiegłego 

wieku w piwnicy Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Stanfordzkiego aranżując  

                                                            
66 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z histo-
rią, Kraków 1998, s. 1031-1033. 
67 J. Żukow, Historia powszechna, Warszawa 
1974, s. 205-206. 
68 N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z histo-
rią, Kraków 1998, s.1005. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2014 Strona 60 
 

je na więzienie, której głównym narzędziem 

był mechanizm indukowania poczucia winy 

i zakłopotania uczestnikom badania. Ekspe-

ryment psychologiczny utrzymywany  

w warunkach kontrolowanych wykazał,  

że ludzie będący częścią dobrze zorganizo-

wanego systemu są w stanie pod wpływem 

wykreowanej sytuacji zagrożenia oraz dzia-

łania pod presją autorytetu do przełamywa-

nia norm powszechnie uznawanych przez 

społeczeństwo w imię stworzonej ideologii 

usprawiedliwiającej te niemoralne zacho-

wania. Indukowanie poczucia winy i zakło-

potania względem kozła ofiarnego, którym 

byli więźniowie dokonano przypisania  

im roli, w której szybko się „odnaleźli”69.  

To przecież w III Rzeszy jak i państwach 

należących do ZSRR przy pomocy rozbudo-

wanego aparatu władzy państwowej oraz 

podległych jej służb mundurowych niszczo-

no wszelkie przejawy buntu społecznego70. 

Program nauczania w szkołach był skoncen-

trowany na wywyższaniu ustroju państwo-

wego nad innymi oraz na ciągłym wskazy-

waniu istnienia realnego zagrożenia  

ze strony wroga narodu. W stosunku  

do rządzących w kraju społeczeństwo było 

zmuszane do oddawania kultu jednostki. 

Wszystkie mass-media zostały poddane 

cenzurze, gdzie monopol na głoszenie 

prawdy miała jedynie partia rządząca. Sys-

                                                            
69 P. Zimbardo, Efekt Lucyfera, Warszawa 2008. 
70 Por. G. Mazur, Niemcy – triumf nazizmu (w:)  
M. Bankowicz, Historia polityczna świata XX wie-
ku 1901-1945, Kraków 2004, s. 293; Z. Zblewski, 
Związek Radziecki: stalinowska tyrania, nazizmu 
(w:) M. Bankowicz, Historia polityczna świata XX 
wieku 1901-1945, Kraków 2004, s. 353-354. 

tem państw totalitarnych dążył do fizyczne-

go oraz psychicznego wyniszczenia jedno-

stek, które w sposób otwarty manifestowały 

swoją niechęć do ustroju państwa71. Ustroje 

tych państw zniewalały społeczeństwa oraz 

popychały pojedyncze jednostki do doko-

nywania okrutnych czynów względem  

wrogów państwa w imię wykreowanej ideo-

logii. To właśnie idee, rozpowszechniane  

w danym społeczeństwie miały się stać 

usprawiedliwieniem dla zwykłych ludzi  

do zabijania innych72. 

Społeczeństwo jako zbiór jednostek 

przyjmowało bezwzględnie do wiadomości 

wszystkie komunikaty pochodzące od wła-

dzy do robienia czynów niezgodnych  

z moralnością, ponieważ w tłumie jednostki 

zatracały swoją indywidualność oraz ślepo 

były zapatrzone w autorytet jednostki kie-

rującej państwem ze względu na wystąpie-

nie syndromu grupowego myślenia. Istotą 

tego zjawiska to, że większość członków 

grupy sądzi, iż są niezniszczalni, ponieważ 

posiadają siłą moralną usprawiedliwiającą 

podjęte przez nich skrajne decyzje. W obrę-

bie danej grupy objętej tym zjawiskiem  

występuje tendencyjna selekcja informacji, 

która jest połączona z samo cenzurą mini-

malizuje ich własne wątpliwości. Grupowe 

myślenie ugruntowuje stereotypowe myśle-

nie wewnątrz grupy, a także utwierdza  

w mylnym przekonaniu, ze do grupy należy 

                                                            
71 M. Żmigrodzki, Encyklopedia politologii. Tom  
2. Ustroje państwowe, Kraków 2000, s. 394-395. 
72 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fun-
damenty współczesnych państw, Warszawa 2010, 
s. 13. 
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inicjatywa oraz jednomyślne podejmowanie 

decyzji73.  

W psychologii społecznej występuje 

zjawisko kolektywnego poczucia winy, któ-

re polega na tym, że dana nacja chroni  

dobry wizerunek swojego kraju hiperbolizu-

jąc obraz swojej przeszłości. W tym celu 

tworzy się instytucje publiczne, fundacje lub 

stowarzyszenia o charakterze non for profit, 

które mają za zadanie utrwalać oraz upo-

wszechniać wydarzenia związane z cierpie-

niem i walką o utrzymanie suwerenności 

danego państwa oraz zwalczać wszelkie 

przejawy manipulacji faktami z historii  

ze strony innych jednostek, grup społecz-

nych lub krajów. W podtrzymywaniu  

dobrego wizerunku danego kraju wykorzy-

stywane też są autorytety. Dana nacja chro-

niąca swój wizerunek w oczach innych pań-

stw często zapomina o krzywdach wyrzą-

dzonych przez ten naród względem innych 

nacji. Kiedy mass media donoszą o cierpie-

niu oraz prześladowaniach ze strony człon-

ków danego kraju, z którym poszczególne 

jednostki się identyfikują, ale nie były bez-

pośrednio związane z tymi aktami przemo-

cy, czują się poniekąd odpowiedzialne  

za wywołany stan rzeczy. Aby kolektywne 

poczucie winy zostało wywołane dana  

jednostka musi jednoznacznie dokonać  

oceny danego zachowania grupy należącej 

do danej nacji oraz czuć się pośrednio  

odpowiedzialna za wyrządzone zło. Wzbu-

dzanie poczucia winy wśród innych jedno-

                                                            
73 J. Supernat, Zarządzanie, Wrocław 2005,  
s. 248-249. 

stek prowadzi do tworzenia instytucji 

wspólnej pamięci historycznej oraz dąży  

do pojednania między nacjami74. Przykła-

dem takich instytucji w Polsce jest m. in.: 

Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa, Fundacja Pol-

sko – Niemieckie Pojednanie, czy też Stowa-

rzyszenie Rodzin Katyńskich albo Muzeum 

Powstania Warszawskiego, a na świecie 

Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz 

Unia Europejska. 

Geneza powstania wyżej wymienio-

nych instytucji publicznych nawiązuje  

do drugiej wojny światowej, podczas której 

udział w niej wzięło 61 państw. Swoim  

zasięgiem obejmowała ona trzy kontynenty: 

Europy, Azji oraz Afryki. Wojna pochłonęła 

35,5 miliona ofiar. Jej całkowity koszt wyno-

sił 1,116 biliona dolarów. Ludność cywilna 

podczas wojny została zmuszona do nie-

wolniczej pracy w ZSRR w łagrach oraz w III 

Rzeszy w obozach przymusowej pracy.  

Została ona też poddana masowym przesie-

dleniom, deportacjom lub repatriacji. Naj-

bardziej podczas drugiej wojny światowej 

ucierpiała ludność polska wysyłana w głąb 

Rosji na Sybir do pracy w łagrach lub mor-

dowana przez niemieckiego okupanta  

w obozach koncentracyjnych75. Skutki tej 

największej historii świata stały się przy-

czyną powstania ONZ-u i UE, gdzie w obrę-

bie tych dwóch instytucji zaakcentowano 

silny nacisk na system ochrony praw czło-

                                                            
74 J. Sterlau, D. Doliński, Psychologia. Podręcznik 
akademicki, Sopot 2008, s. 430. 
75 A. Patka, J. Rydl, J. Węc, Najnowsza historia 
świata 1945-1995, Kraków 1997, s. 20-27. 
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wieka na szczeblu ONZ76, a także na integra-

cję między państwami na kontynencie euro-

pejskim w ramach Unii Europejskiej. Wyżej 

wymienione organizacje międzynarodowe 

powstały również pod wpływem kolektyw-

nego poczucia winy. 

Współcześnie państwa na arenie 

międzynarodowej współpracują ze sobą  

                                                            
76 Zob. Konwencja w sprawie zapobiegania  
i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 
1948r., Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
z 10 grudnia 1948r., Konwencja dotycząca statu-
su do spraw uchodźców z 31 stycznia 1967r., 
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwida-
cji wszelkich form dyskryminacji rasowej  
z 21 grudnia 1965r., Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 
1966r., Protokół fakultatywny do Międzynaro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych z 16 grudnia 1966r., Protokół fakultatywny 
nr 2 do Międzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary 
śmierci z 15 grudnia 1989r., Międzynarodowy 
Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultu-
ralnych z 16 grudnia 1966r., Konwencja w spra-
wie niestosowania przedawnienia wobec zbrod-
ni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości  
z 9 kwietnia 1968r., Konwencja w sprawie likwi-
dacji wszelkich form dyskryminacji kobiet  
z 10 grudnia 1999r., Konwencja w sprawie zaka-
zu stosowania tortur oraz innego okrutnego, 
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania z 10 grudnia 1984r., Protokół fakulta-
tywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowa-
nia tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego, 
lub poniżającego traktowania albo karania  
z 18 grudnia 2002r., Konwencja o prawach 
dziecka z 20 listopada 1989r., Protokół fakulta-
tywny do Konwencji o prawach dziecka w spra-
wie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dzie-
cięcej pornografii z 25 maja 2000r., Międzynaro-
dowa konwencja o ochronie praw wszystkich 
pracowników migrujących i członków ich rodzin 
z 18 grudnia 1990r., Deklaracja praw osób nale-
żących do mniejszości narodowych lub etnicz-
nych, religijnych i językowych z 18 grudnia 
1992r., Deklaracja wiedeńska i program działa-
nia z 25 czerwca 1993r., Rada Praw Człowieka, 
rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 3 kwie-
tnia 2006r., Konwencja praw osób niepełno-
sprawnych z 13 grudnia 2006r., Protokół fakul-
tatywny do Konwencji praw osób niepełno-
sprawnych z 13 grudnia 2006r. 

w ramach Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych, aby chronić prawa człowieka w rela-

cjach między jednostkami oraz w relacji 

między jednostką, a państwem. Wyróżnia 

się powszechnie trzy rodzaje praw człowie-

ka. Pierwsza generacja praw człowieka  

odnosi się do praw osobistych oraz publicz-

nych. Wolności i prawa społeczne, ekono-

miczne oraz kulturalne określa się mianem 

drugiej generacji praw człowieka. Trzecia 

generacja praw człowieka jest współczesną 

konstrukcją, która jest związana z prawem 

jednostki do prawa do pokoju, środowiska  

i rozwoju. Wszystkie generacje praw odno-

szą się bezpośrednio do godności człowieka, 

która jest definiowana jako cecha przysłu-

gująca każdemu człowieku wynikająca  

z faktu człowieczeństwa. Jest to wartość 

bezwzględna oraz niestopniowana, której 

nie można zbyć. Przymiotniki określające 

prawa człowieka to: powszechność, nie-

zbywalność, nienaruszalność i przyrodzo-

ność77. W obrocie prawa międzynarodowe-

go prawa człowieka stały się przedmiotem 

zainteresowania ze strony organizacji  

międzynarodowych m. in. ONZ i UE. Wyni-

kiem współpracy międzynarodowej państw 

w zakresie ochrony praw człowieka  

w ramach ONZ było stworzenie licznych 

konwencji i aktów prawych normujących  

tą kwestię. Karta Narodów Zjednoczonych 

została zaakceptowana przez społeczność 

międzynarodową w San Francisco 1945 

roku oraz stała się podstawą funkcjonowa-
                                                            
77 J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J. Rybczyńska, 
Prawa człowieka. Zarys wykładu, Kraków 2004,  
s. 11-15. 
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nia Organizacji Narodów. Reguluje ona spo-

sób działania organów Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w zakresie: zapobiegania  

w przyszłości wojnom, ochrony praw czło-

wieka, stworzenia sprawnego systemu 

prawnego, który umożliwiłby sprawną  

implementację w ustawodawstwach krajo-

wych postanowień odnoszących się do przy-

jętych konwencji międzynarodowych,  

poprawę warunków życia ludzi na całym 

świecie poprzez postęp techniczny, rozwija-

nia tolerancji i dobrych stosunków sąsiedz-

kich między państwami, zapewnienia mię-

dzynarodowego pokoju oraz bezpieczeń-

stwa. W przepisie art. 2 Karty Narodów 

Zjednoczonych wymieniono zasady  

na jakich będzie opierała się współpraca 

państw należących do ONZ. Naczelną zasadą 

sprawnego działania państw członkowskich 

w ONZ jest zasada suwerenności w relacjach 

z innymi podmiotami prawa międzynaro-

dowego, gdzie w dobrej wierze państwa 

będą wykonywać zaciągnięte zobowiązania 

na arenie międzynarodowej. Ponadto dzia-

łania wszystkich państw należących do ONZ 

na płaszczyźnie stosunków międzynarodo-

wych będą zmierzać do pokojowych i spra-

wiedliwych relacji między narodami. Pań-

stwa członkowskie ONZ zrzekają się użycia 

groźby lub siły w stosunkach międzynaro-

dowych dążąc do ingerencji w terytorium 

danego państwa. Zakazano stosowania  

zasady subsydiarności w relacjach z pań-

stwem, na które ONZ zastosowała przymus 

lub akcję prewencyjną. Społeczność mię-

dzynarodowa będzie kłaść nacisk na pań-

stwa nie należące do ONZ, aby zachowały 

zasady niezbędne do utrzymania bezpie-

czeństwa i pokoju na świecie. Nad zabezpie-

czeniem sprawnego funkcjonowania zasad 

przyjętych w tej konwencji czuwają organy 

wyłonione w strukturze ONZ m.in. Zgroma-

dzenie Ogólnie ONZ oraz Rada Bezpieczeń-

stwa ONZ78.  

Współpraca państw na szczeblu 

międzynarodowym na w ramach ONZ jest 

efektem kolektywnego poczucia winy 

wspólnoty międzynarodowej, która stwo-

rzyła międzynarodowy system ochrony 

godności człowieka pod wpływem dehuma-

nizacji jaką przyniosła ze sobą II wojna 

światowa. Wypracowano wysokie standar-

dy prawne ochrony praw człowieka, gdzie 

jednostka w tym systemie ma prawo złoże-

nia skargi na własne państwo, które nie 

przestrzega przyjętych w konwencjach 

norm. W ramach ONZ działa system kontroli 

nad wykonywaniem zobowiązań powsta-

łych na mocy ratyfikowanych konwencji 

przez państwa należące do systemu ONZ. 

Warto zwrócić uwagę na to, że system ONZ 

jest systemem uniwersalny, gdzie obok tego 

sytemu działają systemy regionalne ochrony 

praw człowieka w ramach m.in.: Rady Euro-

py, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpra-

cy w Europie, Organizacji Państw Amery-

kańskich, Unii Afrykańskiej, Lidze Państw 

Arabskich i Unii Europejskiej 79. 

                                                            
78 http://www.hfhrpol.waw.pl/pliki/Karta_Naro 
dow_Zjednoczonych.pdf; 01.04.2011r. 
79 A. Bieńczyk-Missala, Międzynarodowa ochrona 
praw człowieka. Wybór dokumentów, Warszawa 
2008, s. 3-18. 
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Ważnym procesem politycznym,  

gospodarczym, społecznym i kulturalnym 

dla państw europejskich po II wojnie świa-

towej było doprowadzenie do powstania 

struktur Unii Europejskiej działającej  

w ramach regionalnej organizacji międzyna-

rodowej w Europie. Państwa europejskie 

pod wpływem skutków II wojny światowej 

zrozumiały, że dzięki wspólnej współpracy 

będą mogły odbudować pod względem go-

spodarczym zniszczoną Europę, ponieważ 

posiadały poczucie winy za taki stan rzeczy. 

Poczucie winy i zakłopotania były bezpo-

średnio spowodowane skutkami zarówno  

I jak i II wojny światowej, a także umacnia-

niem się pozycji ZSRR i USA na świecie,  

co mogło przyczynić do uzależnienia się  

do któregoś z tych państw innych państw 

europejskich. Zniszczone po II wojnie świa-

towej państwa europejskie zrozumiały,  

że muszą stworzyć forum wspólnej współ-

pracy na wielu płaszczyznach. 

Stworzenie silnej gospodarki miało 

uniemożliwić zapędy imperialistyczne ZSRR 

na świecie oraz osłabić mocną pozycję USA 

na arenie międzynarodowej. Rosja Radziec-

ka chciała narzucić swój model ustrojowy 

państwom Europy Zachodniej oraz uzależ-

nić je od siebie pod względem gospo-

darczym i militarnym. Dlatego popierała  

aktywne ruchy komunistyczne działające 

we Włoszech oraz we Francji, gdzie w tam-

tejszych parlamentach komuniści posia- 

dali najsilniejsze partie komunisty- 

czne. W ramach planu Marshalla dążono  

do gospodarczej odbudowy gospodarek 

europejskich, gdzie warunkiem z skorzysta-

nia z amerykańskiego programu pomoco-

wego dla państw europejskich była nieo-

becność w parlamentach krajowych komu-

nistów. Niestety państwa Europy Wschod-

niej odmówiły z skorzystania z tego pro-

gramu w ramach przynależności do struktur 

ZSRR, co odbiło się w przyszłości dla nich 

słabym tempie rozwoju gospodarczego oraz 

cywilizacyjnym w Europie po 1989. Pań-

stwa europejskie wyniosły lekcję z dwóch 

wojen światowych będące skutkiem izolacji 

Niemiec na arenie międzynarodowej, gdzie 

wciągnęły RFN do zawartej unii celnej80.  

Współpraca Niemiec i Francji miała 

uniemożliwić powstanie konfliktów między 

tymi dwoma państwami, których skutkiem 

były dwie wojny światowe. Doświadczenia 

wyniesione z tych dwóch wojen światowych 

zaowocowały integracją państw europej-

skich w dziedzinie bezpieczeństwa, ponie-

waż dostrzeżono że idea państwa suweren-

nego nie jest w stanie zapewnić swoim 

obywatelom pokoju. Dlatego należało stwo-

rzyć regionalną strukturę integracyjną  

na forum, której rozwiązywane byłby sytua-

cje konfliktowe. Podsumowując należy 

stwierdzić, że pod wpływem kolektywnego 

poczucia winy państwa europejskie dążyły 

do ugruntowaniu systemu demokratyczne-

go w Europie przeciwstawiając się ideologii 

                                                            
80 Z. Doliwa-Klepacki, Wspólnoty europejskie. 
Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 
1993, s. 15-19. 
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totalitarnej ze strony ZSRR, a także ekspan-

sji gospodarczej ze strony USA81.  

Proces integracji europejskiej to nie 

tylko współpraca państw członkowskich  

w sferze politycznej, gospodarczej lub mili-

tarnej, to także system regionalnej ochrony 

praw człowieka w Europie. Unia Europejska 

powinna oprzeć swoją genezę na aksjolo-

gicznym uzasadnieniu swojego bytu,  

zapewniającego w przyszłości jej dalszy 

rozwój. Ksiądz Władysław Piwowarski  

odniósł korzenie kultury europejskiej  

do dziedzictwa judaizmu, kultury antycznej 

Grecji i Rzymu oraz chrześcijaństwa. Inte-

lektualiści przywołują sferę duchową i kul-

turalną działania Unii Europejskiej, wynika-

jącą z jej przeszłości historycznej oraz kul-

turalnej, kładąc nacisk na afirmowany przez 

Europejczyków stosunek do godności ludz-

kiej. Stosunek do powszechnej afirmacji 

godności ludzkiej oraz praw człowieka wy-

nikają z jednego pochodzenia antropolo-

gicznego człowieka, który przedkłada się  

na istotę pojmowanego dobra wspólnego. 

Karta Praw Podstawowych przyjęta przez 

państwa członkowskie UE gwarantuje pra-

wo do życia, ochronę godności ludzkiej,  

zakazuje stosowania tortur lub poniżającego 

karania, prawo do wolności, bezpieczeń-

stwa, swobodę wyznania, prawa do własno-

ści i działalności gospodarczej, prawa  

do nauki, równość wobec prawa, poszano-

wania praw mniejszości narodowych, rów-

                                                            
81 J. Kowalski, Z. Ślusarczyk, Unia Europejska. 
Proces integracji europejskiej i zarys problematy-
ki instytucjonalno-prawnej, Warszawa-Poznań,  
s. 40-43. 

nego traktowania kobiet i mężczyzn oraz 

osób niepełnosprawnych, prawo do spra-

wiedliwego procesu sądowego, domniema-

nie niewinności, prawo do obrony, prawa 

społeczne pracowników, ochronę środowi-

ska oraz dostępu do dobrej administracji. 

Koncepcja ochrony praw człowieka została 

wyrażona w sposób pośredni w Karcie Praw 

Podstawowych UE, która położyła nacisk  

na ochronę godności ludzkiej82.   

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojed-

nanie została stworzona wraz z wpisem  

do Krajowego Rejestru Sądowego wpisem  

z dnia 17.01.2001 roku. W statucie Fundacji 

Polsko-Niemieckie Pojednanie można zna-

leźć informację, że została ona powołana  

do niesienia pomocy ludziom dotkniętym 

przez system polityczny III Rzeszy. Fundacja 

gromadzi oraz udostępnia materiały doty-

czące prześladowań ze strony nazistów  

w stosunku do ludności polskiej podczas 

drugiej wojny światowej. Prowadzi także 

działalność badawczo-naukową w celu roz-

przestrzeniania historii na temat działań 

hitlerowskich Niemiec podczas światowego 

konfliktu zbrojnego w latach 1939-1945. 

Głównym celem fundacji jest budowanie 

oraz utrwalanie pojednania pomiędzy 

dwoma narodami: polskim i niemieckim 

poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych  

na rzecz ofiar systemu III Rzeszy, udzielanie 

pomocy medycznej niepełnosprawnym  

i ciężko chorym, bezpłatnych porad prawno-

informacyjnych, współpraca z władzami 
                                                            
82 E. Kozerska, T. Scheffler, Aksjologiczne i prak-
tyczne aspekty integracji europejskiej, Wrocław 
2007, s. 99-110. 
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samorządowymi oraz z innymi organiza-

cjami zrzeszającymi ofiary II wojny świato-

wej, przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmo-

wi, rozwijanie dialogu między dwoma pań-

stwami na szczeblu stosunków międzyna-

rodowych, ochrona mniejszości narodo-

wych, rozwijanie patriotyzmu wśród mło-

dzieży poprzez warsztaty, prelekcje oraz 

wykłady z osobami represjonowanymi, 

rozwijanie świadomości społecznej  

na temat praw człowieka83. Głównym  

powodem powstania Fundacji Polsko-

Niemieckie Pojednanie jest poczucie winy 

oraz zakłopotania ze strony niemiec- 

kiego społeczeństwa, które chce budować  

na nowo dobre relacje z polskim społeczeń-

stwem dokonując zadośćuczynienie  

za łamanie praw człowieka przez hitlerow-

skie Niemcy na ludności polskiej podczas  

II wojny światowej. 

Instytut Pamięci Narodowej powstał 

na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 

roku o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni prze-

ciwko Narodowi Polskiemu84. W preambule 

ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 

można odnaleźć enumeratywnie wyliczone 

przesłanki przez ustawodawcę, które uza-

sadniały powód stworzenia tej instytucji 

publicznej dla chronienia dobra wspólnego, 

interesu społecznego oraz pamięci histo-

rycznej wszystkich obywateli Rzeczpospoli-

tej. W myśl ustawy wszelkie zbrodnie  

popełnione przez państwo względem swo-

ich obywateli nie mogą ulec przedawnieniu 
                                                            
83 http://www.fpnp.pl/fundacja/statut.php; 03. 
02.2012 r. 
84 Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm. 

ani być chronione tajemnicą państwową  

w związku z ustawą z dnia 15 sierpnia 2010 

roku o ochronie informacji niejawnych85. 

Instytucja ta działa dla zachowania przy-

szłym pokoleniom pamięci o ofiarach i stra-

tach, jakie dotknęły Polaków w czasie dru-

giej wojny światowej. Jej zadaniem jest 

również przekazywanie polskiemu społe-

czeństwu tradycji związanych z walką  

z komunizmem i nazizmem, a także hero-

icznych czynach obywateli, które zmierzały 

do odzyskania pełnej suwerenności przez 

Polskę oraz dążyły do ochrony godności 

ludzkiej. Dalej w ustawie można odnaleźć 

paralelę do Art. 4 Karty Narodów Zjedno-

czonych oraz do Art. 6 Załącznika do Karty 

Międzynarodowego Trybunału Karnego, 

gdzie jest mowa o obowiązku ścigania 

zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości  

i zbrodni wojennych. Ostatnia przesłanka 

odzwierciedla obowiązek państwa wzglę-

dem obywateli pokrzywdzonych przez  

poprzedni ustrój polityczny do wypłaty  

odszkodowania jako forma zadość uczynie-

nia za poniesione przez nich cierpienie. 

Przepisy ogólne regulują sposób przecho-

wywania gromadzenia oraz udostępniania 

opinii publicznej materiałów i dokumentów 

związanych ze zbrodniami dokonanymi 

przez organy bezpieczeństwa państwa  

w okresie od 22 lipca 1944 roku do dnia  

31 lipca 1990 roku, a także przez III Rzeszę 

Niemiecką i ZSSR od 1 września 1939 roku 

do dnia 31 lipca 1990 roku na ludności pol-

skiej. Współczesne państwo polskie jest 

                                                            
85 Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 ze zm. 
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zobowiązane do ścigania funkcjonariuszy 

publicznych działających w okresie komuni-

zmu, którzy popełnili czyny zabronione  

regulowane przez ustawy szczególne w tym 

zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu 

Konwencji w sprawie zapobiegania i karania 

zbrodni ludobójstwa. Państwo dokonuje 

rehabilitacji jednostek oskarżonych i skaza-

nych przez funkcjonariuszy poprzedniego 

systemu politycznego za działania zmierza-

jące do odzyskania niepodległości w myśl 

tzw. nieposłuszeństwa obywatelskiego  

na mocy Ustawy z dnia 23 lutego 1991 r.  

o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 

wobec osób represjonowanych za działal-

ność na rzecz niepodległego bytu Państwa 

Polskiego86. Instytut Pamięci Narodowej 

zajmuje się według ustawy prowadzeniem 

śledztw w sprawie zbrodni popełnionych 

przez komunistów i nazistów na obywate-

lach polskich. Ogromne znaczenia posiada 

działalność edukacyjna prowadzona przez 

Biuro Edukacji Publicznej IPN-u, która jest 

skierowana do polskiego społeczeństwa  

po to, aby utrwalać wspólną pamięć histo-

ryczną wśród przyszłych pokoleń.  

Druga instytucja publiczna powoła-

na na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 

1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk  

i Męczeństwa wykonuje zadania związane  

z upamiętnianiem miejsc, postaci, ważnych 

wydarzeń historycznych Narodu Polskiego 

w kraju i zagranicą oraz cierpieniem innych 

narodów przebywających na terenie PRL87. 

                                                            
86 Dz. U. z 1991 r. Nr 34, poz. 149 ze zm. 
87 Dz. U. z 1988 r. Nr 2, poz. 2 ze zm. 

W art. 3 wyliczono szczegółowo zadanie 

jakie powinna realizować Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa do których zali-

czono m.in: „sprawowanie opieki nad miej-

scami walk i męczeństwa oraz trwałe upa-

miętnianie związanych z tymi miejscami 

faktów, wydarzeń i postaci, inspirowanie 

oraz współdziałanie w organizowaniu  

obchodów, uroczystości, przedsięwzięć  

wydawniczych i wystawienniczych, a także 

popularyzowanie - za pomocą środków ma-

sowego przekazywania - miejsc, wydarzeń  

i postaci historycznych związanych z wal-

kami i męczeństwem, ocenianie stanu opieki 

nad miejscami i trwałymi obiektami pamięci 

narodowej, a w szczególności nad pomni-

kami, cmentarzami i mogiłami wojennymi 

oraz walk narodowowyzwoleńczych, cmen-

tarzami ofiar hitlerowskiego terroru, muze-

ami walk i martyrologii, a także izbami  

pamięci narodowej, sprawowanie funkcji 

opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów 

walk i męczeństwa, a w szczególności:  

w Oświęcimiu-Brzezince, na Majdanku,  

w Sztutowie, w Łambinowicach, w Żabiko-

wie, w Rogoźnicy, w Treblince i Radogosz-

czy, opiniowanie pod względem historycz-

nym i artystycznym wniosków o trwałe 

upamiętnienie miejsc wydarzeń historycz-

nych, a także wybitnych postaci związanych 

z dziejami walk i męczeństwa, współdziała-

nie - w szczególności ze środowiskami  

i organizacjami polonijnymi - w sprawowa-

niu opieki nad miejscami walk i męczeństwa 

Narodu Polskiego za granicą”. Wyliczone 

szczegółowo ustawowe zadania realizowa-



Wiedza Prawnicza nr 2/2014 Strona 68 
 

ne przez Radę Ochrony Pamięci Walk  

i Męczeństwa mają za zadanie budować oraz 

wzbudzać uczucia patriotyczne wśród Pola-

ków oraz uzmysłowić obcokrajowcom dra-

matyzm polskiej historii. Ukazanie Polaków 

jako nację najdotkliwiej poszkodowaną  

w wyniku splotu tragicznych wydarzeń  

historycznych w wyniku, których stracili-

śmy niezależność, a następnie walczyliśmy  

o odzyskanie suwerenności pod obcymi 

zaborami oraz z polityką wynarodowienia  

i wyniszczenia stosowaną przez ciemięży-

cieli ma wzbudzać współczucie, litość oraz 

uznanie dla polskiego heroizmu, a tym  

samym „uległość” ze strony innych państw 

w kontaktach międzynarodowych z naszym 

krajem. 

Przykładem dla tej tezy jest orędzie 

Woodrowa Wilsona do Kongresu USA z dnia 

8 stycznia 1918 roku, gdzie wymienia  

w czternastu punktach swojego przemó-

wienia wizję ładu powojennego. Duże zna-

czenie posiada dla Polski 13 punkt, który 

odwołuje się do stworzenia niepodległego 

państwa polskiego na terytorium bezspor-

nie zamieszkałym przez ludność polską  

z wolnym dostępem do morza. Integralność 

polskiego terytorium powinna zostać  

zagwarantowana przez międzynarodowy 

pakt88. Drugim argumentem będzie postawa 

kongresmenów w USA. W 60 rocznicę  

wybuchu powstania warszawskiego Kon-

gres USA uchwalił 21 lipca 2004 roku rezo-

lucję oddającą hołd walczącym o niepodle-

                                                            
88 G. Tindall, D. Shi, Historia Stanów Zjednoczo-
nych, Poznań 2002, s. 956-957. 

głość powstańcom z Niemcami89. Na koniec 

dodam, że w 2011 roku Rosyjska Duma 

przyjęła rezolucję przypisującą odpowie-

dzialność polityczną za zbrodnię katyńską 

Józefowi Stalinowi po ponad 60 latach ist-

nienia sporu po obu stronach, co do tej kwe-

stii90 . 

Podsumowując chciałbym zauważyć, 

że psychologiczny mechanizm indukowania 

poczucia winy, wstydu oraz zakłopotania 

przy wykorzystaniu technik autoprezentacji 

ma charakter uniwersalny ze względu  

na szerokie spektrum, które swoim zasię-

giem obejmuje. Posiada on dualistyczny 

charakter. Z jednej strony jednostka pod 

wpływem indukowanego poczucia winy 

może dokonać zmiany postawy życiowej  

na społecznie akceptowaną. A z drugiej 

strony manipulator oddziałując na inną jed-

nostkę może wykorzystać ją do osiągnięcia 

osobistych korzyści. Ważne jest to, aby 

uzmysłowić czytelnikowi, jakie niesie  

za sobą skutki użycia przez aparat władzy 

centralnej mechanizmów oddziaływania  

na społeczeństwo podporządkowując  

je sobie przy wykorzystaniu dobrze zorga-

nizowanych systemów instytucjonalnych 

państwa w imię wykreowanej ideologii  

na przykładach z literatury, udokumento-

wanych wydarzeniach historycznych, czy 

też materiałów pochodzących z mass-

mediów.  

                                                            
89 http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/ko 
ngres-usa-uczci%C5%82-60-rocznic%C4%99-
powstania-warszawskiego; 03.02.2012 r. 
90 http://swiat.newsweek.pl/duma-przyjela-re 
zolucje-potepiajaca-katyn,68558,1,1.html; 03.02. 
2012 r. 
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Zakończenie 

Czytelnik powinien we własnym  

zakresie uświadomić sobie jakie zagrożenie 

może ze sobą nieść mechanizm indukowa-

nia poczucia winy i zakłopotania w rękach 

administracji publicznej, aparatu przymusu 

państwowego lub pojedynczej jednostki  

w stosunku do innej jednostki czy też całego 

społeczeństwa, która może dokonać tym 

samym przemiany ustrojowej we wnętrzu 

państwa w reżimy totalitarne przy uzyska-

niu legitymizacji do rządzenia ze strony 

społeczeństwa, gdzie niwelowane są prawa 

jednostek oraz są gwałcone podstawowe 

prawa człowieka do walki z wrogiem  

publicznym. Jednak powyższy mechanizm 

indukowania poczucia winy i zakłopotania 

ze strony jednostki, grup społecznych lub 

społeczeństwa w stosunku do działania  

administracji publicznej może przynieść 

wiele szkód, którymi skutkami mogą być: 

degradacja systemu emerytalno-rentowego, 

gdzie więcej jednostek pobiera świadczenia 

pieniężne jako pomoc państwowa w trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej niż pracu-

je, dokonywanie minimalizowania zobowią-

zań podatkowych uraz unikanie płacenia 

podatków na rzecz Skarbu Państwa, wzrost 

zadłużenia jednostek samorządu terytorial-

nego oraz administracji rządowej w związku 

z nadmiernym wykonywaniem zadań  

publicznych w wyniku presji społecznej,  

co w konsekwencji może doprowadzić  

do kryzysu sektora finansów publicznych,  

a także upadek znaczenia organów admini-

stracji publicznej w oczach zwykłych oby-

wateli postrzegających instytucję państwa 

jako po prostu słabe i w stanie totalnego 

rozkładu. Dlatego ważne jest ciągłe dokszta-

łcanie korpusu urzędniczego w obszarze 

kompetencji miękkich oraz rozwijanie ich 

kwalifikacji, co może w przyszłości pozwolić 

im przeciwstawić się działaniom jednostek 

wykorzystujących mechanizm poczucia  

winy i zakłopotania do osiągnięcia własnych 

partykularnych celów, kosztem całego spo-

łeczeństwa oraz budżetu państwa. Ważne 

jest, aby państwo zarówno na szczeblu  

administracji samorządowej oraz admini-

stracji rządowej zwiększało transparent-

ność funkcjonowania organów administracji 

publicznej, po to aby zminimalizować ryzy-

ko posądzenia o działanie wbrew zasadzie 

demokratycznego państwa prawa. Interesu-

jącym zagadnieniem poruszonym w pracy 

jest wykorzystanie kolektywnego poczucia 

winy do tworzenia instytucji o charakterze 

publicznym w Polsce do rozwijania dialogu 

międzynarodowego w kontaktach z innymi 

państwami oraz w krzewieniu postaw  

patriotycznych wśród polskiego społeczeń-

stwa. Również istota kolektywnego poczucia 

winy była i jest rozwijana pod wpływem 

drugiej wojny światowej, gdzie kładzie się 

nacisk na ochronę praw człowieka na szcze-

blu zarówno krajowym jak i międzynaro-

dowym w ramach UE i ONZ, co w odbiorze 

społecznym powinno być pozytywnie  

odbierane. Wykorzystanie przez organy 

administracji publicznej kolektywnego  

poczucia winy i zakłopotania może stanowić 

podstawę do tworzenia patriotycznego spo-
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łeczeństwa, funkcjonującego w oparciu  

o tradycję narodową oraz wartości moralne, 

a także jako swoistą lekcję do nauczenia 

społeczeństwa tolerancji oraz otwartości  

na tematy, które wywołują w publicznej 

dyskusji duże emocje. Mechanizm induko-

wania poczucia winy i zakłopotania wyko-

rzystywany przez administrację publiczną 

powinien stać się narzędziem do walki  

ze stereotypami, uprzedzeniami, a także 

dyskryminacją osób w życiu publicznym  

ze względu na swoją odmienność.  

Konkludując powyższe rozważania 

należy dojść do wniosku, że mechanizm 

indukowania poczucia winy i zakłopotania 

niesie ze sobą szanse i zagrożenia w stosun-

ku i ze strony jednostek, grup społecznych, 

czy też praktyki działania organów admini-

stracji publicznej. Istotnym zamysłem  

niniejszej pracy było ukazanie zwykłemu 

zjadaczowi chleba stadiów tegoż mechani-

zmu działania w oparciu o uwarunkowania 

socjologiczne i psychologiczne. 
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Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym w świetle 

orzecznictwa sądowoadministracyjnego 

Justyna Jóźwiak 

Prawo powszechnie obowiązujące 

jest nie tylko stanowione przez parlament 

i administracje rządową. Może również być 

stanowione przez organy jednostek samo-

rządu terytorialnego ze skutkiem wiążącym 

na obszarze tych jednostek. Współkształto-

wanie porządku prawnego jest jedną  

z metod działania organów samorządowych. 

Samorząd terytorialny jest nie tylko adresa-

tem prawa, ale również uczestniczy w sta-

nowieniu prawa, natomiast akty prawa 

miejscowego zaliczyć trzeba do tych form, 

którymi mogą posługiwać się organy jedno-

stek samorządu terytorialnego1. 

Akty prawa miejscowego stanowią 

integralną część systemu prawa obowiązu-

jącego w Polsce. Przez akty prawa miejsco-

wego należy rozumieć przepisy prawne 

powszechnie obowiązujące na oznaczonej 

części terytorium państwa czy stanowione 

tez przez organy administracji rządowej, 

stanowione na podstawie i w granicach 

ustaw 2. 

Normatywna regulacja dotycząca ak-

tów prawa miejscowego zawarta jest 

w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 2 kwietnia 1997 roku3, w ustawach 

                                                            
1 W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego  
w Polsce, LexisNexis, 2003 str. 81 
2 E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Lexis-
Nexis, Warszawa 2009, str. 61 
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 
483 z późn. zm.), zwana dalej Konstytucją 

samorządowych (ustawa o samorządzie 

gminnym4, ustawa o samorządzie powiato-

wym5, ustawa o samorządzie wojewódz-

twa6, a także ustawa o wojewodzie i admini-

stracji rządowej w województwie7) oraz 

w ustawie o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych8. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji 

źródłami prawa powszechnie obowiązują-

cego na obszarze działania organów, które 

je ustanowiły są akty prawa miejscowego.  

Stanowienie aktów prawa miejsco-

wego powierzone zostało jednostkom  

samorządowym na różnych szczeblach- 

gminom, powiatom, województwom oraz 

terenowym organom administracji rządo-

wej. Akty prawa miejscowego znajdują się  

w hierarchii źródeł prawa powszechnie  

obowiązującego najniżej, są aktami podu-

stawowymi. Zadaniem takich aktów nie jest 

zastępowanie ustaw, ale uwalnianie ich  

od przesadnej szczegółowości, od takich 

                                                            
4 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1318, z późn. 
zm.) 
5 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 645  
z późn. zm.) 
6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 654 z późn. 
zm.) 
7 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie, (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z późn. zm.) 
8 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 190, poz. 1606  
ze zm.) 
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elementów, które szybko się dezaktualizu-

ją9. 

Akty prawa miejscowego stanowio-

ne przez jednostki samorządu terytorialne-

go nie mają jednorodnego charakteru. Mają 

one charakter powszechny, generalny, abs-

trakcyjny, normatywny. Powszechność  

aktów prawa miejscowego przejawia się  

w możliwości regulowania postępowania 

wszystkich kategorii adresatów prawa, 

obywateli oraz instytucji i organizacji spo-

łecznych, a także organów państwowych. 

Generalny charakter przejawia się przez 

wskazanie cech adresatów, nie zaś wymie-

nienie ich z imienia bądź nazwiska. Abstrak-

cyjność przejawia się w tym, że zakazywane, 

nakazywane bądź dozwolone postepowanie 

ma mieć miejsce w pewnych powtarzalnych 

okolicznościach a nie w jednej konkretnej 

sytuacji10.  

Do generalnego i abstrakcyjnego 

charakteru aktów prawa miejscowego  

odniósł się NSA w wyroku z 5 kwietnia 2002 

r. stwierdzając, że „(…) jeżeli akt prawo-

twórczy zawiera, co najmniej jedną normę  

o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, 

to mamy do czynienia z aktem prawa miej-

scowego” 11. 

Jako źródła prawa powszechnie  

obowiązującego akty prawa miejscowego 

muszą mieć charakter normatywny. Muszą 

                                                            
9 J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wypor-
ska, pod. red. J.P. Tarno, Samorząd terytorialny  
w Polsce, LexisNexis, Warszawa  2004, str. 112 
10 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009, str. 292 
11 Wyrok NSA z 5 kwietnia 2002 r., sygn. akt I SA 
2160/01 

one wyznaczać adresatom pewien sposób 

zachowania, wpływać na zachowania osób, 

do których są kierowane. Mogą to być naka-

zy, zakazy albo uprawnienia. Koniecznymi 

elementami składowymi norm zawartych  

w aktach prawa miejscowego jest określenie 

adresatów tej normy, okoliczności, w któ-

rych ta norma znajdzie zastosowanie jak 

również określenie nakazywanego lub zaka-

zywanego działania12. 

Akty prawa miejscowego mają ogra-

niczony zasięg terytorialny. Obowiązują 

tylko na obszarze wyznaczonym przez wła-

ściwość miejscową organów, które je wyda-

ły.13 Akty prawa miejscowego poszczegól-

nych organów nie mogą wykraczać poza 

granice właściwości miejscowej tych orga-

nów, a zasięg terytorialny działania aktów 

nie musi się pokrywać z obszarem jednostki 

samorządu terytorialnego. Mogą one być 

ustanowione dla mniejszych terenów, obej-

mujących tylko część jednostki14. 

W oparciu o przyjęte kryterium kla-

syfikacji akty prawa miejscowego możemy 

podzielić na różne rodzaje, bowiem stano-

wią one niejednolitą kategorię źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. Możemy  

podzielić je na akty prawa miejscowego  

o charakterze wykonawczym, akty prawa 

miejscowego o charakterze porządkowym 

                                                            
12 D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer , 
Warszawa 2007, str. 74 
13 J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Wolters 
Kluwer Business, Warszawa 2010, str. 70 
14 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters 
Kluwer, Warszawa 2009 
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oraz akty prawa miejscowego o charakterze 

strukturalno-organizacyjnym15. 

Zasugerowane podziały są rozłącz-

ne. Nie należy łączyć w jednym akcie prawa 

miejscowego przepisów wykonawczych, 

porządkowych, strukturalno-organizacyj-

nych głównie ze względu na zróżnicowanie 

podstawy prawnej do ich stanowienia, czy 

zróżnicowanie, jeżeli chodzi o możliwość 

nakładania kar za ich naruszenie, bowiem 

tylko przepisy porządkowe przewidują 

grzywnę za ich naruszenie16. Naczelny Sąd 

Administracyjny potwierdza to w swoim 

orzecznictwie uznając, że „za niezgodne  

z prawem należy uznać w szczególności 

uchwały rad gmin, ustanawiające przepisy 

gminne wykonawcze, jeżeli poza tymi prze-

pisami zawierają przepisy gminne porząd-

kowe, które mogą być wykorzystywane  

w celu zapewnienia wykonywania nakazów 

i zakazów przepisów gminnych, wydanych 

na podstawie szczegółowych upoważnień 

ustawowych”17. 

Przedmiotem rozważań w niniej-

szym artykule są akty prawa miejscowego 

o charakterze wykonawczym. 

                                                            
15 B. Dolnicki, Akty prawa miejscowego samorzą-
du terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2004, 
nr 5, str. 11-12;. Dąbek, Prawo miejscowe, Wol-
ters Kluwer , Warszawa 2007, str. 100-103;  
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-
Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, pod 
red. B. Jaworska-Dębska, Prawo administracyjne, 
Warszawa 2000, str. 160 
16 B. Dolnicki, Akty prawa miejscowego samorzą-
du terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2004, 
nr 5, str. 13 
17 Wyrok NSA z 12 sierpnia 1994 r., sygn. akt 
SA/Wr 1240/94; Wyrok NSA z 9 maja 1995  
r., sygn. akt SA/Wr 590/95 

Przepisy wykonawcze stanowią naj-

liczniejszą grupę aktów prawa miejscowego. 

Normatywna regulacja dotycząca przepisów 

wykonawczych zawarta jest w art. 40 ust.  

1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 40 

ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, 

art. 89 ust. 1 ustawy o samorządzie woje-

wództwa, a także w art. 39 ustawy o woje-

wodzie i administracji rządowej w woje-

wództwie. 

Akty wykonawcze wydawane  

są przez organy jednostek samorządu tery-

torialnego jak również przez organy admi-

nistracji rządowej, wydawane są na mocy  

i w granicach szczególnej delegacji ustawo-

wej18. 

Uprawnionymi do stanowienia  

aktów prawa miejscowego w jednostkach 

samorządu terytorialnego są przede wszyst-

kim organy stanowiące gminy, powiatu, 

województwa, a w szczególnych przypad-

kach organy wykonawcze. Organy stano-

wiące tych jednostek nie mogą przenosić 

tego uprawnienia na swoje organy wyko-

nawcze. 

W sprawie upoważnienia do wyda-

wania przepisów wykonawczych wypowie-

dział się Naczelny Sąd Administracyjny 

stwierdzając, że „upoważnienie takie musi 

być wyraźnie sformułowane w ustawie. Nie 

może być przy tym mowy o stanowieniu 

prawa miejscowego na podstawie ››domyśl-

nej‹‹ delegacji”19. Jednocześnie w wyroku  

                                                            
18 D. Dąbek, Prawo miejscowe, Wolters Kluwer , 
Warszawa 2007, str. 118 
19 Wyrok NSA z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt  
I OSK 707/13 
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z 15 października 2013 roku Naczelny  

Sąd Administracyjny stwierdził, że „każde 

wykroczenie poza delegację ustawową sta-

nowi naruszenie normy upoważniającej  

i zarazem konstytucyjnych warunków legal-

ności aktu wykonawczego”20. 

Akty prawa miejscowego o charak-

terze wykonawczym, jako akty podustawo-

we mają za zadanie doprecyzowywać usta-

wy, normując zagadnienia techniczne  

z uwzględnieniem warunków i potrzeb 

miejscowych, a także z uwzględnieniem 

specyfiki lokalnej społeczności. Zwrócił  

na to uwagę Naczelny Sąd Administracyjny 

orzekając, że „przepis wykonawczy może  

ze swej istoty jedynie ››wykonywać‹‹ usta-

wę, a więc ją uzupełniać, nie może nato-

miast regulować materii, która już została  

w ustawie uregulowana i co, do której usta-

wodawca nie zdecydował się na upoważ-

nienie organów samorządowych do samo-

dzielnej regulacji. Taki akt prawa miejsco-

wego, wykraczający poza zakres upoważ-

nienia ustawowego, traci swój wykonawczy 

charakter, stając się samodzielnym źródłem 

prawa i wykraczając w ten sposób poza  

dopuszczalne granice działalności prawo-

twórczej samorządu terytorialnego, naru-

szając tym samym zasady demokratycznego 

państwa prawnego z uporządkowanym 

konstytucyjnie systemem źródeł prawa”21. 

Upoważnienie do wydawania prze-

pisów wykonawczych powinno spełniać 

                                                            
20 Wyrok NSA z 15 października 2013 r., sygn. 
akt II OSK 1706/13 
21 Wyrok NSA z 1 października 2013 r., sygn. akt 
I OSK 1301/13 

minimalne wymogi, co do treści, czyli okre-

ślać, co będzie przedmiotem regulacji jak 

również określać organ upoważniony  

do wydania aktu22. 

Naczelny Sąd Administracyjny  

w uchwale z 16 grudnia 1996 zwrócił uwagę 

na kwestię upoważnienia do wydawania 

przepisów wykonawczych stwierdzając,  

że: „przepisy gminne, o których mowa w art. 

40 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gmin-

nym, są wydawane na podstawie upoważ-

nienia szczególnego; określa ono zarówno 

materię, która może być regulowana, jak 

i organ, który może takiej regulacji dokony-

wać. W akcie upoważniającym określona 

problematyka jest uregulowana ogólnie albo 

w całości, albo tylko w części. W tym  

wypadku przepisy gminne, zgodnie z celami 

aktu upoważniającego i w granicach prze-

zeń zakreślonych, mają charakter uzupeł-

niający”23. 

Z przywołanego wyżej orzeczenia 

wynika, że stosunkowo duża swoboda 

w kształtowaniu treści stanowionego przez 

siebie prawa pozostawiona lokalnym pra-

wodawcom, daje im możliwość faktycznego 

tworzenia prawa, ograniczoną rzecz jasna 

ich wykonawczym charakterem względem 

ustaw. 

NSA przyjął stanowisko, że mocą  

aktów prawa miejscowego nie można „roz-

szerzać zakazów ustawowych, ograniczając 

                                                            
22 M. Kotulski, Akty prawa miejscowego stano-
wione przez samorząd terytorialny, Samorząd 
Terytorialny 2001, nr 11, str. 34 
23 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA  
z 16 grudnia 1996r., sygn. akt OPS 8/96 
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dodatkowo sferę praw obywatelskich, jeśli 

ustawa szczególna nie upoważniła jej  

do stanowienia takich ograniczeń w formie 

przepisów gminnych”24 oraz, że „nie  

do przyjęcia jest wniosek, że mocą przepisu 

gminnego ustanowiony ustawą dla całego 

kraju obowiązek podatkowy miałby zostać 

wyłączony w całości na terenie konkretnej 

gminy”25. 

W doktrynie istnieje pogląd, że sens 

tworzenia przepisów wykonawczych „tkwi 

w możliwości interpretowania systemu  

aksjologicznego Konstytucji i ustawy zwy-

kłej, który wynika między innymi z zawar-

tych w nich pojęć nieoznaczonych, na tle 

określonego stanu faktycznego i prawnego 

danej jednostki samorządowej – celem wy-

pracowania uwzględniających specyfikę 

danej jednostki rozstrzygnięć prawotwór-

czych”26. 

Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z 7 listopada 2013 roku stwier-

dził, że „uchwały w szczególności winny 

mieć oparcie w treści przepisu rangi usta-

wowej upoważniającego do jej wydania i nie 

mogą wykraczać poza wyznaczony przez 

ten przepis zakres upoważnienia. Nie mogą 

też być niezgodne z innymi powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa ani  

                                                            
24 Wyrok NSA z 16 czerwca 1996 r., sygn. akt II 
SA 99/92 
25 Wyrok NSA z 11 czerwca 1992 r., sygn. akt 
SA/Kr 529/92 
26 I. Skrzydło-Niżnik, Polski samorząd terytorial-
ny a konstytucyjna zasada demokratycznego 
państwa prawa realizującego zasadę sprawiedli-
wości społecznej [w:] Funkcjonowanie Samorzą-
du Terytorialnego – doświadczenia i perspekty-
wy, red. S. Dolata, Opole 1998, str. 124 

powtarzać regulacji w tych przepisach  

zawartych. Naruszenie któregokolwiek  

z wymienionych wymogów będzie,  

co do zasady, skutkować nieważnością  

wadliwego postanowienia uchwały”27. 

Obecnie w obowiązujących przepi-

sach jest stosunkowo dużo upoważnień  

do stanowienia aktów prawa miejscowego  

o charakterze wykonawczym w różnorod-

nym tematycznie zakresie spraw. 

Gmina ma kompetencje do wydawa-

nia przepisów wykonawczych do ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi28. W art. 14 ust. 6 tej 

ustawy jest upoważnienie do wprowadzenia 

czasowego lub stałego zakazu spożywania, 

wnoszenia, sprzedaży oraz podawania  

napojów alkoholowych w innych niewymie-

nionych miejscach, obiektach lub na okre-

ślonych obszarach gminy, ze względu na ich 

charakter. Zgodnie z art. 12 rada gminy  

w drodze uchwały ustala liczbę punktów 

sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem 

sprzedaży. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu 

rada gminy w drodze uchwały ustala zasady 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

alkoholu na terenie gminy. 

                                                            
27 Wyrok NSA z 7 listopada 2013r., sygn. akt  
I OSK 1776/13 
28 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1563,  
z późn. zm.) 
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Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z 28 września 201229 odniósł się 

do przepisów wykonawczych stanowionych 

na podstawie tej ustawy. Przyjął stanowi-

sko, że omawiana delegacja ustawowa  

do wprowadzania zakazów prawnych  

w drodze uchwał rady gminy ma wyraźnie 

uzupełniający charakter w stosunku  

do innych uregulowań tej samej ustawy. 

Poprawna interpretacja art. 14 ust. 6 wyżej 

wymienionej ustawy może być dokonana 

tylko w kontekście pozostałych postano-

wień tej ustawy. Dalej NSA precyzuje,  

że redakcja art. 14 ust. 6 pokazuje, że upo-

ważnienie organu stanowiącego gminy  

do wprowadzenia stosowanych zakazów, 

służyć ma tylko i wyłącznie poszerzeniu 

zakresu stosowania tych zakazów na inne 

miejsca, obszary lub obiekty, które nie  

są objęte wyliczeniem z art. 14 ust. 1.  

To rozszerzenie jest możliwe pod warun-

kiem, że okaże się to uzasadnione ze wzglę-

du na ich charakter. To szczególne upoważ-

nienie dotyczy możliwości wprowadzenia 

przez radę gminy ograniczeń w spożywaniu 

alkoholu na terenie gminy w pewnych miej-

scach tudzież obiektach ze względu na ich 

charakter, np. mają szczególne znaczenie 

kulturalne, religijne, oświatowe, czy też peł-

nią specyficzną rolę wychowawczą, jak 

również terenach, które rada gminy uzna  

za zasługujące na szczególną ochronę oraz 

miejsca, w których obecność alkoholu jest 

niemile widziana. Wobec powyższego zaka-

                                                            
29 Wyrok NSA z 28 września 2012r., sygn. akt  
II GSK 824/11 

zy uregulowane na gruncie art. 14 ust.  

6 mają służyć, jako szczególna ochrona 

pewnych obiektów lub miejsc przed zagro-

żeniem ze strony alkoholu.  

Kolejną ustawą, do której odniósł się 

Naczelny Sąd Administracyjny, i w której 

zawarta jest delegacja do wydawania prze-

pisów wykonawczych jest ustawa o podat-

kach i opłatach lokalnych30. W ustawie  

w art. 7 wprowadza dodatkowe zwolnienia 

od podatku od nieruchomości, które rada 

gminy może rozszerzyć zgodnie z ust. 2 oraz 

w art. 12 ust. 4 upoważnienie do dodatko-

wych zwolnień w podatku od środków 

transportu. Art. 19 upoważnia radę gminy 

do określania terminów płatności, wysoko-

ści stawek opłat określonych w ustawie 

(opłata targowa, administracyjna, miejsco-

wa, uzdrowiskowa, od posiadania psów) 

oraz może wprowadzać inne niż wymienio-

ne w ustawie zwolnienia od opłat lokalnych. 

W ustawie tej jest również upoważnienie 

zawarte w art. 18 do wprowadzania opłaty 

administracyjnej za czynności urzędowe 

dokonywane przez podległe jej organy, jeże-

li czynności te nie są objęte przepisami 

o opłacie skarbowej. W świetle art. 5 rada 

gminy określa wysokość stawek podatku 

od nieruchomości, a w art. 10 wysokość 

stawek podatku od środków transporto-

wych. 

                                                            
30 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 232 poz. 
1378 z późn. zm.) 
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NSA w wyroku 15 listopada 2012r.31, 

stwierdził, że uprawnienia do stanowienia 

przepisów wykonawczych na gruncie usta-

wy o podatkach i opłatach lokalnych mają 

charakter lokalny, bowiem te akty prawa 

miejscowego obowiązują podatników  

powiązanych w określony sposób z teryto-

rialnie wyodrębnioną częścią obszaru pań-

stwa. W sferze prawa podatkowego jednost-

ce wolno wyłącznie tyle, ile jest jasno  

dozwolone ustawowo. Naruszeniem prawa 

jest, więc każdy akt prawa miejscowego, 

który ingeruje w materię zastrzeżoną  

do regulacji w drodze ustawy. Dalej NSA 

precyzuje, że „ograniczenie prawa do sta-

nowienia wyłącznie przedmiotowych zwol-

nień w drodze uchwały rady gminy uzasad-

nione jest treścią art. 217 Konstytucji RP(…) 

Ustawa zasadnicza wprowadza zatem zasa-

dę wyłączności ustawy dla określenia ele-

mentów konstrukcyjnych podatku, ale także 

dla określenia reguł zwolnień podatkowych, 

przyznając państwu w tym zakresie pełną 

suwerenność. Wyłączenie pewnej kategorii 

podmiotów z zakresu podmiotowego dane-

go podatku może w związku z tym nastąpić 

wyłącznie w drodze ustawy. Ograniczenie  

to dotyczyć będzie także zwolnień podmio-

towo-przedmiotowych, skoro na ich pod-

stawie dokonuje się wyłączenia z zakresu 

opodatkowania określonej kategorii pod-

miotów, znajdujących się w określonej sytu-

acji”32. 

                                                            
31 Wyrok NSA z 15 listopada 2012r., sygn. akt  
II FSK 1755/12 
32 Wyrok NSA z 15 listopada 2012r., sygn. akt  
II FSK 1755/12 

Gmina może wydawać również 

przepisy wykonawcze do ustawy o drogach 

publicznych33, (gdzie myśl tej ustawy rada 

gminy zalicza drogi do kategorii dróg gmin-

nych i pozbawia je tej kategorii), ustawy 

prawo ochrony środowiska34 (tutaj w dro-

dze uchwały rada gminy może wprowadzać 

ograniczenia, co do czasu funkcjonowania 

bądź korzystania z urządzeń, z których emi-

towany hałas może negatywnie oddziaływać 

na środowisko, ale ograniczenia te nie doty-

czą instalacji i urządzeń kultu religijnego), 

czy też do ustawy o planowaniu i zagos-

podarowaniu przestrzennym35, (w której 

zawarte jest upoważnienie do uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego). 

W ustawie o systemie oświaty36 

zgodnie z art. 14 ust. 5 rada gminy ustala 

wysokość opłat za korzystanie z wychowa-

nia przedszkolnego w prowadzonych przez 

gminę publicznym przedszkolu w czasie 

nieprzekraczającym czasu, o którym mowa 

w art. 6 ust. 2 tej ustawy i publicznej innej 

formie wychowania przedszkolnego, w cza-

sie, który przekracza czas bezpłatnego  

wychowania oraz nauczania. 

Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z 22 listopada 2005 roku orzekł, 

                                                            
33 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1543, z późn. 
zm.) 
34 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 888,  
z późn. zm.) 
35 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2013r. poz. 1446 z późn. zm.) 
36 Ustawa z dnia 7 września 1991roku o syste-
mie oświaty (Dz. U. z 2014r. poz. 7, z późn. zm.) 



Wiedza Prawnicza nr 2/2014 Strona 78 
 

że „Ustalenie opłaty za świadczenie prowa-

dzonych przez gminę przedszkoli jest usta-

nowieniem aktu normatywnego o charakte-

rze aktu prawa miejscowego. Zawiera,  

bowiem normy prawne, które adresowane 

są do każdego w określonym w normie sta-

nie hipotetycznym”37. 

Jeżeli chodzi o akty wykonawcze 

stanowione przez powiat to tych delegacji 

jest mniej. 

W ustawie o cenach38 rada powiatu 

upoważniona jest do ustalania cen urzędo-

wych za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym.  

W ustawie o systemie oświaty rada 

powiatu w drodze uchwały ustala plan sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

i szkół specjalnych tak, aby umożliwić dzie-

ciom oraz młodzieży zamieszkującym  

na obszarze powiatu realizację obowiązku 

szkolnego bądź obowiązku nauki. 

Rada powiatu może wydawać prze-

pisy wykonawcze do ustawy prawo farma-

ceutyczne39, gdzie w myśl art. 94 ust. 2 rada 

powiatu w drodze uchwały określa rozkład 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na danym terenie. Istniało wiele wątpliwo-

ści co do charakterku prawnego takich 

uchwał. Odniósł się do tego Wojewódzki  

Sąd Administracyjny w wyroku z 27 czerw-

ca 2006 stwierdzając, że: „Uchwała  

                                                            
37 Wyrok NSA 22 listopada 2005r., sygn. akt  
I OSK 971/05 
38 Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach  
(Dz. U. z 2013r. poz. 385, z późn. zm.) 
39 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku prawo 
farmaceutyczne (Dz. U. z 2013r. poz. 1245,  
z późn. zm.) 

ta, ze względu na krąg jej adresatów  

i zawartą w niej normatywną treść, ma cha-

rakter powszechnie obowiązującego aktu 

prawa miejscowego. Przedmiotowa uchwała 

ma niewątpliwie normatywny charakter, 

jest aktem zewnętrznym, abstrakcyjnym 

oraz ma charakter generalny, skierowana 

jest bowiem nie tylko do kierowników  

aptek, ale także ich pracowników oraz 

wszystkich mieszkańców powiatu i innych 

osób – ewentualnych klientów aptek, a więc 

do nieokreślonego indywidualnie kręgu 

adresatów. Uchwała ta reguluje zatem  

materię o charakterze ogólnym, dotyczącą 

szerokiego, nieokreślonego kręgu osób, 

przyjąć zatem należy, że ma ona charakter 

powszechny, dotyczy bowiem wszystkich 

podmiotów znajdujących się w określonej 

sytuacji. Przedmiotowa uchwała jest zatem 

źródła prawa powszechnie obowiązujące-

go”40. 

Jeżeli chodzi o akty wykonawcze wo-

jewództwa to tych delegacji jest najmniej.  

W ustawie prawo wodne41 sejmik woje-

wództwa, zgodnie z art. 43 ust. 2a, w drodze 

uchwały wyznacza aglomeracje, czyli teren, 

co, do którego istnieje obowiązek wyposa-

żenia w system kanalizacji, natomiast  

w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii42 

zgodnie z art. 46 ust. 8 sejmik województwa 

w drodze uchwały określa ogólną  

                                                            
40 Wyrok WSA z 27 czerwca 2006r., sygn. akt III 
SA/Kr 226/06 
41 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wod-
ne (Dz. U. z 2013r. poz. 165, z późn. zm.) 
42 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124,  
z późn. zm.) 
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powierzchnię przeznaczoną corocznie pod 

uprawę maku oraz konopi włóknistych,  

a także rejonizację tych upraw. 

Przepisy wykonawcze, jak wszystkie 

akty prawa miejscowego, podlegają ogło-

szeniu. W myśl art. 88 Konstytucji warun-

kiem wejścia w życie aktów prawa miejsco-

wego, analogicznie do ustaw i rozporządzeń 

jest ich ogłoszenie. 

Szczegółowe zasady i tryb ogłasza-

nia aktów prawa miejscowego uregulowane 

są w ustawie o ogłaszaniu aktów norma-

tywnych i niektórych innych aktów praw-

nych. Artykuł 3 tej ustawy stanowi, że „akty 

normatywne ogłasza się niezwłocznie”. 

Ponieważ przepisy wykonawcze  

są wydawane zawsze na podstawie ustawy 

zgodnie z art. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych ich ogłoszenie następuje w okre-

sie od dnia ogłoszenia danej ustawy, ale 

przed dniem jej wejścia w życie, chociaż nie 

mogą one wejść w życie wcześniej niż usta-

wa, na podstawie, której są wydawane.  

Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyj-

ny w wyroku z 18 listopada 2004, w którym 

orzekł, że „nie jest zatem do zaakceptowania 

w demokratycznym państwie prawnym taka 

sytuacja, aby rada gminy mogła stanowić  

o wydaniu aktu prawa miejscowego(…)  

na podstawie upoważnienia ustawowego,  

w dniu, w którym takie upoważnienie ofi-

cjalnie nie weszło w życie(…) Przedwcze-

śnie rozpoczęty proces legislacyjny 

przez(…) gminę stanowi naruszenie prawa 

przez ustanowienie norm niemających 

oparcia w przepisach prawa materialne-

go”43. 

Akty prawa miejscowego podpisuje  

i kieruje do publikacji odpowiednio prze-

wodniczący rady gminy, rady powiatu albo 

sejmiku województwa. Warunkiem wejścia 

w życie aktów prawa miejscowego o charak-

terze wykonawczym jest ich ogłoszenie. 

Aktem promulgacyjnym jest Wojewódzki 

Dziennik Urzędowy44.  

Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z 14 października 1999 roku 

orzekł, że „odmowa ogłoszenia uchwały 

organu gminy w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, która uzależnia swoje wejście 

w życie od publikacji w tym dzienniku, mia-

łaby ten skutek, że nie mogłaby ona wejść  

w życie, a niewykonana reguła określająca 

sposób publikacji przepisu gminnego skut-

kowałaby jego nieważność”45. 

Natomiast w wyroku Składu Siedmiu 

Sędziów Naczelny Sąd Administracyjny 

stwierdził, że „publikacja uchwały jednostki 

samorządu terytorialnego w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym jest czynnością  

z zakresu administracji publicznej, podlega-

jącą kontroli Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego(…).Wojewoda ma obowiązek opu-

blikowania w wojewódzkim dzienniku urzę-

dowym każdej uchwały jednostki samorzą-

du terytorialnego, która została mu prawi-

                                                            
43 Wyrok NSA z 18 listopada 2004 r., sygn. akt 
FSK 1188/04 
44 M. Kotulski, Akty prawa miejscowego stano-
wione przez samorząd terytorialny, Samorząd 
Terytorialny 2001, nr 11, str. 41 
45 Wyrok NSA z 14 października 1999r., sygn. akt 
II SA/Wr 1113/98 
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dłowo przedłożona do kontroli, a jej nie-

ważności ani niezgodności z prawem nie 

orzekł ani wojewoda, ani Naczelny Sąd  

Administracyjny”46. 

W myśl art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  

o ogłaszaniu takie akty wchodzą w życie  

po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, chyba, 

że dany akt określił inny termin, natomiast 

w uzasadnionych przypadkach mogą wcho-

dzić w życie w terminie krótszym, niż  

14 jeśli ważny interes państwa wymaga 

natychmiastowego wejścia w życie takiego 

aktu i zasady demokratycznego państwa 

prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, 

wtedy dniem wejścia w życie może być 

dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 

urzędowym.  

Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku 29 sierpnia 2006 roku odniósł się 

do kwestii legalności akt prawa miejscowe-

go i stwierdził, że „treść przekazanego  

do ogłoszenia aktu prawa miejscowego  

musi być identyczna z treścią aktu uchwalo-

nego. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyn do ogło-

szenia przekazano akt prawny inny w treści 

od uchwalonego to praktycznie mamy  

do czynienia z tzw. niebytem uchwały”47. 

Natomiast w wyroku z 9 listopada 

2001 Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, 

że „przepis prawa nieogłoszony nie wchodzi 

w życie, a data ogłoszenia przepisu jest datą 

                                                            
46 Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 30 paź-
dziernika 2000, sygn. akt OSA 3-4/00 
47 Wyrok z 29 sierpnia 2009 r., sygn. akt II OSK 
662/06 

początkową, od której może on wejść  

w życie”48. 

Tematyka aktów prawa miejscowe-

go o charakterze wykonawczym jest szero-

ko podejmowana w orzecznictwie sądowo-

administracyjnym. Obecnie w obowiązują-

cych przepisach prawa najwięcej jest upo-

ważnień do stanowienia właśnie przepisów 

wykonawczych w różnych dziedzinach.  

Z analizy ustawodawstwa wynika, że naj-

częściej podmiotem upoważnionym do sta-

nowienia przepisów wykonawczych jest 

gmina, rzadziej powiat, a sporadycznie zaś 

województwo, a uprawnionymi do stano-

wienia tych przepisów są organy stanowiące 

tych jednostek, a tylko w drodze wyjątku 

organy wykonawcze. 

 

 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia problematykę stano-

wienia aktów prawa miejscowego o charak-

terze wykonawczym przez organy samorzą-

du terytorialnego. Charakterystyka tych 

aktów dokonana jest głównie na podstawie 

badania orzecznictwa sądowoadministra-

cyjnego, jak również na podstawie ustawo-

dawstwa. W artykule przedstawiona jest 

analiza niektórych ustaw, w których wystę-

puje delegacja to stanowienia takich przepi-

sów oraz zagadnienia proceduralne ogła-

szania i terminy wejścia w życie. 

                                                            
48 Wyrok NSA z 9 listopada 2001r., sygn. akt III 
SA 1170/01 
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Summary of the article: 

The Acts of the local law of an executive 

nature in the light of the case law of the 

administrative courts 

This paper presents the issues of regulation 

of the local law acts of an executive nature 

by local government bodies. Characteristic 

is made mainly on the basis of the research 

the case law of administrative courts, but 

also on the basis of legislation. The article 

presents the analysis of certain acts where 

delegation to enact such legislation as well 

as procedural issues of publication and the 

entry into force dates occur. 
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Kształtowanie się instytucji małżeństwa na płaszczyźnie stosunków 

państwa i kościoła 

Beata Sadowska, Justyna Sadowska 
 

Wstęp 

Stosunki między państwem i kościo-

łem kształtowały się w Polsce przez wiele  

lat i w zależności od rodzaju ustroju 

politycznego państwa charakteryzowały się 

różnym stopniem natężenia. Współcześnie, 

analizując ten proces, należy ustalić wpływ 

tych zmian na prawo polskie, a także  

na instytucję samego związku małżeńskiego, 

w tym również na sytuację osób zawie-

rających związek małżeński. 

Stosunki państwa i kościoła ulegały 

przeobrażeniom już od okresu I Rzeczy-

pospolitej, natomiast na potrzeby artykułu 

skupimy się na okresie późniejszym, 

zaczynając od okresu Polski powojennej1. 

Od roku 1946 jedną z zasad 

przyjętych w prawie polskim była zasada 

świeckości, a zatem zasada laickiego chara-

kteru związku małżeńskiego. Zgodnie  

z ówczesnymi regulacjami jedynym ważnym 

na gruncie prawa polskiego związkiem 

małżeńskim był związek zawarty przed 

urzędnikiem stanu cywilnego. Tylko małżeń-

stwo zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego 

wywierało skutki w prawie. Powyższe 

regulacje były następstwem zerwania przez 

                                                            
1 Zob. szerzej: J. Krukowski, Polskie prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 24 – 44;  
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 23 – 33; J. Kru-
kowski, Kościół i Państwo, Lublin 2000, s. 227 – 
328. 

władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Konkordatu z 1925 roku2 i rozpoczęcia 

procesu daleko idącej laicyzacji życia społe-

cznego3. 

Zerwanie Konkordatu doprowadziło 

do powstania dotkliwej dla kościoła luki  

w prawie polskim. Władze komunistyczne 

starały się ją wypełnić w drodze aktów  

i wyroków, które jednakże nie miały żadnych 

podstaw prawnych w ustawodawstwie. 

Proces ten nazywany był procesem laicyzacji 

sterowanej przez władze partyjne przy 

użyciu aparatu państwowego i funduszy 

państwowych. Jednym ze szczególnych 

przejawów tej polityki był proces laicyzacji 

szkolnictwa prowadzony poprzez ogranicza-

nie i stopniowe wycofywanie nauczania 

religii w szkołach publicznych – aż do jej 

całkowitej eliminacji. Obok tego, jakże 

dotkliwego dla kościoła procesu, wspomnieć 

jednocześnie należy o prowadzonej w tym 

samym czasie likwidacji szkół prywatnych, 

które zarządzane były przez instytucje 

kościelne4. Zatem aparat państwowy starał 

się wycofać wpływy kościoła w niemal 

każdej dziedzinie życia społecznego, 

pozbawiając go m.in. jakiejkolwiek inge-

                                                            
2 Konkordat pomiędzy Stolicą Apostolską a Rze-
cząpospolitą Polską, podpisany w Rzymie dnia  
10 lutego 1925 r., Dz. U. 1925, nr 72, poz. 501. 
3 J. Krukowski, Konkordat Polski – znaczenie  
i realizacja, Lublin 1999, s. 48 –  49. 
4 Ibidem. 
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rencji w kształtowanie młodych pokoleń5. 

Istotnym z punktu widzenia stosun-

ków kościoła i państwa jest fakt, iż Konsty-

tucja z 1952 roku6 proklamowała wolność 

sumienia i religii w sensie negatywnym,  

a więc wolność od religii, a także zasadę 

rozdziału kościoła od państwa7. 

Próby prawnej normalizacji 

stosunków państwo - kościół 

Zerwanie konkordatu, jak była już 

mowa wyżej, spowodowało powstanie luki  

w stosunkach kościół – państwo. W związku 

z tym pojawiły się próby normalizacji tych 

stosunków w drodze dwustronnej umowy. 

Pierwsze takie próby podjęte zostały  

na przełomie 1950 i 1956 roku – rozpoczęto 

wówczas rozmowy z Episkopatem Polski, 

których rezultatem było wydanie dwóch 

aktów. Akty te były wyrazem porozumienia 

zawartego ówcześnie pomiędzy przedstawi-

cielami Episkopatu Polski, a przedstawicie-

lami rządu komunistycznego. Drugą próbą 

normalizacji stosunków na linii kościół – 

państwo było podjęcie rozmów mających  

na celu przygotowanie konwencji. Rozmowy 

te prowadzone były w 1974 roku pomiędzy 

władzą komunistyczną, a Stolicą Apostolską. 

Niestety próby zawarcia takiej konwencji 

                                                            
5 Zob. szerzej: J. Krukowski, Polskie prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 24 – 44;  
A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo 
wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 23 – 33; J. Kru-
kowski, Kościół i Państwo, Lublin 2000, s. 227 – 
328. 
6 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu  
22 lipca 1952 r., Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232. 
7 J. Krukowski, Konkordat Polski – znaczenie  
i realizacja, Lublin 1999, s. 48 – 49. 

zakończyły się fiaskiem ze względu na ''brak 

dobrej woli'' ze strony władzy komunisty-

cznej. Zaznaczyć należy, iż podstawową 

przyczyną braku konsensusu w tej kwestii 

była chęć zobowiązania Stolicy Apostolskiej 

przez władze komunistyczne do respe-

ktowania przez kościół konstytucyjnych 

zasad ustroju totalitarnego państwa. Dla 

Stolicy Apostolskiej warunki te były nie  

do przyjęcia, nie widziano bowiem możli-

woci wyrażenia aprobaty na przyjęcie posta-

nowień jakie zaproponował rząd komunisty-

czny8. 

Podkreślić jednak należy, iż nie były 

to jedyne próby dokonania normalizacji 

stosunków na linii państwo - kościół. Kolejny 

etap zainicjowany został podpisaniem 

kompromisowej ''umowy okrągłego stołu''  

z dnia 5 kwietnia 1989 roku, która stała się 

bodźcem do dalszej współpracy i próby 

porozumienia się państwa i kościoła. Proces 

ten podzielić można na dwa etapy : 

1. Po pierwsze - normalizacja w drodze 

ustawowej i  

2. Po drugie - normalizacja w drodze 

konkordatu9. 

Regulacja ustawowa stosunków 

między państwem i kościołem obejmowała 

następujące etapy: 

1. uchwalenie pakietu ustaw kościel-

nych z dnia 17 maja 1989 roku : 

a) ustawa o gwarancjach wolności 

                                                            
8 Ibidem, s. 49. 
9 J. Krukowski, Konkordat Polski – znaczenie  
i realizacja, Lublin 1999, s. 49 - 52. 
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sumienia i wyznania10, która określa-

ła gwarancje wolności religijnej  

w wymiarze indywidualnym jako 

prawo obywatelskie oraz generalnie 

sytuację prawną kościołów chrzęści-

jańskich i związków wyznaniowych, 

b) ustawa o stosunku Państwa  

do Kościoła Katolickiego11, 

c) ustawa o ubezpieczeniu społe-

cznym duchownych12, 

2. akty normatywne dotyczące powrotu 

nauczania religii do szkół publicz-

nych, wydane w latach 1990-1992, 

3. uchwalenie nowej Konstytucji z dnia 

2 kwietnia 1997 roku13. 

Wprowadzone tymi aktami zmiany dotyczyły 

przede wszystkim : 

 wprowadzenia gwarancji wolności 

religijnej w wymiarze indywidu-

alnym, a także 

 wprowadzenia gwarancji wolności 

religijnej w wymiarze wspólnoto-

wym i instytucjonalnym14. 

 

 

                                                            
10 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, Dz. U. 1989, nr 29, 
poz. 155. 
11 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Dz. U. 1989, nr 29, 
poz. 154. 
12 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu 
społecznym duchownych, Dz. U. 1989, nr 29, poz. 
156. 
13 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. 
14 Ibidem, s. 50 – 52. 

Akt zawarcia związku małżeń-

skiego – jego skutki w prawie 

kościelnym i państwowym 

Długi okres, bo aż do 17 maja 1989 

roku, a więc do wejścia w życie ustawy  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązywały 

przepisy, które zakazywały celebrowania 

małżeństwa kościelnego bez uprzedniego 

zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu 

Cywilnego. Chodzi o art. 63 i art. 84 

ówczesnej ustawy Prawo o aktach stanu 

cywilnego15. W myśl art. 63: udzielenie ślubu 

religijnego mogło nastąpić po uprzednim 

zawarciu małżeństwa w Urzędzie Stanu 

Cywilnego i przedstawienia duchownemu 

odpisu skróconego aktu małżeństwa. Z kolei 

zgodnie z art. 84: duchowny, który udzielał 

ślubu, mimo nie przedstawienia mu dowodu 

zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu 

Cywilnego podlegał karze aresztu  

do 3 miesięcy lub grzywny do 50 tysięcy 

złotych16. Przepisy te uchyliła wspomniana 

wyżej ustawa z 17 maja 1989 roku. 

Zgodnie z wprowadzonymi na grun-

cie ustawy z 1989 nowelizacjami nie istniał 

już zakaz celebrowania ślubu kościelnego 

bez ślubu cywilnego. Duchownych zwol-

niono z obowiązku sprawdzania czy osoby 

chcące zawrzeć związek małżeński  

w kościele zawarły wcześniej związek  

                                                            
15 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. 
2011, nr 212, poz. 1264, tekst jednolity; J. Kruko-
wski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 
2000, s 24 – 44, s. 239 – 262. 
16 Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 
roku, Dz. U. 1986, nr 36, poz. 180, wersja pier-
wotna. 
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w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wycofano także 

sankcję karną nakładaną na księży w przy-

padku naruszenia tych zasad17. 

Prima facie można uznać, że w tym 

okresie dopuszczano zawarcie pełnopraw-

nego ślubu tylko w kościele. Owszem, można 

było zawrzeć związek małżeński tylko  

w kościele czy też innym związku 

wyznaniowym, jednak takie małżeństwo nie 

wywoływało skutków w prawie polskim. 

Sytuacja ta miała istotne konsekwencje  

w odniesieniu do małżonków: 

 każde z małżonków mogło zawrzeć 

związek małżeński z inną osobą  

w Urzędzie Stanu Cywilnego, bez 

obowiązku unieważnienia wcześ-

niejszego ślubu kościelnego i pomi-

mo pozostawania w nim, gdyż  

w świetle prawa tak zawarty związek 

nie wywoływał żadnych skutków; 

 dzieci, które zrodziły się z tak 

zawartego związku małżeńskiego 

nie były dziećmi pochodzącymi  

z małżeństwa; 

 nie powstawał majątek wspólny 

małżonków; 

 nie istniała instytucja ustawowego 

dziedziczenia po zmarłym małżonku; 

 nie przysługiwało prawo do renty  

po małżonku; 

 dzieciom nie przysługiwało prawo  

do alimentów czy też renty sierocej, 
                                                            
17 Zob. także : D. Gaj, Rejestracja małżeństw  
w Polsce. Studium prawno – socjologiczne, Rze-
szów 2009, s. 203 – 248; B. Rakoczy, Ustawa  
o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warsza-
wa 2008, s. 132 – 138. 

chyba że ojciec uznał dziecko lub 

ustalone zostało jego ojcostwo. 

Ten etap stosunków można zatem nazwać 

etapem ''dwuwładzy'', albowiem na płasz-

czyźnie zawarcia związku małżeńskiego 

istniały dwie odrębne władze – kościelna  

i państwowa, które nie przenikały się 

wzajemnie18. 

Konkordat i jego wpływ na stosun-

ki państwo – kościół i instytucję 

małżeństwa 

Kolejnym bardzo ważnym etapem  

w zakresie kształtowania się relacji państwa 

i kościoła jest podpisanie Konkordatu, a więc 

umowy międzynarodowej między Stolicą 

Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, która 

ostatecznie normuje kwestie związków 

małżeńskich zawieranych w Urzędzie Stanu 

Cywilnego i w Kościele. Umowa ta podpisana 

została 28 lipca 1993 roku, natomiast 

ratyfikowana 23 lutego 1998 roku. Najwa-

żniejszym - z punktu widzenia problematyki 

zawierania związków małżeńskich - jest  

art. 10 Konkordatu, w treści którego 

przewidziana została instytucja małżeństwa 

o podwójnym skutku (cywilnym, jak  

i kościelnym)19. 

Ratyfikacja Konkordatu pociągnęła 

                                                            
18 Ibidem. 
19 Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczą-
pospolitą Polską, Dz. U. 1998, Nr 51, poz. 318; 
Zob. także S. Rogowski, Problem ratyfikacji 
konkordatu między Stolica Apostolską a Rzeczą-
pospolitą Polską z 28.VII.1993 r. w pracach sejmu 
drugiej kadencji [w:] J. Koredczuk red., Prawo 
wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość, Wrocław 
2008, s. 189 – 215. 
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za sobą dodatkowe skutki, które związane 

były ze zmianą kodeksu rodzinnego  

i opiekuńczego. Uznano bowiem, że fakt  

iż Konkordat ze swej natury dotyczył tylko 

Kościoła Katolickiego i że katolicy stano- 

wią większość społeczeństwa w Państwie 

Polskim, nie może dyskryminować wyznaw-

ców innych religii w zakresie przyznania 

prawa do zawierania związków małżeńskich 

o podwójnym skutku. Nowelizacja dotyczyła 

art. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,  

do którego wprowadzono §2 i §3. W konse-

kwencji w Polsce związek małżeński  

o podwójnym skutku zawrzeć mogą wyzna-

wcy prawnie oznaczonych związków 

religijnych20. 

Instytucje konkubinatu i małżeń-

stwa cywilnego w kościele 

Dalej należy odnieść się do zmiany 

postrzegania przez kościół instytucji małżeń-

stwa cywilnego w aspekcie porównania jej 

do konkubinatu jako związku o nieformal-

nym charakterze. Zaznaczyć tutaj należy,  

iż współcześnie bardzo rzadkie są przypadki 

nazywania w literaturze prawa kanoni-

cznego małżeństwa cywilnego konkubina-

tem. Odzwierciedleniem tego zjawiska jest 

fakt, iż w nowym Kodeksie Prawa 

Kanonicznego z 1983 roku nie spotykamy 

już dawnych określeń „tak zwane małżeń-

stwo cywilne”, czy też „akt cywilny”, które 

niegdyś miały pejoratywne zabarwienie. 

                                                            
20 Zob. także: D. Gaj, Rejestracja małżeństw  
w Polsce. Studium prawno – socjologiczne, Rze-
szów 2009, s. 203 – 248. 

Wówczas były bowiem odzwierciedleniem 

niechęci do instytucji małżeństwa cywilnego. 

Obecnie Kodeks Prawa Kanonicznego posłu-

guje się pojęciem małżeństwa cywilnego bez 

żadnych dodatkowych określeń. Warto 

zaznaczyć, iż także w innych ustawach 

dokonuje się wyraźnego rozróżnienia 

między instytucją konkubinatu a małżeń-

stwem cywilnym. Zwracał na to uwagę 

papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej 

Familiaris consortio: „Sytuacji ludzi (żyją-

cych w związkach tylko cywilnych) nie 

można stawiać na równi z sytuacją tych, 

którzy współżyją bez żadnego związku, tu 

bowiem istnieje przynajmniej jakieś 

zobowiązanie do określonej i prawdo-

podobnie trwałej sytuacji życiowej, chociaż 

często decyzji tej nie jest obca perspektywa 

ewentualnego rozwodu. Chcąc publiczne- 

go uznania ich związku przez państwo, pary 

te wykazują gotowość przyjęcia, obok korzy-

ści, także zobowiązań. Mimo to, również  

i ta sytuacja nie jest do przyjęcia przez 

Kościół”21. 

Zaznaczyć zatem należy, iż problem 

coraz szerzej praktykowanych wolnych 

związków doprowadził do dowartościowania 

przez kościół instytucji małżeństwa cywil-

nego. Kościół, jak i państwo uznawane  

są bowiem współcześnie za dwie społeczno-

ści stojące po jednej stronie w staraniach  

o ochronę związku małżeńskiego22. 

                                                            
21 P. Majer, Małżeństwo cywilne w aktualnym 
prawie Kościoła Katolickiego [w:] A. Mezglewski 
red., Prawo wyznaniowe w systemie prawa 
polskiego, Lublin 2004, s. 268. 
22 Ibidem. 
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Od momentu powstania instytucji 

małżeństwa cywilnego, kościół - mimo 

niechęci jaką darzono wszelkie próby 

ingerencji państwa (świeckiej struktury)  

w sfery życia tradycyjnie religijnego - zalecał 

zawarcie małżeństwa cywilnego (był  

to wymóg narzucany przez państwo). Takie 

nastawienie kościoła do cywilnego związku 

małżeńskiego (związku zawieranego przed 

władzami cywilnymi, a nie w kościele) 

pojawiało się już w pierwszych dokumen-

tach wydawanych przez papieża Benedykta 

XIV (Radditae sunt nobis) z 1746 roku 

(dokument ten wydany został po wpro-

wadzeniu w Holandii obowiązkowych 

małżeństw cywilnych). Podkreślić jednakże 

należy, iż początkowo zobowiązanie 

wiernych do zawierania małżeństw cywil-

nych uznawane było za zło konieczne  

i miało na celu głównie ustrzeżenie 

małżonków przed ewentualnymi represjami 

jakie przewidziane były za niewywiązanie 

się z tego obowiązku. Zaznaczyć także 

trzeba, iż obecnie katolik zawierający 

wyłącznie małżeństwo cywilne, z punktu 

widzenia kościoła zawiera małżeństwo 

nieważne z powodu braku formy kanoni-

cznej – w doktrynie kanonicznej mówi się 

nawet o małżeństwie nieistniejącym – 

matrimonium non existen. Takie stanowisko 

kościoła uzasadnione jest brakiem jakiej-

kolwiek relacji do sakramentalności kościoła 

w regulacjach prawnych dokonywanych 

przez państwo. Co ważne, państwo nie 

uznaje też, szczególnie akcentowanej  

w kościele nierozerwalności związku 

małżeńskiego dopuszczając instytucję 

rozwodu. Zgodnie z art. 10 ust. 2 

Konkordatu: „przygotowanie do zawar- 

cia małżeństwa kanonicznego obejmuje 

pouczenie nupturientów o nierozerwalności 

małżeństwa kanonicznego (...)”. 

Skutki cywilnoprawne małżeń-

stwa konkordatowego 

Regulacje konkordatowe obejmują 

uznanie skutków cywilnych małżeństwa 

kanonicznego. Aby małżeństwo kanoniczne 

wywierało skutki cywilne, spełnione być 

muszą warunki określone w art. 10 ust. 1 

Konkordatu : 

1. między nupturientami nie ma prze-

szkód wynikających z prawa polskie-

go; 

2. małżonkowie przy zawieraniu mał-

żeństwa kanonicznego złożą oświad-

czenie woli, co do chęci wywarcia 

skutków cywilnych; 

3. fakt zawarcia małżeństwa zostanie 

wpisany do aktu stanu cywilnego  

na wniosek przekazany kierowni-

kowi urzędu stanu cywilnego  

w terminie pięciu dni, chyba że siła 

wyższa spowoduje przedłużenie 

powyższego terminu23. 

Art. 10 ust. 3 i ust. 4 Konkordatu wskazują 

właściwość sądu w zakresie orzekania  

                                                            
23 J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie  
i realizacja, Lublin 1999, s. 127; J. Ignatowicz,  
M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012,  
s. 115 – 120; J. Krukowski, Polskie prawo wyzna-
niowe, Warszawa 2008, s. 239 – 243, K. Piasecki, 
Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 108 – 122. 
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w sprawach dotyczących małżeństwa, tym 

samym porządkując kompetencje w tym 

obszarze między kościołem i państwem. 

Zgodnie z art. 10 ustęp 3 „orzekanie  

o ważności małżeństwa kanonicznego,  

a także w innych sprawach małżeńskich 

przewidzianych w prawie kanonicznym, 

należy do wyłącznej władzy kościelnej”. 

Natomiast art. 10 ust. 4 stanowi, iż „orze-

kanie w sprawach małżeńskich w zakresie 

skutków określonych w prawie polskim 

należy do wyłącznej kompetencji sądów 

państwowych”. Zasady te są szczególnym 

rodzajem zagwarantowania i poszanowania 

autonomii kościoła i państwa w zakresie 

swoich kompetencji24. To kompromisowe 

stanowisko dotyczące uznania kompetencji 

państwa dotyczących małżeństwa swoich 

obywateli, zawieranego przez osoby 

ochrzczone po raz pierwszy przyjął papież 

Leon XIII. 

Tak ustalony podział kompetencji 

pozwala na uniknięcie sporów dotyczących 

właściwości każdego z wyżej wspomnianych 

podmiotów. Można wobec tego zgodzić się  

z tym, że najbardziej pożądaną formą 

małżeństwa uwydatniającą współpracę 

państwa i kościoła jest małżeństwo konkor-

datowe, albowiem jedna, jak i druga władza 

posiada kompetencje w zakresie rejestracji 

tak zawartego małżeństwa25. 

                                                            
24 J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie  
i realizacja, Lublin 1999, s. 130 – 131. 
25 Zob. W. Góralski, Funkcje publiczne duchowne-
go przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego 
[w:] A. Mezglewski red., Funkcje publiczne zwią-
zków wyznaniowych, Lublin 2007, s. 341 – 350;  

Regulacje dotyczące współdziałania 

państwa i kościoła na rzecz poszanowanie 

instytucji małżeństwa przewidziane zostały 

w art. 11 Konkordatu, który jest uszczegóło-

wieniem art. 1, przewidującego współdziała-

nie tych dwóch podmiotów dla dobra wspól-

nego osoby ludzkiej. W myśl wspomnianego 

art. 11 „układające się strony deklarują wole 

współdziałania na rzecz obrony i poszano-

wania instytucji małżeństwa i rodziny 

będących fundamentem społeczeństwa. 

Podkreślają one wartość rodziny, przy czym 

Stolica Apostolska, ze swej strony, potwier-

dza naukę katolicką o godności i nierozer-

walności małżeństwa”26. Myśl ta została 

rozwinięta i potwierdzana w licznych aktach, 

jak chociażby w Konstytucji duszpasterskiej 

o kościele w świecie współczesnym27. 

Zakończenie 

W podsumowaniu trzeba przyjąć,  

że na ustabilizowanie się sytuacji między 

państwem a kościołem wpływ miały przede 

wszystkim postanowienia Konkordatu 

zawartego między Stolicą Apostolską  

a Państwem Polskim, który ostatecznie  

i trwale uregulował kwestie zawarcia 

związków małżeńskich. Wprowadzenie tych 

regulacji doprowadziło do rozpoczęcia 

                                                                                      
J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo 
konkordatowe, Lublin 2013, s. 247 – 248. 
26 J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie  
i realizacja, Lublin 1999, s. 132. 
27 P. Majer, Małżeństwo cywilne w aktualnym 
prawie Kościoła Katolickiego [w:] A. Mezglewski 
red., Prawo wyznaniowe w systemie prawa 
polskiego, Lublin 2004, s. 278; zob. szerzej:  
J. Krukowski, Kościelne prawo publiczne. Prawo 
konkordatowe, Lublin 2013, s. 159 – 173. 
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okresu współpracy Państwa Polskiego  

i kościoła na rzecz ochrony i poszanowania 

instytucji małżeństwa, a także rodziny jako 

komórki społecznej. Od tej pory istnieje 

możliwość zawarcia: 

 małżeństwa cywilnego - wywołują-

cego skutki tylko w prawie; 

 małżeństwa konkordatowego  

o podwójnym skutku – wyznanio-

wym, jak i świeckim; 

 w pierwszej kolejności związku 

małżeńskiego w Urzędzie Stanu 

Cywilnego, a następnie w Kościele 

bez sankcjonowanego prawnie 

obowiązku, który ciążył na ducho-

wnych w okresie Polskiej Rzeczy-

pospolitej Ludowej; 

 ślubu wyznaniowego, ale jest  

to instytucja raczej teoretyczna28. 

Powyższy podział i wprowadzone 

nazewnictwo mają na celu zwrócić uwagę  

i uzmysłowić różnice występujące między 

wskazanymi trzema rodzajami związków 

małżeńskich. Zmiany te dotyczą przede 

wszystkim formy zawierania małżeństwa,  

a więc ceremonii, jaka towarzyszy składaniu 

przez nupturientów oświadczeń woli  

o wstąpieniu w związek małżeński, które 

mogą być złożone: 

 przed urzędnikiem, 

 przed duchownym 

 bądź obydwoma. 

                                                            
28 Zob szerzej: D. Gaj, Rejestracja małżeństw  
w Polsce. Studium prawno – socjologiczne, 
Rzeszów 2009, s. 203 – 248; K. Piasecki, Prawo 
małżeńskie, Warszawa 2011, s. 108 – 122. 

Osobom zamierzającym zawrzeć 

związek małżeński przysługuje pełna 

swoboda wyboru formy. Osoby należące  

do każdego wyznania mogą zawrzeć związek 

małżeński przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego, natomiast małżeństwo wyznanio-

we mogą zawrzeć tylko ci nupturienci, 

którzy należą do danego wyznania za zgodą 

odpowiednich władz danego kościoła29. 

W konsekwencji powyższych rozwa-

żań należy uznać, iż obecna współpraca 

państwa i kościoła jest zadowalająca. Można 

dyskutować o potrzebie jej pogłębienia czy 

zmianach prawa w tym zakresie, ale –  

w naszym przekonaniu – zmiany te nie 

powinny zmierzać do istotnej utraty 

odnawianego i budowanego przez lata 

porozumienia. 

 

 

Streszczenie 

Artykuł oscyluje wokół problematyki 

kształtowania się relacji między państwem  

i kościołem w aspekcie formowania się 

instytucji małżeństwa. Zagadnienia te w ści-

sły sposób powiązane są z historycznym 

kształtem tych relacji. 

 

This article is abut relation between state 

and church which are connected with 

creation the marriage institution. These 

problems are based on history of state and 

church relation. 

 

                                                            
29 K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 
2011, s. 90 – 121. 
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Role of incentives and penalties applicable to the persons deprived  

of their liberty for a specified period during rehabilitaion  

and resocialization 

Zoreslava Yaremko 

In recent years, the Ukraine pays 

more and more attention to the reform  

of the penitentiary system, the 

improvement of existing legislation oriented 

to strengthening the rule of law in prisons 

as well as humanization and respect  

for human rights in the work of penal 

institutions. 

Joining the global community, the 

only political and legal space in Europe, 

Ukraine has committed itself to improve its 

legislation based on international 

experience and standards. 

Since 90-ies. of the twentieth 

century there is an active reform of the 

penitentiary system. The key step in this 

direction was the Executive Penal Code 

adoption by the Verkhovna Rada of Ukraine 

in July 11, 2003, which entered into force  

on January 1st 2004. Penal legislation 

principles found their consolidation in the 

5th Article of the Criminal Executive Code  

of Ukraine. The principle of rational use  

of coercive measures and incentives law-

abiding behavior first received the 

generalized formulation in the legislation 

governing Penitentiary. 

In this article we try to analyze the 

scientific views of scientists on the role  

of the the punishment execution activities 

for incentives and penalties applicable  

to persons deprived of their liberty for  

a specified period. 

Theoretical foundation began 

writing works of domestic and foreign 

scholars, in particular: V. Baranova, 

I. Bogatyrova, M. Struchkova, U. Zubkova, 

O. Tykhonova, O. Syzogo, I. Mykhalko, 

O. Grytenko, M. Puzyrova and others. 

The aim of this study is 

identification of influence incentives and 

punishments to the behavior of persons 

deprived of their liberty for a certain period 

in the process of correcting and  

re-socialization. 

Institute of incentives and penalties 

applicable to persons deprived of their 

liberty for a certain period of time  

is a specific group of legal rules that are 

effective in influencing the behavior  

of prisoners. In our opinion, this institution 

is one of the biggest means of correction and 

re-socialization of persons deprived of their 

liberty for a certain period of time (although 

in Part 3. 6 Penal Execution Code, this 

institution is not selected by means of 

correcting and re-socialization of convicted) 

and encouraging good behavior while 

serving their sentence of imprisonment for  

a fixed term. 

On this occasion, I. Bogatyrov notes 

that the principle of rational use of coercive 
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measures and promote law-abiding 

behavior is also a principle of individual 

institutions penal legislation, which, in its 

turn is reflected mainly in the performance 

penalties associated with isolation from 

society and the use of means of correction 

and re-socialization1. 

Separate obligatory components 

(elements) of the principle of rational use  

of coercive measures and law-abiding 

behavior incentive convicted - coercion and 

incentives - deserve attention, as reflected 

in its content in the form of a specific logical 

form (special pair of concepts), based  

on a certain dialectical relationship and 

interrelation between unity and these 

elements as multidimensional phenomena 

legal sphere, creating a rather complex field 

of research2. 

I. Mikhalko argues that the sectoral 

principle of rational use of coercive 

measures and promote law-abiding 

behavior of convicted solves the problem of 

co-existence, relatedness and compatibility 

within the meaning of the two opposite 

categories of legal coercion and incentives, 

two interrelated aspects of the process, 

which appear on the one hand, curry 

(repression) and on the other hand, 

humanism (Promotion), which 

                                                            
1 О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов та ін.., 
Кримінально-виконавче право України: 
підручник, red. О. М. Джужи, Кyiv 2010, s. 156. 
2 І. С. Михалко, Забезпечення принципу 
раціонального застосування примусових 
заходів і стимулювання правослухняної 
поведінки засуджених: автореферат, Kharkiv, 
2012, s. 2. 

simultaneously deny and suggest the 

existence of each other. Rational, 

harmonious combination, the use of these 

contradictory aspects in the execution 

process - serving punishment is a means  

to overcome the conflict interests of the 

administration and convicted3. 

In our opinion, the important 

elements of the principle of rational use  

of coercive measures and promote law-

abiding behavior by means of correcting and 

re-socialization of convicted come forward 

with incentives and penalties applicable  

to persons deprived of liberty for a period. 

M. Puzyrov exploring the question  

of differentiation and individualization  

of the penalty of imprisonment for a definite 

period, concludes that the value of criminal 

enforcement law is that they contain a wide 

range of means of influencing the behavior 

of persons sentenced to imprisonment for  

a fixed term view of their interests at the 

expense of interests. One of such means  

of influencing the interests of convicted 

persons is to use this type of punishment 

incentives and punishments, which also 

apply a differentiated and individualized4. 

On this occasion, even Professor 

M. Struchkov wrote that individualization 

                                                            
3 І. С. Михалко, Відображення принципу 
раціонального застосування примусових 
заходів і стимулювання правослухняної 
поведінки засуджених у Європейських 
пенітенціарних правилах; Право і безпека, 
Кyiv 2010, nr 1, s. 36. 
4 М. С. Пузирьов, Диференціація та 
індивідуалізація виконання покарання у виді 
позбавлення волі на певний строк: 
автореферат, Кyiv 2012, s. 10. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2014 Strona 94 
 

damages the punishment during its service 

when it is due to the necessity of serving 

change depending on the behavior of the 

convicted, the volume and nature of the 

activities penalty prison exposure. Volume 

change can be expressed in penalty 

application of penalties and incentives,  

as well as the application of a progressive 

system of punishment. This actually is the 

individualization of punishment at its 

execution5. 

So, incentives and penalties 

provided by Articles 130, 132 of the 

Criminal Executive Code of Ukraine as one 

of the components of the principle  

of differentiation and individualization  

of punishment plays an important role  

in correcting and re-socialization of persons 

deprived of liberty for a certain period 

period. 

M. Struchkov thought: "Means  

of order and discipline consist of incentives, 

which should provide the necessary 

behavior condemned and penalties  

to be a reaction to the negative behavior  

of prisoners and keep them from future 

violations"6. 

Back in the 80th of the last century 

M. Struchkov wrote that the correction 

process consists of the implementation  

of punishment (retribution) and the 

                                                            
5 Н. А. Стручков, Проблемы науки 
исправительно-трудового права в свете 
исправительно-трудового законодательства, 
Moscow 1972, s. 118. 
6 Н. А. Стручков, Исполнение уголовного 
наказания в капиталистических странах 
(США, Япония), Moscow 1978, s. 62. 

activities of the penitentiary or the impact  

of the key measures by performing 

corrections regulations application of the 

psychology and management theory7. 

Therefore, we should recognize that 

incentives and penalties applicable  

to persons deprived of their liberty for  

a certain period of time are an important 

means of pedagogical influence on the 

consciousness of the condemned. 

Widespread use of incentives and 

punishments to persons deprived of liberty 

for a certain period of time indicates the 

correctional authorities to entrust the role 

of the important aforementioned structural 

unit in the process of correction. 

S. Kapunkin believed that incentives 

and penalties applicable to persons 

deprived of their liberty for a certain period 

of time should be considered as an effective 

means of correction, including them on the 

same level with the main means  

of correction8.  

O. Tykhonov, researching questions 

of application of incentives and 

punishments to persons deprived of their 

liberty for a certain period, argues that the 

use of incentives and penalties to persons 

                                                            
7 Н. А. Стручков, Курс исправительно-
трудового права: проблемы особенной части, 
Moscow 1985, s. 111. 
8 С. В. Капункин, Принцип индивидуализации 
исполнения наказания, его отражение в 
исправительно-трудовом законодательстве 
и деятельности исправительно-трудовых 
колоний [Електронний ресурс] Режим 
доступу 
http://www.dissercat.com/content/problemy-
pravovogo-statusa-lichnosti-osuzhdennykh-v-
rossiiskoi-federatsii#ixzz2idiigCag 
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deprived of their liberty for a certain period 

of time - this is an important part of the 

educational process related to the use  

of management science, Penal Execution 

Law, pedagogy, psychology9. 

Confirmation of this idea today is the 

fact that the above measures are included  

in Chapter 19 Penal Execution Code Ukraine 

(educational impact on convicts), they are 

inextricably connected with the influence  

on the behavior of the convicted. 

Incentives and penalties applicable 

to persons deprived of their liberty for  

a certain period of time is a key factor 

influencing the behavior of the convicted 

person.  

On this occasion, O. Zubkov and  

M. Sturova note that incentives and 

penalties applicable to persons deprived  

of their liberty for a certain period 

associated with such methods of education 

as encouraging positive (law-abiding) and 

inhibition of negative behavior of the 

individual. On the one hand these methods 

appear as a reaction to certain acts  

of convicts, and on the other hand their 

purpose - to encourage socially acceptable 

behavior and neutralize, prevent wrongful 

acts convicted 10. 

Application of incentives and 

punishments to persons deprived of their 

                                                            
9 А. А. Тихонов, Меры поощрения и 
взыскания, применяемые к осужденным в 
исправительно-трудовых колониях,  Кyiv 
1980, s.101. 
10 А. И. Зубков, М. П. Стурова, Исправительная 
(пенитенциарная) педагогика, red. А. И. 
Зубков, М. П. Стурова, Ryazan 1993, s. 100. 

liberty for a certain period is essential  

in promoting law-abiding behavior and 

correction of convicted prisoners. 

Widespread use of incentives and 

punishments to persons deprived of their 

liberty for a definite term administration  

of penitentiary institutions confirms the 

opinion in the above activities, an important 

influence on the behavior of prisoners. 

V. Pyrozhkov in the 70 - ies of the 

last century, researching the question  

of prison pedagogy, drew attention to the 

ways of elimination of persons deprived  

of their liberty for a specified period: 

promotion method and the method  

of enforcement (penalties were one of the 

main forms of coercion). Promotion allows 

you to assign all the positive things that 

were vaccinated with the convicted, helps  

to perpetuate the initial phase corrections.  

A scientist observes that primarily should 

promptly see the moment the best behavior 

in the convict, a change in his attitude  

to work or training and skill to emphasize 

this. If convicted in the struggle with their 

disabilities received the first, albeit very 

small victory that the teacher noticed and 

said it could be the beginning of its 

formation on the path to reform. At the 

same time, recovery as a method of coercion 

- is retribution for wrongdoing and 

motivation to do well11. 

The logical continuation of the above 

considerations, the opinion S.V. Stepashyn, 
                                                            
11 В. Ф. Пирожков, Исправительно-трудовая 
педагогика : учебное пособие, red. В. Ф. 
Пирожков, Moscow 1967, s. 100. 
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who emphasizes that while serving  

a sentence of imprisonment for a fixed term 

subjective factor of the treatment  

of convicts serve the right balance  

of persuasion and coercion and thus rational 

use of incentives and punishments  

to persons deprived of their liberty for  

a period12. 

An interesting view of M. Baranov 

who investigated incentive norms’ 

questions. The scientist believed that the 

incentives of material or immaterial nature, 

privileges, advantages - act as positive 

behavior stimulus. However, specifying the 

desired type of behavior (in this case - it is  

a conscientious attitude to work and study) 

and promising at the same time does not 

impose promotion with any legal obligation 

to require this behavior. Outside forcing 

here is excluded13. 

Promotional method of legal 

regulation will establish a position subject 

in which the last one is free to choose the 

proposed better behavior with the 

expectation to receive certain privileges, 

benefits upon achieving the intended 

result14.  

L. Krahmalnyk expresses that the 

disciplinary effect on the convicted is an 

important means of correction nature. 

                                                            
12 С. В. Степашин, Комментарий к Уголовно-
исполнительному кодексу РФ, red. С. В. 
Степашина, Moscow 1996, s. 86. 
13 В. М. Баранов, Поощрительные нормы 
советского социалистического права, Saratov 
1978, s. 97. 
14 В. М. Баранов, Поощрительные нормы …, s. 
98. 

Proper use it significantly stimulates the 

process of correction, has a corresponding 

impact not only on those individuals that 

are subject to these measures, but also on 

the other convicted. Incentives and 

penalties substantially change the legal 

status of the convicted, mitigate or amplify 

punitive low restrictions applied, making 

great psychological impact on15. 

In our opinion, incentives and 

penalties is one of the most important 

methods of correction. In combination with 

other methods of legal influence, they tend 

to have convicted initiatives courage, 

determination to overcome the difficulties 

that are associated penal. 

However, according to some 

scholars, exactly encouragement, and  

no penalty shall be considered in some 

cases more effective means compared to the 

recoveries16. But really, penalties are 

negative reaction to the actions of the 

convicted person, in turn, often leads  

to aggression, distrust of the 

representatives of enforcement agencies. 

How R. Iering wrote that it is above the 

promotion of recovery, as it appeals  

to subject freedom and waiting for the 

results solely from his free decision17. 

                                                            
15 Л. Г. Крахмальник, Кодификация 
исправительно-трудового законодательства, 
Moscow 1978, s. 114. 
16 В. Н. Кудрявцев, Право и поведение, 
Moscow 1978, s. 155; А. М. Яковлев, Теория 
криминологии и социальная практика, 
Moscow 1985, s. 166. 
17 Р. Иеринг, Цель в праве, St. Petersburg 1881, 
s. 76. 
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If the administration of the penal 

colony sees positive changes in the 

personality of the offender, while 

administration officials authorized penal 

institution shall consider the possibility  

of applying the appropriate incentives.  

As the A. Syzyi that the measure  

to encourage efforts should correspond  

to the degree demonstrates convicted18. 

At the same time, the unfair usage  

of incentives or sanctions to the persons 

deprived of their liberty for a certain period 

of time, can cause significant damage to the 

repair process of the convicted, negate all 

stimulating correction factors of convicted. 

As N. Voplenko writes,: "Improper 

usage of incentives or incorrect statement  

of significant legal fact may sometimes have 

not less harmful social consequences than 

the error in the appointment of legal 

coercion19". 

Believe that any socially important 

act of the convicted person while serving  

a sentence of imprisonment should find the 

appropriate legal response to this act of the 

administration of the penal colony. 

In this case, you should agree with  

O. Grytenko who investigated disciplinary 

practice in women's prisons, there is some 

difficulty in defining the concept  

of disciplinary practices. The effectiveness 

of its use provides for a large number  

                                                            
18 А. Ф. Сизый, Поощрения, не изменяющие 
условия содержания осужденных к лишению 
свободы, Ryazan 1977, s. 29. 
19 Н. Н. Вопленко, Социалистическая 
законность и применение права, Saratov1983, 
s. 122. 

of theoretical factors, socio - legal and 

organizational measures depends on the 

clarity and completeness of the scope  

of legislative regulation of disciplinary 

responsibility; validity in compliance ratio 

gravity of offenses woman and rigor applied 

to her collection ; effective ratio of penalties 

and promotion, improving pedagogical skills 

of employees of penitentiary institutions in 

the implementation of disciplinary practices 

, keeping the degree of influence of socio - 

psychological and psychophysical 

characteristics of perception of women 

convicts conditions and order punishment 

on her behavior. Scientist examines 

disciplinary practices in a broad sense, as 

the facility administration activities aimed 

at fulfilling punishment achieving correction 

and resocialization of convicted20. 

Thus, we came to the following conclusions:  

1. When applying incentives and 

punishments to persons deprived  

of their liberty for a certain period 

should be based on the conclusions 

and recommendations of scientific 

research, national and international 

experience, to develop national laws 

effective mechanisms for the use  

of the above activities. 

2. Institute application of incentives 

and penalties to persons deprived  

                                                            
20 О. А. Гритенко Дисциплінарна практика в 
жіночих кримінально-виконавчих установах 
мінімального рівня безпеки із загальними 
умовами тримання: теоретичні та соціально-
правові аспекти: автореферат, Odesa 2012, s. 
8. 
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of their liberty for a specified period 

is one of the most effective tools  

in the corrections and re-

socialization and encouraging good 

behavior while serving a sentence  

of imprisonment for a fixed term. 

3. Effective and timely application  

of incentives and punishments  

to persons deprived of their liberty 

for a certain period during the 

execution of punishment is an 

effective tool in the hands of the 

administration of penal institutions 

in updating and promoting lawful 

behavior of convicts. 
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