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Zatrudnianie młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego 

 
 

Monika Woźniak 

 

 
Wprowadzenie 

 

Umowa o pracę w celu przygoto- 

wania zawodowego, obok umowy o pracę przy 

pracach lekkich jest jednym ze sposobów 

zatrudniania młodocianych. Umowa ta  

ma odmienny charakter od „typowej” umowy  

o pracę zawieranej z pracownikiem pełno-

letnim. „Różni się ona od „zwykłej” umowy  

o pracę szczególnym celem, którym jest 

przygotowanie zawodowe młodocianego,  

w odróżnieniu od typowej dla zobowią-

zaniowego stosunku pracy wymiany dóbr-

świadczenia pracy przez pracownika i zapłaty 

wynagrodzenia przez pracodawcę”1. 

Zgodnie z art. 190§ 1 ustawy - Kodeks 

pracy2 młodocianym jest osoba, która 

ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.  

W przepisie tym ustawodawca ustalił granicę 

wieku, poniżej której nie jest możliwe 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

w celu przygotowania zawodowego3. 

Młodociany to osoba, która nie posiada 

zdolności prawnej bycia pracownikiem, 

ponieważ zgodnie z art. 22§ 2 kodeksu pracy 

zdolność tę posiada jedynie osoba, która  

                                                 
1 D. Dörre – Nowak, [w:] K.W. Baran ( red.), Prawo 
pracy, Warszawa 2010, s. 484. 
2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. 1974,  Nr 24, poz. 141 ze zm.), powoływana 
dalej jako kodeks pracy. 
3 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2006,  s. 756. 

ma ukończony 18 rok życia. Kodeks pracy 

dopuszcza jednak zatrudnianie osób 

młodocianych przed ukończeniem przez nie  

18 roku życia, ale muszą one spełnić 2 warunki:  

 ukończyć co najmniej gimnazjum, 

 przedstawić świadectwo lekarskie 

stwierdzające, że praca danego rodzaju 

nie zagraża ich zdrowiu. 

Młodociany nieposiadający kwalifikacji 

zawodowych, może być zatrudniony tylko  

w celu przygotowania zawodowego, warunki 

jego odbywania reguluje rozporządzenie  

w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych oraz ich wynagradzania4.  

Natomiast z młodocianym posiadającym 

kwalifikacje zawodowe pracodawca może 

nawiązać stosunek pracy na podstawie 

„zwykłej” umowy o pracę. 

Zgodnie z §2 art.190 kodeksu pracy 

zabronione jest zatrudnianie osób, które nie 

ukończyły 16 lat. Treść tego artykułu jest 

zbieżna z art. 65 konstytucji5 oraz art. 15 

ustawy o systemie oświaty6. Przepis ten 

pozostaje także w zgodzie z regulacjami wielu 

                                                 
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 
1996r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 1996,  
Nr 60, poz. 278 ze zm.). 
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 1997, Nr 78, poz,483 ze 
zm.). 
6 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 ze zm.). 
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ratyfikowanych prze Polskę konwencji 

Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczą-

cych problematyki najniższego wieku 

dopuszczenia dzieci do pracy7. Jednak dzięki 

ustawowej delegacji zawartej w art. 191§ 5 

kodeksu pracy Minister Pracy, Płac i Spraw 

Socjalnych w porozumieniu z Ministrem 

Oświaty i Wychowania może w drodze 

rozporządzenia określić przypadki w których 

wyjątkowo jest dopuszczalne: 

 zatrudnianie młodocianych, którzy  

nie ukończyli gimnazjum; 

 zwolnienie młodocianych nieposia-

dających kwalifikacji zawodowych  

do odbycia przygotowania zawo-

dowego; 

 zatrudnianie osób nie mających 16 lat, 

które ukończyły szkołę podstawową; 

 zatrudnianie osób nie mających 16 lat, 

które nie ukończyły gimnazjum. 

Na wniosek przedstawiciela ustawowego 

młodocianego, który nie ukończył gimnazjum, 

lub jego opiekuna, może być zawarta umowa  

o pracę w celu przygotowania zawodowego  

ale tylko w formie przyuczenia do wykony-

wania określonej pracy pod warunkiem,  

że został on przyjęty do oddziału przyspo-

sabiającego do pracy utworzonego w gimna-

zjum oraz uzyskał pozytywną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej albo uzyskał 

zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego 

obwodzie mieszka, na spełnienie obowiązku 

szkolnego poza szkołą, a także posiada 

                                                 
7E. Maniewska, [w:] W. Jaśkowski, E. Maniewska, 
Kodeks pracy. Komentarz lex. Ustawy towarzyszące  
zorzecznictwem. Europejskie prawo pracy  
z orzecznictwem, Warszawa 2012,  s. 640. 

pozytywną opinię poradni psychologiczno- 

pedagogicznej8. 

Z osobami poniżej 16 roku życia, które 

ukończyły gimnazjum, może być zawarta 

umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego w formie nauki zawodu. Z osobą 

niemającą 16 lat, która nie ukończyła 

gimnazjum, może być zawarta umowa w celu 

przygotowania zawodowego w formie 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

Zarówno w pierwszym jak i w drugim 

przypadku zawarcie umowy jest dopuszczalne 

w razie wyrażenia na to zgody przez 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej 

osoby, a także po przedstawieniu zaświad-

czenia lekarza, uprawnionego do prze-

prowadzenia badań profilaktycznych praco-

wników, stwierdzającego, że dana praca nie 

zagraża zdrowiu danej osoby oraz po przedsta-

wieniu pozytywnej opinii poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej. 

W razie zawarcia umowy o pracę  

w celu przygotowania zawodowego przez 

osobę niemającą 16 lat, poza przypadkami 

wskazanymi w wyżej wskazanym rozporzą-

dzeniu, taka umowa jest nieważna od daty  

jej zawarcia oraz nie wywołuje skutków 

prawnych9, co potwierdził Sąd Najwyższy  

                                                 
8 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 
przypadków, w których wyjątkowo jest 
dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie 
ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które 
ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, 
które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. 2002, Nr 214, 
poz. 1808 ze zm.). 
9 M. Piankowski, [w:] U. Jackowiak,  M. Piankowski,  
J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych – Żywicka,  
M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 
2004,  s. 695. 
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w postanowieniu z dnia 15 maja 1972 roku10. 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu tym uznał jednak, 

że w zakresie uprawnień pracowniczych osoba 

poniżej 16 lat z którą została zawarta umowa  

o pracę w celu przygotowania zawodowego 

powinna być traktowana tak jak pracownik 

skutecznie zatrudniony. Sankcja nieważności, 

bowiem wywoływałaby negatywne konse-

kwencje dla młodocianego, byłby on pozba-

wiony świadczeń pieniężnych przysługujących 

w razie wypadku przy pracy, a członkowie  

jego rodziny nie mieliby prawa dochodzić 

stosownych roszczeń odszkodowawczych –  

w związku z jego śmiercią – na ogólnych 

zasadach prawa cywilnego dotyczących 

odpowiedzialności za czyny niedozwolone11.  

 

1. Charakterystyka umowy o pracę 

w celu przygotowania zawodo-

wego. 

 

 Mimo że umowa o pracę w celu 

przygotowania zawodowego jest specyficznym 

rodzajem umowy o pracę, to jednak mają  

do niej zastosowanie przepisy kodeksu pracy 

odnoszące się do typowej umowy o pracę  

na czas nieokreślony. Oznacza to, iż zasadą 

winno być zawieranie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego na czas nieokre-

ślony. W obszarze zawierania umów stosuję się 

                                                 
10 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 
1972r., sygn. IIICRN83/72, OSNCP/1973, z 2, poz. 
30. 
11 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2006, s. 756. 

do niej art. 25-29 kodeksu pracy12. Te przepisy 

są jednak modyfikowane odpowiednio przepi-

sami art. 195 kodeksu pracy w którym 

wymienione zostały elementy szczególne 

dotyczące wyłącznie przygotowania zawodo-

wego młodocianych. W zakresie rozwiązywania 

umów stosuje się art. 30-61kodeksu pracy. 

Należy jednak dodać, iż  wypowiedzenie umów 

tego rodzaju ze strony pracodawcy, podlega 

istotnym ograniczeniom wynikającym z art. 196 

kodeksu pracy13. Ustawodawca ograniczył 

swobodę pracodawcy do rozwiązania umowy  

o pracę z młodocianym tylko do 4 przypadków.  

W zakresie wygaśnięcia umowy o pracę  

w celu przygotowania zawodowego zastoso-

wanie mają przepisy art. 63-67kodeksu pracy.  

Umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego nie zawsze jest umową na czas 

nieokreślony. Wyjątki od tej zasady wprowadza 

rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych  

i ich wynagradzania. Jak stanowi § 9 wyżej 

wspomnianego rozporządzenia pracodawca, 

który zatrudnia w celu nauki zawodu większą 

liczbę młodocianych, niż wynika to z jego 

potrzeb, może zawierać z młodocianymi 

umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego na czas określony, jednak  

nie krótszy  niż okres kształcenia określony  

w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego lub okres kształcenia 

wymagany do przystąpienia do egzaminu 

                                                 
12 K. Rączka, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka,  
M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 869. 
13 W. Patulski, [w:] W. Murawski (red.), Kodeks pracy. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 915. 
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kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika.  

W przypadku zawarcia z młodocianym umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego  

na czas określony, do umowy takiej stosuje się 

odpowiednio przepisy kodeksu pracy dotyczące 

umowy o pracę  na czas określony. Należy 

pamiętać, że nie dotyczy to  umów zawieranych 

w celu przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy, bowiem umowy takie są zawierane 

wyłącznie na czas nieokreślony.14 

Według W. Sanetry decydujące znaczenie 

dla określenia czasu trwania umowy o pracę  

w celu przygotowania zawodowego, zawartej 

na czas określony, ma określenie czasu 

przewidzianego prawem nauczania czyli okresu 

kształcenia. Skrócenie trwania nauki zawodu 

nie prowadzi do skrócenia czasu trwania 

zawartej umowy na czas określony, ponieważ 

zasadą jest, że umowa ta nie może być zawarta 

na czas krótszy niż okres przewidziany 

programem nauczania danego zawodu. Oznacza 

to, że umowa trwa przez cały czas przewidziany 

programem nauczania danego zawodu, nawet 

jeżeli młodociany wcześniej ukończył naukę 

zawodu. Przedłużenie czasu trwania nauki 

również nie jest tożsame z wydłużeniem czasu 

umowy, która została zawarta na czas 

określony, jednak na wydłużenie takiej umowy 

zgodę może wyrazić pracodawca. Jeżeli 

pracodawca wyrazi zgodę na przedłużenie 

trwania nauki zawodu to nieuchronną 

konsekwencją takiej czynności jest wyrażenie 

zgody na wydłużenie czasu trwania umowy, 

                                                 
14 D. Kosacka – Łędzewicz, B. Olszewski, Leksykon 
pracodawcy. Prawa i obowiązki pracodawców  
od A do Z, Wrocław 2011, s. 83. 

gdyż nauka zawodu może odbywać się tylko  

w ramach umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego15. 

Umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego wraz z chwilą zakończenia przez 

młodocianego przygotowania zawodowego nie 

podlega rozwiązaniu, lecz trwa nadal, zmianie 

ulegają tylko jej warunki w zakresie 

wynagrodzenia za pracę 16. „Strony takiej 

umowy nadal pozostają w stosunku pracy,  

ale treść stosunku pracy wymaga przekształ-

cenia stosownie do nowych warunków. 

Pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę 

ale za wynagrodzeniem odpowiadającym 

wykonywanej pracy i posiadanym kwalifika-

cjom” 17. 

Umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego zawierana jest między 

pracodawcą a młodocianym. Młodociany  

ma prawo do podpisania umowy nawet bez 

zgody swojego przedstawiciela ustawowego, 

czyli rodziców lub opiekuna. Mimo, że młodo-

ciany posiada legitymację do zawierania  

i podpisywania umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, to jednak  

ze względów wychowawczych kooperacja 

rodziców w tym zakresie jest wskazana  

i potrzebna. W niektórych przypadkach 

przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu 

ma prawo do rozwiązania umowy o pracę  

                                                 
15 W. Sanetra, [w:] J. Iwulski, W. Sanetra,  Kodeks 
pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 1018. 
16 M. Gersdorf, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka,  Prawo 
pracy w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009, 
s. 428. 
17 M. Piankowski, [w:] U. Jackowiak,  M. Piankowski, 
J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych – Żywicka,  
M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 
2004, s. 703. 
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w celu przygotowania zawodowego w imię 

dobra młodocianego.18 

Zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych  

i ich wynagradzania pracodawca ma obowiązek 

zawrzeć z młodocianym umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego na piśmie.  

O zawarciu takiej umowy pracodawca powinien 

zawiadomić wójta ( burmistrza, prezydenta 

miasta) właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania młodocianego, a w przypadku 

pracodawcy będącego rzemieślnikiem – 

również izbę rzemieślniczą właściwą  

ze względu na siedzibę rzemieślnika. 

Skoro § 3 omawianego rozporządzenia expresis 

verbis stanowi, iż umowa ma być zawarta  

na piśmie, oznacz to, iż pracodawca nie może 

zawrzeć takiej umowy w formie ustnej  

czy też w sposób dorozumiany. Niezachowanie 

właściwej formy nie powoduje jednak 

nieważności umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego, ponieważ 

przepisy prawa pracy co do zasady nie 

przewidują bezwzględnej nieważności 

oświadczeń woli. Jeżeli doszło do zawarcia tej 

umowy w formie ustnej, czy też w inny sposób, 

to pozostaje ona ważną, a pracodawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego tj. najpóźniej  

w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika 

młodocianego, potwierdzenia pracownikowi 

młodocianemu na piśmie ustaleń co do rodzaju 

umowy oraz jej warunków 19. 

                                                 
18  W.Patulski, [w:] W. Murawski (red.), Kodeks pracy. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 916 i 917. 
19E. Maniewska, [w:] W. Jaśkowski, E. Maniewska, 
Kodeks pracy. Komentarz lex. Ustawy towarzyszące  

1.1. Znamienne elementy umowy  

o pracę w celu przygotowania 

zawodowego. 

 

 Umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego oprócz elementów zawartych  

w art. 29 kodeksu pracy, czyli dotyczących 

typowej umowy o pracę, powinna zawierać 

dodatkowe elementy, które odnoszą się 

wyłącznie do niej samej. Tymi dodatkowymi 

składnikami są: 

 rodzaj przygotowania zawodowego, 

 czas trwania i miejsce odbywania 

przygotowania zawodowego, 

 sposób dokształcania teoretycznego, 

 wysokość wynagrodzenia. 

W umowie mogą znaleźć się także inne 

składniki podmiotowo istotne. Nieważne są 

jednak klauzule zawierające zobowiązanie 

młodocianego zatrudnionego na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego do przepracowania oznaczonego 

okresu po ukończeniu tego przygotowania,  

czy też do zwrotu pracodawcy kosztów 

przygotowania zawodowego w przypadku 

rozwiązania przez niego umowy przed 

upływem okresu przygotowania zawodo-

wego20. 

 

1.1.1. Rodzaj przygotowania zawo-

dowego 

 

Strony umowy o pracę w celu 

                                                                             
zorzecznictwem. Europejskie prawo pracy  
z orzecznictwem, Warszawa 2012, s. 648. 
20 L. Mitrus, [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy, 
Kraków 2005, s. 561 i 562. 
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przygotowania zawodowego są zobowiązane  

do określenia formy, w jakiej przygotowanie 

zawodowe będzie realizowane tj.: 

 nauka zawodu ( za cel stawia sobie 

przygotowanie młodocianego do pracy   

 w charakterze wykwalifikowanego 

robotnika lub czeladnika i obejmuje 

praktyczną naukę zawodu organi-

zowaną u pracodawcy na zasadach 

ustalonych w odrębnych przepisach 

oraz dokształcanie teoretyczne), 

 przyuczenie do wykonywania określo-

nej pracy (ma na celu przygotowanie 

młodocianego do pracy w charakterze 

przyuczonego robotnika i może 

dotyczyć wybranych prac związanych  

z nauką zawodu). 

W związku z tym można wyodrębnić umowę  

o pracę w celu przygotowania zawodowego 

odbywanego w formie nauki zawodu, a także 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodo-

wego odbywanego w formie przyuczenia  

do wykonywania określonej pracy21. 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych  

i ich wynagradzania umowę o pracę w celu 

przygotowania zawodowego odbywanego  

w formie nauki zawodu pracodawca zawiera  

w terminie przyjęć kandydatów do zasadni-

czych szkół zawodowych, jeżeli jednak 

młodociany nie dokształca się w zasadniczej 

szkole zawodowej, wówczas umowa taka może 

być zawarta w innym terminie. Zatrudnienie 

                                                 
21E. Maniewska, [w:] W. Jaśkowski, E. Maniewska, 
Kodekspracy. Komentarz lex. Ustawy towarzyszące  
zorzecznictwem. Europejskie prawo pracy  
z orzecznictwem, Warszawa 2012, s. 644. 

dopuszczalne jest tylko przy pracach objętych 

programem praktycznej nauki zawodu. Nauka 

zawodu kończy się egzaminem. Młodociani 

zatrudnieni u pracodawcy niebędącego 

rzemieślnikiem, dokształcający się w ośrodku 

dokształcenia i doskonalenia zawodowego  

lub u pracodawcy, zdają egzamin kwalifikujący 

na tytuł wykwalifikowanego robotnika zgodnie 

z przepisami dotyczącymi zasad i warunków 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

i wykształcenia ogólnego dorosłych, natomiast 

młodociani zatrudnieni u pracodawcy będącego 

rzemieślnikiem zdają egzamin kwalifikujący  

na tytuł czeladnika przeprowadzany przez 

komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów 

kwalifikujących na tytuły czeladnika i mistrza  

w zawodzie. 

 Czas trwania, zakres oraz program 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy 

ustala pracodawca, przyjmując wybrane treści 

programu nauczania dopuszczonego do użytku 

szkolnego w zawodach występujących  

w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-

wego lub programu zapewniającego spełnienie 

wymagań egzaminacyjnych określonych  

w standardach będących podstawą przepro-

wadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł 

czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfi-

kacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

określonych w przepisach dotyczących 

klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb 

rynku. 

 Dla młodocianych zatrudnianych  

u pracodawców niebędących rzemieślnikami 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy 



  Wiedza Prawnicza nr 6/2011 
Strona 9 

 
  

kończy się egzaminem sprawdzającym 

składanym bezpośrednio u pracodawców.  

Z kolei w przypadku zatrudnienia młodocia-

nych u pracodawców będących rzemieślnikami 

egzamin sprawdzający, kończący przygoto-

wanie zawodowe, składany jest przed komisją 

rzemieślniczą izby rzemieślniczej. 

Przy pozytywnym wyniku egzaminu 

pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje 

zaświadczenie stwierdzające nabycie 

umiejętności w wykonywaniu prac, których 

dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego 

rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.  

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu 

pracodawca, a w odniesieniu do pracodawcy 

będącego rzemieślnikiem - izba rzemieślnicza 

ustala na jaki okres należy przedłużyć 

przyuczenie do wykonywania określonej pracy, 

ale okres ten nie może być dłuższy niż 3 

miesiące. 

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie  

do wykonywania określonej pracy z wynikiem 

pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą 

zakres przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy, zalicza się okres przyuczenia  

do okresu praktycznej nauki zawodu22. 

Przygotowanie zawodowe młodocianych może 

prowadzić pracodawca, osoba prowadząca 

zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba 

zatrudniona u pracodawcy, pod warunkiem  

że osoby te posiadają kwalifikacje wymagane 

od instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Kwalifikacje te nie są jednak wymagane  

                                                 
22 Z. Szczuka, R. Szelhas, Prawo pracy część I. 
Vademecum kandydata na aplikacje prawnicze oraz 
prawników przygotowujących się do egzaminów 
zawodowych, Warszawa 2009, s. 367. 

w odniesieniu do tych pracodawców, w imieniu 

których przygotowanie zawodowe młodocia-

nych prowadzą uprawnieni pracownicy. 

 

1.1.2. Czas trwania i miejsce 

przygotowania zawodowego 

 

Nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 

miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy, natomiast 

przyuczenie młodocianego do wykonywania 

określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy 

przy czym w odniesieniu do młodocianych 

uczestników Ochotniczych Hufców Pracy okres 

ten może zostać wydłużony do czasu ukończę-

nia gimnazjum i trwać łącznie 22 miesiące. 

Strony zawierające umowę w celu przygo-

towania zawodowego powinny określić miejsce 

odbywania przygotowania zawodowego. 

„Miejsce odbywania przygotowania zawodo-

wego zostało wprowadzone do umowy o pracę 

w celu przygotowania zawodowego w ślad  

za regulacją art. 29 kodeksu pracy, w którym  

to przepisie miejsce świadczenia pracy zostało 

uznane przez ustawodawcę za przedmiotowo 

istotny składnik umowy o pracę”23. 

 

1.1.3. Sposób dokształcania teorety-

cznego 

 

Pracodawca, który zatrudnia młodocianego  

w celu przygotowania zawodowego 

odbywanego w formie nauki zawodu: 

 kieruje go na dokształcanie teoretyczne 

do zasadniczej szkoły zawodowej albo 

                                                 
23 A. M. Świątkowski, Kodeks prac. Komentarz, 
Warszawa 2006, s. 770. 



  Wiedza Prawnicza nr 6/2011 
Strona 10 

 
  

 kieruje go na dokształcanie teoretyczne 

do ośrodka dokształcania i doskona-

lenia zawodowego, albo 

 organizuje dokształcanie teoretyczne 

we własnym zakresie. W takiej sytuacji 

pracodawca realizuje obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne z zakresu teorety-

cznego kształcenia zawodowego, 

wynikające z programu nauczania 

dopuszczonego do użytku szkolnego 

uwzględniającego podstawę progra-

mową kształcenia w zawodzie 

występującym w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego lub program 

zapewniający spełnienie wymagań 

egzaminacyjnych określonych w stan-

dardach będących podstawą przepro-

wadzania egzaminu kwalifikacyjnego  

na tytuł czeladnika w zawodach 

nieujętych w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, określonych 

w przepisach dotyczących klasyfikacji 

zawodów i specjalności dla potrzeb 

rynku pracy. 

Pracodawca może sfinansować młodocianemu 

koszty dojazdu i pobytu w ośrodkach 

dokształcania i doskonalenia zawodowego, 

jeżeli ośrodki te znajdują się w innej 

miejscowość niż miejsce zamieszkania i pracy 

młodocianego. 

Warto dodać, iż zgodnie z przepisami 

kodeksu pracy pracownik młodociany  

ma obowiązek dokształcać się do ukończenia  

18 lat. Jeżeli pracownik młodociany nie 

ukończył szkoły podstawowej i gimnazjum,  

ma obowiązek dokształcać się w zakresie tych 

szkół. Pracownik Młodociany jest zobowiązany 

także do dokształcania się w zakresie szkoły 

ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszko-

lnych. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast 

zwolnienie młodocianego od pracy na czas 

konieczny do wzięcia udziału w zajęciach 

szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. 

W razie nie ukończenia przez młodocianego 

przed osiągnięciem 18 lat przygotowania 

zawodowego, obowiązek dokształcania się 

może zostać przedłużony do czasu ukończenia 

przygotowania zawodowego. Młodociany może 

zostać zwolniony z obowiązku dokształcania  

w przypadkach wskazanych w rozporządzeniu. 

Niedopełnienie przez młodocianego wymagań 

dotyczących dokształcania się stanowi 

naruszenie obowiązków wynikających z umowy 

o pracę zawartej w celu przygotowania 

zawodowego oraz uzasadnia rozwiązanie z nim 

umowy o pracę w celu przygotowania zawodo-

wego z zachowaniem okresu wypowiedzenia.24 

 

1.1.4. Wysokość wynagrodzenia 

 

Młodocianemu, zatrudnionemu w celu 

przygotowania zawodowego, przysługuje 

stosowne wynagrodzenie. „Mimo że praca 

młodocianych ma w szczególności na względzie 

cele szkoleniowo-wychowawcze, to jednak 

wzajemne świadczenia pieniężne pracodawcy 

na ich rzecz stanowią wynagrodzenie za pracę, 

a nie np. stypendia fundowane czy zasiłki 

pieniężne regulowane odrębnymi od kodeksu 

                                                 
24 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2006, s. 770. 
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pracy przepisami”25. W okresie nauki zawodu 

wynagrodzenie młodocianego obliczane jest  

w stosunku procentowym do przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w poprzednim kwartale, obowią-

zującego od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. Stosunek procentowy tego wynagro-

dzenia wynosi: 

 w pierwszym roku nauki-nie mniej  

niż 4% 

 w drugim roku nauki-nie mniej niż 5% 

 w trzecim roku nauki-nie mniej niż6% 

Młodocianemu zatrudnionemu w celu 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy 

przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej.  

Wynagrodzenie młodocianych podlega 

szczególnej ochronie na podstawie przepisów 

zawartych w dziale III kodeksu pracy. 

Młodociany nie może zrzec się prawa  

do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa  

na osobę trzecią. W razie niezdolności do pracy 

z powodu choroby lub wypadku na podstawie 

art. 92 kodeksu pracy oraz art. 4 i nast. ustawy 

o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa26 

pracownik młodociany zachowuje prawo  

do wynagrodzenia łącznie przez 33 dni w roku 

                                                 
25W. Patulski, [w:] W. Murawski (red.), Kodeks pracy. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 919. 
26 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999, Nr 60, poz. 
636 ze zm.). 

kalendarzowym. Posiada także prawo  

do zasiłku chorobowego.27Warto dodać,  

iż młodociani podlegają ubezpieczeniu 

społecznemu na podstawie przepisów ustawy  

o systemie ubezpieczeń społecznych28. Osobom 

tym przysługują także inne świadczenia 

związane z wynagrodzeniem za pracę  

np. środki ochrony indywidualnej, odzież  

i obuwie robocze , posiłki regeneracyjne itp.  

 

1.2. Szczególny tryb wypowie-

dzenia umowy w celu 

przygotowania zawodowego 

 

„Stosunek pracy młodocianego 

zatrudnionego w celu przygotowania 

zawodowego podlega szczególnej ochronie 

przed wypowiedzeniem. Przejawia się ona  

w ustanowieniu pozytywnego wyczerpującego 

katalogu przyczyn, które uzasadniają rozwią-

zanie umowy w tym trybie”29.Do rozwiązania 

umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego może dojść wyłącznie z przyczyn 

enumeratywnie wymienionych w art. 196 

kodeksu pracy, a więc żadna inna przyczyna 

niewskazana w art. 196 kodeksu pracy nie 

może stanowić podstawy rozwiązania umowy  

o pracę w celu przygotowania zawodowego. 

Natomiast o zasadności wypowiedzenia umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodowego 

                                                 
27W. Patulski, [w:] W. Murawski (red.), Kodeks pracy.  
Komentarz, Warszawa 2011, s. 919. 
28 Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz.U.1998, Nr 137, 
poz.887 ze zm.). 
29 K. Rączka, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka,  
M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 
2011, s. 871. 
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przesądza przywołanie jednej z przyczyn 

zawartych w katalogu zamkniętym30. 

Przyczynami tymi są: 

 niewypełnienie przez młodocianego 

obowiązków wynikających z umowy  

o pracę lub obowiązku dokształcania 

się, pomimo stosowania wobec niego 

środków wychowawczych, 

 ogłoszenie upadłości lub likwidacji 

pracodawcy, 

 reorganizacja zakładu pracy uniemo-

żliwiająca kontynuowanie przygoto-

wania zawodowego, 

 stwierdzenie nieprzydatności młodocia-

nego do pracy, w zakresie której 

odbywa przygotowanie zawodowe. 

Przyczyny te odnoszą się zarówno do wypowie-

dzenia umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego odbywanego w formie nauki 

zawodu jak i przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy.  

Niewypełnianie przez młodocianego 

obowiązków może polegać między innymi  

na nieuczestniczeniu bez usprawiedliwienia  

w praktycznej nauce zawodu, nieużywaniu 

przydzielonej mu odzieży, obuwia roboczego, 

środków ochrony indywidualnej, opuszczaniu 

bez usprawiedliwienia zajęć w ramach 

dokształcania teoretycznego czy niewypełnia-

niu obowiązków pracodawcy związanych  

z realizacją programu praktycznej nauki 

zawodu.31 

Jeżeli przyczyną wypowiedzenia umowy 

                                                 
30 J. Stelina, Leksykon prawa pracy. 100 
podstawowych pojęć, Warszawa 2011, s. 118. 
31 P. Ciborski, [w:]  A. Patulski (red.), Kodeks pracy 
2012. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2012, s. 773. 

o pracę w celu przygotowania zawodowego jest 

likwidacja lub upadłość pracodawcy zatrudnia-

jącego poniżej 20 pracowników, to do wypowie-

dzenia takiej umowy stosuje się art. 41¹kodeksu 

pracy. Natomiast jeżeli umowę taką z powodu 

likwidacji lub upadłości wypowiada młodocia-

nemu pracodawca zatrudniający co najmniej  

20 pracowników wówczas wypowiedzenie 

następuje na podstawie przepisów ustawy  

o zwolnieniach grupowych. 32 

Wskazane jest aby pracodawca przed 

podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy  

o pracę w celu przygotowania zawodowego  

z konkretnym młodocianym rozważył 

dokładnie konieczność rozwiązania takiej 

umowy. Rozwiązanie umowy z pracownikiem 

młodocianym powinno być ostatecznością, 

wcześniej wskazane jest oddziaływanie 

wychowawcze na młodocianego lub stosowanie 

kar porządkowych33. 

Ponadto zgodnie z§4 rozporządzenia w sprawie 

przygotowania zawodowego młodocianych  

i ich wynagradzania pracodawca, który 

wypowiada młodocianemu umowę o pracę  

w celu przygotowania zawodowego odbywa-

nego w formie nauki zawodu, w celu 

umożliwienia młodocianemu kontynuowania 

nauki zawodu w dotychczasowym lub 

pokrewnym zawodzie, ma obowiązek 

zawiadomić o tym fakcie przedstawiciela 

ustawowego młodocianego lub jego opiekuna 

oraz szkołę, jeżeli młodociany dokształca się  

w szkole, a także izbę rzemieślniczą, jeżeli 

                                                 
32 P. Ciborski, [w:] A. Patulski (red.), Kodeks pracy 
2012. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2012, s. 774. 
33 W. Patulski, [w:] W. Murawski (red.), Kodeks pracy. 
Komentarz, Warszawa 2011, s. 915. 
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pracodawcą młodocianego jest rzemieślnik. 

Pracodawca może rozwiązać umowę 

pracę w celu przygotowania zawodowego  

z młodocianym, także gdy następuje 

reorganizacja zakładu pracy uniemożliwiająca 

kontynuację  

tej umowy. Taka sytuacja będzie miała miejsce 

między innymi wówczas, gdy u pracodawcy 

zatrudniającego młodocianego dochodzi  

do likwidacji komórki organizacyjnej  

np. wydziału czy działu w której pracownik 

młodociany realizował przygotowanie zawodo-

we. Chodzi jednak tylko o taką o zmianę  

w wyniku której, pracownicy młodociani nie 

mają możliwości dalszego kontynuowania 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy, ponieważ „nie ma już 

stanowiska pracy czy pracowników pod 

kierunkiem których realizowana była prakty-

czna nauka zawodu”34. Reorganizacją zakładu 

pracy nie jest redukcja pracowników z przyczyn 

leżących po stronie pracodawcy . 

 Pracownik młodociany może być 

nieprzydatny do pracy w której odbywa się 

przygotowanie zawodowe z przyczyn obiekty-

wnych jak i subiektywnych. Przyczynami 

obiektywnymi mogą być pogorszenie stanu 

zdrowia lub brak właściwości psychofizy-

cznych, które są konieczne przy danej pracy. 

Natomiast subiektywna nieprzydatność może 

przejawiać się w braku chęci pracownika  

do nauki zawodu lub przyuczenia do wykony-

                                                 
34 M. Piankowski, [w:] U. Jackowiak,  M. Piankowski, 
J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych – Żywicka,  
M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 
2004, s. 707. 

wania określonej pracy35. Powyższa przyczyna 

wypowiedzenia umowy jest kategorią 

niedookreśloną i powinna być potwierdzona 

np. negatywnymi wynikami badań psychofizy-

cznych czy też zawinionym niewypełnianiem 

najprostszych poleceń pracodawcy.36 

Jednak jeżeli pracodawca ma możliwość zmiany 

profilu przyuczenia zawodowego i dostoso-

wania pracy do stanu zdrowia młodocianego 

powinien to uczynić bez wypowiadania umowy. 

 

2. Zakończenie 

 

 Z przeprowadzanych rozważań wynika, 

iż umowa o pracę w celu przygotowania 

zawodowego jest specyficznym rodzajem 

umowy o pracę, chociaż w dużej mierze mają  

do niej zastosowanie przepisy kodeksu pracy 

dotyczące „zwykłej” umowy o pracę zawieranej 

z osobą po 18 roku życia. Specyfika tej umowy 

wynika w szczególności z celu umowy jakim 

jest przygotowanie zawodowe odbywane  

w formie nauki zawodu lub przyuczenia  

do wykonywania określonej pracy. Celem takiej 

umowy nie jest świadczenie pracy  

za wynagrodzeniem ale odbycie nauki zawodu 

lub przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy. Charakterystycznym elementem umowy 

są także dodatkowe obowiązki obu stron 

stosunku pracy. Szczególny jest również tryb 

rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem 

młodocianym w drodze wypowiedzenia, 

bowiem umowę w tym trybie można rozwiązać 

                                                 
35 A. M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, 
Warszawa 2006, s. 772. 
36 W. Cajsel,  Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 
2007, s. 425. 
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tylko w czterech enumeratywnie wymienionych 

w kodeksie pracy przypadkach.   

Uregulowania prawne dotyczące 

zatrudniania na podstawie omawianej umowy 

należy uznać za słuszne i pożądane, ponieważ 

bez wątpienia istnieje kategoria osób poniżej  

18 roku życia, która bardziej niż zdobywaniem 

wykształcenia jest zainteresowana rozpoczę-

ciem zarobkowania i zdobyciem praktycznych 

umiejętności w danym zawodzie. Regulacja  

ta umożliwia młodocianym nie tylko praktyczną 

naukę zawodu ale także dokształcanie 

teoretyczne, co więcej młodocianym w okresie 

przygotowania zawodowego przysługuje 

wynagrodzenie. 

Takim osobom ze względu na ich młody wiek 

oraz okres dojrzewania w którym się znajdują 

należy się szczególna ochrona i zagwaranto-

wanie należytego rozwoju psychofizycznego.  

Z pewnością właśnie tym kierował się 

ustawodawca  wprowadzając tyle dodatkowych 

uprawnień przysługujących pracownikom 

młodocianym zatrudnionym na podstawie 

umowy o pracę w celu przygotowania 

zawodowego. 

 

 

 

 

 

Policja sesyjna w polskim systemie prawa – wybrane zagadnienia 

Monika Paczyńska 

 
 

The article discusses selected issues relating  

to police powers of the court during court 

sessions, i.e. the use of disciplinary penalties for 

violation of gravity, peace and order of judicial 

procedure in the Polish legal system. 

Artykuł porusza problematykę wybranych 

zagadnień dotyczących policji sesyjnej czyli 

uprawnień sądu do stosowania kar 

porządkowych za naruszenie powagi, spokoju  

i porządku czynności sądowych w polskim 

systemie prawa. 

Rozprawa sądowa stanowi najbardziej 

reprezentatywne forum działalności sędziego  

i nie ulega wątpliwości, że musi toczyć się  

w atmosferze powagi i spokoju. Wystąpienie 

tych istotnych elementów pozwala na ustalenie 

prawdy i realizację interesów procesowych 

stron37. Spokój to stworzenie z udziałem 

przewodniczącego odpowiedniego klimatu bez 

jakichkolwiek zakłóceń. Z kolei porządek na sali 

sądowej panuje wówczas, gdy wszyscy obecni 

zachowują się w sposób nakazany przez ustawę 

                                                 
37 T. Ereciński, J. Gudowski (red.), J. Iwulski, Prawo  
o ustroju sądów powszechnych Komentarz, Warszawa 
2009 r., s. 13. 
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procesową i zgodnie z nią przebiegają 

poszczególne czynności sądowe. W polskim 

systemie prawa instytucja policji sesyjnej 

potraktowana jest bardzo pobieżnie, a stan ten 

zupełnie nie odpowiada wadze i znaczeniu tych 

regulacji. Zaryzykować można stanowisko,  

iż nieskrystalizowanie zagadnienia jest dziwne, 

gdyż logiczne ujmując – policja sesyjna powinna 

wiekiem dorównywać sądownictwu. Przepisy 

mające chronić powagę, spokój i porządek 

czynności sądowych są rozproszone w szeregu 

aktów prawnych. Występują one przede 

wszystkim w ustawie o ustroju sądów 

powszechnych38 (art. 49-52), mającej uniwer-

salny charakter względem poszczególnych 

procedur oraz w kodeksach postępowania 

administracyjnego39, cywilnego40 i karnego41. 

Ratio legis ich obowiązywania sprowadza się  

do tego, iż sąd może zapewnić sobie należną 

powagę tylko wtedy, jeśli będzie miał właściwą 

władzę dla jej ochrony. 

Wydawać by się mogło, że policja 

sądowa i policja sesyjna stanowią pojęcia 

synonimiczne, co nie jest oczywiście prawdą. 

Otóż należy wskazać, że  policja sądowa  

to wchodząca w skład policji, państwowa służba 

mundurowa, mająca zagwarantować sensu 

stricto bezpieczeństwo i porządek publiczny  

                                                 
38 Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych  
z dnia 27 lipca 2001 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm., 
zwana dalej PrUSP. 
39 Kodeks postępowania administracyjnego  
z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. Nr 98, poz. 1071  
ze zm. 
40 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 
listopada 1964 r., Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm., 
zwany dalej k.p.c. 
41 Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 
1997 r., Dz. U. Nr 89, poz. 55 ze zm.  

w budynkach sądów, czy prokuratur.  

Do szczegółowego zakresu zadań policji 

sądowej należy również wykonywanie 

czynności procesowych, zarządzeń porządko-

wych zlecanych przez sąd, konwojowanie  

i doprowadzanie osób na polecenie sądu. 

Natomiast policja sesyjna (niem. Sitzungspolizei, 

fr. police d’audience) jest częścią władzy 

sądowej, czyli zadań włożonych na sędziów  

w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. 

Jej zadaniem jest usunięcie szkodliwych 

wpływów niezwiązanych z procesem.  

Sąd (skład orzekający) dysponuje środkami 

mającymi charakter kar porządkowych, mimo 

identycznego nazewnictwa ze środkami 

karnymi. Stosowanie ich nie odbija się ani 

formalnie ani materialnie na toku i ukształto-

waniu procesu. W doktrynie pojawia się 

wątpliwość związana z charakterem prawnym 

tego instrumentu i pytanie czy skazanie  

w oparciu o te przepisy to środek karny czy 

dyscyplinarny. Otóż, władza dyscyplinarna jest 

odpowiednikiem szczególnego stosunku władzy 

stałej natury nad osobami. Chwilowy pobyt  

na sali rozpraw takiego stosunku nie wytwarza. 

Zatem skazanie to nie ma charakteru ani 

karnego ani dyscyplinarnego. Jest po prostu 

swoistym skazaniem42. W nauce polskiej wystę-

puje pogląd, którego reprezentantem był  

A. Mogilnicki, że policja sesyjna stanowi policję 

procesową. A. Mogilnicki twierdził, iż  

są to przepisy czysto procesowe, określające 

pewną stronę władzy dyskrecjonalnej przewo-

dniczącego. Jednakże uzasadnienie przeciwne-

                                                 
42 K. Czałczyński, Policja sesyjna polskich sądów 
powszechnych, Warszawa 1931, s. 4. 
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go stanowiska wydaje się być bardziej zasadne. 

Wyraża bowiem myśl, że przepisy o utrzymaniu 

powagi, spokoju i porządku czynności 

sądowych mają jednakowe znaczenie  

w sprawach administracyjnych, cywilnych, 

karnych oraz spornych i niespornych. Jako 

wspólne wszystkim działom czynności 

sędziowskich, nie wyłączają przecież szczegól-

nych w tym przedmiocie, przepisów z innych 

ustaw. Umieszczenie przepisów o policji 

sesyjnej w ustawie o ustroju sądów 

powszechnych ma w sobie pewien zamysł 

ustawodawcy – a mianowicie uczynienie  

ich subsydiarnymi względem poszczególnych 

procedur. Pierwszeństwo stosowania będą 

miały oczywiście przepisy procesowe. 

Orzeczenia porządkowe mogą być wydawane  

w sprawach podlegających kognicji sądów 

powszechnych. Chodzi o sprawy z zakresu 

prawa karnego, cywilnego, rodzinnego  

i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych. Wyjątek stanowią sprawy 

skierowane ustawami do innych sądów oraz 

inne przekazane odrębnymi ustawami  

do właściwości sądów powszechnych.  

Współcześnie należy zwrócić szczególną uwagę 

na ochronę bezstronności postępowania przed 

sądem. Wiąże się z tym bezpośrednio 

możliwość sądzenia bez zakłóceń powodo-

wanych przez strony procesu lub inne osoby.  

W zamierzchłych wiekach sędziowie byli 

osobistymi przedstawicielami króla. 

Zastępowali jego osobę rozsądzając uczynki 

ludności poddanej. Znieważenie takiego 

sędziego, reprezentującego władcę stanowiło 

obrazę majestatu królewskiego. Wraz  

z odejściem tych praktyk w mroki historii, 

pojęcie majestatu bezrefleksyjnie zastąpiono 

pojęciem autorytetu sądu. Zazwyczaj trudno 

jest sprecyzować, czym jest ów autorytet. 

Natomiast nie ma wątpliwości, co do tego,  

że współtworzy on przychylny klimat społeczny 

podejmowanych działań i wydawanych 

orzeczeń. Pomiędzy tymi aspektami istnieje 

korelacja, mająca swe odzwierciedlenie  

w sprawnym i efektywnym toku postępowania. 

Decydującą w głównej mierze o jego przebiegu  

i zakończeniu jest praca sędziego, wykonywana 

w sposób profesjonalny, kulturalny, 

metodyczny – a więc planowo i skutecznie43. 

Obecnie ochrona przed krytyką i obrazą 

sędziów przysługuje ich funkcji i prowadzonym 

sprawom, nie zaś ich osobom. Prawo musi 

chronić nie anachronicznie rozumiany majestat 

sądu, lecz tylko zdolność sędziego  

do bezstronnego prowadzenia postępowania. 

Już w 1941 r. sędzia Black z U.S. Supreme Court 

pisał w imieniu większości, która uchwaliła 

wyrok, że nie można wymusić szacunku  

do sądów44. Sądy są jednak specyficznym 

miejscem, które ze swojej natury wywołuje  

w uczestnikach postępowania silne emocje. 

Policja sesyjna należy do kontrowersyjnych 

regulacji, bowiem pozostawia szerokie pole 

swobodnemu uznaniu sędziowskiemu. Przepisy 

skonstruowane są za pomocą klauzul general-

nych (np. cały art. 49 PrUSP), które pozwalają 

                                                 
43 B. Bladowski, Sędzia cywilista. Rola i zadania. 
Metodyka pracy. Wzory czynności z komentarzem, 
Zakamycze 2000, s. 13. 
44Harry Bridges v. State of California 314 US 252 
(1941). 
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na rozmaite prawne interpretacje. Przez długi 

czas już na gruncie PrUSP z 1928 r. aż do 2004 

r. przyjmowano, choć nie bez zastrzeżeń, 

koncepcję wąskiej wykładni norm sankcyjnych.  

Przyjmuje się, że do ubliżenia sądowi dochodzi 

słowami, dźwiękami, napisami i gestami.  

K. Czałczyński ubliżenie rozumie jako obrazę 

słowną, wypowiedzenie słów bezwstydnych, 

użycie obelżywych i uwłaczających godności 

człowieka gestów, znaków i wreszcie 

zachowanie lub podobną mimikę twarzy.  

W orzecznictwie Sądu Apelacyjnego w Lublinie 

(postanowienie z dnia 6 kwietnia 2005 r., II AKz 

87/200545) przedstawiono pogląd, że nie 

narusza powagi sądu sam tylko stan po użyciu 

alkoholu, w którym znajduje się uczestnik 

postępowania podczas rozprawy lub posiedze-

nia sądu, jeśli nie wpłynął w widoczny sposób 

na jego zachowanie, które nie odbiega  

od zachowań innych osób, właściwych dla 

wymogów postępowania. Trudno jednak 

zgodzić się z tą tezą, z uwagi na fakt,  

że przybycie do sądu pod wpływem nie tylko 

alkoholu, ale też środków odurzających jest 

przejawem lekceważenia wymiaru sprawiedli-

wości46. Ponadto, stan ten nawet jeśli nie jest 

przyczyną nagannych zachowań, to z pewnością 

zaburzy poczucie powagi i spokojne podjęcie 

czynności procesowych. Poglądu tego nie 

podzielił Sąd Apelacyjny w Katowicach 

                                                 
45 Lex Polonica nr 1983340. 
46Środek odurzający – każda substancja pochodzenia 
naturalnego lub syntetycznego działająca  
na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie 
środków odurzających stanowiących załącznik nr  
1 do ustawy, w rozumieniu art. 4 ust. 26 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

(postanowienie z dnia 2 sierpnia 2006 r., II AKz 

514/200647) wskazując, że znieważenie może 

być wyrażone słownie, gestem i w każdy inny 

sposób. Weźmy zatem ubliżenie słowne. Łatwo 

wyobrazić sobie sytuację, w której przewodni-

czący po raz kolejny zwraca uwagę stronie  

lub uczestnikowi na niewłaściwe zachowanie 

np. aroganckie zachowanie, posługiwanie się 

wulgaryzmami. W takim stanie rzeczy ukaranie 

karą porządkową wydaje się wręcz konieczne. 

Co innego, kiedy winny w porę się zreflektuje. 

W ocenie stopnia naruszenia norm należy brać 

pod uwagę, czy osoba uparcie trwa w silnym 

wzburzeniu. Normy obyczajowe narzucają 

obowiązek określonego doboru stroju przez 

uczestników i strony (za wyjątkiem osób 

zobowiązanych do noszenia togi), wykluczając 

dowolność w tym zakresie. Strój bowiem może 

godzić w powagę sądu, dlatego należy 

powstrzymać się od strojów ekstrawaganckich 

lub zbyt odważnych. Na tym tle rysuje się 

problem w odniesieniu do członków subkultur 

(skinheadowej, punkowej, metalowej, 

hipisowskiej) czy wyznawców islamu, religii 

nakazującej kobietom zakrywanie twarzy 

chustą. Wart podkreślenia jest fakt, że nie 

istnieje przepis, który expressis verbis 

wskazywałby, w jakim stroju strony, uczestnicy, 

świadkowie, biegli itp.  zobowiązani są przybyć 

do sądu. W piśmiennictwie został podniesiony 

problem zjawienia się w odzieży niechlujnej  

i odrażającej. Autor zdarzenie to kwalifikuje 

jako ciężkie naruszenie powagi sądu, skutkujące 

wydaleniem z sali rozpraw osoby brudnej. 

Wskazuje co prawda na konieczność 

                                                 
47 Lex Polonica nr 1460382. 



  Wiedza Prawnicza nr 6/2011 
Strona 18 

 
  

uprzedniego upomnienia48. Zapatrywanie  

to jako signum temporis ma wprost 

dokumentarne znaczenie. Ukazuje bowiem, jak 

nieraz opatrznie problem powagi sądu pojmują 

sami przedstawiciele judykatury. Pogląd ten, 

moim zdaniem słusznie, poddano w literaturze 

krytyce49. Jest on nie do przyjęcia, ponieważ 

kara za odzież niechlujną i odrażającą 

stanowiłaby sankcję za ubóstwo, czy też brak 

uświadomienia w kwestii higieny. W tym zaś 

konkretnym przypadku ukarana zostałaby 

powierzchowność uczestnika postępowania. 

Ocena aprioryczna w tym przypadku wydaje się 

niemożliwa. Przyczyną jest zróżnicowanie 

okoliczności, a przede wszystkim rozbieżności 

w ocenie tego samego faktu przez różne osoby. 

Oczywista jest niedopuszczalność kierowania 

się stereotypami i wnikliwa analiza danego 

przypadku, bezstronność, a także podmiotowe 

traktowanie człowieka w kontekście nakładania 

środków zaradczych.  

Czynniki pozwalające zachować powagę sądu 

można umownie podzielić na prawne  

i pozaprawne. Sędzia przewodniczący może 

upomnieć osobę, która narusza powagę, spokój 

lub porządek czynności sądowych, a po bezsku-

tecznym upomnieniu – wydalić ją z sali 

rozpraw. Upomnienie to najmniej dotkliwa 

sankcja, udzielana werbalnie, od której nie 

przysługują żadne środki odwoławcze. Zanim 

osoba upomniana, będąca stroną lub 

uczestnikiem zostanie wyproszona z sali 

                                                 
48 K. Czałczyński, Policja sesyjna polskich sądów 
powszechnych, Warszawa 1931, s. 31. 
49 K-t: Recenzja K. Czałczyńskiego, Policja sesyjna 
polskich sądów powszechnych, Głos Prawa 9/1931, 
s. 454. 

rozpraw50, sąd uprzedza ją o skutkach 

prawnych nieobecności. Kolejną możliwą  

do zastosowania sankcją jest usunięcie z sali 

publiczności w razie jej niewłaściwego 

zachowania, ale dokonuje tego sąd. W tym  

celu przewodniczący wydaje odpowiednie 

zarządzenie tzw. zarządzenie porządkowe  

i egzekwuje je przy pomocy woźnego sądowego 

lub policji sądowej. O zarządzeniu i przyczynach 

czyni z kolei wzmiankę w protokole 

posiedzenia. Również w tym przypadku nie 

przysługują żadne środki odwoławcze. Istnieją 

także rygory karne w razie wypadków bardziej 

drastycznych albo stwarzających większe 

zagrożenie tj. cięższe naruszenia powagi sądu, 

gdyby doszło albo ubliżenia sądowi czy osobom 

biorącym udział w sprawie, winny tego może 

zostać ukarany grzywną porządkową  

do 10 tysięcy złotych51 lub karą pozbawienia 

wolności do 14 dni. W tych konkretnych 

wypadkach skład sądzący ma wyłączne 

uprawnienie do podejmowania czynności. 

Określona w przepisie wysokość grzywny  

                                                 
50 Określenia „sala rozpraw” zawartego w art. 48 § 1 
PrUSP nie należy rozumieć dosłownie, tylko przyjąć 
je sensu largo, ponieważ chodzi o każde miejsce, 
gdzie odbywa się posiedzenie sądu. Osobę 
zakłócającą powagę, porządek i spokój czynności 
sądowych można wydalić także z innych miejsc niż 
sala sądowa, np. z miejsca oględzin, z miejsca 
przesłuchania świadka. 
51 Obecnie obowiązujące brzmienie nadano 
nowelizacją z 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. 
2007.99.664). Wcześniej przy wymierzaniu tej kary, 
sąd kierował się przeciętnym wynagrodzeniem 
miesięcznym, ogłaszanym przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP 
do celów emerytalno-rentowych. Wysokość kary 
grzywny nie mogła przekroczyć dwukrotnego 
najniższego (obecnie minimalnego) wynagrodzenia 
za pracę pracowników. Gdyby przepis obowiązywał 
w tym kształcie dziś, kara grzywny nie mogłaby być 
wyższa niż 3 tys. złotych.  
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ma wymiar maksymalny. Żadne okoliczności, 

zwłaszcza stopień niewłaściwego zachowania, 

nie uzasadniają ukarania grzywną w wyższej 

kwocie. Element ten ma znaczenie w zakresie 

wymiaru grzywny w granicach przewidzianych 

normą. W razie nieuiszczenia kary porządkowej 

grzywny, zamienia się ją na karę pozbawienia 

wolności do 7 dni, biorąc pod uwagę rodzaj 

przewinienia, warunki osobiste ukaranego oraz 

stopień jego winy. Od takiego postanowienia  

o rygorze natychmiastowej wykonalności, 

przysługuje zażalenie do sądu bezpośrednio 

przełożonego, a gdy wydał je sąd apelacyjny – 

do Sądu Najwyższego (§ 3 w zw. z § 1 art. 50 

PrUSP). Termin do wniesienia zażalenia jest 

tygodniowy i liczy się od dnia doręczenia  

lub ogłoszenia postanowienia52. Z kolei kara 

pozbawienia wolności nie może przekraczać  

14 dni. Niewykluczone jest jednak ponowne 

nałożenie tej kary na osobę dopuszczającą się 

ciężkiego naruszenia powagi sądu. W tej 

sytuacji nie ma podstaw do orzeczenia kary 

łącznej. Osobie pozbawionej wolności  

lub tymczasowo aresztowanej można wymie-

rzyć karę przewidzianą w przepisach o wykony-

waniu kary pozbawienia wolności albo  

w przepisach o wykonywaniu tymczasowego 

aresztowania (art. 143 i nast. oraz art. 222 

k.k.w.).  

Przypadki naruszenia powagi sądu 

odnotowywane są w protokole, z dokładnym 

przytoczeniem okoliczności, opisem sytuacji  

                                                 
52 Możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie 
o zamianie kary porządkowej grzywny na karę 
pozbawienia wolności obowiązuje od 30 czerwca 
2006 r.  

i zachowania osoby ukaranej, a także 

informacjami o rodzaju sankcji i jej wymiarze. 

Osobno wydawane jest postanowienie  

o ukaraniu karą porządkową, zawierające  

już tylko stwierdzenie naruszenia przepisów 

PrUSP, rodzaj, wymiar kary oraz pouczenie  

o możliwości wniesienia zażalenia. 

Postanowienie o ukaraniu53 jest natychmiast 

wykonalne, ale przysługuje na nie zażalenie.  

W przypadku wniesienia zażalenia, sąd który 

wydał zaskarżone postanowienie może wstrzy-

mać wykonanie kary. Jak twierdzi B. Bladowski, 

w wyjątkowych wypadkach, np. w związku  

z wyrażoną skruchą i przeproszeniem, sąd 

który wymierzył karę porządkową, może sam  

ją uchylić54.  

Sędziemu dokonującemu czynności sądowej 

jednoosobowo (unicus iudex) przysługują 

prawa przewodniczącego oraz prawa sądu 

zawarte w art. 48-50 PrUSP.  W postępowaniu 

cywilnym unormowania te sięgają dalej, 

ponieważ jeśli postępowanie dowodowe 

odbywa się przed sędzią wyznaczonym, którym 

jest jeden z członków składu orzekającego – 

przysługuje mu także prawo wymierzania kar 

porządkowych i wydalenia publiczności z sali 

rozpraw. W. Siedlecki słusznie zauważa,  

że sędzia bez tych uprawnień nie byłby  

w stanie zabezpieczyć prawidłowego toku 

                                                 
53 Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie 
osoby ukaranej, ale musi ona zgłosić taką wolę  
w terminie tygodnia od jego ogłoszenia (art. 357 § 1 
k.p.c.). Natomiast w postępowaniu karnym takie 
samo postanowienie – sporządza się (z urzędu) 
razem z uzasadnieniem (art. 94 § 1 pkt. 5 i art. 98 § 1 
k.p.k.). 
54 B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, 
Zakamycze 2006, s. 47. 
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postępowania55. Wobec tego zrozumiały jest 

fakt skupienia w rękach unicus iudex podwójnej 

władzy – przewodniczącego, a także sądu.  

Do środków pozaprawnych policji sesyjnej 

zalicza się wysoki poziom moralny i zawodowy 

sędziego, a także opanowanie umiejętności 

sprawnego, taktownego, kulturalnego (suaviter 

in modo), ale zarazem rzeczowego (fortier in re) 

prowadzenia sprawy56.  Na uwagę zasługują 

konstatacje R. Łyczywka, który wskazuje,  

iż powaga sądu, tak jak porządek rozprawy nie 

są celami same dla siebie, tylko służą innym 

jeszcze celom. Kiedy przewodniczący w sposób 

oczywisty narusza schematycznie określone 

obowiązki – wtedy powaga sądu też doznaje 

uszczerbku. W tej sytuacji uzasadniony 

sprzeciw innego uczestnika postępowania 

przeciwko naruszaniu jego praw procesowych 

czy osobistych przez sąd (względnie przewo-

dniczącego) doprowadzi sąd do zreflektowania 

się, a tym samym przywróci powagę sądu57.  

PrUSP zawiera w omawianych regulacjach 

wyrażenia niedookreślone i nieostre. Żadne  

z użytych przez ustawodawcę określeń nie  

ma charakteru zwrotu języka prawnego. 

Koniecznym dla wymierzenia kary porządkowej 

jest wystąpienie owego „niewłaściwego zacho-

wania” osoby w trakcie rozprawy. Wykładnia 

językowa przepisu prowadzi do wniosku,  

że decyzja o zakwalifikowaniu danego stanu 

faktycznego jako naruszenie przedmiotowych 

                                                 
55 W. Siedlecki, OSPiKA 11/1983, poz. 239. 
56 J. Przybylski, O kulturze pracy sędziego, „Biuletyn 
Ministra Sprawiedliwości” 21961, s. 13-14. 
57 Wyrok SN z 21 października 1966 r., OSPiKA 1967, 
nr 11, s. 515. 

norm, należy wyłącznie do sędziego. 

Jednocześnie na ten sam organ nałożony jest 

obowiązek szczególnie wnikliwej oceny 

sytuacji, a etapu tego nie wolno pominąć. 

Stosowanie bowiem tych środków następuje  

na zasadzie ex officio, niezależnie od przebiegu  

i zaawansowania rozprawy. Bezwzględnym 

warunkiem nałożenia środków policji sesyjnej 

jest ostrzeżenie o możliwości ich wykorzy-

stania. Działanie to musi mieć charakter 

uprzedni. Formuła „mimo uprzedzenia  

o skutkach prawnych” wskazuje na wystar-

czalność jednorazowego ostrzeżenia. Chociaż 

przepis nie określa w sposób wyraźny formy 

ostrzeżenia, to wydaje się, że to szczególna 

uzewnętrzniana werbalnie czynność proce-

sowa. Nie ma podstaw do wydawania samego 

postanowienia w tej kwestii, z uwagi na rodzaj 

samej czynności, pozbawionej waloru 

rozstrzygnięcia. Oczywistym jest skierowanie 

ostrzeżenia do konkretnego adresata.  

Nie wystarcza odniesienie go do wszystkich 

osób uczestniczących w rozprawie. Treścią 

ostrzeżenia jest wskazanie niewłaściwego 

zachowania oraz środków policji sesyjnej, 

możliwych do zastosowania. Obowiązkowo 

należy wskazać również podstawę prawną, 

przez wzgląd na ogólną zasadę udzielania 

informacji (art. 52 k.p.c.). Chociaż art. 48 § 3 

PrUSP nie uzależnia wydalenia publiczności  

z sali od uprzednich upomnień, to przewodni-

czący powinien tego dokonać, wskazując  

na taką konsekwencję i przywołać publiczność 

do porządku. Działanie takie winno być zasadą. 

Przepisy policji sesyjnej stosować można tam, 

gdzie odbywa się posiedzenie sądowe. Pogląd, 
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że chodzi tylko i wyłącznie o budynek sądowy 

jest nietrafny. Wypadki wyjątkowe, kiedy 

czynność ze swojej natury powinna być 

dokonana poza sądem (np. art. 151 k.p.c. 

oględziny miejsca) nie pozwalałyby już  

na zastosowanie przepisów porządkowych. 

Prowadzić mogłoby to do sytuacji, w których 

niewłaściwe zachowanie stron lub uczestników 

postępowania nie zostałoby ukarane. W doktry-

nie lat 30 XX w. pojawił się dość skrajny pogląd 

rozszerzający tą tezę, a mianowicie, że policja 

sesyjna składu sądzącego nie rozciąga się  

na korytarze, a nawet poza budynek sądowy, 

gdzie nie toczy się postępowanie lub nie trwają 

żadne jego czynności. Nie do przyjęcia jest 

założenie odniesienia miru sądowego  

np. do innych pomieszczeń sądu, sekretariatu 

czy pokojów dla świadków. Analogicznie trudno 

przyjąć karanie w ramach środków sesyjnych 

hałaśliwych demonstracji ulicznych, głośnych 

krzyków z zewnątrz, nawet gdyby przeszka-

dzały czynnościom sądowym. Do utrzymania 

porządku i ładu w powyższych miejscach 

powołane są inne czynniki urzędowe.  

Ze względu na ograniczenie postępowania  

w czasie, stosowanie kar porządkowych 

również ma swoje ramy. Samo wezwanie stron, 

uczestników, czy świadków nie rozpoczyna 

automatycznie posiedzenia sądowego. 

Kluczowym momentem jest ogłoszenie rozpo-

częcia przewodu sądowego, nie zaś wejście  

do sali podmiotów postępowania. Policja 

sesyjna rozpoczyna się, gdy na sali sądowej 

obecny jest skład sądzący wraz z protoko-

lantem, a w razie udania się na przerwę – 

ustaje. Istotne jest, że w razie oddalenia składu 

sądzącego z sali posiedzeń do sali obrad, celem 

wydania orzeczenia – policja sesyjna nadal 

trwa. Podobnie dzieje się w czasie ogłaszania 

orzeczeń i przed wywołaniem sprawy 

następnej.  

Linia orzecznicza SN i sądów powszechnych  

w omawianych kwestiach nie jest jednoznaczna 

i przysparza wątpliwości interpretacyjnych.  

Nie dziwi więc fakt, że RPO zwrócił się do SN  

o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego,  

„czy art. 49 PrUSP  ma zastosowanie  

w wypadku naruszenia w piśmie powagi 

czynności sądowych albo ubliżenia w piśmie 

skierowanym do sądu temu organowi, innemu 

organowi państwowemu lub osobom biorącym 

udział w sprawie?”. Teza Uchwały Składu 

Siedmiu Sędziów I KZP 8/11 z dnia 26 

października 2011 r. wskazuje, że kary 

porządkowe określone w art. 49 § 1PrUSP mogą 

być stosowane tylko wobec osób obecnych  

w czasie i miejscu wykonywania czynności 

sądowych, gdy osoby te bądź to naruszają 

powagę, spokój lub porządek tych czynności, 

bądź to ubliżają sądowi, innemu organowi 

państwowemu lub osobom biorącym udział  

w tej czynności, niezależnie od tego, w jakiej 

formie to czynią. Kar tych nie stosuje się 

natomiast do czynów co prawda naruszających 

dobra chronione przepisem art. 49 § 1 PrUSP, 

dokonanych jednak poza miejscem i czasem 

rozprawy, posiedzenia lub innej czynności 

sądowej, w tym w szczególności w formie pisma 

złożonego do sądu. 

Istnieje pewna grupa podmiotów wyłączonych 

od stosowania środków policji sesyjnej. 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-lipca-2001-r-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych/?on=2011-10-26#art:49_par:1
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Niedopuszczalne jest wydawanie zarządzeń 

porządkowych w stosunku do sędziów  

i ławników należących do składu orzekającego, 

w odniesieniu do prokuratora, adwokata, radcy 

prawnego biorących udział w sprawie oraz  

do prokuratora, radcy Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa biorących udział w sprawie,  

a także osób, do udziału których w sprawie 

stosuje się przepisy o prokuraturze (art. 51 § 1 

PrUSP). Natomiast do obrońcy i pełnomocnika 

będącego adwokatem lub aplikantem 

adwokackim, uprawnionym do występowania 

przed sądem na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze58, 

albo radcą prawnym lub aplikantem 

radcowskim59, biorącego udział w sprawie nie 

stosuje się kary pozbawienia wolności, o której 

mowa w art. 49 § 1 1 i art. 50 § 3 PrUSP. 

Omawiany art. 51 PrUSP ma charakter 

wyjątkowy, ponieważ nie daje możliwości 

nałożenia na pewne grupy podmiotów kar 

porządkowych. Postuluje się w tym przypadku 

zgodnie z zasadą exceptiones non sunt 

extendendae wąską wykładnię omawianych 

regulacji. Dla każdego z podmiotów objętych 

wyłączeniem stosowania tych sankcji punktem 

stycznym będzie kwestia wolności słowa  

i pisma. W literaturze i orzecznictwie znajduje-

my obszerniejsze opracowania na ten temat 

tylko w odniesieniu do adwokatów, z uwagi  

na reminiscencje historyczne i tradycję zawodu. 

Zdaniem S. Gołąba osobom, wobec których 

wyłączone jest karanie w ramach policji 

                                                 
58 Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 z późn. zm. 
59 Uprawnionym do występowania przed sądem  
na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 
r. o radcach prawnych.  

sesyjnej,  powinna być zapewniona swoboda 

słowa, a ewentualna represja – powinna być 

stosowana w ramach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. W tym też kierunku zmierza 

uzasadnienie tego wyłączenia. Granice 

przyznanej adwokatowi wolności słowa czy 

pisma, przy wykonywaniu zawodu zostały 

zakreślone szeroko, jednakże nie stanowią 

przyzwolenia dla bezprawnego jej 

nadużywania60. SN podkreślił, że dla oceny  

czy adwokat przy wykonywaniu zawodu  

w konkretnej sprawie nie przekroczył granic 

wolności słowa, pierwszorzędne znaczenie  

ma stwierdzenie, czy jego wypowiedź uzasa-

dniona była rzeczową potrzebą wynikającą  

z obrony interesu reprezentowanej strony61.  

M. Cieślak pojęcie immunitetu uzasadnia 

poprzez społeczne racje, odwołując się  

do zasady kontradyktoryjności, prawdy 

materialnej oraz prawa do rzetelnego procesu, 

składające się na atmosferę postępowania 

sądowego. Podkreśla, że specyfika sali sądowej 

wymaga większej tolerancji w zakresie 

swobody wypowiedzi. Wynika to z funkcji 

pełnionej przez adwokata, który by dobrze 

reprezentować i bronić interesów strony, musi 

nierzadko odpierać ataki przeciwników 

procesowych, a także sam inicjować ten atak. 

Obowiązek podjęcia czynności na korzyść 

klienta implikuje konieczność wykorzystania 

wszelkich środków obrony, ale adekwatnych  

                                                 
60 W. Grodziński, Glosa do wyroku SN z dnia  
20 kwietnia 2006 r., „Gdańskie Studia Prawnicze – 
Przegląd Orzecznictwa”, 4/2008,poz. 7, s. 69-80.  
61 Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r. IV CSK 2/06, 
Lex Polonica nr 416290. 
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do charakteru i okoliczności danej sprawy62. 

Gdyby prawo nie przewidywało szczególnych 

gwarancji chroniących go przed odpowie-

dzialnością za wystąpienia, którymi łatwo może 

naruszyć dobro i interesy przeciwnika – obrona 

byłaby bardzo utrudniona lub wręcz 

niemożliwa63. Z drugiej jednak strony nie 

można dowolnie wykorzystywać tej możliwości 

dla podkreślenia swojej pozycji procesowej, 

mimo wszystko odmiennej od pozycji 

pozostałych uczestników, patrząc przez 

pryzmat zastosowania środków policji sesyjnej. 

Niedopuszczalne jest przekształcanie wolności 

słowa, w chęć poniżania godności osób 

biorących udział w postępowaniu64. Doprowa-

dzi to do zwrócenia uwagi na naganność takiego 

zachowania przez sąd, a w konsekwencji  

da asumpt do wywiązania się pewnego rodzaju 

napięcia procesowego pomiędzy bezstronnym 

arbitrem a obrońcą. SN zajmował się również  

tą problematyką i wskazał jednoznacznie,  

że adwokatowi nie wolno demonstrować na sali 

sądowej swego negatywnego stosunku  

do wypowiedzi kierowanych pod jego adresem 

przez przewodniczącego składu sądzącego  

w sposób naruszający powagę sądu65. W tych 

interakcjach niezbędny jest obopólny szacunek, 

dlatego słuszny wydaje się pogląd, że „sędzia 

winien jest wzajemne poszanowanie 

adwokatowi i tylko pod tym warunkiem może 

                                                 
62 W. Grodziński, Glosa do wyroku… 
63 M. Cieślak, Zagadnienie immunitetu adwokackiego, 
„Palestra” 5/1968, s. 1. 
64 Orzeczenie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej  
z dnia 21 grudnia 1957 r., „Palestra”3-4/1958, 
s. 109. 
65 Orzeczenie SN z dnia 2 października 1966 r., 
„Palestra”5/1967, s. 123. 

wymagać uznania swego autorytetu i stanowi-

ska”66. Granice wolności słowa i pisma,  

z których korzysta przy wykonywaniu swojego 

zawodu adwokat są określone zadaniami 

adwokatury, przepisami prawa i rzeczową 

potrzebą. W związku z tym, demagogiczne oraz 

obliczone na tani efekt sformułowania, 

wprowadzające do procesu atmosferę zbędnego 

podniecenia i „zacietrzewienia” oraz 

świadczące o utracie koniecznego umiaru – 

godzą w autorytet sądu67.  

Od lat 70’tych nie pojawiły się żadne zbiorcze 

analizy danych dotyczących wykonywalności  

i skuteczności kar porządkowych68. Nadal  

na próżno szukać można w sprawozdawczości 

statystycznej informacji określającej liczbę 

bezwzględną wymierzonych sankcji porząd-

kowych, a szczególnie kar pozbawienia 

wolności. Dla choćby wycinkowego poznania 

ich wykonalności i skuteczności należałoby 

przeanalizować te kwestie w odniesieniu  

do działalności danego sądu. Często spotkać się 

można z sytuacją, że surowsze kary – grzywna  

i pozbawienie wolności w ogóle nie  

są nakładane. Wtedy sędziowie zgodnie 

twierdzą, iż dla utrzymania powagi sądu 

                                                 
66O prawach i obowiązkach adwokata, „Czas Adw. 
Pol.” 5-6/1934. 
67 Orzeczenie SN z dnia 11 września 1951 r., OSN 
1953 r., Nr 2, poz. 36. 
68 E. Łojko, Zakres i sposób wykorzystywania przez 
sądy kary porządkowej pozbawienia wolności  
z art. 29 Prawa o ustroju sądów powszechnych, 
Problemy Wymiaru Sprawiedliwości 1975, nr 7, 
s. 98–101; Autorka dokonała analizy w oparciu  
o dane otrzymane z Centralnej Kartoteki Skazanych  
i Tymczasowo Aresztowanych oraz dane nadesłane  
z sądów. Zajmowała się wyłącznie zakresem 
zastosowania kary porządkowej pozbawienia 
wolności na gruncie poprzednio obowiązującej 
ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych. 
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wystarcza wystosowanie upomnienia,  

a w poważniejszych przypadkach wydalenie  

z sali rozpraw69. Przyczyn takiej sytuacji może 

być wiele. Hipotetycznie w mniejszych 

społecznościach, gdzie człowiek pozostaje 

mniej anonimowy, istnieje większe poszano-

wanie autorytetu sędziowskiego. Dlatego też, 

sam sędzia nie ma kłopotów z zaprowadzeniem 

czy przywróceniem porządku i spokoju  

w czasie postępowania. Nie musi uciekać się  

do nakładania dolegliwszych kar. Zgoła 

odmiennie ten problem przedstawia się  

w dużym mieście, co da się wywnioskować już 

na podstawie samego stosowania każdego  

ze środków policji sesyjnej w każdym  

z istniejących wydziałów merytorycznych70. 

W praktyce, pomimo głęboko zakorzenionej  

w świadomości sędziów możliwości zastoso-

wania represji, najsurowsze z kar nakładane  

są stosunkowo rzadko. Nie bez znaczenia jest 

pewnego rodzaju dyferencjacja ze względu  

na miejsce położenia i zakres załatwianych 

spraw, pomiędzy sądami nie tylko różnych 

instancji, ale też sądami tego samego szczebla  

w różnych miastach. Takie elementy jak stopień 

skomplikowania rozstrzyganych zagadnień, 

które trafiają do sądu, większej liczby stron, 

uczestników czy udziału publiczności, 

niewątpliwie wpływają na prawdopodo-

bieństwo zastosowania omawianych regulacji.   

                                                 
69 Informacje uzyskane na podstawie wglądu  
do Kontrolki Grzywien w Wydziale Cywilnym Sądu 
Rejonowego w Końskich w 2010 r. 
70 Informacje uzyskane na podstawie wzglądu  
do Kontrolki Grzywien, akt w Sądzie Rejonowym  
dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w 2010 r. 

 Poza koniecznymi dla zabezpieczenia 

porządku i koncentracji czynności procesowych 

w ceremoniale postępowania sądowego – 

togami, atrybutami sędziowskimi: łańcuchem, 

młotkiem z krążkiem rezonansowym, 

sposobem zwracania się i zachowaniem 

względem sądu, istnieją jeszcze pewne formy 

pozostałości po sądzeniu w „majestacie 

królewskim”71. Środki policji sesyjnej  

są szczególnym narzędziem w rękach sądu  

do przeciwdziałania niepożądanym zachowa-

niom, licującym z powagą postępowania. 

Przepisy te nie powstały z kaprysu ustawo-

dawcy, lecz są wytworem myśli i doświadczeń 

wielu pokoleń prawników, zmierzających  

do stworzenia najlepszych ram dla toczącego 

się postępowania72. Należy dążyć do zapewnie-

nia ich maksymalnej skuteczności, ale zawsze  

w zestawieniu z rangą naruszonych praw  

i wolności jednostki. Ustawodawca nie 

wyposażył sądu w instrumenty pozwalające  

w sposób obiektywny ocenić okoliczności 

konkretnej sprawy i przyjąć rozwiązania 

najbardziej adekwatnego dla ukarania osoby 

winnej. Stąd duża rola sądu w podejmowaniu 

tak ważkich decyzji. Sędzia musi korzystać  

ze swej władzy z umiarem i rozwagą, 

pryncypialnie i konsekwentnie73. Postulatem  

de lege ferenda będzie nakładanie przez 

sędziów kar w określony sposób, tj. od kary 

najłagodniejszej (upomnienie, wydalenie z sali 

rozpraw), po kary bardziej dotkliwe i surowe 

                                                 
71 Wyrok SN z 21 października 1966 r., OSPiKA 1967 
r., Nr 11, s. 516. 
72 J. Przybylski, O kulturze pracy sędziego, Biuletyn 
Ministra Sprawiedliwości 1961 r., Nr 2, s. 14. 
73 B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, 
Zakamycze 2009 r., s. 39. 
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(grzywna, pozbawienie wolności), zawsze  

z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji 

podmiotu naruszającego powagę sądu. 

Wszystkie elementy ceremonialnego oddziały-

wania oddawały i do dnia dzisiejszego oddają 

pewną przysługę wymiarowi sprawiedliwości, 

przyczyniając się do pogłębiania autorytetu  

i zaufania dla organów wymiaru sprawie-

dliwości. Założyć należy, że doza społecznie 

uzasadnionego wpływu przy pomocy takich 

środków będzie różna, w zależności od zmienia-

jących się warunków i rozwoju społecznego.  

W postępowaniu przed sądem bowiem, można 

zauważyć tendencję odchodzenia od czynników 

ceremonialnych i jego mitologizacji. Z całą 

jednak pewnością należy wskazać, że z powagą 

i autorytetem sądu nie będzie się kłóciła 

tendencja, by upowszechniać naturalną  

i „ludzką” atmosferę w trakcie każdego 

postępowania. 

 

mgr Monika Paczyńska, doktorantka  

w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wy-

dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego.

 

 

 

 

Katalog źródeł prawa jako podstawa porządku prawnego, wyznacznik 

relacji prawodawca – adresat prawa, w świetle postulatu dążenia  

do praworządności doskonałej 

 

Tomasz Skuza 

 

Text is an attempt to scratch a complex problem 

of sources and roles of the legislature and the 

addressee of the law. Discussed sequentially  

in the morality of law, to formalize the sources  

of law and the effect is a form of legal sources  

on the conduct of the addressee of the law.  

In an attempt to summarize the views shown are 

the legal doctrine of ethical and moral 

philosophy, which have influence on the attitudes 

of the recipients of law and the legislature. Was 

taken as an attempt to identify the best solutions 

for achieving the status of the legal standards  

by the addressees of the law. 

 

Porządek prawny stanowi szczególną formę 

ogólnie wyrażonej idei porządku. Wywodzimy 

go z porządku społecznego. Rozwój filozofii 

prawa spowodował nawarstwienie się wielu 

koncepcji porządku prawnego. Możemy 
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odnaleźć zarówno czysto abstrakcyjne i teorety-

czne rozważania dotyczące owego tematu 

traktujące o „ładzie i porządku”, jak również 

bardzo praktyczne zakładające konstytuowanie 

owego stanu przy pomocy norm prawnych. 

Normy tworzące porządek prawny pozwalają 

na dość precyzyjne określenie ram stosowania 

prawa, na wyznaczenie procedur ku temu 

wiodących. Można wyróżnić praworządność 

formalną – oparcie porządku społecznego  

na normach porządku prawnego oraz 

materialną – faktyczne przestrzeganie prawa, 

wyrażające się w postaci odkrywania i realizacji 

potrzeb społeczeństwa, legitymowania się 

władzy poparciem społecznym, usuwaniem 

konfliktów społecznych drogą rozsądzenia, 

osiąganiem porozumień w drodze umów. 

Sposób rozumienia pojęcia praworządności jest 

różny dla systemów demokratycznego – tutaj 

jest ona efektem przestrzegania prawa przez 

władzę państwową, organy wymiaru 

sprawiedliwości, wreszcie samych obywateli, 

oraz autorytarnego, gdzie brak wzmianek  

o konieczności przestrzegania prawa przez 

podmioty reprezentujące władzę państwową.74 

W Polsce system prawa pojmowany jest jako 

ogół norm obowiązujących, odpowiednio 

uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami 

obywateli. Co do zasady spełnia on osiem 

wyznaczonych przez L. L. Fullera postulatów: 

ogólności, promulgacji, prospektywności, 

niesprzeczności, jasności, możliwości, stabilno-

                                                 
74 R. Tokarczyk, Filozofia prawa, Lublin 2004, s. 237 
– 250. 

ści i zgodności.75  Podstawę zarówno porządku 

prawnego, jak i jego formy szczególnej, którą 

jest system prawa, stanowią źródła prawa 

skatalogowane w rozdziale trzecim Konstytucji 

RP z 1997roku.  

Pojęcie źródła prawa wprowadzono w teorii 

prawa, nie zdefiniowano go jednak wprost,  

co wywołuje od dziesięcioleci wiele sporów, 

związanych z jego polisemią. A. Okolski 

76„źródłem prawa” nazywał „życie narodu, 

społeczeństwa”, F. Longschamps77 „sposoby 

powstawania lub składniki gatunkowe 

porządku prawnego, J. Szreniawski 78„akty 

normatywne”, czy „formy wyrażania norm 

prawnych”, I. Lipowicz 79„rodzaje aktów 

regulujących organizację i funkcjonowanie 

administracji z podmiotami – obywatelami”. 

Tak różnorodne podejście do definicji pojęcia 

źródeł prawa zadecydowało o znacznym 

zróżnicowaniu stanowiska doktryny w stara-

niach, by sformułować odpowiedź na pytanie  

o zamknięcie bądź ewentualną otwartość 

systemu źródeł polskiego prawa.80 

Międzywojenni juryści przejawiali tendencję  

                                                 
75 L. L. Fuller, The morality of low, Warszawa 2004,  
s. 81-158. 
76 zob.: A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego 
obowiązujący w Królestwie Polskim, Warszawa 1880. 
77 zob.: F. Longschamps, O źródłach prawa 
administracyjnego (problemy poznawcze). Studia  
z zakresu prawa administracyjnego, Poznań 1973. 
78 zob.: J. Szreniwaski, Źródła prawa 
administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, K. Sand (red.), 
Warszawa 1979. 
79 zob.: I. Lipowicz, Źródła prawa, [w:] Prawo 
administracyjne. Część ogólna, Z. Niewiadomski 
(red.), Warszawa 1997. 
80 zob.: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska,  
R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska,  
M. Stahl (red.), Prawo administracyjne-pojęcia, 
instytucje, zasady-w teorii i orzecznictwie, Warszawa 
2009, s. 191-205. 
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do uważania systemu źródeł za otwarty  

(B. Wasiutyński)81, po wojnie natomiast  

po okresie kontynuacji myśli przedwojennej  

(F. Longschmaps)82, opinie wyraźnie się 

podzieliły. Wykształciły się trzy stanowiska: 

podważające otwartość (m.in. J. Lang83), 

formułujące swoistą otwartość (J. Łętowski)84, 

oraz rozwiązania kompromisowe np. konce-

pcja J. Bocia85 nawiązująca do pracy  

F. Longschampsa wprowadzająca pojęcie 

„źródeł niezorganizowanych”. Na owo niezdecy-

dowanie doktryny wskazał też TK86. 

Wątpliwości TK wyraziły się w zastosowaniu 

zwrotów „w gruncie rzeczy otwarty”, 

„względnie zamknięty”. Pojawiły się kolejne 

pojęcia związane z tematyką źródeł prawa : 

swoiste źródła prawa, nieformalne źródła 

prawa.87 Porządek prawny bazuje na zdecydo-

wanie dookreślonym pojęciu źródła prawa. 

Konieczność zapewnienia pewności obrotu 

prawnego, wyeliminowania z prawa pozosta-

łości tzw. „szarej strefy” służącej swobodnemu 

„żonglowaniu” decyzjami przez socjalistyczną 

administrację i zdecydowanie przeczącej jednej 

                                                 
81 zob. :B. Wasiutyński, Prawo administracyjne, opr. 
T. Prażnowska na podstawie wykładów  
B. Wasiutyńskiego, Warszawa 1936. 
82 zob. :F. Longschamps, Współczesne problemy 
podstawowych pojęć prawa administracyjnego, PiP 
1966/6, s. 887. 
83 J. Lang, Źródła prawa administracyjnego, [w:] 
Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), 
Warszawa 1997. 
84 J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia 
podstawowe, Warszawa 1990. 
85 J. Boć, J. Supernat, Źródła niezorganizowane, [w:] 
Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 
1996/97. 
86 orzeczenie z dnia 22 listopada 1995 r., K 19/95, 
OTK 1995/3/16. 
87 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-
Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), 
Prawo administracyjne-…, op. cit., s. 191-205. 

z zasad prawa karnego, której emanację 

znajdujemy w innych gałęziach prawa, nemo 

potest comodatum capere de iniuria propria, 

wywołała działanie ustawodawcy mające  

na celu wprowadzenie do polskiego systemu 

prawnego dookreślonego pojęcia źródła prawa. 

Wspomniany już rozdział III Konstytucji RP 

porusza problematykę przez poprzednie 

konstytucje nie wyodrębnianą. Poprzednio akty 

prawne stanowione przez organy państwa 

traktowane były ubocznie. Kodyfikując  

tę materię w rozdziale III ustawodawca 

przyznał jej wysokie miejsce w systematyce 

Konstytucji. Osiem artykułów rozdziału III nie 

obejmuje tylko jednego z możliwych źródeł 

umieszczonego w rozdziale XI „Stany 

nadzwyczajne” z uwagi jedynie na dopuszczal-

ność takiego stanowienia prawa, a nie jego 

powszechność. Poszczególne rodzaje źródeł  

w jedną całość wiąże system organów 

publicznych, stąd ukazuje Konstytucja ową 

prawidłowość w swoich przepisach 

(ustawodawca przedstawił źródła w połączeniu 

z kompetentnymi do ich stanowienia orga-

nami).88 

Nadrzędność Konstytucji RP i prymat ustaw 

hierarchizują katalog źródeł prawa. W ustawie 

zasadniczej odnajdujemy także dychotomiczny 

podział aktów prawnych na powszechnie  

i wewnętrznie obowiązujące. Po uzyskaniu 

przez RP członkostwa w UE system prawa 

krajowego stał się w pewnym sensie 

dualistyczny, tj. wyróżniamy w nim podsystem 

prawa krajowego i podsystem prawa wspólno-

                                                 
88 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
– praktyczne komentarze, Warszawa 2007, s. 82-91. 
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towego89. Przepisy Konstytucji zamknęły 

właściwie podmiotowo i przedmiotowo model 

źródeł prawa powszechnie obowiązującego. 

Jeśli natomiast chodzi o normy wewnętrznie 

obowiązujące pojawiają się pewne wątpliwości 

co do ich charakteru. TK przyjął, iż „system 

aktów prawa wewnętrznego ma – w przeci-

wieństwie do aktów będących źródłami prawa 

powszechnie obowiązującego – charakter 

systemu otwartego (…) trzon stanowią akty 

wymienione w art. 93 ust. 1(…)” .90 Model 

konstytucyjny pociągnął za sobą konieczność 

dostosowania prawa już ustanowionego  

do wymogów nowej ustawy zasadniczej. Można 

przyjąć, iż konstytucyjny katalog źródeł prawa 

polskiego, odnoszony do państwa i sankcjo-

nowany jego wolą, obejmuje tylko takie akty 

prawne, które realizują dobro ogółu (w tym 

społeczności lokalnych i regionalnych) 

uwzględniając i równoważąc z nim jedno-

cześnie dobro poszczególnych obywateli.  

Nie można się zgodzić z wysuwanymi 

twierdzeniami 91, jakoby konstytucyjna formuła 

źródeł prawa petryfikowała je, eliminowała 

prawo „żywe”. Nadal bowiem nie tylko uznaje 

się istnienie, ale korzysta z innych norm 

generalnych i abstrakcyjnych, quasi – norm 

prawnych (judykatura), czy pozaprawnych,  

ale przez prawo uznawanych (etyka). Dopiero 

wszystkie owe normy łącznie kształtują 

                                                 
89 A. Wróbel, Podstawowe problemy stosowania  
i wykładni prawa Wspólnot Europejskich, „Casus” 
2003/30. 
90 wyrok z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK 
1998/7/116. 
91 Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-
Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), 
Prawo administracyjne-…, op. cit., s. 191-205. 
 

rzeczywisty obraz całego prawa. Prawo stano-

wione określamy często mianem „niekomple-

tnego” i nie jest to pozbawione racjonalnych 

podstaw, bo prawo jest „tworzone” głównie 

przez życie. 

Pod pojęciem „życia” będą tu występować 

relacje między prawodawcą a adresatami 

prawa oraz między samymi tylko adresatami, 

które przy uwzględnieniu źródeł prawa 

pozwalają na wysuwanie przez doktrynę 

postulatu dążenia do praworządności 

doskonałej.  

Bezpośrednio na „życiu” właśnie budowano 

systemy prawne średniowiecznej czy oświece-

niowej Europy. Odkrywane były istniejące  

od zawsze prawa naturalne. Za źródła uważano 

prawa boskie (św. Tomasz z Akwinu), prawa 

człowieka (racjonalizm Oświecenia). Przy 

założeniu pewnej niezmienności zasad prawa 

naturalnego postulowano jednocześnie  

(R. Stammler i J. Kohler) ocenę prawa nie pod 

względem odbijania w nim owych zasad,  

ale względem dostosowania go przez ustawo-

dawcę do zmieniającej się rzeczywistości. 

Pojawia się zatem zalążek rozwijanego później 

założenia racjonalności prawodawcy.92 

Praworządność doskonała zaakcentowana  

w temacie jako idea, która powinna wpływać  

na kształtowanie relacji prawodawca adresat 

prawa, została w pewnym stopniu scharakte-

ryzowana przez L. L. Fullera. Osiągnięcie 

praworządności doskonałej byłoby możliwe 

tylko w przypadku, gdyby prawodawca wykazał 

się moralnością aspiracji a nie obowiązków. 

                                                 
92 L. Leszczyński, Wybrane zagadnienia legislacji, 
Lublin 1993, s. 33-41. 
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Oznaczałoby to postępowanie powodowane 

rzetelnością zawodową i szlachetną dumą. 

Formy nakładane prawodawcy, katalogowanie 

źródeł a poprzez to zwiększanie pewności 

prawa w przekonaniu adresatów, są złudne. 

Formalizm może uchronić nas przed katastrofą 

i zanikiem społecznego poparcia dla 

prawodawcy. Wspomniana już moralność 

aspiracji, czyli moralność godziwego, 

uczciwego, sprawiedliwego życia postulowana 

była już przez Platona i Arystotelesa.93 

Porównać ją można do chrześcijańskiego 

obowiązku dążenia do świętości. Celem bowiem 

nie jest, jak w przypadku moralności obowiązku 

jedynie przestrzeganie reguł życia społecznego, 

ale dążenie do doskonałości i rozwój zarówno 

swoich cech, jak i wkład w rozwój społe-

czeństwa. Reprezentantem takiej koncepcji byli 

również L. Petrażycki i R. Pound. Politykę 

prawa Petrażyckiego można opisać przy 

pomocy pięciu tez: ideału społecznego, postępu 

etycznego, wychowawczej roli prawa, 

psychologii prawa oraz metody polityki 

prawa.94 Prawo idealne w tym przypadku 

stanowiłoby końcowy efekt postępu etycznego 

człowieka i oznaczało „dobro najwyższe”, 

byłoby „ideałem miłości”. Jednak by stan ten 

zapanował potrzeba byłoby długiego procesu 

ewolucji społecznej i postępu etycznego, który 

co prawda bazowałby na ustawowych 

podstawach, ale jednocześnie zdecydowanie 

ograniczyłby kreatywność prawodawcy. 

Koncepcję podobną, ale bez tak rozbudowanej 

                                                 
93 L. L. Fuller, The morality…, op.cit., s. 12-15, 34-37. 
94 A. Bałaban, L. Dubel, L. Leszczyński, Zasady 
tworzenia prawa, Lublin 1986, s. 5-35. 

metodologii przedstawił R. Pound95. Podstawą 

jest dla niego, tak jak W. Friedmana96, kontrola  

i opinia społeczna, które pozwalają utrzymać 

porządek społeczny. Podstawą takiego 

funkcjonowania społeczeństwa jest naturalna 

człowiekowi, zauważona przez Benthama  

i Duguita, kooperatywność, czyli tworzenie  

na potrzeby społeczne, tak aby dzięki 

rozwojowi i przetrwaniu społeczeństwa 

przetrwać mogły także jednostki. 

Porządek zapewnia bezpieczeństwo, stwarza 

możliwości do realizacji wartości, uznawanych 

za niezbędne w procesie dążenia systemów 

prawa ku doskonałości, chroni przed aktami 

gwałcącymi porządek. Nie można jednak owego 

bezpieczeństwa traktować jako wartości 

absolutnej, bo chroni ono życie i zdrowie, ale 

jednocześnie może wyeliminować ryzyko, które 

jest niezbędnym czynnikiem stymulującym 

zarówno jednostkowy, jak i społeczny rozwój.97 

 

Powyższy artykuł bazuje na referacie 

wygłoszonym przez pana Tomasza Skuzę  

na konferencji „Stanowienie, funkcjonowanie  

i rozwój współczesnych systemów prawnych, 

problemy teorii i praktyki", Odeski Uniwersytet 

im. I. I. Miecznikowa (Ukraina), 22-23 kwietnia 

2010 roku, którego tezy w języku angielskim 

zostały opublikowane w wydaniu pokon-

ferencyjnym o tym samym (co konferencji) 

tytule. 

                                                 
95 A. Bałaban, L. Dubel, L. Leszczyński, Zasady 
tworzenia …, op. cit., s. 5-35. 
96 L. Leszczyński, Wybrane…, op. cit., s. 38-41. 
97 R. Tokarczyk, Filozofia prawa, op. cit., s. 250-253. 
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Wzajemny stosunek przepisów regulujących rozliczenie nakładów  

i przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu w kodeksie cywilnym - analiza 

i znaczenie w praktyce 

 

Michał Mościcki 

 

 
W praktyce zdarzają się przypadki, w których 

prawo własności nie pokrywa się z faktycznym 

władaniem rzeczą (posiadaniem). Z tego 

względu ustawodawca objął regulacją 

kodeksową sytuacje, kiedy posiadacz rzeczy, 

niebędący jej właścicielem, poczyni wydatki  

na tą rzecz. Wydatki takie prawo cywilne 

nazywa nakładami.98 Jak wskazuje E. Gniewek, 

wprowadzenie uregulowania w tym zakresie 

stanowi swoistą reakcję ustawodawcy  

na szeroki wachlarz środków służących ochro-

nie właściciela, mającą na celu wyposażenie 

również posiadacza w przeciwstawne 

(wyrównawcze) instrumenty ochrony 

prawnej.99 Należy bowiem pamiętać, iż właści-

cielowi przysługują roszczenia windykacyjne, 

więc zmierzające do pozbawienia posiadacza 

faktycznego władania rzeczą, a także roszczenie 

negatoryjne i roszczenia uzupełniające, 

przewidziane w art. 224-225 KC. Środkami 

ochrony prawnej, udzielonymi przez ustawę 

posiadaczowi są natomiast skierowane 

przeciwko właścicielowi roszczenie o zwrot 

nakładów (art. 226 KC) i możliwość zabrania 

                                                 
98 Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dn. 11 października 
1990 r., III CZP 58/90 zdefiniował nakłady jako 
wydatki poniesione na rzecz, do których nie należy 
np. cena nabycia.  
99 Por. E. Gniewek, Komentarz do art.226 Kodeksu 
cywilnego, Zakamycze 2001, LEX.  

przedmiotów, które połączył z rzeczą, 

chociażby stały się jej częściami składowymi 

lub pozostawienia przedmiotów właścicielowi 

za wynagrodzeniem (art. 227 KC). Wyposażenie 

posiadacza w środki ochrony prawnej, oprócz 

ochrony jego uzasadnionego interesu miało  

na celu zapobieżenie bezpodstawnemu 

wzbogaceniu właściciela na skutek poczynio-

nych przez posiadacza na rzecz wydatków.100 

 Na tym gruncie rodzi się jednak pytanie, 

czy uregulowanie takie jest konieczne, skoro 

Kodeks cywilny reguluje bezpośrednio kwestię 

bezpodstawnego wzbogacenia. Zwłaszcza,  

że celem roszczenia o wydanie bezpodstawnego 

wzbogacenia jest przywrócenie równowagi 

zachwianej nieuzasadnionym przejściem jakiejś 

wartości z jednego majątku do drugiego,101 więc 

zastosowanie tych przepisów realizowałoby 

uzasadniony interes posiadacza, tj. wyrównania 

posiadaczowi straty, jaką poniósł na skutek 

tego, że dokonał inwestycji na cudzą rzecz.102 

 Nie podlega wątpliwości konieczność 

ochrony prawa własności, jednakże z drugiej 

                                                 
100 Podobnie: E. Gniewek [w:] T. Dybowski (red.), 
System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe, 
Warszawa 2003, s. 517. 
101 Wyrok SN z dnia 13 maja 1988 r., III CRN 83/88, 
OSNCP 1989, nr 5, poz. 84, OSPiKA 1989, z. 7-12, 
poz. 149, PiP 1990, z. 5, s. 114). 
102 Por. A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 405 KC, 
LEX/el 2010, pkt. 49. 
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strony należy mieć na uwadze również 

uzasadnione przypadki, kiedy i posiadacz 

zasługuje na ochronę prawną; szczególną 

uwagę zwraca w tej kwestii pozycja prawna 

posiadacza samoistnego w dobrej wierze, więc 

– posiadacza, który władał rzeczą jak właściciel, 

pozostając w błędnym, ale uzasadnionym 

okolicznościami przeświadczeniu, że przysłu-

guje mu prawo własności rzeczy. Pozbawienie 

go posiadania będzie wiązało się  

z uzasadnionym prawnie, ale mimo wszystko 

dotkliwym dla niego uszczerbkiem. Istotne jest 

w takim przypadku takie skonstruowanie 

regulacji, by środki ochrony przysługujące 

właścicielowi rzeczy służyły realizacji słusznie 

przysługujących mu roszczeń, w rzeczywistym 

ich wymiarze, odnoszących się więc do rzeczy  

o określonej wartości i w określonym stanie. 

Wydaje się więc, że roszczenie wydobywcze 

powinno być nakierowane na przywrócenie 

właścicielowi posiadania rzeczy takiej wartości 

i w takim stanie, jaki wynika  

z treści faktycznie przysługującego mu prawa.  

A zdarza się przecież dosyć często, że rzecz, 

przez czas, kiedy znajdowała się w faktycznym 

władaniu osoby innej niż właściciel, zyskuje  

na wartości na skutek poczynionych przez 

posiadacza nakładów. Windykacja przez 

właściciela rzeczy o zwiększonej wartości 

łączyłaby się więc z nieuzasadnioną korzyścią 

po jego stronie i nieuzasadnionym 

uszczerbkiem po stronie pozbawionego rzeczy 

dotychczasowego posiadacza. Nie można 

również pominąć faktu, iż z posiadaniem może 

wiązać się konieczność poniesienia kosztów 

utrzymania rzeczy, które to koszty  

w odmiennym stanie faktycznym obciążałyby 

właściciela. W świetle powyższego widać 

jednoznacznie, że potrzeba ochrony interesów 

posiadacza jest w pełni uzasadniona. 

 W odpowiedzi na tę potrzebę 

ustawodawca art. 226 KC wprowadził w § 1. 

zasadę, iż samoistny posiadacz w dobrej wierze 

może żądać zwrotu nakładów koniecznych  

o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, 

które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych 

nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają 

wartość rzeczy w chwili jej wydania 

właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały 

dokonane po chwili, w której samoistny 

posiadacz w dobrej wierze dowiedział się  

o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa  

o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu 

jedynie nakładów koniecznych. 

 Doktryna objaśnia użyte w tym artykule 

określenia i doprecyzowuje zawarte w zdaniu 

drugim cytowanego artykułu pojęcie „innych 

nakładów”, dokonując rozróżnienia na nakłady 

konieczne i wchodzące w zakres pojęcia  

„inne nakłady” nakłady użyteczne i nakłady 

zbytkowne.103 Pod pojęciem nakładów 

koniecznych należy rozumieć takie nakłady, 

których celem jest utrzymanie rzeczy  

w należytym stanie, więc, jak wskazuje  

T. Filipiak: remonty i konserwację rzeczy, 

zasiewy, utrzymanie zwierząt, płacenie 

podatków.104 Inne nakłady służą ulepszeniu 

rzeczy, przy czym nakłady użyteczne 

zwiększają wartość rzeczy, a nakłady 

                                                 
103 Por. T. Filipiak [w:] K. Dadańska, T. Filipiak,  
A. Kidyba, Komentarz do art.226 Kodeksu cywilnego, 
LEX 2009.  
104 Tamże. 
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zbytkowne zmierzają do zaspokojenia potrzeb 

estetycznych tego, kto ich dokonuje.105 W ślad 

za literaturą do typowych nakładów możemy 

zaliczyć m.in. widoczne ulepszenia w postaci 

wzniesienia budynku lub innego urządzenia, 

dokonaną przebudowę, instalację urządzeń 

domowych czy zasadzenie drzew, a także 

wydatki na świadczenia publiczne oraz 

ubezpieczenie rzeczy.106 

 Rozróżnienie dokonane przez doktrynę 

nabiera znaczenia szczególnie w świetle 

przyjętego przez kodeks modelu regulacji 

zakresu roszczenia o zwrot nakładów, 

uzależniającego ten zakres od dobrej albo złej 

wiary posiadacza samoistnego. Wyrazem tego 

jest § 2. art. 226 KC, zgodnie z którym zakres 

roszczenia dla samoistnego posiadacza w złej 

wierze jest ograniczony tylko do nakładów 

koniecznych i tylko o tyle, o ile właściciel rzeczy 

wzbogaciłby się bezpodstawnie jego kosztem. 

Uregulowanie takie jest konsekwencją braku 

usprawiedliwionego subiektywnego przeko-

nania, że posiadaczowi przysługuje prawo 

własności rzeczy. W tym przypadku 

uzasadnione jest zastosowanie odpowiednio 

przepisów art. 405 i nast. KC.107 

 Roszczenie przysługujące posiadaczowi 

polega na „rozliczeniu” nakładów, więc 

możliwości dochodzenia od właściciela 

wyrażonej w pieniądzu wartości poczynionych 

nakładów. Według E. Gniewka wartość 

                                                 
105 Por. J. Ignatowicz (w:) Komentarz, t. 1, 1972,  
s. 608 i n.; S. Rudnicki, Komentarz, 2007, s. 378;  
E. Skowrońska-Bocian (w:) K. Pietrzykowski (red.), 
Komentarz, t. 1, 2005, s. 637 
106 Tak: J. Ignatowicz [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 
s. 608. 
107 T. Filipiak, op. cyt.  

nakładów oblicza się według stanu i cen  

z chwili wydania rzeczy, a jeżeli właściciel 

dochodzi roszczenia windykacyjnego, pozwany 

zaś zgłosił powództwo wzajemne lub zarzut 

zatrzymania - według okoliczności istniejących 

w dacie orzekania.108 

 E. Gniewek zwraca również uwagę,  

iż w praktyce najczęściej posiadacz dochodzi 

zwrotu nakładów z tego powodu, że właściciel 

wytoczył przeciwko niemu powództwo 

windykacyjne. Dochodzenie przez posiadacza 

roszczeń o nakłady może odbywać się 

 albo w odrębnym pozwie, albo w pozwie 

wzajemnym, albo wreszcie przez zgłoszenie  

w procesie windykacyjnym zarzutu zmierzają-

cego do realizacji przysługującego mu według 

art. 461 K.C. prawa zatrzymania.109 

 Warunkiem zastosowania wynikającej  

z art. 226 KC ochrony posiadacza jest, zdaniem 

St. Rudnickiego, by właściciela i posiadacza nie 

łączył w odniesieniu do tych rzeczy żaden 

stosunek prawny.110 Z tego względu przyjmuje 

się, że do rozliczeń nakładów poczynionych 

przez posiadacza zależnego - najemcę  

na przedmiot najmu w czasie trwania stosunku 

najmu zastosowanie znajduje art. 676 KC.  

Art. 230 KC wprowadza co prawda zasadę,  

iż przepisy dotyczące roszczeń samoistnego 

posiadacza o zwrot nakładów stosuje się 

odpowiednio do stosunku między właścicielem 

rzeczy a posiadaczem zależnym, jednakże 

przepis ten uzależnia zastosowanie tej zasady 

                                                 
108 E. Gniewek, op. cyt.  
109 T. Filipiak, op. cyt. Podobnie: J. Ignatowicz [w:] 
Kodeks…, s. 608. 
110 St. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. 
Księga Druga. Własność i inne prawa rzeczowe, 
Warszawa 2009, s. 414. 
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od tego, by nic innego nie wynikało z przepisów 

regulujących stosunek prawny, na którym 

oparte jest posiadanie zależne. Przepis ten 

należy jednak, zdaniem Sądu Najwyższego, 

rozumieć jako prawne uregulowanie stosunków 

pomiędzy właścicielem a posiadaczem 

zależnym, który władając rzeczą w określonym 

zakresie, np. jak najemca, użytkownik czy 

dzierżawca, nie miał do tego skutecznego 

prawa względem właściciela.111 Wynika z tego, 

iż posiadacz taki nie jest posiadaczem zależnym 

w rozumieniu art. 336 KC. Przyznanie mu 

ochrony analogicznej do przysługującej 

posiadaczowi samoistnemu wynika więc  

ze względów słuszności, w tym również 

ochrony przed bezpodstawnym wzbogaceniem 

właściciela rzeczy jego kosztem.  

 Powyższe rozważania prowadzą  

do wniosku, iż ochrona udzielana posiadaczowi 

na gruncie art. 226 i 227 pokrywa się z ochroną, 

która przysługiwałaby mu na podstawie 

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Dochodzi więc w tym miejscu do kolizji norm, 

na podstawie których posiadacz mógłby 

dochodzić od właściciela przysługujących mu 

roszczeń.  

 Zagadnienie wzajemnej relacji 

przepisów o zwrocie nakładów i bezpodsta-

wnym wzbogaceniu należy do spornych.112 

T. Sokołowski stoi na stanowisku, iż nie 

powinno budzić wątpliwości wyłączenie 

roszczenia z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia w przypadku uregulowania danej 

                                                 
111 Wyrok SN z 19 listopada 1998 r., III CKN 33/98.  
112 S. Rudnicki, op. Cyt., str. 264.. 

sytuacji w przepisach mających nadrzędny 

charakter względem art. 405-412 K.C. 

Wówczas, w myśl reguły systemowej lex 

specialis derogat legi generali znajdzie 

zastosowanie przepis szczególny (np. art. 182 § 

3 K.C.).113 Stanowisko to zdaje się potwierdzać 

Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu uchwały  

z 11 maja 1972 r., III CZP 22/72 stwierdza,  

iż „wyłączenie roszczenia z tytułu bezpodsta-

wnego wzbogacenia nastąpi w szczególności  

w odniesieniu do roszczeń z art. 226 K.C. 

regulującego materię zwrotu nakładów 

dokonanych przez posiadacza na rzecz”. 

 Wskazany pogląd został jednak  

w nowszym orzecznictwie SN zakwestiono-

wany. W uzasadnieniu wyroku z 18 marca 2005 

r., II CK 556/04, SN zajął stanowisko,  

iż „dochodzenie roszczenia zwrotu nakładów 

poniesionych na nieruchomości na podstawie 

art. 405 K.C. nie stoi na przeszkodzie 

rozpoznaniu roszczenia na podstawie art. 226 

K.C. Należy przecież zauważyć, że faktyczna 

podstawa roszczenia jest ta sama, chodzi  

o zwrot wartości dokonanych nakładów”, 

potwierdzając tym samym stanowisko, które 

zajął w niepublikowanym orzeczeniu  

z 28 lutego 2002 r., II CKN 182/01. 

 A. Rzetecka-Gil wskazuje na rozbieżność 

pomiędzy ogólną linią orzecznictwa Sądu 

Najwyższego w tym zakresie (wyłączywszy 

orzeczenia przywołane w akapicie poprzedza-

jącym) a poglądami głoszonymi przez 

doktrynę.114 Na uzasadnienie tak pojmowanego 

                                                 
113 T. Sokołowski [w:] Z. Gawlik (red.), Komentarz  
do art. 405 Kodeksu cywilnego, pkt. 16. 
114 A. Rzetecka-Gil, op. cyt., pkt. 49-50. 
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stanowiska Sądu Najwyższego wspomniana 

autorka przytacza postanowienie z dnia  

5 marca 2009 r., III CZP 6/09: w którym to Sąd 

Najwyższy wypowiedział się następująco: 

"jeżeli stosunek prawny, na gruncie którego 

dokonano nakładów, nie reguluje  

ich rozliczenia, wówczas, zgodnie z art. 230 K.C., 

mają odpowiednie zastosowanie przepisy  

art. 224-226 K.C. Przepisy te mają też 

zastosowanie wprost, gdy nakłady dokonywane 

były bez wiedzy czy zgody właściciela, a więc 

nie na podstawie umowy z nim zawartej. 

Dopiero wówczas, gdy okaże się, że umowa 

stron, ani przepisy regulujące dany stosunek 

prawny nie przewidują sposobu rozliczenia 

nakładów, jak również nie ma podstaw  

do stosowania wprost lub odpowiednio  

art. 224-226 K.C., zastosowanie znajdzie  

art. 405 K.C., bowiem przepisy art. 224-226 K.C. 

mają charakter szczególny wobec art. 405 

K.C.”.115 Natomiast zgodnie z poglądami 

doktryny, jak wskazuje A. Rzetecka-Gil, 

zastosowanie przepisów o rozliczeniu 

nakładów lub o bezpodstawnym wzbogaceniu 

uzależnione będzie od tego, czy właściciel 

windykuje swą rzecz, czy żąda zwrotu rzeczy 

jako przedmiotu świadczenia nienależnego. 

Zgodnie z tym stanowiskiem do powoda należy 

decyzja, czy rozliczenie pożytków nastąpi 

według art. 224 K.C. i n., czy według przepisów 

o bezpodstawnym wzbogaceniu. Wskazuje się 

bowiem w doktrynie, że przepisy mające  

na celu ochronę właściciela oraz powiązane  

z nimi roszczenia o zwrot nakładów, a z drugiej 

strony przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu 

                                                 
115 Tamże, pkt. 49. 

stanowią dwa odrębne zespoły norm, przy 

czym każdy z nich należy traktować jako 

autonomiczną całość. W związku z tym 

wyłączone jest mieszanie podstaw w ten 

sposób, że uzupełniająco do roszczenia 

windykacyjnego zastosowanie znajdą przepisy 

o bezpodstawnym wzbogaceniu i odwrotnie.116 

 Zajęcie stanowiska w sprawie zależy, 

moim zdaniem, od odpowiedzi na pytanie, czy 

przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu mają 

charakter samoistnej podstawy roszczenia, czy 

też jedynie charakter subsydiarny w odnie-

sieniu do roszczeń wynikających z przepisów 

odnoszących się do rozliczenia nakładów.  

Na subsydiarny charakter wskazywać może 

dyspozycja art. 226 § 2 KC, który odsyła  

co prawda do przepisów o bezpodstawnym 

wzbogaceniu, jednakże tylko w zakresie 

ustalenia wartości nakładów, których zwrotu 

może domagać się od właściciela posiadacz 

samoistny w złej wierze. Należy jednak 

przychylić się do poglądu A. Rzeteckiej-Gil,  

iż ustawodawca nie rozstrzygnął tego 

zagadnienia, wyjąwszy art. 414 KC, wyraźnie 

dopuszczający zbieg roszczenia z tytułu 

bezpodstawnego wzbogacenia z roszczeniem 

odszkodowawczym: "przepisy niniejszego 

tytułu nie uchybiają przepisom o obowiązku 

naprawienia szkody".117  Jednakże w świetle 

orzecznictwa ocena normy zawartej w tym 

przepisie również nie daje jednoznacznej 

odpowiedzi; Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

14 grudnia 1983 r., IV CR 450/83 zajął 

                                                 
116 Tamże, pkt. 50. Zob. również P. Księżak, 
Bezpodstawne…, s. 109 i nast. 
117 Tamże, pkt. 38. 
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stanowisko, zgodnie z którym „w razie zbiegu 

roszczenia z czynu niedozwolonego z roszcze-

niem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia 

(art. 414 K.C.) uprawnionemu służy wybór: albo 

roszczenia przeciwko sprawcy czynu 

wyrządzającego szkodę (art. 361-363 K.C.), albo 

roszczenia przeciwko wzbogaconemu  

o wydanie korzyści majątkowej uzyskanej bez 

podstawy prawnej kosztem jego majątku  

(art. 405-406 K.C.). Zaspokojenie jednego z tych 

roszczeń zwalnia drugiego dłużnika  

od obowiązku świadczenia na rzecz 

wierzyciela.”  

 W doktrynie również nie ma jedno-

myślności w kwestii odpowiedzi na pytanie  

o samoistny lub subsydiarny charakter 

przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Pojawiają się teorie głoszące samoistny 

charakter,118 teoria ograniczonej samoistno-

ści119 oraz teorie, zgodnie z którymi przepisy  

o bezpodstawnym wzbogaceniu stanowią 

jedynie lex generalis, które znajduje 

zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 

stanowiące lex specialis normy regulujące dany 

stosunek prawny nie przewidują innego 

rozwiązania.120 Wydaje się, iż najbardziej trafny 

jest ostatni pogląd. Za tym stanowiskiem 

opowiada się zarówno część przedstawicieli 

doktryny (T. Sokołowski, A. Rzetecka-Gil,  

P. Księżak), jak i Sąd Najwyższy, czego 

najbardziej ilustratywnym przykładem jest 

cytowane wyżej postanowienie z dnia 5 marca 

                                                 
118 Tak: E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie, 
Warszawa 2000, str. 59 i nast.  
119 Tak: W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan,  
E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania..., s. 194 
120 Tak: P. Księżak, op. cyt., s. 107.  

2009 r., III CZP 6/09. Choć nie zawsze jest  

to wskazane bezpośrednio, takie stanowisko 

daje się wyinterpretować z dominującej linii 

orzecznictwa; bowiem wykluczenie zastosowa-

nia norm dotyczących bezpodstawnego 

wzbogacenia do roszczenia posiadacza o zwrot 

wydatków poczynionych na cudzą rzecz opiera 

się zawsze, niezależnie od stanu faktycznego,  

na podstawie którego wydane zostało 

orzeczenie, jak i okoliczności, czy zostało  

to expressis verbis wskazane, na przyjęciu  

iż przepis art. 226 KC zawiera normę 

szczególną w odniesieniu do normy ogólnej 

wyrażonej w art. 405 KC. Zgodnie  

ze stanowiskiem popierających ten pogląd 

przedstawicieli doktryny,  które dobrze oddaje 

T. Filipiak, przepisy art. 226 i 227 KC stanowią 

lex specialis w stosunku do przepisów  

o bezpodstawnym wzbogaceniu, a co za tym 

idzie, posiadacz nie może na podstawie tych 

drugich przepisów dochodzić z tytułu nakładów 

dalej idących roszczeń niż uprawnienia 

wynikające z art. 226 KC.121 Uzasadnione jest 

natomiast przyjęcie, iż w przypadku braku 

odrębnego uregulowania roszczeń o zwrot 

nakładów, przepisy o bezpodstawnym 

wzbogaceniu znajdują zastosowanie.122 

 K. Kołakowski wskazuje, iż pogląd 

odmienny prowadzić może do obchodzenia  

art. 229 KC, wprowadzającego mniej korzystny 

niż w przypadku bezpodstawnego wzbogacenia, 

roczny termin przedawnienia roszczeń 

posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot 

                                                 
121 T. Filipiak, op. cyt., pkt. 4 
122 T. Dybowski [w:] E. Łętowska (red.) System 
Prawa Prywatnego.Tom 5.Prawo zobowiązań – część 
ogólna, Warszawa 2006, s. 264. 
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nakładów na rzecz.123 Fakt, iż przepisy 

odnoszące się do roszczeń posiadacza o zwrot 

nakładów wprowadzają reżim mniej korzystny 

(zwłaszcza w związku z tym, iż nie uzależniają 

zakresu roszczenia od istnienia dobrej lub złej 

wiary posiadacza) również przemawiają za tym, 

iż przepisy art. 224-226 KC stanowią lex 

specialis wobec art. 405.  

 Należy więc wskazać, iż za przyjęciem 

tej właśnie teorii przemawiają następujące 

argumenty:  

- Pozycja systemowa przepisu art. 226 (i 227) 

KC, a mianowicie usytuowanie ich bezpośrednio 

wśród regulacji dotyczących roszczeń 

wynikających ze stosunku między właścicielem 

a posiadaczem samoistnym, co prowadzi  

do wniosku, iż taka właśnie szczegółowa 

regulacja została stworzona z uwzględnieniem 

natury tego stosunku. Przemawia za tym 

również obecność w kodeksie innych 

szczegółowych uregulowań w zakresie 

rozliczenia wydatków na rzecz, jak choćby 

przywołany art. 676 KC,  

- Ograniczony zakres roszczeń wynikających  

z przepisów o zwrocie nakładów w stosunku  

do roszczeń, które przysługiwałyby  

na podstawie przepisów o bezpodstawnym 

wzbogaceniu, co wskazuje na to, iż ustawo-

dawca celowo wprowadził odmienne 

uregulowania w tym zakresie,  

- Uzależnienie zakresu roszczeń o zwrot 

nakładów od dobrej lub złej wiary posiadacza. 

Świadczy to o tym, iż ustawodawca miał na celu 

                                                 
123 K. Kołakowski [w:] G. Bieniek, Komentarz  
do Kodeksu cywilnego. Księga 3. Zobowiązania. Tom 
1, wyd. 9, Warszawa 2009, s. 248.  

swoiste uprzywilejowanie pozycji posiadacza 

samoistnego w dobrej wierze, który, jak 

wskazano na początku artykułu, z racji  

na pozostawanie w mylnym, ale uzasadnionym 

okolicznościami przeświadczeniu, że prawo 

własności mu przysługuje, zasługuje  

na ochronę szerszą od tej, jaka przyznana 

została posiadaczowi w złej wierze. 

Zastosowanie przepisów o bezpodstawnym 

wzbogaceniu prowadziłoby do sprzecznego  

z zasadami słuszności zrównania pozycji 

posiadacza w dobrej wierze i posiadacza  

w złej wierze.  

 W oparciu o powyższe ustalenia 

zasadnym jest więc uznanie, iż w przypadku 

dochodzenia przez posiadacza samoistnego 

roszczeń od właściciela rzeczy będącej 

przedmiotem posiadania z tytułu wydatków 

poczynionych na rzecz, w myśl zasady,  

iż przepis szczegółowy wyłącza zastosowanie 

przepisów o charakterze ogólnym, należy 

stosować przepisy art. 226 (lub 227) KC,  

a dopiero w drugiej kolejności, posiłkowo 

przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. 
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Przyjęcie acquis communautaire przez Albanię, jako nadrzędny warunek 

członkostwa w Unii Europejskiej 

 

Gert Dragoshi 

 

Sytuacja Bałkanów Zachodnich w procesie 

integracji europejskiej 

Żeby rozumieć proces członkostwa Albanii 

przedstawiono krótki zarys sytuacji Półwyspu 

Bałkańskiego i wytłumaczono zainteresowanie 

Unii Europejskiej tym regionem. Sytuacja 

krajów Bałkanów Zachodnich w końcu lat 90-

tych była szokująca. Wojna w byłej Jugosławii, 

kryzys w Kosowie, konflikty etniczne  

w Macedonii zmuszały Unię Europejską  

do traktowania Starego Półwyspu Bałkańskiego 

pełnego etnicznej nienawiści, separatyzmu  

i nacjonalizmu, jako priorytetu. Potrzebna była 

prewencja i przeciwdziałająca strategia, aby 

uniknąć możliwości stworzenia kolebki 

zamieszek w południowo-wschodniej części 

Europy. Unia Europejska doszła do wniosku,  

że jeśli nie będzie eksportować stabilności 

byłoby importowana niestabilność i zapobie-

ganie kryzysom wiązałoby się ze zwiększeniem 

kosztów finansowania tej działalności. Dlatego 

UE postanowiła zaoferować podejście 

regionalne dla krajów Bałkanów, które 

ewoluowało w tak zwanym „procesie stabili-

zacji i stowarzyszenia124”. Proces stabilizacji  

                                                 
124W dniu 26maja 1999, Komisja Europejska 
zaproponowałaustanowienieprocesu stabilizacji  
i stowarzyszeniazpołudniowo-wschodnichkrajach Europy. 
Europejska perspektywa dlaBałkanówzostała uznanajako 
nieodwracalna droga do stabilnościibudowy silnej i 

i stowarzyszenia został uznany nie tylko jako 

środek do wspierania wysiłków krajów Europy 

Południowej aby odbudować swoje gospodarki 

i zreformować ich systemy polityczne, ale jako 

środek, aby pokazać wolę Unii Europejskiej  

do przyjęcia tych krajów w przyszłości w Unii 

jako pełnoprawnych członków. W ten sposób 

perspektywa ewentualnego członkostwa w UE 

dla tych krajów będzie służyć jako zachęta  

do osiągnięcia swoich ekonomicznych, społe-

cznych, politycznych i prawnych celów w najbli-

ższych latach.  

Podczas procesu stabilizacji i stowarzyszenia  

w południowo-wschodnich krajach europej-

skich UE w ramach "nowego instrumentu 

wykonawczego" stworzyła tzw. umowy 

stabilizacji i stowarzyszeniu z pięciu państw 

Bałkanów Zachodnich: Albanii, Chorwacji, Bośni 

i Hercegowiny, byłej Republiki Federalnej 

Jugosławia i Macedonia. W zasadzie umowa  

o stabilizacji i stowarzyszeniu nie stanowi 

promesę integracji. Jej strategicznym celem jest 

„pełna akceptacja podstawowych wartości Unii 

Europejskiej ze strony państw Bałkanów 

Zachodnich, jak: demokracja i rządy prawa, 

ochrona praw człowieka i poszanowanie 

mniejszości narodowych, gospodarka rynkowa  

                                                                             
sprawnej administracji, w celu wzmocnienia rządów 
prawa, poprawy warunków dlawzrostu gospodarczegoi 
zwiększeniawspółpracy regionalnej. 
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i sprawiedliwość społeczna”.Z drugiej strony, 

umowy te mają na celu promowanie również 

rozwoju gospodarczego w kraju, obsługiwanych 

jednocześnie programów pomocy, przygoto-

wana z myślą, aby pomóc tym krajom  

do honorowania zobowiązań umownych tych 

umów. W odniesieniu do systemu prawnego  

i prawa te kraje mają, umowa o stabilizacji  

i stowarzyszeniu nie wymaga od kraju 

kandydującego do przyjęcia natychmiast całe 

acquis communautaire Unii Europejskiej. Skupili 

się bardziej na podstawowych zasadach 

demokratycznych i elementów / warunków 

kluczowych z prawa rynku wewnętrznego.  

Pod pojęciem warunków będę rozumiał przede 

wszystkim warunki prawne, w których umowa 

o stabilizacji i stowarzyszeniu przewidziała 

potrzebę zbliżenia ustawodawstwa państw 

stowarzyszonych z prawem wspólnotowym,  

co stanowi istotny krok w kierunku utworzenia 

nowego poziomu relacji125. 

                                                 
125 Ważnym momentem dla państw bałkańskich, 
które chciały stać się częścią Unii Europejskiej była 
inicjatywa, aby działać na ich rynek wewnętrzny 
poprzez zmiany w ustawodawstwie i w tym 
momencie ważne miejsce zajmuje Biała Księga 
przyjęta przez Komisję Europejską w Essen 
w grudniu1994,która może stworzyć ramy prawne 
dla osiągnięcia wyników gospodarczych i 
społecznych krajów, które chciały wstąpić do UE. 
W preambule podkreślono, że: "Komisja 
przedstawiła cel podstawowy prawodawstwa 
wspólnotowego w każdym obszarze, wyjaśniła 
organizacyjne i administracyjne środki, sposób 
działania ustawodawstwa i zaleciła wyraźną linię, 
która powinna być zastosowana w celu zbliżenia 
ustawodawstwa krajów stowarzyszonych. Ta 
szczegółowa prezentacja ma na celu zrozumienie 
głębiej prawodawstwa wspólnotowego przez dane 
państwo i ułatwienia pracy dla zbliżenia 
ustawodawstwa w pierwszej fazie przyjmowania do 
Unii Europejskiej". 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono 

staranie Albanii jako przypadek fragmentu 

drogi jednego z krajów bałkańskich do przyjęcia 

systemu legislacyjnego UE. 

 

Relacje miedzy Albanią a Unią Europejską. 

 

Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych 

Albanii z Unią Europejską w 1991 roku, obie 

strony podpisały umowę o handlu i współpracy 

w 1992 roku, co skonkretyzowało po raz 

pierwszy albańskie wysiłki na rzecz podejścia  

i pomocy przez Komisję Europejską.  

W rezultacie tej umowy Albania skorzystało  

z preferencyjnego reżimu handlowego 

oferowanego przez UE do krajów trzecich.  

Od 1992 roku stosunki Albanii z Unią 

Europejską stały się bardziej intensywne  

i zostały rozszerzone w różnych dziedzinach. 

Unia Europejska stała się kluczowym 

donatorem Albanii oferując bezpłatną pomoc 

dla jej rozwoju. Albania zaczęła korzystać  

z pomocy udzielanej przez UE dla krajów 

Europy Wschodniej w ramach programu 

PHARE. Kryzys polityczny w drugiej połowie lat 

90-tych spowodowany przez upadek piramid 

finansowych towarzyszył ogólny chaos w kraju. 

Sytuacja ta spowodowała zamrożenie 

stosunków między Albanią a Unią Europejską. 

Mimo zaangażowania i wkładu UE w celu 

przyspieszenia reform konsekwencje z tego 

okresu są nadal odczuwalne. Ciężka sytuacja 

państwa i gospodarki, która potrzebowała lata 

do poprawy, wzbudziło obawy i sceptycyzm  

w UE żeby uaktualnić stosunki umowne  

z Albanią na wyższym poziomie. 
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Droga Albanii do członkostwa w Unii 

Europejskiej była trudna, długa i pełna wyzwań. 

Została ona skonkretyzowana w styczniu 2003 

roku kiedy prezydent Komisji Unii Europejskiej 

Romano Prodi oficjalnie otwierał negocjacje  

w sprawie Układu Stabilizacji i Stowarzyszenia 

(dalej tekście tej pracy określany też jako USS)  

z Albanią. W czerwcu 2006 roku Albania 

podpisała Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu 

z UE, a w styczniu 2009 roku została zawarta 

ratyfikacja przez 25 państw członkowskich UE. 

Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między 

Republiką Albanii a Unią Europejską wszedł  

w życie z dniem 1 kwietnia 2009 roku. 

Aktualnie 28 kwietnia 2009 Albania wystąpiła  

z wnioskiem do UE o otrzymaniu statutu kraju 

kandydującego. 

 

Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia Albanii  

z Unią Europejską i przybliżenie ustawo-

dawstwa. 

 

Przybliżenie albańskiego ustawodawstwa  

do europejskiego prawodawstwa stanowi jedno 

z wyzwań państwa albańskiego w procesie 

integracji europejskiej. Jest to absolutnie 

nieunikniony obowiązek wszechstronnego 

włączenia acquis communautaire w ustawo-

dawstwie krajowym każdego kraju starającym 

się o członkostwo w Unii Europejskiej. Jest  

to niezbędnie nie tylko biurokratycznie przyjąć 

obowiązkowe przepisy, ale ich przyjecie  

ma znaczenie przez zapewnienie w ten sposób 

eliminacji różnic w zakresie standardów. 

Kraje kandydujące powinny być zdolne  

do przestrzegania wszystkich zobowiązań 

dotyczących członkostwa w UE, w tym również 

poświęceń włączenia do unii politycznej, 

gospodarczej i walutowej. W ten sposób 

państwa członkowskie powinny przyjąć całość 

ram prawnych UE znanego jako "acquis 

communautaire"126.  

Poniżej przedstawiono fragment Układu. 

Tytuł IV. 

"Przybliżenie ustawodawstwa, egzekwowanie 

prawa i zasady konkurencji", Artykuł 70 

przewiduje: 

1. Strony uznają istotę dostosowania istniejącego 

ustawodawstwa Albanii do prawodawstwa 

Wspólnoty oraz jego skutecznego wdrożenia. 

Albania podejmuje starania w celu zapewnienia, 

że istniejące przepisy prawne i przyszłe 

ustawodawstwo będzie stopniowo dostosowy-

wane do wspólnotowego dorobku prawnego. 

Albania zapewnia, że istniejące i przyszłe 

ustawodawstwo będą odpowiednio wdrażane  

i egzekwowane.  

                                                 
126 Artykuł 1 USS przewiduje ”...Ustanawia się 
stowarzyszenie między Wspólnotą i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Albanią z drugiej 
strony. Jednym z celów stowarzyszenia jest 
wspieranie wysiłków podejmowanych przez Albanię 
w celu rozwoju gospodarczego i współpracy 
międzynarodowej, także poprzez zbliżenie jej 
ustawodawstwa do prawodawstwa Wspólnoty.” 
Z drugiej jednak strony w samym USS w art. 6 
przewiduje się jako warunek wstępny,  
że Stowarzyszenie będzie wdrażane stopniowo 
i zostanie w pełni zrealizowane w okresie 
przejściowym co najwyżej dziesięciu lat i jest 
podzielony na dwa kolejne etapy. 
Precyzyjnie rzecz ujmując, będzie to integrowanie  
w zakresie zbliżania przepisów prawnych  
i ich stosowania, a celem ma być to, iż Albania 
powinna być skoncentrowana podczas pierwszego 
etapu nad podstawowymi elementami dorobku, 
mając szereg konkretnych wskaźników, jak to się 
przewiduje w tytule IV niniejszego Porozumienia. 
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2. To przybliżenie rozpoczyna się w dniu 

podpisania niniejszej Umowy, oraz stopniowo 

rozciąga się na wszystkie elementy 

wspólnotowego dorobku prawnego, o których 

mowa w niniejszej Umowie do końca okresu 

przejściowego określonego w Art. 68. 

3. Podczas pierwszego etapu określonego  

w Artykule 6, przybliżenie będzie koncentrować 

się na fundamentalne elementy rynku 

wewnętrznego acquis, jak również w innych 

ważnych dziedzinach, takich jak konkurencja, 

intelektualnej, przemysłowej i handlowej, 

zamówienia publiczne, standardy i certyfikację, 

usługi finansowe, ziemia i transport morski -  

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

i norm ochrony środowiska, jak również 

społecznych - prawo spółek, rachunkowość, 

ochrona konsumenta, ochrona danych, 

bezpieczeństwa, higiena w pracy i równość szans. 

Podczas drugiego etapu Albania będzie 

koncentrować się na pozostałych częściach 

wspólnotowego dorobku prawnego. Przybliżenie 

będą prowadzone na podstawie programu 

uzgodnionego między Komisją Wspólnot 

Europejskich a Albanią.  

4. Albania ustala także w porozumieniu  

z Komisją Wspólnot Europejskich, zasady 

monitorowania wdrażania przybliżeń 

ustawodawstwa oraz konieczne działania  

w egzekwowaniu prawa jakie mają być podjęte. 

Proces przybliżenia albańskiego ustawo-

dawstwa z prawem Wspólnoty należy rozważyć 

z punktu widzenia wpływu jaki prawodawstwo 

Wspólnotowe będzie miało w stosunku  

z wewnętrznym prawem. 

Odnosząc się do fundamentalnej ustawy, 

Konstytucji Republiki Albanii, wskazać należy, 

że przewiduje ona, iż każda umowa 

międzynarodowa, która została ratyfikowana 

stanowi część wewnętrznego systemu 

prawnego (art. 116, lit. b). 

Konstytucja Republiki Albanii nie reguluje 

problematyki wspólnotowego prawa,  

co oznacza, iż status prawny Wspólnoty, prawo 

pierwotne i wtórne nie są zdefiniowane. Nie 

będąc członkiem UE, Albania nie ma żadnego 

zróżnicowania czy wyróżniania pomiędzy 

przepisami prawa międzynarodowego  

i zasadami prawa wspólnotowego. Z tego 

punktu widzenia, Konstytucja uznaje USS jako 

akt prawa międzynarodowego oraz  

na podstawie artykułu 122 i 123 jest to częścią 

wewnętrznego ustawodawstwa i ma przewagę 

nad prawami kraju, które nie są z nim zgodne. 

Niezależnie jednak od tej rozszerzonej 

interpretacji konieczne jest zdanie sobie 

sprawy z prawnych kompetencji i wyraźnie 

wspomnieć o przewadze oraz możliwości 

bezpośredniego skutku prawa Wspólnotowego 

w chwili kiedy Albania będzie członkiem UE. 

 Z drugiej jednak strony, Konstytucja Republiki 

Albanii nie zawiera norm, które są sprzeczne  

z członkostwem Albanii w UE, co oznacza,  

że nie istnieją żadne przeszkody prawne dla 

Albanii do ratyfikowania traktatu Wspólnoty 

Europejskiej i traktatu Euratomu raz dla bycia 

członkiem UE. Jednak ważne jest,  

że Konstytucja Republiki Albanii powinna być 

zgodna z acquis communautaire, co oznacza,  

że niektóre z jej artykułów pozostawiają 
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miejsce dla interpretacji i nie są sprzeczne  

z samym acquis. 

Z tego punktu widzenia konieczne jest 

rozpoczęcie zbliżania albańskiego prawo-

dawstwa z prawem Wspólnoty Europejskiej 

poprzez dostosowania Konstytucji w ramach 

USS, który uznaje doniosłość w zbliżenia 

istniejącego ustawodawstwa Albanii (w tym 

Konstytucji) z prawodawstwem Wspólnoty  

i jej skutecznego wdrożenia jako zobowiązanie 

dla albańskiego państwa.  

Z drugiej strony jednak, przyszłe członkostwo 

Albanii w UE oznacza, że konstytucja tego kraju 

powinna być zgodna z europejskimi 

standardami. Odnosząc się do konstytucyjnych 

uregulowań można powiedzieć, że nie są one 

bezpośrednio zunifikowane z samym acquis, 

istnieją natomiast inne uregulowania, które są 

bezpośrednio przybliżone z acquis. 

Artykuł 19 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską stanowi:1. Każdy obywatel Unii 

mający miejsce zamieszkania w Państwie 

Członkowskim, którego nie jest obywatelem,  

ma prawo głosowania i kandydowania  

w wyborach lokalnych w Państwie Członkow-

skim, w którym ma miejsce zamieszkania,  

na takich samych zasadach jak obywatele tego 

Państwa. Prawo to jest wykonywane z zastrze-

żeniem szczegółowych warunków ustalonych 

przez Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek 

Komisji i po konsultacji z Parlamentem 

Europejskim; warunki te mogą przewidywać 

odstępstwa, jeśli uzasadniają to specyficzne 

problemy Państwa Członkowskiego. […] 

Biorąc pod uwagę ratio legis, wyrażone  

w cytowanym akcie prawnym, oceniając je przy 

tym jako prawidłowe i sądząc, że prawa głosu, 

jako prawa przynależnego jednostce, nie można 

podważyć, należy uznać, iż odpowiednie 

instytucje państwa albańskiego powinny  

w tym przypadku niezwłocznie podjąć kroki  

w kierunku zmiany Konstytucji Republiki 

Albanii. Inną postawą, która może być uznana 

za problematyczną jest regulacja dotycząca 

suwerenności. Niezależnie od rozszerzonego 

sformułowania artykułu 2 pkt 1 Konstytucji, 

który przewiduje, że „Suwerenność w Republice 

Albanii należy do ludu”, przyszłe członkostwo 

Albanii w UE doprowadzi do ograniczenia  

tej suwerenności, wraz z przenoszeniem 

kompetencji do instytucji unijnych. 

W pierwszym etapie członkostwa możemy 

powiedzieć, że ta regulacja, posiadająca 

deklaratywny charakter nie może przeszkodzić 

unijnym organom, które wykonywać będą 

swoje funkcje w Republice Albanii, w grę 

wchodzi tu prawo z mocy którego zostały one 

uprawnione na podstawie art. 123 pkt 1, który 

przewiduje: „Republika Albanii, na podstawie 

umów międzynarodowych, deleguje do organi-

zacji międzynarodowych uprawnień państwo-

wych dla konkretnych kwestii”.  

Fakt istnienia tych uregulowań nie jest 

problemem w chwili obecnej, przynajmniej nie 

bezpośrednio dla przybliżenia z acquis ale 

przyszła integracja Albanii z UE będzie 

wymagać bardziej adekwatnie sformułowanych 

praw krajowych. 

 

Rola albańskiego sądownictwa w zakresie 

wdrażania prawa wspólnotowego, jako 

część procesu przybliżenia ustawodawstwa  
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Władza sądownicza w Albanii jest sprawowana 

przez Sąd Rejonowy, Trybunał Apelacyjny i Sąd 

Najwyższy. Konstytucja Republiki Albanii 

przewiduje pozycję Trybunału Konstytucyj-

nego, który służy jako gwarant poszanowania 

Konstytucji i konstytucyjności aktów prawnych. 

Odnosząc się do powyższego trzeba stwierdzić, 

że ratyfikowanie ustawodawstwa wspólno-

towego , takiego jak USS staje się częścią prawa 

krajowego, i ipso iure zostanie wdrożone  

do stosowania przez albańskie sądy  

w rozwiązywaniu konkretnych sporów. 

Wzmocnienie zdolności w zakresie władzy 

sądowniczej wymaga uznawania i wykony-

wania norm wspólnotowych, w tym 

strategicznych dokumentów, które wejdą  

w życie jeszcze przed przystąpieniem Albanii 

sprzed członkostwa. W badaniach przeprowa-

dzonych przez Ministerstwo Integracji, podaje 

się: "... sądownictwo jest zaznajomione  

z Układem o Stabilizacji i Stowarzyszeniu 

stopniu niewielkim lub wcale. Jest  

to niepokojące, gdy weźmie się pod uwagę fakt, 

że umowa ta ma bezpośredni wpływ  

na podejmowanie decyzji sądownictwa. 

Podobnie, większość ankietowanych nie była 

świadoma ogromnego wpływu, który wywiera 

ta umowa na normy prawne oraz działalność 

handlową w Albanii ". Wprowadzenie takich 

norm prawnych przez albański wymiar 

sprawiedliwości można wymaga szczególnej 

uwagi , podczas gdy art. 70 Układu, p. 1 stanowi, 

że: "Albania zapewnia, że istniejące i przyszłe 

przepisy są właściwie wdrażane i egzekwo-

wane", a kluczową rolę w procesie integracji, 

odegra władza sądownicza, poprzez swoją 

aktywność, zapewniając sprawiedliwość. 

Sytuacja wygląda inaczej w odniesieniu  

do stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, 

zwłaszcza przy wdrażaniu podstawowego 

prawa UE, tak jak w przypadku Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, w którym Trybunał 

rozwinął własną praktykę w związku  

z likwidacja serii niekonstytucyjnych 

przepisów, odnosząc się do Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, a także do dorobku 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

Zgodnie z działalnością w odniesieniu  

do Konstytucji, jest realizowana zasada, że jeśli 

ustawa jest sprzeczna z ratyfikowaną umową 

międzynarodową, to jest wyraźnie określona 

jako niekonstytucyjna (art. 131, lit. a),  

co konstytuuje nadrzędność umowy międzyna-

rodowej wobec krajowego ustawodawstwa.  

Zgodnie z art. 133, pozycja Trybunału 

Konstytucyjnego Republiki Albanii, przed 

członkostwem, nie może stworzyć problemów  

i to może być uważany za jeden z tych 

przepisów konstytucyjnych, które nie  

są bezpośrednio w sprzeczności z prawem 

wspólnotowym. Problemem mogą być przepisy 

ustalone w momencie, kiedy Albania staje się 

członkiem Unii Europejskiej. W związku z rolą, 

którą Konstytucja przyznała Trybunałowi, 

należy dokonać przeglądu konstytucyjności 

obowiązującego prawa. 

Reasumując członkostwo Albanii w Unii 

Europejskiej, będzie powiązane z przewagą 

prawodawstwa wspólnotowego przed krajo-

wym, które nie tylko musi być zunifikowane  

ze wspólnotowym, ale w przypadku niezgo-

dności między prawodawstwem wspólno-
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towym i krajowym, wspólnotowe prawodaw-

stwo będzie zastosowane, bez konieczności 

oceny konstytucyjności prawa przez Trybunału 

Konstytucyjnego, a z drugiej strony prawo 

krajowe musi być sporządzone zgodnie  

z prawodawstwem Wspólnoty. 

 

Doniosłość roli władzy wykonawczej  

i ustawodawczej w sprawie przybliżenia 

procesu legislacyjnego 

Rola i działalność parlamentu Republiki Albanii 

jako organ ustawodawczy jest regulowane 

przez ustawę z 08.07.2004 No.9252 "Prace 

parlamentu w procesie integracji Albanii  

do Unii Europejskiej", tak zwane prawo "Zela ". 

Artykuł 1 tej ustawy sankcjonuje, że zakresem 

jej stosowania jest objęte: "… ustanowienie 

specjalnych przepisów o roli Parlamentu i jego 

pracy, jako najwyższego organu ustawo-

dawczego w Procesie Stabilizacji  

i Stowarzyszenia, z zamiarem sporządzenia 

kompletnych ram prawnych, w celu wspierania 

i monitorowania procesu integracji Albanii  

w kierunku UE "(art. 1). Ustawa ustawania 

zasadę ścisłej współpracy między władzą 

ustawodawczą i wykonawczą w procesie 

integracji Albanii z UE, i wymaga od Rady 

Ministrów realizacji prawnego obowiązku 

informowania Parlamentu o przebiegu prac 

przeprowadzonych w instytucjach Unii 

Europejskiej. Z drugiej strony, trzeba wziąć pod 

uwagę, że informacje te powinny znajdować się 

w określonym harmonogramie i Rada 

Ministrów musi przedstawiać roczne 

sprawozdania w ciągu pierwszych dwóch 

miesięcy każdego roku na temat postępów 

poczynionych ze strony Albanii w kierunku 

integracji z UE (art. 8). 

Parlament ma swoje obowiązki prawne, które 

są pogrupowane następujący sposób::  

1. obowiązki o charakterze polityczno-

prawnym;  

2. obowiązki o charakterze administracyjnym.  

Zobowiązania prawne o charakterze polityczno-

prawnym określone są w artykule 4 

powoływanej ustawy określającym odpowie-

dzialność Parlamentu, która obejmuje:   

a. ustanowienie ram prawnych dla politycznych, 

instytucjonalnych, ekonomicznych, handlowych  

i prawnych stosunków między Albanią, z jednej 

strony a państwami  członkowskimi Wspólnoty 

Europejskiej Unii Europejskiej, z drugiej strony;  

b. budowanie odpowiednich ram dla dialogu 

politycznego między stronami;  

c. bezpośredni dialog dla wzmocnienia 

współpracy regionalnej i szerszej współpracy;  

d. działania z pierwszeństwem dla zbliżenia 

albańskiego ustawodawstwa z  prawodawstwem 

Unii Europejskiej. 

Zobowiązania prawne o charakterze admini-

stracyjnym odnoszą się do stworzenia 

"Dokumentacji Europejskiej". Parlament  

za pośrednictwem swoich struktur administra-

cyjnych tworzy archiwum dokumentów,  

w procesie integracji Albanii  w strukturach  

i politykach Wspólnoty (art. 7). Od momentu 

wejścia w życie ustawy, parlament odgrywał 

aktywną rolę w procesie integracji Albanii  

w drodze do Unii Europejskiej, aby wspomnieć 

o ważnej roli Komisji Integracyjnej, która  
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od struktury ad-hoc, stała się stałą 

parlamentarną komisją. 

Rola Rady Ministrów jest kluczowa w procesie 

integracji z UE, także z uwagi na fakt, że zgodnie 

z artykułem 70 Układu w sprawie zbliżenia 

przepisów prawnych z acquis communautaire, 

jest to skomplikowany i wymagający proces. 

Wymaga ona, ze strony Albanii aby budowała 

swoje reformy regulacyjne zgodnie  

z wymaganiami, wymaga także struktur 

administracyjnych i warunków niezbędnych  

do wdrożenia dorobku prawnego. Ministerstwo 

Integracji Europejskiej stworzony w grudniu 

2003 r. odgrywało ważną rolę w technicznym 

kierunku i w procesie koordynacji integracji 

Republiki Albanii z UE. Głównym działaniem  

w Ministerstwie jest proces przybliżenia 

ustawodawstwa z Unią Europejską. 

Ministerstwo Integracji Europejskiej odgrywa 

kluczową rolę w koordynacji, monitorowaniu i 

analizie postępów procesu przybliżenia 

ustawodawstwa krajowego z przepisami 

wspólnotowymi, w utrzymywaniu regularnych 

stosunków instytucjonalnych z ministerstwami 

i innymi instytucjami centralnymi. Realizując  

te zadania, w procesie przybliżenia 

ustawodawstwa:  

1. Inetgruje we współpracy z ministerstwami  

i innymi instytucjami centralnymi realizację 

Krajowego Planu przybliżenia albańskiego 

ustawodawstwa z prawodawstwem Unii 

Europejskiej, a także monitoruje wdrożenie tego 

planu oraz inne programy związane  

z Partnerstwem Europejskim;  

2. Ocenia zgodność aktów normatywnych 

proponowanych przez ministerstwa i inne 

instytucje centralne z europejskim prawem, które 

wprowadzi w raporcie w sprawie przybliżenia 

poziomu i odwołania z odpowiednim 

ustawodawstwem i orzecznictwem Wspólnoty 

Europejskiej.  

3. Koordynuje działania i pomaga ministerstwom 

i innym centralnym instytucjom w celu 

opracowania niezbędnych przepisów w celu 

spełnienia obowiązków, które wynikają z układu 

o stabilizacji i stowarzyszeniu.  

Kluczową rolę w sprawie przybliżenia procesu 

legislacyjnego pośród innych odgrywa  

 

Dyrekcja Tłumaczeń acquis communautaire. 

Dyrekcja ds. Tłumaczeń acquis communautaire 

została założona do realizacji zobowiązań 

wynikających z Układem o Stabilizacji  

i Stowarzyszeniu oraz przez Radę Ministrów 

decyzją nr 119 07.03.2007 "w sprawie procedur 

tłumaczenia prawodawstwa Unii Europejskiej 

na albański i tłumaczenia albańskiego 

ustawodawstwa na jeden z języków Unii 

Europejskiej ". Dyrekcja ds. Tłumaczeń acquis 

communautaire jest jedyną centralną struktura, 

która organizuje procedury zamówień 

publicznych dla oficjalnego tłumaczenia 

prawodawstwa Unii Europejskiej na albański  

i tłumaczenia albańskiego ustawodawstwa  

na którykolwiek z języków Unii Europejskiej,  

a także w sprawie zmiany przepisów już 

tłumaczonych lub tłumaczeń jakie muszą 

przedstawić ministerstwa lub inne instytucje 

centralne. 
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Przybliżenie albańskiego procesu 

legislacyjnego z acquis communautaire, 

wynika również z dokumentów strate-

gicznych, które są aktualizowane zgodnie  

ze zobowiązaniami integracyjnymi, które maja 

być spełnione i nowymi wyzwaniami związa-

nymi z procesem integracji europejskiej, takich 

jak: 

1. Partnerstwo Europejskie z Albanią oparte 

na zasadzie, że: Proces Stabilizacji  

i Stowarzyszenia w dalszym ciągu stanowi ramy 

prawne dla orientacji europejskiej dla krajów 

Bałkanów Zachodnich, aż do ich przyszłej 

akcesji. Priorytety określone dla Albanii  

są powiązane z jej możliwościami spełnienia 

kryteriów ustalonych przez Radę Europejską  

w Kopenhadze w 1993 r. oraz warunków 

ustanowionych w Procesie Stabilizacji  

i Stowarzyszenia, w szczególności warunków 

określonych przez Radę w konkluzjach  

z dnia 29 kwietnia 1997 oraz 21 i 22 czerwca 

1999, w deklaracji końcowej szczytu  

w Zagrzebiu z dnia 24 listopada 2000 r.  

i Agendy z Salonik. 

Unia Europejska przyjęła listę priorytetów 

określonych w Partnerstwie Europejskim, które 

zostały wybrane na podstawie tego, iż realne 

jest oczekiwanie, że Albania może  

je spełnić albo dokonać znacznych postępów  

w ciągu najbliższych kilku lat. 

Priorytety te klasyfikowane są poniżej:  

-      krótkoterminowe, których realizacja 

powinna nastąpić w ciągu 1-2 lat,  

-      średnioterminowe, których realizacja 

powinna nastąpić w ciągu 3-4 lat.  

W tym partnerstwie Priorytety te dotyczą 

zarówno opracowania/zatwierdzenia ustawo-

dawstwa, jak i jego wykonywania. 

2. Narodowy Plan Wdrażania USS jest 

podzielony na trzy główne filary, które 

odnoszą się do priorytetów procesu integracji,  

a mianowicie kryteriów politycznych  

i gospodarczych kryteriów i zdolność  

do spełnienia zobowiązań wynikających  

z członkostwa UE. Plan wprowadza obowiązek 

albańskiego państwa do zbliżenia swojego 

ustawodawstwa, zgodnie ze stowarzyszeniem, 

które będą wdrażane stopniowo i w pełni 

wdrożone w okresie przejściowym  

do maksymalnie dziesięciu lat, podzielony na 

dwa kolejne etapy (art. 6 USS).  

Narodowy Plan Wdrażania Układu o Stabilizacji 

i Stowarzyszenia można uznać za główny 

instrument monitorowania reform polity-

cznych, ekonomicznych, prawnych i instytucjo-

nalnych, stanowiący integralną częścią 

Narodowej Strategii Rozwoju i Integracji.  

Poprzez ciągłą aktualizację tego planu, Albania 

ma na celu spełnienia norm wymaganych, 

określonych przez Komisję Europejską, która 

dokona ostatecznej oceny postępów Albanii  

w drodze do osiągnięcia członkostwa: 

-   W odniesieniu do kryteriów politycznych, 

postęp Albanii jest oceniany w demokracji  

i obszarze rządów prawa, w walce z korupcją,  

a także za prowadzenie polityki konstruktywnej 

dla regionu; 

- W odniesieniu do kryteriów ekonomicznych, jest 

oceniana za stabilność makroekonomiczną  

w Albanii, która przyczynia się do ruchu  

w kierunku gospodarki rynkowej; 
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-  W odniesieniu do osiągnięć europejskich 

standardów i stworzenie administracyjnych  

i instytucjonalnych mechanizmów w celu 

zapewnienia wdrożenia dorobku prawnego 

Wspólnoty, liczy się na stworzenie nowych 

struktur w celu koordynowania istoty reform UE, 

zarządzania zasobami i ich wykorzystania.  

3. Narodowa Strategia Rozwoju i Integracji 

(2007-2013), określa przede wszystkim jasno  

i dokładnie, że jednym z priorytetów rządu 

albańskiego jest zbliżenie prawodawstwa i jego 

polityki z acquis communautaire. 

 

Zakończenie  

Proces integracji Albanii z Unią Europejskią 

przechodzi z pewnością przez długą drogę, 

gdzie kluczowym i podstawowym zadaniem 

będzie zbliżenie albańskiego ustawodawstwa  

z prawodawstwem wspólnotowym, co wymaga 

zaangażowania i działań ze strony wszystkich 

struktur państwowych i podmiotów publi-

cznych w ten proces, a państwo powinno być  

w stanie odpowiedzieć na jego zobowiązania 

wynikających z acquis communautaire .  

Przyjęcie acquis communautaire do krajowego 

systemu prawnego Albanii wynikające z Układu 

o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, w szczególności 

jego art. 70, przewiduje: „… przyjęcie acquis 

communautaire w krajowym systemie 

prawnym Albanii”. Harmonizacja prawa przez 

ustanowienie ram prawnych i instytucjo-

nalnych, które pozwoli albańskiemu rynkowi  

na integrację z wewnętrznym rynkiem 

europejskim, czego podstawowym celem będzie 

obrona interesów albańskich obywateli.  

Przybliżenie ustawodawstwa ma nastąpić  

w dwóch etapach pięcioletnich według 

szczegółowego programu, który jest 

aktualizowany przy uwzględnianie realizacji 

celów, a także zmian w samym prawie 

wspólnotowym.  Najnowszym jest Narodowy 

Plan wdrożenia Układu o Stabilizacji  

i Stowarzyszeniu, który został zatwierdzony  

we wrześniu 2007 roku.  

Powinno to poprawić przygotowanie procesu 

legislacyjnego, łącznie ze wzrostem zdolności 

oraz profesjonalnej konsolidacji, zwrócenie 

większej uwagi na acquis communautaire w celu 

przygotowania dobrej jakości aktów prawnych, 

a także przyspieszenie unifikacji procesu 

legislacyjnego, m.in. poprzez:   

I. realizację podręcznika procesu 

legislacyjnego, wdrażanie 

doktryn i szkolenia struktur 

legislacyjnych; 

II. bardziej intensywne konsultacje 

na wczesnym etapie procesu 

legislacyjnego; 

III. analizy wariantów przed 

sformułowaniem konkretnych 

propozycji nowych aktów 

prawnych; 

IV. wymianę doświadczeń z eksper-

tami w celu przyjęcia 

wspólnotowych norm i praktyk;  

V.  poprawy tłumaczenia.  

Należy zbliżyć ustawodawstwo, zwłaszcza 

korelacja z Radą Europy ram prawnych  

z karnych i cywilnych konwencji przeciwko 

korupcji i realizacji zobowiązań wynikających  
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z Konwencji Narodów Zjednoczonych 

przeciwko korupcji. Wzmocnienie administracji 

publicznej pomoże ulepszyć proces legislacyjny. 

Rola sporządzania planu w najbliższych latach, 

który obejmie przybliżenie ustawodawstwa  

z acquis communautaire oraz dostosowania 

ratyfikowanych konwencji międzynarodowych  

do krajowego systemu prawnego, będzie 

ogromna. Powinno się zapewniać strefę 

wolnego handlu między Albanią a UE, w celu 

stopniowego ustanowienia strefy wolnego 

handlu, gdzie towary swobodnie mogą 

przemieszczać się, obie strony na podstawie 

Układu zobowiązują się do wyeliminowania ceł, 

ograniczeń ilościowych i środków z tym samym 

skutkiem, aby uniknąć przyjęcia nowych barier 

handlowych oraz przestrzegać zasady 

niedyskryminacji wśród towarów umawia-

jących się stron w obszarze fiskalnym. Należy 

też zapewnić równe traktowanie obywateli 

innych państw, którzy legalnie przebywają  

w terytorium Albanii, co można osiągnąć przez 

zbliżanie ustawodawstwa i osiągnięcia 

standardów europejskich. Konieczna jest 

poprawa ram prawnych migracji, w szczegól-

ności ustawy o służbach konsularnych, ustawę 

o migracji w celach zatrudnienia, kodeksu 

karnego, ordynację wyborczą i ustawę  

o cudzoziemcach. 

 

 

 

Gert Dragoshi, doktorant w Katedrze 

Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej 

Instytutu Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-

Socjologiczny Uniwersytet Łódzki 
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System ustawodawstwa Ukrainy i Polski o ochronie własności 

intelektualnej  
(Zagadnienia teoretyczne) 

 
Serhiy Savych 

 

 

The article deals with some issues of construction 

and operation of the system of intellectual 

property rights legislation in Ukraine and 

Poland. The main differences between these 

systems in comparable countries are highlighted. 

The author concluded that different historical 

paths of development of civil law resulted  

in different approaches to constructing a system 

of intellectual property of intellectual property 

rights legislation in those countries. 

 

 

Tendencją zyskującą popularność w wielu 

narodowych porządkach prawnych stało się 
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systematyzowanie prawodawstwa o własności 

intelektualnej. Nie może to dziwić, wszak 

systematyzacja stanowi ważny etap  

w stanowieniu prawa. W należyty sposób 

usystematyzowane, uporządkowane prawoda-

wstwo jest wskaźnikiem tego, że forma 

zewnętrzna danego narodowego porządku 

prawnego spełnia standardy jednej z istotnych 

cech prawa jako takiego - jego systemowości. 

Od systemowości zależy efektywność prawa.127 

Problem uporządkowania prawa własności 

intelektualnej jest także istotny na szczeblu 

międzynarodowym. 

W. Kryżna(В. Крижна), charakteryzując rodzaje 

uporządkowania norm prawa własności 

intelektualnej, realizowanej przez różne 

państwa, wyodrębniła co następuje: 

 • na szczeblu pojedynczych ustaw, dotyczących 

określonych obiektów własności intelektualnej 

(większość krajów świata, Ukraina  

do 1.01.2004 r.); 

 • dwupoziomowa regulacja: zasadnicze kwestie 

uregulowane w kodeksie cywilnym, a także 

występowanie oddzielnych, wyspecjalizo-

wanych ustaw (Kazachstan, Ukraina) 

 • kodyfikacja wszystkich regulacji w ramach 

kodeksu cywilnego (Federacja Rosyjska  

po 1.01. 2008 r.); 

 • kodyfikacja wszystkich regulacji w ramach 

kodeksu własności intelektualnej (Francja, 

Filipiny, Portugalia). 

 Na równi z ww. możliwe są też 

kodyfikacje częściowe, np. gdy funkcjonuje 

jednolita regulacja patentowa, normująca 

                                                 
127С.С. Алексеев,Общая теория права, Moskwa, 
2008, s. 470. 

prawa do wytworów, wzory użytkowe, wzory 

przemysłowe itd.128 

Przytoczone przykłady nie stanowią jakiejś 

sztywnej klasyfikacji, lecz  jest pewnym 

uogólnieniem sposobów systematyzacji 

uregulowań prawa własności intelektualnej 

opartym na zbiorze przykładów z konkretnych 

krajów. Pokazuje to, że problem systematyzacji 

postrzegany jest niejednolicie i w odpowiedzi 

na niego różne kraje podejmują różnorodne 

środki dla jego rozwiązania, z uwzględnieniem 

panujących (dominujących) w nauce prawa 

danego kraju koncepcji, tradycji historycznych 

tego kraju, koniunktury gospodarczej itd.  

Nie stanowią wyjątku od powyższych ustaleń 

także Polska i Ukraina. W obydwu krajach 

zostały wybrane odmienne kierunki systema-

tyzacji prawodawstwa własności intelektualnej. 

Dla pełnowartościowego porównania wymaga-

ne jest naświetlenie cechy wyróżniające 

systematyzację tego prawa, motywacje, którymi 

kierowali się prawodawcy obydwu krajów, 

wybierając taki a nie inny sposób syste-

matyzacji, a także wskazanie zalet i wad 

każdego ze sposobów.  

W Polsce podstawowym aktem normatywnym, 

poświęconym przedmiotom własności przemy-

słowej jest ustawa o własności przemysłowej - 

ustawa Prawo własności przemysłowej (dalej: 

p.w.p.). Przedmioty prawa autorskiego 

uregulowane są w ustawie o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych.  

                                                 
128В.Крижна,Варіанти кодифікації законодавства 
у сфері інтелектуальної власності,„Теорія і 
практика інтелектуальної власності”, nr1/2010, 
s. 112. 
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Na Ukrainie, jak wspomniano powyżej, 

zrealizowano dwupoziomowe regulowanie 

przedmiotów własności intelektualnej,  

co oczywiście nie może nie prowokować pytań 

w odniesieniu do przyczyn wprowadzenia 

właśnie takiego, na pierwszy rzut oka z dość 

niezrozumiałego sposobu uporządkowania 

ustawodawstwa, szczegółów wzajemnych 

relacji między normatywnymi aktami 

prawnymi, regulującymi stosunki w zakresie 

ochrony i wykorzystania własności 

intelektualnej. Znaki towarowe, oznaczenia 

geograficzne wynalazki, wzory przemysłowe, 

wszystkie inne przedmioty są częścią składową 

ukraińskiego k.c. ale również uregulowane  

są one odrębnymi ustawami, które nie zawsze 

pozostają w zgodzie się z k.c. Znaki towarowe 

regulowane są na przykład Kodeksem 

cywilnym z dnia 16.01.2003 № 435-IV i ustawą 

„O ochronie praw do znaków towarów i usług”  

z dnia 15.12.1993  № 3689-XII. Co prawda  

w drugiej ustawie zamiast określenia znak 

towarowy («торговельнамарка») użyto 

określenia „znak  towarów i usług” 

(«знакдлятоварівіпослуг»). We wskazanej 

ustawie „O ochronie praw do znaków dla 

towarów i usług", która stanowi 

wyspecjalizowaną regulację, poświęconą 

znakom towarów i usług, nie zawiera ona ani 

jednej normy, która by wskazywała  

na powiązanie tego aktu z ukraińskim 

Kodeksem cywilnym. Można odnieś wrażenie, 

że regulacja ustawowa ignoruje wręcz 

kodyfikację. Zademonstrowana powyżej 

niekonsekwencja terminologiczna: "znak 

towarowy” - „znak dla towarów i usług” -  

to tylko najbardziej zauważalny, pierwszy 

rzucający się w oczy przykład, różnic pomiędzy 

obydwoma tekstami normatywnymi. 

 Taki stan rzeczy nie może nie wywoływać 

uzasadnionej krytyki. Zjawisko opisane 

powyżej jest tłumaczone przede wszystkim 

brakiem dostatecznych prac legislatora 

ukraińskiego nad zachowaniem zgodności norm 

prawa własności intelektualnej, występujących 

w różnych aktach prawa. W rekomendacjach 

przesłuchań parlamentarnych na rok 2007 pod 

tytułem: "Ochrona praw własności intelektu-

alnej: problemy tworzenia i stosowania prawa", 

wskazywano, że ukraińskie ustawy regulujące 

określone elementy praw własności intele-

ktualnej nie zostały doprowadzone do stanu 

zgodności z ukraińskim Kodeksem cywilnym,  

co negatywnie oddziałuje na ochronę praw 

własności intelektualnej.129 

Przytoczony wniosek wydaje się jak najbardziej 

uzasadniony, skoro zgodnie ze sformułowaniem 

z cz. 2 art. 4 Kodeksu cywilnego Ukrainy, 

Kodeks cywilny jest podstawowym aktem 

ustawodawstwa cywilnego Ukrainy, pozostałe 

akty ustawodawstwa cywilnego stosowane  

są z uwzględnieniem jego norm. Dlatego  

w regulowaniu stosunków prywatnych, tak 

majątkowych jak i niemajątkowych, opartych  

na równości wobec prawa, swobodzie 

oświadczeń woli i majątkowej samodzielności 

uczestników tych stosunków przeważający 

                                                 
129Захист прав інтелектуальної власності в 
Україні: проблеми законодавчогозабезпечення та 
правозастосування[w:] Постанова Верховної 
Ради України, Відомості Верховної Ради України. 
– 2007, nr 45. – s. 524. 
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wpływ na przedmioty własności intelektualnej 

powinien mieć właśnie Kodeks cywilny. 

Uregulowanie w Kodeksie cywilnym stosunków 

w zakresie własności intelektualnej było dla 

Ukrainy nowym krokiem. Zawarcie regulacji 

prawa własności intelektualnej w K.C. było 

poprzedzone licznymi dyskusjami dotyczących 

sposobu dokonania tego zespołu posunięć 

legislacyjnych. Kodyfikacja ustawodawstwa 

cywilnego, nad którą prace były prowadzone  

od pierwszych lat niepodległości, przeważyła 

nad koncepcją ucieleśnienia norm prawa 

własności intelektualnej w ramach samodziel-

nej kompleksowej regulacji - „Kodeksu praw 

własności intelektualnej. Projektodawcy 

Kodeksu cywilnego wychodzili z założenia,  

że instytucja praw własności intelektualnej 

stanowi jedną z najważniejszych instytucji 

cywilno-prawnych. Normy regulujące własność 

intelektualną są zatem częścią integralną, 

organicznie powiązaną, z prawem cywilnym. 

Organiczność tego powiązania demonstruje  

N. Kuzniecowa na przykładach unormowań 

dotyczących indywidualizacji producentów 

towarów, które są bezpośrednio związane  

z instytucją osoby prawnej, a także umów,  

z pomocą których realizowany jest obrót 

przedmiotami własności intelektualnej, które 

maja charakter cywilno-prawny, i na które  

w pełnym zakresie rozciąga się działanie zasad 

ogólnych prawa cywilnego.130 

                                                 
130Н.С. Кузнецова,Гражданско-правовые аспекты 
совершенствования законодательства об 
интеллектуальной собственности,[w:] 
„Альманах цивилистики”, nr 2, red. Р. А. 
Майданик, Kijów, 2009, s. 63. 

W rezultacie przeprowadzonej kodyfikacji 

normy, regulujące stosunki w zakresie 

własności intelektualnej, zostały zawarte  

w księdze IV ukraińskiego Kodeksu cywilnego. 

W rozdziale 35 księgi IV umieszczono ogólną 

regulację o prawie własności intelektualnej, 

rozdziały 36-46 regulują stosunki, istniejące  

w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów 

własności intelektualnej. 

Taki sposób kodyfikacji jest dość typowy  

dla krajów postsowieckich. Z najbardziej 

optymalny uznał go rosyjski profesor  

W. Dozorcew, który jeszcze na początku lat 90-

ch wyrażał pogląd, że akt prawny który zawiera 

ogólne regulacji prawa własności intelektualnej, 

powinien zawierać także część szczegółową, 

poświęconą poszczególnym przedmiotom tego 

prawa. Jednakże jest przy tym nieodzowne, 

zdaniem ww. przedstawiciela doktryny, 

funkcjonowanie samodzielnych ustaw dla 

poszczególnych rodzajów przedmiotów prawa 

własności intelektualnej, gdzie wymagane jest 

bardziej szczegółowe i, co najważniejsze - 

kompleksowe, uregulowanie.131 Niezależnie  

od tego, że to podejście poddawane było ostrej 

krytyce w Federacji Rosyjskiej właśnie pod 

wpływem woli zakorzenienia w kodyfikacji 

cywilnej na równi z ogólnymi regulacjami 

prawa własności intelektualnej także szeroko 

potraktowanych praw dotyczących oddzielnych 

                                                 
131Cyt. za А. П. Сергеев К истории новейшей 
кодификации законодательства об 
интеллекутальной собственности в Российской 
Федерации (1995-2006 гг.) [w:] „Белая книга: 
проблемы и история кодификация 
законодательства об интеллектуальной 
собственности”, Сборник документов, 
материалов и научных статей, Moskwa, „Издание 
Совета Федерации”, 2007,s. 229. 
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przedmiotów własności intelektualnej,  

a przygotowane w oparciu o tę wolę projekty 

kodeksu cywilnego nie znalazły wsparcia,132 

to jednak na Ukrainie i w większości krajów 

WNP (należy tu wymienić takie kraje jak: 

Białoruś, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, 

Uzbekistan), idea ta została z powodzeniem 

wcielona w życie. 

Zwracając uwagę na sposób sformułowania 

norm w ukraińskim Kodeksie cywilnym  

w stosunku do tych lub innych przedmiotów 

własności intelektualnej, można dostrzec 

określoną prawidłowość, która wyraża się  

w umieszczeniu tam tyko ogólnych norm 

dotyczących podmiotów prawa własności 

intelektualnej, przedmiotów własności intele-

ktualnej, praw do nich i ich reżimu prawnego. 

Ustawodawca kodeksowy świadomie unikał 

detalizacji uregulować prawnych, przeznaczając 

tę rolę dla ustawodawstwa specjalistycznego, 

do którego często odsyła ukraiński Kodeks 

cywilny. Mówiąc na przykład o znaku 

towarowym, dostrzega się, że w art. 492 

umieszczono jego określenie, art. 493 zawiera 

podmioty praw do znaku towarowego, art. 494-

499 określa reżim prawny tych praw,  

co stanowi „tradycyjny dla prawa cywilnego 

zespół pozycji, które określają główne cechy 

obiektu zasadnicze cechy jego reżimu 

prawnego”133 (Większość wymienionych 

artykułów zawiera blankietowe dyspozycje, 

zgodnie z którymi rozstrzygnięcie tych czy 

innych kwestii regulowania prawnego znaków 

                                                 
132Ibidem, s. 230. 
133В. А. Дозорцев, Интеллектуальные права: 
Понятие. Система. Задачи кодификации, Moskwa: 
„Статут”, 2003, s. 367. 

towarowych pozostawiono ustawie „O ochronie 

praw do znaków towarów i usług”). 

Można zgodzić się z opinią, że jednym  

z głównych zadań kodyfikacji jest stworzenie 

bardziej trwałych, stabilnych norm, które  

z założenia ma cechować długi czas 

funkcjonowania. Efektywność aktu skodyfiko-

wanego w znacznym stopniu zależy od tego,  

czy ustawodawca kodeksowy zdoła uwzględnić 

obiektywne tendencje rozwoju stosunków 

poddanych regulacji w akcie skodyfikowanym, 

czy zdoła ustawodawca kodeksowy uwzględnić 

i ocenić dynamikę tych tendencji.134 Jak widać, 

właśnie w taki sposób można uzasadnić 

wyburzanego podejścia do kodyfikacji kwestii 

dotyczących przedmiotów własności intele-

ktualnej w ukraińskim Kodeksie cywilnym.  

Do kodeksu zostały włączone tylko trwałe, 

stabilne normy, określające zespół stosunków 

prawnych - podstawa, struktura nośna,  

na której opiera się każde prawo.  

Sposób ulokowania w Kodeksie cywilnym norm 

o przedmiotach własności intelektualnej 

pozwala stwierdzić, że zadanie tego aktu 

normatywnego ogranicza się do tworzącego 

podstawy regulowania stosunków dotyczących 

własności intelektualnej, nie jest zaś rolą tych 

regulacji Kodeksu cywilnego zapewnienie 

wszechogarniającej regulacji, jak to ma na 

przykład miejsce w przypadku innych instytucji 

prawa cywilnego (prawo własności, prawo 

spadkowe, itd.). Takie podejście ustawodawcy 

kodeksowego znajduje podstawy w specyfi-

                                                 
134 О. В. Зайчук, Теорія держави і права. 
Академічний курс, Кijów: „Юрінком Інтер”, 2006,s. 
412. 



  Wiedza Prawnicza nr 6/2011 
Strona 54 

 
  

czności stosunków w zakresie własności 

intelektualnej. 

Zrozumiałe jest, że zapewnienie fundamen-

talnej roli tych norm jest nieosiągalne bez 

zaprojektowania odpowiedniego mechanizmu 

prawnego, który dawałby preferencje takim 

normom, stwarzał warunki, przy których inne 

prawne akty normatywne, regulujące  

te stosunki, byłyby przyjmowane i stosowane  

z uwzględnieniem norm Kodeksu cywilnego. 

Mechanizm taki został ulokowany w cz. 2 art. 4 

Kodeksu cywilnego, która określa go jako 

„główny akt ustawodawstwa cywilnego”. Inne 

ukraińskie ustawy, które przynależą  

do prawa cywilnego, są stosowane w zgodzie  

z Konstytucja Ukrainy i Kodeksem cywilnym. 

Jednak dalej ustawodawca kodeksowy wyjaśnia 

sposób realizacji tego założenia, determinu-

jącego swoistość pozycji i rolki Kodeksu 

cywilnego: „jeśli podmiot prawa inicjatywy 

ustawodawczej przedstawił Werchownej 

Radzie Ukrainy (parlament ukraiński) projekt 

ustawy, który reguluje stosunki cywilne inaczej 

niż ten Kodeks, jest on obowiązany przekazać 

jednocześnie projekt ustawy o wprowadzeniu 

zmian do Kodeksu cywilnego Ukrainy. 

Przedstawiony projekt ustawy jest rozpatry-

wany przez Werchowną Radę Ukrainy 

jednocześnie z odpowiadającym mu projektem 

ustawy o wprowadzeniu zmian do Kodeksu 

cywilnego Ukrainy ".135 

                                                 
135 М. А. Федотов, Проблема дифференциации при 
кодификации законодательства об 
интеллекутальной собственности, [w:] „Белая 
книга: проблемы и история кодификация 
законодательства об интеллектуальной 
собственности”, Сборник документов, 

Zdaniem autorów projektu Naukowo-

praktycznego komentarza do Kodeksu 

cywilnego Ukrainy - sędziów Izby Spraw 

Cywilnych Sądu Najwyższego Ukrainy  

to, że ustawodawca kodeksowy nazywa Kodeks 

cywilny podstawowym aktem ustawodawstwa 

cywilnego Ukrainy, nie oznacza, że ustawa, 

która odmiennie od Kodeksu cywilnego 

reguluje stosunki cywilnoprawne, nie powinna 

być stosowana. Kodeks nie został obdarzony 

mocą obowiązywania wyższą, dominującą nad 

innymi ustawami, poza tym, że przywołany  

w samym tym Kodeksie cywilnym mechanizm 

rozwiązania konfliktu obowiązywania prawa 

pomiędzy kodeksem a innymi ustawami 

stanowi jedyny dostępny zespół instrumentów 

prawnych, jakimi Kodeks cywilny dysponuje dla 

przezwyciężenie konfliktu obowiązywania  

z innymi ustawami regulującymi stosunki 

cywilnoprawne.136 Z tym stwierdzeniem, jak się 

wydaje, nie można się raczej nie zgodzić. 

Niezależnie od tego, że kodeks cywilny, statuuje 

zaledwie najbardziej istotne kwestie dotyczące 

przedmiotów własności intelektualnej, unikając 

ich szczegółowego regulowania, co powinno  

w pierwszej kolejności wywoływać trudności, 

problem jego relacji w stosunku do ustaw 

specjalistycznych nadal istnieje, zachowując 

znaczną aktualność. Jednym z głównych 

problemów w sferze własności intelektualnej 

jest konkurencja pomiędzy Kodeksem 

cywilnym i nieskodyfikowanymi ustawami, 

                                                                             
материалов и научных статей, М.: Издание 
Совета Федерации, 2007, s. 280. 
136А. Г. Ярема та інші, Науково-практичний 
коментар до цивільного законодавства України, 
Vol.1. – Кijów.: „А.С.К.” 2004, s. 62. 
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która to konkurencja w praktyce nie zawsze jest 

rozstrzygana właśnie na korzyść Kodeksu 

cywilnego. Jednakże, występujące niedosko-

nałości nie mogą stanowić zaprzeczenia 

potrzeby funkcjonowania w ukraińskim prawie, 

na równi kodeksu ustawodawstwa 

wyspecjalizowanego, regulującego stosunki  

w obszarze własności intelektualnej, która  

to potrzeba istnieje i daje się uzasadnić kilkoma 

czynnikami. 

Przede wszystkim, należy wskazać komple-

ksowy (łac. Complexus, dosłownie: „powią-

zanie”) charakter własności intelektualnej,  

w którego regulowaniu występują zarówno 

normy prawa publicznego, jak i prawa 

prywatnego. 

Rejestracja, będąc procedurą administracyjno-

prawną, właściwość organów, które jej 

dokonują, tryb do tego przewidziany, 

regulowane są normami publicznego a nie 

prywatnego prawa. Normy te zawierają się  

w ustawie „O ochronie praw do znaków 

towarów i usług”. Stosunki dotyczące znaku 

towarowego (znaku towarów i usług) pozostały 

wiec podzielone ze względu na różne sposoby 

ich regulowania, co w konsekwencji warunkuje 

określone trudności systematyzacji norm 

regulujących je w obrębie ujednoliconego aktu - 

Kodeksu cywilnego. Z drugiej strony, można 

dostrzec, że Kodeks cywilny nie reguluje takich 

typowo prywatno-prawnych stosunków,  

jak np. sposoby wykorzystania znaku towaro-

wego i jego cechy szczególne, co czyni ustawa 

„O ochronie praw do znaków towarów i usług”. 

Jak wskazujeМ. Fiedotow, ustawodawstwu 

regulującemu własność intelektualną, należy 

przypisać cechę określonej dyferencjacji. 

Zdaniem tego autora, jest ona uwarunkowana 

dwoma kryteriami: przynależnością norm  

do gałęzi prawa i poziomem detalizacji 

(szczegółowości). Nieodzowność detalizacji 

stosunków cywilnoprawnych w odniesieniu  

do przedmiotów własności intelektualnej  

i jej odzwierciedlenie w wyspecjalizowanych 

ustawach, nie zaś w Kodeksie, autor tłumaczy 

tym, że w akcie skodyfikowanym nie może być 

przewidziany taki poziom konkretności i tak 

pełne uregulowanie, jakie stanowi cechę 

charakterystyczną innej, niekodyfikowanej 

ustawy. Własność intelektualna odnosi się  

do sfery podlegającej dynamicznym, 

gwałtownym zmianom; pojawienie się nowych 

przedmiotów prawa własności intelektualnej 

uwarunkuje wprowadzenie zmian do Kodeksu 

cywilnego, a ponieważ ten ostatni przedstawia 

sobą wewnętrznie spójny, zrównoważony  

i znacznie powiązany system, obejmuje część 

ogólną i szczegółową, to takie działania 

legislacyjne pociągną za sobą zmiany w innych 

artykułach kodeksu cywilnego co będzie 

oddziaływać znacznie na cały system137. 

Natomiast wprowadzanie zmian do ustaw, 

które znajdują się w hierarchii prawa cywilnego 

niżej niż Kodeks cywilny, nie wywołuje takich 

problemów.138 

                                                 
137 М. А. Федотов, Проблема дифференциации …, s. 
273 [w]: „Белая книга: проблемы и история 
кодификация законодательства об 
интеллектуальной собственности”, „Сборник 
документов, материалов и научных статей”, red. 
В. Н. Лопатин, Мoskwa, „Издание Совета 
Федерации”, 2007. 
138 O hierarchii autor mówi w kontekście 
prawotwórczym a nie w kontekście stosowania 
prawa. Jak wskazano już wcześniej w tym tekście, 
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Poza tym, nieodłączną częścią ustawodawstwa 

cywilnego jest to, że, tworzy się je jako 

dwupłaszczyznową, dwupoziomową strukturę. 

Uwzględniając obszerność i zróżnicowanie 

materii, nie było możliwe jego ukształtowanie 

na jednopoziomowej podstawie, jeśli pod 

uwagę brana jest kodyfikacja a nie tylko 

inkorporacja materii prawnej z innych ustaw  

do jednego obszernego aktu. Dotyczy to także 

norm prawa własności intelektualnej. 

Podsumowując, zauważyć należy, że taki 

sposób kodyfikacji w odniesieniu do znaków 

towarowych na Ukrainie na płaszczyźnie 

praktyki ocenić można pozytywnie. 

Uwzględniając, że Ukraina musi, i nadal będzie 

musiała dostosowywać swe ustawodawstwo  

do norm prawa UE, usytuowanie w kodeksie 

tylko norm systemowych, fundamentalnych 

uregulowań, przy jednoczesnym funkcjono-

waniu ustaw szczegółowych, regulujących 

problematykę przedmiotów własności 

intelektualnej znacznie bardziej szczegółowo, 

uczyni właśnie je, a nie, stabilny w założeniu 

Kodeks, obiektem dalszych zmian. 

W Rzeczypospolitej Polskiej sytuacja 

przedstawi się nieco inaczej. P.w.p. jest 

kompleksowym normatywnym aktem 

prawnym. Regulowanie prawne tej proble-

matyki nietypowych dla cywilistyki stosunków 

aktami kompleksowymi można nazwać swego 

rodzaju tradycji w krajach znajdujących się 

kręgu oddziaływania zachodnioeuropejskiej 

                                                                             
jeśli jakiś będący w przygotowaniu akt prawny 
reguluje stosunki cywilno-prawne odmiennie  
od ukraińskiego Kodeksu cywilnego, to akt taki może 
być przyjęty tylko wraz z wprowadzeniem 
odpowiednich zmian do kodeksu cywilnego 
(równolegle z przyjęciem nowej ustawy).  

kultury prawnej. Jest to związane  

z występowaniem i rozwojem w tych krajach 

tzw. dualizmu prawa prywatnego, który 

wyrażał się w Europie połowie epoki 

średniowiecza ukształtowaniem się szczegól-

nego kupieckiego prawa (prawa handlowego), 

które regulowało relacje między członkami 

gildii kupieckich. Prawo handlowe, które 

funkcjonowało równolegle do prawa cywilnego, 

w odróżnieniu od tego ostatniego (które było 

raczej sformalizowane) lepiej dostosowywało 

się do potrzeb czasu, nie charakteryzowało się 

formalizmem, co pozwalało mu szybko podążać 

za zmianami w stosunkach gospodarczych 

społeczeństw. W odniesieniu do norm prawa 

cywilnego, normy prawa kupieckiego 

(handlowego) stosowane były jako normy 

szczegółowe, wyspecjalizowane, gdy tymcza-

sem unormowania kodeksu cywilnego 

znajdowały zastosowania w odniesieniu  

do kwestii bardziej ogólnych.139 

Powstała sytuacja, w której w krajach dualizmu 

prawa prywatnego do prawa cywilnego 

zaliczano unormowania prawa osobowego, 

rzeczowe, zobowiązaniowego, rodzinnego  

i spadkowego Do prawa handlowego 

odnoszono prawny status spółek, porozumienia 

handlowe, regulacje kredytowe, stosunki 

ubezpieczeniowe, prawo morskie i prawo 

własności przemysłowej. W dalszej perspe-

ktywie, na podstawie tego dualizmu 

następowało pojawianie się i wzrastanie 

nowych gałęzi prawa. Z prawa handlowego 

                                                 
139М.И. 
Кулагин,Избранныетруды(seria:„Классикароссий
скойцивилистики”), 1997, - s. 199. 
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wyrosło, w szczególności, prawo własności 

intelektualnej, które wyodrębniło się w postaci 

oddzielnych aktów ustawowych. 

Dlatego też regulacja stosunków własności 

intelektualnej, w tym własności przemysłowej 

w całości odrębnymi aktami normatywnymi,  

z pominięciem kodeksu cywilnego charakte-

rystyczne jest dla wielu spośród tych państw.  

Z historycznego punktu widzenia kwestie 

ochrony własności intelektualnej nigdy nie 

stanowiły części kodeksu cywilnego  

w większości państw europejskich. We współ-

czesnym ustawodawstwie tych państw prefe-

ruje się regulowanie tych kwestii odrębnymi 

wyspecjalizowanymi ustawami, w miejsce  

ich szczegółowego unormowania w przepisach 

kodeksu cywilnego. We Francji jeszcze w roku 

1992 przyjęty został kodeks własności 

intelektualnej. Zrezygnowano z wprowadzenia 

regulacji własności intelektualnej do nowego 

Kodeksu cywilnego Holandii, pomimo  

na obszernej dyskusji na ten temat.140 

Tą samą drogą poszła Polska, której Kodeks 

cywilny, funkcjonujący z odpowiednimi 

zmianami i uzupełnieniami od roku 1964, nie 

reguluje bezpośrednio stosunków w zakresie 

własności intelektualnej. Z jednej strony można 

to wyjaśnić wstąpieniem Polski do UE, w której 

rozpowszechnione jest praktyka regulowania 

szeregu stosunków prywatno-prawnych, 

zwykle majątkowych, oddzielnymi aktami 

prawnymi, а p.w.p. na przykład było przyjęte 

właśnie w procesie integracji. Z drugiej strony, 

                                                 
140С. Г. Гордієнко, Забезпечення інтересів України 
в сфері захисту інтелектуальної власності: 
нормативно–правовое регулювання, Kijów, 2008, 
s. 142. 

także dla samego krajowego polskiego systemu 

prawa przez pewien czas charakterystyczny był 

dualizm prawa prywatnego, przed przyjęciem 

Kodeksu cywilnego funkcjonował jeszcze 

Kodeks handlowy. Pozostawiło to określony 

ślad na cechach polskich kodeksów. 

Przezwyciężenie konfliktów pomiędzy tymi 

kodeksami i pomiędzy nimi (każdym z nich)  

a rozproszonym ustawodawstwem specjalisty-

cznym funkcjonującym w ramach tych gałęzi 

prawa jest w Polsce osiągane wyłącznie  

w oparciu o ogólne zasady teorii prawa o akcie 

ogólnym i szczególnym. Jak trafnie zauważył  

А. A. Bogustow, kodeksy w Polsce, z punktu 

widzenia ich mocy obowiązującej nie posiadają 

żadnej szczególnej pozycji odmiennej od innych 

ustaw, co pozwala w szerokim zakresie 

korzystać z możliwości regulowania stosunków 

majątkowych przy użyciu aktów prawnych nie 

kodeksowych.141 

Analiza norm polskiego Kodeksu cywilnego 

prowadzi do wniosku, że w odróżnieniu  

od ukraińskiego Kodeksu cywilnego, nie 

zawiera on w swej treści postanowień 

określających jego relacje z niekodyfikowanymi 

aktami ustawowymi, które także regulują 

stosunki prywatno-prawne. Wprowadzenie 

pojęcia „ustawodawstwa cywilnego” do termi-

nologii ukraińskiego Kodeksu cywilnego było 

próbą ustanowienia systemu powiązanych 

wzajemnie nieskodyfikowanych ustaw, które 

również regulują stosunki cywilne, 

                                                 
141А. А. Богустов, К вопросу о ситеме частого 
права Польши, [w:] „Ученые записки 
Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского” seria:„Юридические науки”, 
Vol 22 (61). nr 1/2009, s. 291. 
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z ukraińskim Kodeksem cywilnym, innymi 

słowy skorelować system ustawodawstwa 

cywilnego z systemem prawa cywilnego.  

W Polsce, niezależnie od tego, że stosunki 

własności intelektualnej są powszechnie  

w literaturze nazywane cywilno-prawnymi, 

jednak pomiędzy p.w.p. i K.C. nie występuje 

taka więź, która łączy ukraiński Kodeks cywilny  

i na przykład ustawę „O ochronie praw  

do znaków towarów i usług”, przewidzianej  

w art. 4 ukraińskiego Kodeksu cywilnego.  

W Polsce dopuszczalne jest tylko subsydiarne 

stosowanie przepisów normujących ogóle 

zasady z Kodeksu cywilnego do stosunków 

dotyczących przedmiotów własności intelektu-

alnej, które regulowane są p.w.p albo ustawą  

o prawie autorskim,i prawach pokrewnych 

co po raz kolejny eksponuje cechę charakte-

rystyczną dualizmu prawa prywatnego, o czym 

była mowa wcześniej. System ustawodawstwa 

Ukrainy i Polski o ochronie własności 

intelektualnej jest odmienny. U podstaw  

ich włączenia w obręb tych czy innych aktów 

prawa krajowego leżą odmienne przesłanki. 

Ustawodawca polski podążył drogą trady-

cyjnego dla państw europejskich regulowania 

aktami ustawowymi wyspecjalizowanymi, 

"ustawami intelektualnymi", z pominięciem 

Kodeksu cywilnego. Ustawodawca ukraiński, 

chociaż, w odróżnieniu od praktyki przyjętej  

w sąsiedniej Rosji zachował wyspecjalizowane 

ustawodawstwo, to jednak  uznał priorytet 

Kodeksu cywilnego w regulacji stosunków  

z zakresu własności intelektualnej. 
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Problem przymusowego leczenia psychiatrycznego w świetle 

obowiązujących regulacji i orzecznictwa 

 

Monika Paczyńska, Bartosz Adamus 

 

 

Artykuł przedstawia problematykę 

przymusowego leczenia osoby określonej  

w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego. Autorzy uwzględniają obowią-

zujące przepisy prawa, praktykę sądową, 

orzecznictwo i zagadnienia opiniowania 

sądowo – psychiatrycznego.  

 

The article presents problems  

of involuntary treatment of the person referred 

to in Article 24, paragraph 1 of the Law  

on mental health. The authors take into account 

the applicable law, jurisprudence, law and 

forensic psychiatrics sues. 

 

Przymusowe leczenie osoby, wbrew jej 

woli stanowi wyjątek i wynika z konieczności 

pogodzenia dwóch przeciwstawnych interesów. 

Są nimi z jednej strony konstytucyjne 

gwarancje – prawo każdego człowieka  

do samostanowienia142 o sobie oraz z drugiej 

strony, konieczność zadecydowania za kogoś, 

kto nie może postąpić właściwie, przez  

                                                 
142 Jego źródłem jest art. 31 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. ((Dz. 
U. z dnia 16 lipca 1997 r.). Z kolei art. 41 Konstytucji 
RP i inne akty o randze międzynarodowej, jak 
choćby art. 9 Międzynarodowego Paktu Praw 
Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r., 
art. 5 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r. 
gwarantują każdemu człowiekowi nietykalność 
i wolność osobistą.    

co stwarza zagrożenia nie tylko dla siebie, ale  

i otoczenia, w którym się znajduje143. Omawiane 

zagadnienie dotyczy nierzadkich w praktyce 

przypadków, stanowiących przedmiot postępo-

wania w wydziałach rodzinnych i nieletnich 

sądów rejonowych, gdy chodzi o badanie 

zasadności stosowania tego środka. Środkiem 

tym jest przymusowa obserwacja w szpitalu 

psychiatrycznym144 (a więc nie tylko wobec 

osób chorych psychicznie), z którą wiąże się 

brak zgody pacjenta i niejednokrotnie 

możliwość stosowania wobec niego przymusu 

bezpośredniego. Kwestie te niewątpliwie leżą  

w sferze zainteresowań nie tylko prawników, 

legislatorów, ale także środowiska lekarskiego, 

w szczególności lekarzy psychiatrów145. 

                                                 
143B. Broniewicz, Przymusowe leczenie w prawie 
polskim, strona internetowa http://www.prawa-
czlowieka.edu.pl/index.php?dok=f333160e6b20ba3
7686da89bbe5fab728a7d3d24d3, stan strony 
na dzień 1 sierpnia 2012 r. 
144Instytucję przymusowej obserwacji reguluje art. 
24 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 
231, poz. 1375) oraz uszczegóławiające jej 
postanowienia przepisy rozporządzeń 
wykonawczych). Test ustawy poprzedza preambuła, 
mająca szczególne znaczenie przy wykładni jej 
przepisów. Ustawa to pierwszy w Polsce akt prawny 
rangi ustawowej dotyczący tej delikatnej  
i kontrowersyjnej zarazem tematyki. Zwana dalej 
u.o.z.p. 
145Zob. I. Kupś, J. Pełka-Wysiecka, J. Samochowiec, 
Przymus bezpośredni – realizacja założeń Ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego wobec pacjenta 
zachowującego się agresywnie w wybranych 
placówkach służby zdrowia w województwie 
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Stworzenie skutecznych procedur leczniczych 

nie naruszających godności i podmiotowości 

każdego pacjenta, wymaga wspólnego oraz 

zintegrowanego działania specjalistów 

medycznych, władz państwowych i instytucji  

do tego powołanych. Warunkiem sine qua non 

powodzenia takiej współpracy będzie istnienie 

czytelnych procedur i przepisów prawa, jasno 

określających złożoność funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia psychicznego146.  

Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym 

dotyczy osoby, której zachowanie wskazuje  

na to, że z powodu zaburzeń psychicznych 

zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo życiu  

lub zdrowiu innych osób (np. dopuszcza się 

zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu 

własnemu lub innej osoby albo zamachu 

przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 

albo gdy w sposób gwałtowny niszczy  

lub uszkadza przedmioty znajdujące się w jej 

otoczeniu lub też poważnie uniemożliwia jego 

funkcjonowanie). Co więcej, zachodzić muszą 

wątpliwości czy osoba ta jest chora psychicznie 

i może być przyjęta bez zgody art. 22 u.o.z.p.  

do szpitala, w celu wyjaśnienia tych 

wątpliwości (art. 24 u.o.z.p.). Te dwa elementy 

są konieczne, by powstała przesłanka poddania 

takiej osoby badaniu psychiatrycznemu 

również bez jej zgody, a gdy chodzi o osobę 

małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie 

– także bez zgody jej przedstawiciela 

                                                                             
zachodniopomorskim, „Via Medica” 3/2007 (tom 4), 
s. 87-96. 
146T. B. Kulik, J. Pacian, A. Pacian, H. Skórzyńska, 
K. Kowalczyk, B. Szponar, R. Krzyszycha, Prawa osób 
chorych psychicznie w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych, „ProblHigEpidemiol” 91 
(3)/2010, s. 372. 

ustawowego. Obserwacja w warunkach 

hospitalizacji, służyć ma definitywnemu 

postawieniu diagnozy medycznej w przedmio-

cie występowania choroby psychicznej lub jej 

wykluczeniu. W tym pierwszym przypadku, 

zachodzić będzie podstawa do „zatrzymania”  

i leczenia bez zgody w szpitalu psychia-

trycznym147. Decyzję o tym podejmuje lekarz, 

po osobistym zbadaniu pacjenta i zasięgnięciu 

w miarę możliwości opinii drugiego lekarza 

psychiatry albo psychologa. Przy czym, 

obowiązkiem lekarza jest wyjaśnienie przyczy-

ny przyjęcia do szpitala i poinformowanie  

o przysługujących prawach (art. 23 ust. 2 i 3 

u.o.z.p.). Uzyskanie przez pacjenta wyczerpu-

jących informacji na temat swojego zdrowia 

psychicznego, w tym postawienia diagnozy  

i wskazania jednostki chorobowej, może 

przyczynić się w niedalekiej przyszłości  

do dobrowolnego wyrażenia zgody na przyjęcie 

do szpitala psychiatrycznego oraz podjęcie 

leczenia.  Przyjęcie do szpitala osoby o której 

mowa w art. 24 pkt 1 u.o.z.p., wymaga 

zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza 

kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin  

od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala 

zawiadamia o tym fakcie sąd opiekuńczy 

miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin  

od chwili przyjęcia.  

Odsetek spraw, jakie dotyczą 

umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym 

osoby wskazanej w art. 24 ust. 1 u.o.z.p. 

świadczy, że nie mamy do czynienia  

                                                 
147J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, LexisNexis, wyd. 3, Warszawa 2012, 
s. 243.  
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z jednostkowymi przypadkami. Na podstawie 

danych statystycznych148można stwierdzić,  

że wpływ tych spraw do sądów rejonowych 

okręgu łódzkiego za lata 2008 – 2011 jest 

zróżnicowany i nie ma tendencji wzrostowej. 

W tym miejscu należy wskazać, że „osoba  

z zaburzeniami psychicznymi” i osoba o której 

mowa w art. 24 u.o.z.p. nie są pojęciami 

tożsamymi149. Ustawa w art. 3 zawiera  

tzw. słowniczek, który w pkt. 1 pojęcie osoby  

z zaburzeniami psychicznymi odnosi do osoby: 

chorej psychicznie (wskazującej zaburzenia 

psychotyczne), upośledzonej umysłowo, 

wskazującej na inne zakłócenia czynności 

psychicznych, które zgodnie ze stanem  

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń 

zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym 

lub społecznym.  Gdyby osoba, o której stanowi 

art. 24 ust. 1 u.o.z.p., miała być osobą  

z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu  

art. 3 pkt. 1 u.o.z.p. - bez znaczenia byłoby 

rozróżnienie przyjęcia do szpitala osoby chorej 

psychicznie (w sytuacjach określonych w art. 23 

u.o.z.p.). Natomiast art. 24 ust. 1 u.o.z.p. 

                                                 
148Dane statystyczne sporządzone przez Zespół  
ds. Analiz i Organizacji Sądu Okręgowego w Łodzi  
na podstawie sprawozdania statystycznego S16.  
149SN w postanowieniu z 3 października 2008 r. 
(I CSK 131/08, Lex Polonica nr 2130807) 
wprowadził to rozróżnienie.  

expressis verbis wskazuje, że przyjęcie  

do placówki medycznej, wymienionej osoby 

następuje w celu wyjaśnienia wątpliwości,  

czy jest ona chora psychicznie. Może się 

bowiem okazać, iż dotychczasowe zachowanie, 

dające podstawy do przypuszczeń o wystą-

pieniu jednostki chorobowej - są nietrafne  

i okoliczności te miały charakter przemijający. 

Jeżeli dana osoba pozostaje w stosunku pracy, 

to oczywistym jest, że sam fakt przebywania  

w charakterze pacjenta w placówce szpitalnej 

oznacza fizyczną niemożność (niezdolność) 

takiej osoby do wykonywania w tym okresie 

jakiejkolwiek pracy150. 

 Intencją ustawodawcy było nie tylko 

zapewnienie ochrony praw i poszanowania 

wolności osób chorych psychicznie. Źródeł 

wzmożonej ochrony, należy także upatrywać  

w stwierdzeniu, że zdrowie psychiczne jest 

fundamentalnym dobrem osobistym151.  

W judykaturze Sądu Najwyższego zarysował się 

pogląd, że wolności i swoboda jednostki  

w pewnych ustawowych wypadkach, ustępo-

wać mają miejsca innym dobrom chronionym – 

życiu i zdrowiu. Podobnie jak zdrowie 

psychiczne stanowią one dobra osobiste, 

                                                 
150Zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim  
z 20 listopada 2008 r., II SA/Go 669/08, Lex Polonica 
2090280. 
151J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, LexisNexis, wyd. 3, Warszawa 2012, 
s. 14.  
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podlegające szczególnej ochronie. W konse-

kwencji nie dziwi teza, że bezpodstawne 

przypisanie komuś choroby psychicznej może 

być co do zasady uznane za godzące w dobra 

osobiste152. Fakt istnienia u danej osoby 

choroby psychicznej powinien być bezsporny. 

Samo zachowanie gwałtowne czy zagrażające – 

samo w sobie nie jest chorobą psychiczną153.  

Pobyt osoby na przymusowej obserwacji 

nie może trwać dłużej niż 10 dni. Tekst 

pierwotny przedmiotowej ustawy przewidywał 

maksymalnie 7 dniowy termin154. Z aspektem 

stosowania przepisu, w kontekście terminu 

trwania obserwacji, związany jest poruszony  

w literaturze problem. Mianowicie, zwraca się 

uwagę na fakt pominięcia w u.o.z.p,. kwestii 

stanu psychicznego osoby po 10 dniowej 

obserwacji. Zdaniem Z. Falickiego i W. Rutkie-

wicza, stan ten nie ma wpływu na decyzję  

o wypisaniu pacjenta. Nie trudno wyobrazić 

sobie sytuację, że pacjent w momencie wypisu, 

nadal zagrażać będzie swemu życiu, czy 

zdrowiu i życiu innych. W tej sytuacji lekarzowi 

będzie można postawić zarzut z art. 160 k.k.155 

W celu uniknięcia oskarżenia, ci sami autorzy 

proponują powołanie się na stan wyższej 

konieczności (art. 26 k.k.).  

                                                 
152Zob. wyrok SA w Warszawie z 22 kwietnia 2005 r., 
I ACa 992/04, Legalis.  
153T. M. Brown, A. I. F. Scott, I. M. Pollen, Stany nagłe 
w psychiatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 1994, 
s. 51.   
154Art. 24 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 31 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997.113.731) 
zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 26 
października 1997 r. 
155Kwalifikowanym typem przestępstwa jest 
narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
osoby, wobec której sprawca ma szczególny 
obowiązek opieki. 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

nie wskazuje bezpośrednio na tryb zaskarżania 

postanowienia o umieszczeniu w szpitalu 

psychiatrycznym, a więc odsyła do przepisów 

postępowania cywilnego. W konsekwencji, 

weryfikacja zasadności umieszczenia w szpitalu 

psychiatrycznym osoby określonej w art. 24  

ust. 1 u.o.z.p. następuje w postępowaniu przed 

sądem opiekuńczym. W toku postępowania, sąd 

sprawdza wyłącznie zasadność tego umieszczę-

nia, badając przesłanki ustawowe i wydając  

w tym przedmiocie postanowienie. 

Jak już wskazano powyżej, do szpitala 

psychiatrycznego, na przymusowe leczenie 

można skierować osobę która, między innymi,  

z powodu zaburzeń psychicznych może 

zagrażać bezpośrednio własnemu życiu, albo 

życiu i zdrowiu innych osób. Nie mniej, pojęcie 

zaburzenia psychicznego nie jest jednoznaczne, 

a obecnie wręcz uzależnione od przyjętych 

norm kulturowych.156Nazewnictwo zjawisk 

klinicznych z zakresu zdrowia psychicznego  

i jego zaburzeń, stosowane w psychiatrii 

(nazwy objawów psychopatologicznych, 

zespołów, zaburzeń, chorób) stanowi w dużym 

stopniu odzwierciedlenie poglądów społeczeń-

stwa na zaburzenia psychiczne, a także wyzna-

cza granice pomiędzy normą a patologią.157 

W związku z tym, zrozumiałe jest, że to co  

w społeczeństwach zachodnich uchodzi  

za przejaw nienormalności, w innych kulturach 

                                                 
156K. Eichstaedt, P. Gałecki, A. Depko, Metodyka pracy 
biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w 
sprawach karnych, Warszawa 2012, s. 176. 
157S. Pużyński, Choroba psychiczna – problemy z 
definicją oraz miejscem w diagnostyce i regulacjach 
prawnych, „Psychiatria Polska” 3/2007 (tom XLI), 
s. 299. 
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może być cechą normalną. Granica pomiędzy 

tzw. normą psychiczną a patologią 

(anormalnością), może być nieostra, płynna, 

uwarunkowana czynnikami społeczno-kulturo-

wymi. Ma ona swoje odbicie w terminologii 

zaburzeń psychicznych i ich klasyfikacji, które 

podlegają zmianom, nie tylko w związku  

z postępem wiedzy o funkcjach mózgu, naturze 

procesów psychologicznych, przyczynach  

i przejawach klinicznych zaburzeń tych funkcji  

i procesów, ale również w zależności  

od obowiązujących lub modnych poglądów 

filozoficznych, niekiedy sytuacji polity-

cznej.158W ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego nie zamieszczono definicji 

„choroby psychicznej”, chociaż termin ten 

występuje w tekście ustawy wielokrotnie.  

Na podstawie definicji wskazanej 

powyżej, można jedynie pośrednio wnosić,  

że osoba chora psychicznie, to osoba u której 

występują objawy psychotyczne. Natomiast 

choroba psychiczna, to zaburzenie, w którym 

występują tylko objawy psychotyczne,  

w związku z czym definicja ta może być 

przedmiotem różnorodnych spekulacji oraz 

interpretacji. Nie ulega bowiem wątpliwości,  

że kryterium obecności objawów psychoty-

cznych nie wyczerpuje definicji choroby 

psychicznej.159 

Pomimo przeprowadzonego badania  

w trybie art. 21 u.o.z.p. przez lekarza psychiatrę, 

a w razie niemożności przeprowadzenia takiego 

badania lekarza innej specjalności (art. 21  

pkt 2), niewątpliwie ustalenie stanu 

                                                 
158 S. Pużyński, Choroba psychiczna …, s. 300. 
159 Ibidem, S. Pużyński, Choroba psychiczna …, s. 306. 

psychicznego osoby, która zgodnie z art. 24 

u.o.z.p. ma zostać umieszczona w szpitalu 

psychiatrycznym wymaga wiadomości specjal-

nych. Wiadomości specjalne wykraczają poza 

zasób wiedzy posiadany przez przeciętnego 

człowieka, z czym właśnie łączy się konieczność 

powołania biegłego w trybie art. 278 § 1 k.p.c. 

Do wiadomości specjalnych nie należą 

wiadomości, dostępne dla dorosłego człowieka 

z odpowiednim doświadczeniem życiowym, 

wykształceniem i zasobie wiedzy ogólnej.  

Jeżeli dla rozstrzygnięcia sprawy wymagane  

są wiadomości specjalne, to nawet wtedy, gdy 

sąd je posiada, zasięga się opinii biegłego  

lub biegłych. Dodatkowy warunek powołania 

biegłego wymaga,  aby te wiadomości specjalne 

miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 

sprawy. Odnosząc się do kwestii powołania 

biegłego, należy zwrócić uwagę, że w każdym 

wypadku sąd opiekuńczy ustanawiając biegłego 

musi wskazać go z imienia i nazwiska.   

Kodeks postępowania cywilnego stawia 

opiniowaniu przez biegłych skromne 

wymagania. Przykładowo, zgodnie z art. 278 § 3 

k.p.c. sąd stwierdzi, czy opinia ma być 

sporządzona ustnie, czy na piśmie. Natomiast 

art. 285 § 1 wskazuje, że opinia powinna 

zawierać uzasadnienie.160Ratio legis art. 285 § 1 

k.p.c. jest takie, że sądowi musi być 

przedstawiony ogół metodyki przeprowadzo-

nych badań oraz ich wyników, jak i opis 

zaburzenia psychicznego, mające wpływ  

na zachowanie, wywołujące obawę o zagrożenie 

                                                 
160D. Hajdukiewicz – Struktura opinii sądowo – 
psychiatrycznych w sprawach karnych i cywilnych, 
„Postępy Psychiatrii i Neurologii” 3/2005 (tom 14), 
s. 245.  
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życia osoby badanej, lub życia i zdrowia innych 

osób.  

Sam przedmiot opiniowania sądowo – 

psychiatrycznego jest wyraźny. Odwołując się 

tylko do brzmienia art. 24 u.o.z.p. stwierdzić 

należy, że biegły bada stan zdrowia 

psychicznego osoby, rozważając problematykę, 

czy niepoddanie jej przymusowemu leczeniu 

psychiatrycznemu będzie niosło za sobą 

konsekwencje dla życia pacjenta lub życia  

i zdrowia innych osób. Kodeks postępowania 

cywilnego w art. 278 § 1 wskazuje, że to sąd 

podejmuje ostateczną decyzję, o tym czy  

do opiniowania powoła jednego, czy więcej 

biegłych. 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

nie precyzuje jak należy badać stan zdrowia 

psychicznego pacjenta. Nie może jednak  

to dziwić, ponieważ podjęcie decyzji o zastoso-

wanej metodzie badania, wymaga każdorazowo 

specjalnych wiadomości i dostosowania  

ich do konkretnego pacjenta.161 W tym 

względzie, zasadnicze znaczenie mają przecież 

specjalistyczne kwalifikacje biegłego. Wydaje 

się jednak, że sąd ma możliwość zasugerowania 

przeprowadzenia określonych badań lub 

wykorzystanie odpowiednich metod badaw-

czych.162Opinia sądowo – psychiatryczna 

wydawana jest na użytek postępowania 

sądowego, celem ustalania stanu zdrowia 

                                                 
161L. K. Paprzycki, Podstawowe zasady opiniowania 
sądowo – psychiatrycznego co do poczytalności 
oskarżonego i zdolności jego uczestnictwa  
w postępowaniu karnym – zagadnienia prawne, 
„Prokuratura i Prawo” 9/1996, s. 114. 
162Z. Doda, Dowód z opinii biegłych psychiatrów  
w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 
6/1995.  

psychicznego konkretnej osoby, wobec której 

toczy się postępowanie.  

W piśmiennictwie sądowo – 

psychiatrycznym ukazało się wiele prac 

przedstawiających niezadowalający poziom 

opiniowania w Polsce. Poziom ten nie dotyczy 

tylko opiniowania w zakresie spraw opiekuń-

czych, ale także cywilnych, rodzinnych, a przede 

wszystkim karnych.163 Kodeks postępowania 

cywilnego nie zawiera unormowania, poza  

art. 285 § 1, informacji jak powinna być 

skonstruowana opinia biegłego. Jednak 

piśmiennictwo i orzecznictwo wypracowało 

taką strukturę. Każda opinia powinna składać 

się z:164 

1. Wstępu; 

2. Sprawozdania; 

3. Omówienia; 

4. Wniosków.  

We wstępie powinny być zawarte takie 

informacje, jak dokładne oznaczenie biegłego 

sporządzającego opinię, oznaczenie specjal-

ności biegłego, miejsce i data sporządzenia 

opinii oraz dokładne oznaczenie sądu  

i sygnatury akt, w których znajduje się 

postanowienie o powołaniu go na biegłego. 

Ponadto powinny być zawarte informacje  

o imieniu i nazwisku badanego, data 

przeprowadzonego badania oraz jakie zadania 

zostały zlecone biegłemu przez sąd. W tym 

miejscu należy zwrócić uwagę, że niedopu-

szczalne jest, aby ta sama opinia biegłego 

została wykorzystana w więcej niż jednej 

                                                 
163D. Hajdukiewicz, Struktura opinii sądowo – 
psychiatrycznych …, s. 246. 
164Ibidem, D. Hajdukiewicz, Struktura opinii sądowo 
– psychiatrycznych …, s. 247. 
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sprawie, chyba że zostały one połączone  

do wspólnego rozpoznania lub stanowią dowód 

pośredni w trybie art. 244 § 1 kpc.  

Sprawozdanie z przebiegu prowadzo-

nych czynności i spostrzeżenia powinny 

zawierać m.in. wyciąg akt sądowych 

udostępnionych biegłemu. Ma to na celu 

zaznajomienie biegłego z okolicznościami 

skierowania osoby na przymusowe leczenie 

psychiatryczne, a następnie podanie ich  

w części sprawozdawczej jako istotnych 

okoliczności, mających wpływ na ogół sprawy. 

W dalszej części biegły z zakresu psychiatrii 

zawiera informacje o przebiegu badania.  

W skład sprawozdania z przebiegu badania 

wchodzi m.in. wywiad od rodziny o przebiegu 

rozwoju psychicznego badanego, dokumentacja 

lekarska, która nie została zawarta w aktach 

sprawy, opis zachowania pacjenta w trakcie 

badania, cytowanie wypowiedzi urojonych. 

Bardzo ważnym elementem tej części jest 

wywiad przeprowadzony z badanym, 

zawierający najistotniejsze elementy z jego 

biografii i wywiad chorobowy. Ostatnią częścią 

sprawozdania jest ocena stanu psychicznego 

osoby badanej przed badaniem i w jego trakcie 

oraz wyniki badań przeprowadzonych 

dodatkowo.  

Omówienie jest etapem opinii sądowo – 

psychiatrycznej poprzedzającym wnioskowa-

nie. Biegły powinien wyjaśnić, czy przedsta-

wiony w sprawozdaniu materiał pozwala  

na stwierdzenie u osoby badanej objawów 

choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego 

lub innych zakłóceń czynności psychicznych, 

czy też występowania takich objawów.165 

Na tym etapie należy także wskazać, czy zostały 

stwierdzone jakieś zaburzenia, a jeżeli tak,  

to opisać je.  

We wniosku biegły przedstawia 

informacje dotyczące oceny stanu psychicznego 

osoby badanej oraz odpowiedź na ewentualne 

pytania dodatkowe zadane przez sąd. Celem 

biegłego w tym przypadku, jest uzyskanie 

odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie,  

czy osoba ta powinna zostać poddana 

przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu,  

ze względu na to, że zagraża własnemu życiu 

lub życiu i zdrowiu innych osób.  

 
 

Monika Paczyńska, doktorantka w 

Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

 

Bartosz Adamus, doktorant w Katedrze 

Postępowania Karnego i Kryminalistyki,  

w Zakładzie Kryminalistyki na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

                                                 
165Ibidem, D. Hajdukiewicz, Struktura opinii sądowo 
– psychiatrycznych …, s. 247.  
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Umowy cywilnoprawne jako podstawa świadczenia pracy w prawie 

japońskim. cz. I 

 

Tomasz A.J. Banyś 

 

郷に入っては郷に従えと学んできました 

(Go ni itte wa go ni shitagae, dosł. Szanuj 

zwyczaj wioski, do której wchodzisz. –przysłowie 

japon skie) 

 

 

Częstą podstawą s wiadczenia pracy obok 

koyo  keiyaku (雇用契約書), czyli umowy  

o pracę, są, podobnie jak w prawie polskim, 

umowy cywilnoprawne. Jedną z nich jest inin 

keyaku (委任契約書), t.j. umowa zlecenia. 

Drugą – ukeoi keiyaku (請負契約書), t.j. umowa 

o dzieło166.   

Umowa zlecenia została regulowana  

w art. 643-656 Minpo  (民法)167. Podobnie jak 

koyo  keiyaku168, inin keyaku ma konstrukcję 

typowej umowy zobowiązaniowej, a jej 

rozwiązania mogą wydac  się polskiemu 

czytelnikowi znajome169. 

                                                 
166Analiza dotycząca umowy o dzieło w prawie 
japońskim zostanie przedstawiona w drugiej części 
artykułu, który ukaże się w jednym z przyszłych 
numerów „Wiedzy Prawniczej”. 
167Ustawa z 1896 r., nr 89, (明治二十九年四月二十

七日法律第八十九号). 
168Szerzej o umowie o pracę w prawie japońskim 
zob. Umowa o pracę w prawie japońskim w świetle 
japońskiego kodeksu cywilnego i ustawy  
o minimalnych standardach zatrudnienia, Wiedza 
Prawnicza, 3/2012, s. 55-61. 
169Na temat historii prawa japońskiego oraz jego tła 
społeczno-kulturowego zob. T. Banyś, Dyskryminacja 
w japońskim prawie pracy w świetle Rōdō-kijun-hō  
i praktyki – wybrane zagadnienia, Wiedza Prawnicza 

Odmiennie od umowy o pracę, na gruncie 

umo w cywilnoprawnych nie występuje element 

podporządkowania pracownika i przynajmniej 

teoretycznie, jej zawarcie nie skutkuje 

włączeniem zawierającego taką umowę  

w struktury organizacji pracodawcy.170 Umowy 

takie nie podlegają ro wniez  postanowieniom 

ustaw szczego lnych, takich jak Ro do -kijun-ho  (

労働基準法)171, wprowadzającej minimalne 

standardy zatrudnienia, czy Ro do -anzen-eisei-

ho  (労働安全衛生法)172, traktującej o bezpie-

czen stwie i zdrowiu w przemys le. Teoretycznie, 

gdyz  japon skie reguły wykładni prezentowane 

przez orzecznictwo są nad wyraz elastyczne,  

w szczego lnos ci sądy japon skie znane  

są z takiego odczytywania norm ustawowych, 

kto re zapewniają ich dostosowanie do biez ą- 

cej rzeczywistos ci społeczno-gospodarczej, 

nierzadko wbrew literalnemu brzmieniu 

przepisu173. W związku z powyz szym ustalenie 

rzeczywistej tres ci okres lonej normy prawnej 

napotyka często na powaz ne trudnos ci,  

                                                                             
2/2012,  
s. 16-17. 
170O teorii włączenia zob także T. Liszcz, Prawo 
pracy, wyd. 7, Warszawa 2011, s. 98. 
171Ustawa z 1949 r., nr 49 (昭和二十二年四月七日法律第

四十九号). 

172Ustawa z 1972 r., nr 57 z późn. zm. (昭和四十七年

法律第五十七号). 
173H. Imai, The role of case law in Japan. 
A comparative study of Japanese and Canadian 
Company Law, Vancouver 1983, s. 9. 
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a oparcie się tylko i wyłącznie na normach 

ustawowych jest w praktyce niemoz liwe174. 

Pomimo powyz szego zastrzez enia, przedsta-

wienie kształtu kodeksowej regulacji inin 

keyaku wraz z najwaz niejszymi przepisami 

częs ci ogo lnej zobowiązan  moz e stanowic  punkt 

wyjs cia dla badan  nad rzeczywistą rolą  

tej instytucji w praktyce, kto re to załoz enie 

stanowi asumpt dla przedstawionych dalej 

rozwaz an . 

Zgodnie z art. 643 Minpo , umowa zlecenia 

zostaje zawarta z chwilą złoz enia przez jedną  

ze stron oferty dokonania na jej rzecz okres lo-

nej czynnos ci prawnej (法律行為, horitsukoi),  

a druga strona tę ofertę przyjmie175. Zlecenie 

jest więc umową konsensualną, kto ra dochodzi 

do skutku poprzez złoz enie oferty dokonania 

okres lonej czynnos ci prawnej przez podmiot, 

na kto rego rzecz ta czynnos c  ma zostac  

dokonana, oraz przez jej przyjęcie przez 

mandanta, i nie ma na gruncie prawa 

japon skiego charakteru polecenia, ani czynnos ci 

jednostronnej. Zleceniobiorca moz e działac  

zaro wno w imieniu własnym w ramach 

zastępstwa pos redniego, jak i bezpos rednio  

na rzecz zleceniodawcy176. 

Rola inin keyaku nie ogranicza się jednak 

tylko do czynnos ci prawnych, bowiem zgodnie  

z art. 656 przepisy o umowie zlecenia stosuje 

                                                 
174Ibidem, s. 9. 
175第六百四十三条委任は、当事者の一方が法律行

為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを

承諾することによって、その効力を生ずる. 
176 Wynika tak z art. 646 ust. 2, który dopuszcza 
nabywanie rzeczy i praw bezpośrednio przez 
przyjmującego zlecenie (受任者は、委任者のため

に自己の名で取得した権利を委任者に移転しなけ

ればならない). 

się takz e do zlecenia dokonania czynnos ci 

faktycznych177. Co prawda sam ustawodawca 

nazywa taką sytuację quasi-zleceniem (準委任, 

jun-inin w opozycji do 委任 oznaczającego 

zlecenie), jednakz e na podstawie wskazanej 

normy będziemy miec  do czynienia z odpowie-

dnim stosowaniem regulacji o zleceniu. 

Generalnie przyjmujący zlecenie 

powinien działac  we własnym zakresie, 

wykazując odpowiednią inicjatywę dla realizacji 

przedmiotu umowy. Tak jak w wypadku 

wszelkich obowiązko w cywilnoprawnych, 

działania te powinny byc  wykonywane przez 

zleceniobiorcę w dobrej wierze, tak samo 

zresztą jak i wykonywanie praw przez samego 

zleceniodawcę178. Niewaz ne jest zlecenie 

dokonania jakiejkolwiek czynnos ci prawnej 

sprzecznej z prawem179. Podobnie, jak  

w wypadku innych czynnos ci prawnych, jez eli 

zlecenie jest oparte o niezgodny z prawem 

warunek, skutkuje to jego niewaz nos cią180.  

To samo dotyczy zlecenia dokonania czynnos ci 

prawnej niemoz liwej181. Natomiast następcza 

niemoz liwos c  s wiadczenia, z pewnymi wyjątka-

mi, powoduje niemoz nos c  wysuwania przez 

zleceniobiorcę jakichkolwiek roszczen  z tytułu 

                                                 
177第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でな

い事務の委託について準用する. 
178 Zob. art. 2 Minpō: 権利の行使及び義務の履行は

、信義に従い誠実に行わなければならない. 
179 Zob. art. 90 Minpō: 公の秩序又は善良の風俗に

反する事項を目的とする法律行為は、無効とする. 
180 Zob. art. 132 Minpō: 不法な条件を付した法律

行為は、無効とする. 不法な行為をしないこと 

を条件とするものも、同様とする. 
181 Zob. art. 133 Minpō: 不能の停止条件を付した

法律行為は、無効とする. 
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umowy182, chyba, z e niemoz liwos c  wynikła  

z przyczyn po stronie zleceniodawcy183, w takim 

jednak wypadku art. 536 ust. 2 nakazuje 

wyro wnac  zleceniodawcy korzys c , kto rą 

osiągnął w następstwie przedwczesnego 

zwolnienia go z obowiązku s wiadczenia. 

Uszczego łowieniem normy art. 2 Minpo   

w odniesieniu do zleceniobiorcy jest art. 644, 

kto ry stanowi, z e powinien on przy 

wykonywaniu powierzonego mu zadania 

(przedmiotu zlecenia) dochowac  nalez ytej 

starannos ci, mając na uwadze przede 

wszystkim cel dokonywanej czynnos ci184.  

W braku wskazo wek od dającego zlecenie  

co do dokładnego sposobu wykonania umowy 

powinien on zatem działac  sumiennie, tak,  

by spełnic  zaufanie zleceniodawcy, czemu 

słuz yc  będą nie tylko standardy obrotu 

prawnego, lecz, jak się wydaje, takz e okres lone 

cechy charakteru. Oznacza to takz e, z e powinien 

działac  wedle swojej najlepszej wiedzy. 

Art. 645 z kolei nakłada na przyjmującego 

zlecenie obowiązek informowania zlecenio-

dawcy o przebiegu wykonywania umowy. 

Zasadniczo, podstawowym jego obowiązkiem  

w tym zakresie jest udzielenie stosownych 

                                                 
182 Zob. art. 536 ust. 1 Minpō: 前二条に規定する場

合を除き、当事者双方の責めに帰することができ 

ない事由によって債務を履行することができなく

なったときは、債務者は、反対給付 

を受ける権利を有しない. 
183債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履

行することができなくなったときは、債務者は、

反対給付を受ける権利を失わない。この場合にお

いて、自己の債務を免れたことによって利益を得

たときは、これを債権者に償還しなければならな

い. 
184受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の

注意をもって、委任事務を処理する義務を負う. 

informacji zleceniodawcy niezwłocznie  

po wykonaniu umowy, strony mogą jednak 

zastrzec, z e prawo uzyskiwania informacji  

o przebiegu realizacji zlecenia będzie przysłu-

giwało udzielającemu zlecenie w kaz dym czasie, 

z czym sprzęz ony jest obowiązek zleceniobiorcy 

niezwłocznego udzielenia z ądanej informacji185. 

W wypadku zwłoki dłuz nika (zlecenio-

biorcy) w spełnieniu s wiadczenia, zgodnie  

z art. 412 ponosi on odpowiedzialnos c   

od momentu zaistnienia zwłoki, zaro wno  

w wypadku braku zastrzez enia w umowie 

terminu s wiadczenia186 (art. 412 ust. 3 –  

z chwilą wezwania go do spełnienia 

s wiadczenia), jak i w wypadku zastrzez enia 

takiego terminu187 (art. 412 ust. 1), nawet  

w sposo b niesprecyzowany (art. 412 ust. 2 –  

z chwilą, kiedy nadejs cie terminu stanie mu się 

wiadome). Za zwłokę w przyjęciu s wiadczenia, 

podobnie jak w prawie polskim, odpowiada 

takz e zleceniodawca (art. 413), pod warunkiem 

zgodnos ci s wiadczenia z tres cią umowy188. 

Zgodnie z art. 646 ust. 1, zleceniodawca 

jest obowiązany wydac  mandantowi wszystko 

to, co w toku wykonywania zlecenia uzyskał,  

w szczego lnos ci wszelkie s wiadczenia pienięz ne 

                                                 
185受任者は、委任者の請求があるときは、いつで

も委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了し

た後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなけ

ればならない. 
186債務の履行について期限を定めなかったときは

、債務者は、履行の請求を受けた時 

から遅滞の責任を負う. 
187債務の履行について確定期限があるときは、債

務者は、その期限の到来 

した時から遅滞の責任を負う 
188債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は

受けることができないときは、その債権者は、履

行の提供があった時から遅滞の責任を負う. 



  Wiedza Prawnicza nr 6/2011 
Strona 69 

 
  

oraz poz ytki189. Obejmowac  to tez  będzie 

oczywis cie rzeczy udzielone mu przez 

zlecającego, takich jak dokumenty niezbędne  

do realizacji zlecenia. Termin wydania rzeczy 

nie jest oznaczony, będzie miec  zastosowanie 

tutaj zatem ogo lna reguła z art. 412. 

Mandatariusz będzie takz e obowiązany 

przenies c  na zastępowanego własnos c  rzeczy  

i praw, kto re nabył we własnym imieniu,  

acz na rachunek zastępowanego (art. 646 ust. 

2)190.  

Ciekawym rozwiązaniem jest norma  

art. 647, zgodnie z kto rą jez eli mandatariusz 

zuz ył uzyskane w toku realizacji zlecenia 

wzbogacenie bądz  s rodki pienięz ne udzielone 

mu przez zlecającego dla własnej korzys ci, obok 

obowiązku odszkodowawczego obciąz a  

go ro wniez  s wiadczenie uboczne w postaci 

odsetek od dnia zuz ycia do dnia spełnienia tego 

s wiadczenia191. 

Zlecenie moz e przyjąc  postac  umowy 

nieodpłatnej lub odpłatnej, przy czym w braku 

przeciwnego zastrzez enia w tres ci umowy 

przyjmuje się, z e zleceniobiorcy nie wolno 

z ądac  wynagrodzenia (art. 648 ust. 1)192. Jest  

to rozwiązanie przeciwne do przyjętego  

                                                 
189受任者は、委任事務を処理するに当たって受け

取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなけれ

ばならない. その収取した果実についても、同様と

する. 
190受任者は、委任者のために自己の名で取得した

権利を委任者に移転しなければならない. 
191受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその

利益のために用いるべき金額を自己のために消費

したときは、その消費した日以後の利息を支払わ

なければならない. この場合において、なお損害が

あるときは、その賠償の責任を負う. 
192受任者は、特約がなければ、委任者に対して報

酬を請求することができない. 

w polskim kodeksie cywilnym193, co moz e byc  

mylące w szczego lnos ci w obrocie transgra-

nicznym. Co ciekawe, jest to natomiast 

rozwiązanie zbiez ne z przyjętym niegdys   

w prawie rzymskim194. Wydaje się, z e zgodnie  

z normami moralnymi obowiązującymi  

w społeczen stwie japon skim nie mogło byc  

inaczej. 

W wypadku odpłatnos ci zlecenia 

przyjmującemu zlecenie nie wolno domagac  się 

wynagrodzenia przed spełnieniem swojego 

s wiadczenia, chyba, z e w umowie zastrzez ono 

terminowe płatnos ci w ratach (art. 648  

ust. 2)195. Jez eli natomiast stosunek zlecenia 

zostanie zakon czony z przyczyn niezalez nych 

od zleceniobiorcy, przysługuje mu roszczenie  

o wynagrodzenie nalez ne z tytułu podjętych  

do chwili zakon czenia zlecenia czynnos ci,  

w stosunku proporcjonalnym wobec całos ci 

wartos ci przedmiotu zlecenia (art. 648  

ust. 3)196. 

W drugiej częs ci tekstu zostaną 

przedstawione rozliczenia pomiędzy stronami 

stosunku zlecenia oraz przesłanki ustania 

zlecenia, w tym jego wypowiedzenie, oraz 

zostanie przedstawiona kodeksowa regulacja 

umowy o dzieło (ukeoi keiyaku). 

                                                 
193 Art. 735 §1 k.c. 
194 Por. w szczególności G. 3, 162 oraz I. 3, 26, 13, jak 
również D. 17, 1, 1, 4. 
195受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事

務を履行した後でなければ、これを 

請求することができない. ただし、期間によって

報酬を定めたときは、第六百二十四 

条第二項の規定を準用する. 
196委任が受任者の責めに帰することができない事

由によって履行の中途で終了したと 

きは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報

酬を請求することができる. 
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Informacja od Redakcji 

 

Artykuł pana Tomasza Skuzy „Katalog źródeł 

prawa jako podstawa porządku prawnego, 

wyznacznik relacji prawodawca – adresat 

prawa, w świetle postulatu dążenia do 

praworządności doskonałej”, opublikowany w 

niniejszym numerze Wiedzy Prawniczej, 

powstał w oparciu o wcześniejsze opracowanie 

tego samego autora, stanowiące referat na 

konferencji międzynarodowej na Uniwersytecie 

im. I. I. Miecznikowa w Odessie (22-23VI. 2010 

roku) i opublikowane w monografii - zbiorze 

tekstów będących rozwinięciem referatów z tej 

konferencji. Praca ukazała się pod tytułem „The 

catalogue of sources of the law as a foundation of 

legal order, detrminant of relation between a 

legislator and a reciever of the law, in the light of 

the aspiration of the perfect rule of law” 

[w:]  Материали миждународноi науково-

практичноi конференцii «Становлення, 

функцiонування та розвiток правових 

систем сучасностi: проблеми науки i 

практики», red.: I. С. Канзафарова, 

Odessa2010, s. 63-70, ISBN: 978-966-190-293-
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