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WPROWADZENIE

Prawo jest wyznacznikiem po danego (powinno ciowego) zachowania w sto-
sunkach spo ecznych. Prawo nie mo e jednak regulowa  zachowa  spo ecznych, 
abstrahuj c od takich czynników, jak: czas, miejsce, p e  i stan cywilny cz owie-
ka lub status prawny jednostki organizacyjnej itp. Tymczasem poj cie czasu jest 
trudne do jednoznacznego zdeÞ niowania, chocia  dotyczy mierzalnej przez ludzi 
przestrzeni. W przeciwie stwie do innych zjawisk (np. powierzchni, temperatury, 
d ugo ci itp.) pomiar czasu dokonywany przez ludzi jest jednolity. Co wi cej, dla 
utrwalenia tej jednolito ci przyjmuje si  to same lub podobne miary liczenia czasu 
(np. miesi ca, roku). Czas staje si  przez to kategori  j zyka prawnego.

Dla porz dku terminologicznego nale y odró nia  dwa rodzaje relacji mi dzy 
czasem a prawem. Jedna dotyczy funkcji czasu w prawie, natomiast druga odnosi 
si  do prawa w czasie. Pierwsza jest domen  prawa obowi zuj cego, za  druga do-
tyczy historii prawa lub jego instytucji. Ka da z nich ma wi c inne znaczenie i po-
winna by  prezentowana odr bnie. W niniejszym zbiorze dominuj  opracowania, 
które dotycz  ró nych aspektów czasu w prawie. W mniejszo ci s  za  artyku y do-
tycz ce prawa w czasie. Jest to zrozumia e, poniewa  tom nie jest co do zasady po-
wi cony publikacji prac historycznoprawnych. Inna rzecz, e przedstawiciele tych 

nauk nie garn  si  na ogó  do publikacji swoich dzie  wspólnie z dogmatykami pra-
wa. Szkoda.

W swoim za o eniu niniejszy tom Bia ostockich Studiów Prawniczych mia  wy-
ja ni  kategori  czasu w j zyku prawnym oraz ukaza  ró ne aspekty czasu w prawie 
i prawa w czasie. Zadanie to zosta o zrealizowane. W prezentowanym tomie znala-
z y si  bowiem opracowania odpowiadaj ce temu za o eniu. Mamy wi c artyku y, 
które dotycz  zagadnie  poj ciowych (patrz pkt I), jak i opracowania po wi cone 
rozumieniu czasu w ró nych dyscyplinach prawa (patrz pkt II). Czas jest przedsta-
wiony jako element stanu faktycznego i prawnego (patrz pkt III) oraz wiek osoby Þ -
zycznej (patrz pkt IV) lub d ugo  kadencji (patrz pkt V). Odr bnie przedstawiono 
czas wyznaczaj cy terminy prawne (patrz pkt VI) i czas w ró nych post powaniach 
prawnych (patrz pkt VII).

9
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Wprowadzenie

Autorami opracowa  s  pracownicy naukowi i doktoranci Wydzia u Prawa 
Uniwersytetu w Bia ymstoku oraz wyj tkowo spoza niego. Mimo, e autorzy ar-
tyku ów maj  ró ne kwaliÞ kacje naukowe (stopnie i tytu y), ich opracowania maj  
cz sto pionierski charakter. W Polsce nikt dot d nie opracowa  i nie wyda  podobne-
go dzie a. Sukces Bia ostockich Studiów Prawniczych nie mo e by  wi c kwestio-
nowany.

Cezary Kosikowski
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WP YW PRAWA NA CZAS I CZASU NA PRAWO 

1. Czas i jego rozumienie

eby czas móg  wp ywa  na prawo, najpierw prawo musi ustanowi  czas. Prob-
lem le y jednak w tym, e czasu nie uda o si  zdeÞ niowa , cho  jego deÞ nicji od-
nosz cych si  do ró norodnych desygnatów jest wiele. Inaczej wygl da czas New-
tona, inaczej czas Einsteina. Czym innym jest czas atomowy, gwiazdowy, lokalny, 
reakcji, rozpadu, pracy, strefowy, uniksowy (czas POSIX1), uniwersalny, zegarowy 
i wiele innych. Dla przedstawianych rozwa a  przyjmiemy upraszczaj ce, a w roz-
wa aniach historycznych w pe ni akceptowalne za o enie, e interesuj  nas wza-
jemne nast pstwa rozmaitych czynno ci i wydarze , a tak e metody wymierzania 
tych relacji oraz zwi zane z nimi, przewidywane przez prawo, konsekwencje2. 

Cz owiek od zarania s dziejów styka  si  z czasem3. Pocz tkowo nie wia domie 
i biernie, z biegiem czasu coraz lepiej i systematycznie zacz  pojmowa  chrono-
logiczne zale no ci mi dzy ró norodnymi wydarzeniami, by w ko  cu podj  pró-
by samodzielnego organizowania i porz dkowania swoich relacji z czasem. Prze-
om w relacji cz owieka z czasem nast pi  – jak mo na przyj  – wraz z nabyciem 

umiej tno ci polowania w grupie. Dot d ka da chwila mog a by  przez indywidu-
um przeznaczona na wszystko, a o sposobie jej wykorzystania przede wszystkim 

1 Czas uniksowy, czas POSIX, (ang. Unix time, POSIX time) – system reprezentacji czasu mierz cy zegarow  
liczb  sekund od 1 stycznia 1970, godz. 00:00:00 czasu UTC, czyli od chwili zwanej pocz tkiem epoki Uniksa 
(ang. Unix Epoch). Ko czy si  we wtorek, 19 stycznia 2038 r.

2 Ograniczenie dotyczy tak e skali naszych zainteresowa . Pomijamy zupe nie problemy zegarów radioaktyw-
nych czy molekularnych, czyli obliczanie czasu dla wielko ci tysi cy milionów lat zwi zane np. z zagadnieniami 
ewolucji, por. tu R. Dawkins, Najwspanialsze widowisko wiata. wiadectwa ewolucji, Stare Groszki 2010, s. 117 
i n.; zob. te  zestawienie sposobów datowania Tablice historyczne, Warszawa 1996, s. 362; tam e podstawo-
we informacje o kalendarzach ró nych epok, s. 363. Na uboczu pozostawiamy tak e Þ lozoÞ czne aspekty wp y-
wu czasu na prawo, por. R. Soba ski, „Pro temporis necessitate novas leges condere”. Konieczno  czasu jako 
kategoria prawna we wczesnym redniowieczu, (w:) O prawie i jego dziejach ksi gi dwie. Studia oÞ arowane Pro-
fesorowi Adamowi Lity skiemu w czterdziestopi ciolecie pracy naukowej i siedemdziesi ciolecie urodzin, Ksi -
ga I, Bia ystok–Katowice 2010, s. 199–206.

3 Socjalne aspekty relacji mi dzy cz owiekiem a czasem analizowano wielokrotnie, por. np. T. Banaszczyk, Czas 
jako kategoria spo eczna, Wroc aw 1981; F. Zawielski, Czas i jego pomiary, Warszawa 1981. 
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decydowa  przypadek: pojawienie si  po ywienia, wroga, konkurenta, kobiety czy 
deszczu. Przy uspo ecznionym pozyskiwaniu po ywienia – przez grup , czas za-
cz  wymaga  organizacji, a w konsekwencji pojawia a si  zarówno mo liwo , jak 
i konieczno  porz dkowania tak e nowego zjawiska – spo ecznego „czasu wolne-
go”, po polowaniu i uczcie (wyrób narz dzi, bezpieczny wypoczynek, prokreacja, 
kultura i religia, np. ceremonie pogrzebowe czy strojenie si ). Przygoda cz owie-
ka z czasem zaczyna a si  zatem od ca kowitego niemal podporz dkowanie si , ale 
prowadzi a do coraz skuteczniejszych prób uniezale nienia si  od niego. Regulacje 
prawne, s u ce uporz dkowaniu zasad funkcjonowania czasu w prawie, odnosi y 
si  i odnosz  do dwóch sfer: kalendarza i zegara. I na tej dopiero podstawie mo liwa 
by a budowa wszystkich dalszych relacji mi dzy czasem a prawem.

2. Prawo czasu

1.1. Kalendarz4

Coraz bardziej skomplikowana cywilizacja spo eczno ci ludzkiej prowadzi a do 
podporz dkowywania natury cz owiekowi, tak e w odniesieniu do czasu. W a ciwe 
uporz d kowanie tego czasu, umiej tno  zarz dzania nim, stanowi o warunek suk-
cesu grupy. A poprawno  uporz dkowania zale a a od umiej tno ci przewidywa-
nia przysz o ci5. Z kolei ta umiej tno  mog a by  doskonalona dzi ki znajomo ci 
przesz o ci6. Rzutowaniu powtarzalnych elementów przesz o ci w przysz o  s u y 
kalendarz. Kalendarz to metoda oznaczania dni, przez przypisanie ich latom, mie-

si com i ewentualnie tygodniom7. Najstarsze kalendarze (sprzed 17–13 tys. lat) reje-
strowa y poznane przez cz owieka prawa przyrody: w drówki zwierz t, pory roku, 
fazy ksi yca8. Mia y zatem charakter narz dzia cz owieka podporz d ko wane go, 
ale coraz bardziej wiadomego natury. Kolejnym krokiem by o sa modzielne stwo-
rzenie ju  abstrakcyjnego kalendarza, który mia  s u y  obok funkcji praktycznych 
poprawnemu realizowaniu zada  zwi zanych z kontaktem z si ami nadprzyrodzo-
nymi. W taki sposób pojawi y si  funkcjonuj ce do dzi  i dominuj ce w systemach 
porz dkowania czasu kalendarze religijne. I dopiero one umo liwi y oddzia ywanie 
czasu na prawo. Prawem okre lony sposób obliczania (ustalania) czasu by  warun-

4 Kalendarz to narz dzie organizacji czasu, najcz ciej w skali jednego roku. Warto zwróci  uwag  na koncepcje 
zak adaj ce odmienne warto ci spo ecze stwa pos uguj cego si  ka lendarzem od tych – post powych – spo-
eczno ci terminarza, por. E. Trawkowska, Czas w yciu Polaków. Wyniki bada . Hipotezy. Impresje, Warszawa 
1992.

5 J. Szyma ski, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 117–120.
6 Wska my przyk adowo okre lanie czasu za pomoc  odwo ywania do faktów i wydarze  powszechnie, przynaj-

mniej w skali lokalnej, znanych. Obok odwo ania do narodzin Chrystusa, spotykamy i inne: tedy, gdy ze mn  (...) 
w karczmie siedzia  i piwo pi . Ca y szereg innych zwrotów temporalnych o znaczeniu prawnym zestawia G. My-
liwski, Cz owiek redniowiecza wobec czasu i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 339–349.

7 E.G. Richards, Kalendarz i jego historia. Odmierzanie czasu, Warszawa 1999, s. 13.
8 Zob. J. Burke, R. Ornstein, Ostrze geniuszu. Obosieczne skutki rozwoju cywilizacji, Warszawa 1999, s. 41–43.
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kiem podporz dkowania i uzale nienia prawa od rozmaicie okre lanych (zgodnie 
z prawem) i ustalanych terminów. 

W dziejach kalendarza wyró ni  nale y dwie epoki – czasy kultury oralnej, gdy 
brak mo liwo ci konstruowania stabilnego punktu odniesienia prowadzi do cyklicz-
nego systemu organizacji czasu i epok  kultury pisma, pozwalaj cej stworzy  linear-
ny system ra chuby czasu, w którym sta y, cho  Þ kcyjny (legendarny) punkt odniesie-
nia (stworzenie wiata, za o enie Miasta, narodziny Chrystusa) narzuca continuum 
wszystkich wydarze 9. Pismo, a wraz z nim kalendarz, stanowi y efekt narastaj -
cego zapotrzebowania rozwijaj cej si  gospodarki (terminy kontraktów), biurokra-
cji ( ci ganie podatków) i religii (skuteczny rytua  tylko w tra dycyjnych dniach10). 
O ile bowiem rolnictwo, my listwo, zbieractwo czy zbójeckie napady na bli szych 
czy nieco dalszych s siadów mog y by  sprawnie realizowane przy wykorzystaniu 
jedynie kalendarza natury, to rozwój miast i handlu, a co za tym idzie – Þ nansów 
publicznych, kredytu, imperialnych dzia a  militarnych, nie móg  by  realizowa-
ny bez znajomo ci sztucznego (abstrakcyjnego) kalendarza. Przy jego konstrukcji 
wykorzystywano wiedz , pozwalaj c  mierzy  w sposób jednolity czas ruchów a-
twych do powszechnej obserwacji, ubóstwionych cia  niebieskich (s o ca, ksi y-
ca, planet czy gwiazd). Zrozumia e te , e charakter religijny kalendarza prowadzi  
do powierzenia ka cie kap a skiej nadzoru nad jego funkcjonowaniem. Ale decyzje 
o obowi zuj cym charakterze tego czy innego kalendarza podejmowa a i podejmu-
je w adza wiecka11. 

Przedstawmy dla przyk adu procedury zwi zane z nadaniem mocy obowi zu-
j cej przez narzucony ca emu niemal wiatu w ci gu europejskiej ekspansji XIX w. 
system kalendarza gregoria skiego. Ma on u swojej podstawy poga ski kalendarz 
wprowadzony w 46 r. p.n.e. przez Juliusza Cezara. Pocz tkowo wskazywa  on lata 
ab Urbe condita (753 r. p.n.e.), by od 532 r. n.e. (Dionizy Ma y) powoli przyjmo-
wa  jako punkt odniesienia domnieman  dat  narodzin Chrystusa. Kalendarz ten 
mia  dla Ko cio a ogromne znaczenie12, ale narastaj ca rozbie no  miedzy rokiem 
kalendarzowym a astronomicznym rodzi a konieczno  naprawy13, któr  po ponad 

9 Mo e to by  koncepcja post pu, ale tak e regresu: gdy np. wiek br zowy poprzedzany jest przez najpierw wiek 
z oty, a potem srebrny lub podobnie, gdy po pobycie w raju nast puje ziemska tu aczka; zob. J. Goody, Kradzie  
historii, Warszawa 2009, s. 24–29.

10 Tego rodzaju prymitywny efekt funkcjonuje jeszcze w czasach nowo ytnych, gdy w zwi zku z wprowadzeniem 
reformy gregoria skiej dni po wi cone wi tym ulega y przesuni ciu, to rodzi y si  niepokoje w ród wiernych, 
wywo ane w tpliwo ciami, czy wi ty b dzie wiedzia , e teraz ma wys uchiwa  mod ów w dniu okre lonym wg 
kalendarza nie julia skiego, lecz 10 dni wcze niej, wg kalendarza gregoria skiego. 

11 Wska my przyk adowo: Solon w Atenach (VI w. p.n.e.), Juliusz Cezar wprowadzaj cy reform , tzw. kalendarz ju-
lia ski, Napoleon znosz cy tzw. kalendarz rewolucyjny, w adze Zwi zku Radzieckiego zast puj ce kalendarzem 
gregoria skim, kalendarz julia ski (1918 r.), a nast pnie wprowadzaj ce nowy kalendarz, z nowym tygodniem 
(1930 r.) i znosz ce rewolucyjn  reform  (1940 r.).

12 Na jego podstawie corocznie budowano nowy kalendarz liturgiczny. 
13 Wag , jak  przywi zywano do poprawno ci kalendarza ilustruje wypowied  jednego z kardyna ów na soborze 

w Konstancji (1415 r.), e obliczenia kalendarzowe s  dla wiary wa niejsze ni  obliczenia Þ nansowe, (E.G. Ri-
chards, Kalendarz i jego historia. Odmierzanie czasu, s. 218), co zrozumia e, skoro taki by  w owych dniach za-
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350 lat trwaj cych pracach zrealizowa a 24 lutego 1582 r.14 bulla Grzegorza XIII In-

ter gravissimas. Opublikowana 1 marca na drzwiach bazyliki w. Piotra zosta a rów-
nocze nie rozes ana do w adców pa stw katolickich. Przyjmowano j  w sposób roz-
maity. W Hiszpanii moc wieck  (obowi zek pos ugiwania si  gregoria sk  datacj  
dotyczy  zawieranych kontraktów, urz dowych aktów i wyroków s dowych, kore-
spondencji itd.) nowy kalendarz uzyska  dekretem Filipa II z 19 wrze nia 1582 r., 
a korekt  bie cej daty przeprowadzono zgodnie z papiesk  decyzj  przez przej cie 
po dniu 4 pa dziernika od razu do 15 pa dziernika. W Anglii zainteresowana wpro-
wadzeniem reformy królowa El bieta musia a zrezygnowa  z jej realizacji m. in. 
wobec sprzeciwu duchownych protestanckich, niech tnych jakimkolwiek formom 
papieskiej w adzy i dopiero w 1751 r. parlament przyj  ustaw  ustanawiaj c  now  
rachub  czasu15. Najbardziej nieodpowiedzialnie reform  wprowadzano w innym 
protestanckim kraju, Szwecji. W obawie przed niepokojami spo ecznymi16 postano-
wiono, by od 1700 r. co 4 lata rezygnowa  tylko z jednego dnia przest pnego, co 
mia o po 40 latach doprowadzi  do zgodno ci z kalendarzem gregoria skim. Usu-
ni cie dnia przez administracyjne niedopatrzenie mia o miejsce tylko raz. W efek-
cie Szwecja nie mia a ju  kalendarza julia skiego, ale nie zdo a a te  wprowadzi  
kalendarza gregoria skiego. Wobec nieudolnie przeprowadzanej reformy w 1712 r. 
przywrócono kalendarz julia ski, a dla uzyskania zgodno ci luty tego roku mia  
w Szwecji 30 (!) dni17. I dopiero w 1753 r. uznano kalendarz gregoria ski (po 17 lu-

m t, e Wielkanoc zdarzy a si  dwa razy tego samego roku (D.E. Duncan, Historia kalendarza. Jak cz owiek na-
uczy  si  okre la  rok, Warszawa 2002, s. 113).

14 Bulla datowana jest: 1581 r., gdy  w chwili jej wydania nowy rok (a wi c 1582) zaczyna  si  nie 1 stycznia, lecz 
dopiero 25 marca.

15 Likwidacji na terenie imperium uleg y dni od 3 do 13 wrze nia 1752 r.: and that the natural Day next immediately 
following the said Second Day of September, shall be called, reckoned and accounted to be the Fourteenth Day 
of September, omitting for that Time only the eleven intermediate nominal Days of the common Calendar; Dodat-
kowo przeniesiono pocz tek roku z 25 marca na 1 stycznia: and that the Þ rst Day of January next following the 
said last Day of December shall be reckoned, taken, deemed and accounted to be the Þ rst Day of the Year of our 
Lord One Thousand Seven Hundred and Fifty–Two (ChesterÞ eld Act). 

16 Wprowadzenie nowego kalendarza wi za o si  z „utrat ” 10 dni. By o to ród em zamieszek wywo ywanych nie-
zadowoleniem „z kradzie y” tego czasu. Abp lwowski próbowa  przy pomocy wojska wymusi  respektowanie no-
wego kalendarza na Rusi. Z tego w a nie powodu m.in. Batory zgodzi  si  na od o enie wprowadzenia nowego 
kalendarza w Inß antach, ale równocze nie bezwzgl dnie da  stosowania kalendarza w protestanckim Gda -
sku. Niekiedy prawodawca pope nia  niezr czno , jak np. w Belgii, gdzie po 21 grudnia 1582 r. nast powa  
1 stycznia 1583 r., co pozbawi o tego roku ludno  wi t Bo ego Narodzenia, podobnie w Transylwanii, gdzie zli-
kwidowano dni od 15 do 24 grudnia 1590 r. Natomiast protestanckie kantony Szwajcarii pozbawi y w roku 1700 
swych mieszka ców dnia Nowego Roku, likwiduj c dni mi dzy 31 grudnia 1700 r. a 12 stycznia 1701 r. 

17 Luty dwukrotnie mia  30 dni w Zwi zku Radzieckim (1930 r. i 1931 r.). Zauwa my te , e Szwecja nie by a jedy-
nym krajem, w którym powrócono do stylu julia skiego. Takie zjawisko obserwujemy na terenach by ej Rzeczy-
pospolitej w czanych do Rosji. Obszar I zaboru powróci  do kalendarza julia skiego w 1782, Kurlandia 1796, 
a na pozosta ym terytorium mia o to miejsce w roku 1800. Podwójn  datacj  na terytorium Królestwa Polskie-
go wprowadzi o postanowienie Rady Administracyjnej z 4/16 stycznia 1835 r., cho  w praktyce datacj  podwój-
n  (Stary Styl obok Nowego Stylu) stosowano ju  od chwili utworzenia Królestwa przy publikacji w Dzienniku 
Praw Królestwa Polskiego aktów wydawanych przez cara w Petersburgu (zob. te  ni ej przyp. 24). W 1923 r. 
na prawos awnej konferencji w Konstantynopolu uzgodniono reform  kalendarza julia skiego, ale nie przyj to 
jej powszechnie. W efekcie dzi  funkcjonuj  co najmniej dwa kalendarze julia skie: oryginalny (wykorzystywany 
w ko cio ach tzw. starokalendarzowców) i zrewidowany (neojulia ski). 
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tego nast pi  1 marca). Wprowadzanie stanowi cego dzi  wiatowy standard kalen-
darza18 trwa o stulecia i wi za o si  z powa nymi konsekwencjami19. 

Zmiana kalendarza rodzi a problemy wynikaj ce z konieczno ci pos ugiwania 
si  ró nymi technikami okre lania dat dla tych samych stosunków. Z jednej strony 
mo e to prowadzi  do konieczno ci uwzgl dniania w obrocie podwójnej datacji: np. 
w Królestwie Polskim obowi zywa a regu a równoczesnego wskazywania daty wg 
Starego Stylu (kalendarz julia ski) i Nowego Stylu (wg kalendarza gregoria skie-
go). Dodatkow  trudno  stwarza y odmienno ci w dacie zaczynaj cej kolejny rok. 
Od redniowiecza najcz ciej konkurowa y ze sob  trzy terminy pocz tkuj ce nowy 
rok: Bo e Narodzenie (25 grudnia), Circumcisio Domini (1 stycznia) i 25 marca20. 
Dzi ki temu do dzi  istnieje mo liwo  wskazania, e ci cie Karola Stuarta mia o 
miejsce albo w roku 1648 albo 1649. Nie atwo nawet rozstrzygn , czy wprowadza-
j ca reform  kalendarza bulla Grzegorza XIII wydana zosta a w 1571 czy 1572 r.

Ju  bulla z 1582 r. zawiera a rozstrzygni cia dotycz ce stosunków prawnych 
kszta towanych z uwzgl dnieniem czasu: Ne vero ex hac nostra decem dierum sub-

tractione, alicui, quod ad annuas vel menstruas prestationes pertinet, preiudicium 

Þ at, partes iudicum erunt in controversis, que super hoc exorte fuerint, dicte sub-

tractionis rationem habere, addendo alios X dies in Þ ne cuiuslibet prestationis. Na-
kazano zatem, by zniesienie 10 dni w roku 1582 nie prowadzi o do strat osób, które 
zawar y terminowe kontrakty. Równocze nie rozstrzygano o wy cznym charak-
terze nowego sposobu obliczania czasu: and that all Acts, Deeds, Writings, Notes 

and other Instruments of what Nature or Kind soever, whether Ecclesiastical or Ci-

vil, Publick or Private, which shall be made, executed or signed, upon or after the 

said Þ rst Day of January One Thousand Seven Hundred and Fifty–Two, shall bear 

Date according to the said new Method of Supputation – nakaza  akt Jerzego. Jesz-
cze inaczej post pi a niemiecka w adza okupacyjna, podejmuj c w 1915 r. decyzj  
o zmianie kalendarza. 21 marca Naczelny Wódz na Wschodzie von Hindenburg wy-
da  Rozporz dzenie dotycz ce zaprowadzenia kalendarza Gregorya skiego i cza-

su rednioeuropejskiego (niemieckiego), jak te  zniesienia tzw. galówek dla obsza-

rów Polski rosyjskiej, podlegaj cej niemieckiej administracji. Od dnia 1 kwietnia 
na terenie okupowanym, zgodnie z § 1 Rozporz dzenia: Czas kalendarzowy oblicza 

si  pod ug kalendarza Gregorya skiego (nowego stylu)21. I tyle. Konsekwencje tak 
lakonicznego rozstrzygni cia nie by y dla ludno ci nadzwyczaj dotkliwe zapewne 

18 Dzi  nie ma on charakteru oÞ cjalnego m.in. w Afganistanie i Iranie, gdzie obowi zuje kalendarz perski, a tak e 
w Izraelu, gdzie jako oÞ cjalny wyst puje kalendarz ydowski. O równoleg ym funkcjonowaniu dwóch lub wi cej 
kalendarzy zob. J. Szyma ski, op. cit., s. 128–129.

19 Por. przyk adowe zestawienie dat przyj cia nowej chronologii w Europie, m.in. J. Szyma ski, op. cit., s. 128 oraz 
tabela s. 735.

20 Zob. Chronologia Polska, red. B. W odarski, Warszawa 1957, s. 57–70.
21 § 2 przewidywa  wprowadzenie czasu niemieckiego: Por  dzienn  liczy si  pod ug czasu rednioeuropejskiego 

(niemieckiego). Miesi c pó niej (23 kwietnia) identyczne rozstrzygni cie przyj te zosta o na terenie okupacji au-
striackiej, zob. J. Lewandowski, Królestwo Polskie pod okupacj  austriack  1914–1918, Warszawa 1980, s. 33.
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dzi ki temu, e decyzja zmienia a stan faktyczny, w którym obowi zywa a podwój-
na datacja: Stary Styl/Nowy Styl22.

Wskazanie przez prawodawc  systemu obowi zuj cego kalendarza nie rozwi -
zuje wszystkich problemów zwi zanych z wp ywem czasu na prawo. Poszczegól-
ne jednostki np. kalendarza gregoria skiego nie s  do siebie w pe ni dopasowane: 
ani rok nie zawiera w sobie równej liczby miesi cy, ani miesi c nie obejmuje pe -
nej liczby tygodni23. Do tego miesi c miesi cowi nierówny, a i rok bywa ró nej d u-
go ci. Prawo wymaga jednak precyzji i dlatego nie nale y dziwi  si , e zmierza 
do usuni cia wszelkich w tpliwo ci. St d wci  podejmowane s  próby przeprowa-
dzenia kolejnych reform kalendarza24 z jednej strony. Z drugiej mo emy przywo a  
praktyk  ustawodawcz  zmierzaj c  do racjonalizowania i uniÞ kacji konsekwencji 
wynikaj cych z za o e  poga skiego kalendarza ustalonego przed 2000 laty. Jako 
konsekwentny przyk ad mo na wskaza  Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r.25, 
w którym rozstrzygni to, co do zasady – i powtórzono w nieco zmienionej formie 
w roku 1983 – e dzie  zaczyna si  od pó nocy, doba liczy sobie 24 godziny, tydzie  
7 dni, miesi c 30 dni, a rok 365. Jednak nie zawsze prawodawca pami ta o takich 
rozstrzygni ciach, w konsekwencji czego mo liwe s  sytuacje, e 3 miesi ce ozna-
cza  mog  w wietle prawa okres czasu licz cy od 89 do 92 dni26. 

1.2. Zegar

Zegar, w przeciwie stwie do kalendarza, jest przyrz dem do ci g ego cyklicz-
nego pomiaru czasu w ramach dnia lub doby. Dotyczy jednak ma ej jednostki, która 

22 Datowanie aktów za pomoc  dwóch stylów równocze nie zrodzi o si  w praktyce Królestwa Pol skiego. Pocz t-
kowo tak datowano akty wystawiane w Petersburgu (zob. Dziennik Praw Królestwa Polskiego), stosuj c tylko 
Nowy Styl w aktach lokalnych Królestwa. Od 1835 r. zaczyna upowszechnia  si  obowi zek podwójnej datacji 
tak e aktów powstaj cych i pozostaj cych w Królestwie (np. aktów notarialnych). Wprowadzenie w stosunkach 
publicznych wy cznie kalendarza julia skiego nast pi o po powstaniu styczniowym ukazem z 23 marca 1871 r., 
ustalaj c dla terenu Królestwa rosyjski system promulgacji aktów prawnych. 

23 Pozostawiamy na uboczu kwestie narzucenia przez w adz  publiczn  tygodnia religijnego (cesarz Konstantyn 
Wielki wprowadza tydzie  siedmiodniowy poczynaj cy si  od niedzieli 321 r., czy zast pienie tygodnia siedmio-
dniowego dziesi ciodniowym – dekret Zgromadzenia Narodowego z 24 listopada 1793 r.) lub rezygnacji ze ; 
zob. te  J. Matuszewski, S owia ski tydzie : geneza, struktura, nomenklatura, ód  1978. 

24 Zob. np. charakterystyk  propozycji nowego wiatowego kalendarza: The proposed scheme of the World Calen-
dar has overcome all the above drawbacks of the present Gregorian Calendar. It is scientiÞ c, uniform, stable and 
perpetual with but one unvarying calendar every year. It retains the present 12 months; thus the four quarters are 
always equal; each quarter has 3 months, 13 weeks, or 91 days, beginning on Sunday and ending on Saturday; 
each month contains an exact number of 26 working days plus Sundays; and days and dates always agree from 
year to year, and holidays are permanently Þ xed. The calendar remains identical from year to year. It offers har-
mony and order to all strata of society – government, Þ nance, industry, labour, retail trade, administration of justi-
ce, homelife, transportation and education. All statistics compiled on the basis of a month, a quarter or a year are 
strictly comparable with one another. E/2514 z 30 pa dziernika 1953 r.: Communication dated 28 October from 
the Permanent Representative of India to the United Nations to the Secretary–General.

25 Codex iuris canonici, Romae 1927, Can. 31–35. Zauwa my, e przyj cie takiego kalendarza na zawsze zlikwidu-
je lub utrwali tzw. wyd u one weekendy.

26 Tak kodeks post powania karnego z 1997 r., por. tu Postanowienie z dnia 20 maja 2008 r. S du Apelacyjnego 
w Krakowie, II AKZ 236/08. To interesuj ce zagadnienie z przyczyn technicznych sygnalizujemy jedynie, cho  
nasuwa  si  mo e problem zgodno ci z konstytucyjn  zasad  równo ci niejednolita d ugo  (z przyczyn kalen-
darzowych) takiego samego wymiaru kary.
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w stosunkach wiejskich d ugo nie odgrywa a wi kszego znaczenia. Dopiero wzrost 
roli miast i oderwanie cz owieka od podporz dkowania cyklowi przyrody prowa-
dzi do konieczno ci uporz dkowania czasu w sposób niezale ny od pory roku. Do-
datkow  trudno  stwarza  fakt, e podstawowe cz ci naturalnej jednostki czasu, 
obs ugiwanej przez zegar – doby, sk adaj  si  z dzielonych na godziny dni i nocy. 
Liczba godzin jest sta a, ale d ugo  dnia i nocy podlega permanentnej, wzajemnie 
uwarunkowanej zmianie. W konsekwencji czas trwania godzin te  musia  si  zmie-
nia : godziny nocy skraca y si  latem, a wyd u a y zim , za  godziny dnia odwrot-
nie, trwa y d u ej latem, a krócej zim , co w pe ni odpowiada o technologii pracy na 
roli, ale wyklucza o mo liwo  racjonalnego pos ugiwania si  zegarem27. Jego u y-
teczno  w ca ej pe ni ujawni a si  dopiero w spo ecze stwie miejskim28.

2. Czas prawa

Przedstawili my wy ej podstawowe elementy kszta towania czasu przez pra-
wo. Przynajmniej równie ciekawym zagadnieniem jest relacja przeciwna, czyli spo-
sób oddzia ywania czasu na prawo. W tym zakresie mo emy tak e zasygnalizowa  
tylko niektóre zagadnienia, ograniczaj c si  do rozwa enia kwestii czasu obowi zy-
wania prawa (w tym zasady lex retro non agit) oraz wp ywu czasu na utrat  prawa 
(dawno /przedawnienie)29. 

Pocz tkowo funkcjonowa  wy cznie system prawa zwyczajowego, w którym 
problem pocz tku i ko ca mocy obowi zuj cej normy w ogóle nie wyst powa . 
Prawo zwyczajowe nie obowi zywa o na mocy woli prawodawcy – twórcy prawa 
w dzisiejszym rozumieniu w ogóle nie by o. Prawem by y bowiem regu y uznawa-
ne powszechnie za s uszne, dobre, skuteczne, ustanowione przez mitycznych przod-
ków (starców) lub wynikaj ce z odwiecznej woli si y nadprzyrodzonej. A w sto-
sunku do takich pytania co do czasu obowi zywania w ogóle nie mo na stawia . 
Sytuacja uleg a zmianie z chwil  pojawienia si  prawa stanowionego. Wówczas na-
le a o okre li  chwil  wej cia w ycie nowego30. Zwyczajowo nowe prawo zaczy-
na o obowi zywa  dopiero po og oszeniu, cho  niekiedy prawodawca precyzyjnie 
wskazywa  dat , nakazuj c, by np. starostowie publikowali prawo w dni wi teczne 

27 Por. M. Kopczy ski, Ludzie i technika, rozdz. 1: Nieznani mnisi: od klepsydry do zegarka kwarcowego, Warsza-
wa, s. 17–29.

28 Prawne regulacje czasu zegarowego pozostawiamy na uboczu. Szerzej o zegarze zob. J. Zajdler, Dzieje zega-
ra, Warszawa 1980.

29 Czas odgrywa znacz c  rol  w prawie publicznym, m. in. reguluj c funkcjonowanie naczelnych organów pa -
stwa, wskazuj c kadencje urz dnicze, terminy zwo ywania sejmu, sejmików, czas ich trwania, problem limity, ter-
miny roków s dowych, okre la organizacj  poboru wiadcze  publicznych, por. tu np. G. My liwski, Cz owiek 
redniowiecza wobec czasu i przestrzeni (Mazowsze od XII do po . XVI wieku), Warszawa 1999, s. 197–433.

30 Poniewa  prawo stanowione z regu y dotyczy o materii nieuregulowanych prawem zwyczajowym, przynajmniej 
pocz tkowo nie pojawia a si  potrzeba rozstrzygania o wzajemnej relacji starego i nowego prawa, a w razie kon-
kurencji decydowa a praktyka, najcz ciej odrzucaj ca zreszt  zmiany wprowadzone przez ustawodawc . 
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i targowe ut moris est, i dodaj c: premissarum constitutionum executio a festo sancti 
Stanislai, nunc instante in Maio incipit31. 

Koniec obowi zywania normy nast powa  przez nadej cie terminu wskazane-
go przez ustawodawc  w akcie prawnym – konstytucje czasowe. Natomiast prze-
pisy wydane bez takiej klauzuli obowi zywa y najcz ciej a  do ich uchylenia lub 
zmiany. Jednak abrogacji i derogacji towarzyszy a specyÞ czna szlachecka desuetu-

do. I to wyst puj ca na ogromn  skal . S abo  w adzy wykonawczej pa stwa szla-
checkiego prowadzi a po prostu do niewykonywania prawa32. St d dodatkowe, cho  
ma o skuteczne sposoby nadawania mocy obowi zuj cej nierespektowanym nor-
mom: innowacja, reasumpcja, deklaracja33. Zmiana w tym zakresie nast pi a wraz 
z upowszechnieniem zwyczaju kodyÞ kowania prawa. Dopiero wtedy prawodawca 
zosta  zmuszony do wyra nego okre lenia granic czasowych obowi zywania no-
wego prawa i chwili odebrania mocy prawu dotychczasowemu. I tak przyk adowo 
ustawy przechodnie z okazji wprowadzenia Kodeksu Napoleona w Ksi stwie War-
szawskim zamieszczono na 15 stronach34.

Istotn  kwesti  zakresu czasowego mocy obowi zywania prawa jest jego rela-
cja do wydarze  i stosunków prawnych zaistnia ych przed wej ciem w ycie nowej 
regulacji. Problem ten pojawi  si  dopiero wraz z prawem stanowionym. Nie dziwi-
my si  zatem, e w Statutach Kazimierza Wielkiego (po . XIV w.) znajdujemy nast -
puj ce postanowienie: cum om nes constitutiones et statuta legem imponant rebus et 

negotiis futuris et non preteritis. Stanowi ono w Polsce najstarszy tak jasny zapis za-
sady nieretroakcji prawa. Jednak nie przes dza on o ostatecznym jej przyj ciu35, b -
d cym dopiero wynikiem d ugotrwa ego procesu narastaj cej dominacji prawa sta-
nowionego nad zwyczajowym36. Z interesuj cego nas punktu widzenia istotny jest 
pewien szczególny aspekt nadu ycia prawa przez odwo ywania si  do tej zasady, 
jako podstawy do ochrony praw nabytych. W licznych aktach prawnych uchwala-
nych przez szlachecki sejm napotka  mo na odpowiedni , zapewniaj c  ochron  
praw nabytych, klauzul : salvis tamen modernis possessoribus37. W pa stwie szla-
checkim zjawiskiem powszechnym by o nierespektowanie prawa – tak e przy wy-

31 Corpus Iuris Polonici, ed. O. Balzer, Kraków 1906, t. II, nr 89 (wykonanie konstytucji ma si  rozpocz  od dnia 
wi tego Stanis awa najbli szego w maju).

32 Szesnastowieczny szlachecki ruch egzekucyjny nazw  sw  wzi  od programowego postulatu reformy pa stwa 
polegaj cej na przywróceniu przestrzegania prawa.

33 Przy okazji mog a mie  miejsce nowelizacja lub interpretacja odnawianych przepisów, por. H. Grajewski, Grani-
ce czasowe mocy obowi zuj cej norm dawnego prawa polskiego, ód  1970.

34 Prawo cywilne obowi zuj ce w Królestwie Polskiem, wyd. S. Zawadzki, Warszawa 1860. Por. te  Rozporz dze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r., Dz.U. RP 1934 r. nr 57, poz. 503, w którym zawar-
to na 30 stronach przepisy wprowadzaj ce kodeks handlowy, Kodeks Handlowy i Przepisy Zwi zkowe, zestawi  
i wst pem zaopatrzy  prof. dr J. Górski, Pozna  1948, s. 258–287.

35 Zob. monograÞ  po wi con  kwestii nieretroakcji prawa w pa stwie szlacheckim: H. Grajewski, Zasada „lex re-

tro non agit” w praktyce s dów polskich do po owy XVI w., ód  1971.
36 I znowu Kodeks Napoleona pos u y  mo e jako podr cznikowy przyk ad: Prawo obowi zuje tylko na przysz o , 

nie ma mocy wstecznej (art. 2), co w Kodeksie cywilnym Królestwa Polskiego (1825 r.) sformu owano nast puj -
co: Prawo stanowi tylko na przysz o , a nie rozci ga swych skutków na przesz o  (art. 2).

37 Ró ne postacie klauzuli chroni cych prawa nabyte zestawia H. Grajewski, op. cit., s. 93 i n.
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korzystywaniu swych uprawnie  rozdawniczych przez króla. Monarcha rozdawa  
(nadawa ) to, czego rozdawa  nie by o wolno, nadawa  osobom, którym to nie przy-
s ugiwa o (np. naruszaj c incompatibilitas). Roze lona szlachta wytyka a t  prakty-
k  na kolejnych sejmach, podejmuj c uchwa y przypominaj ce (powtarzaj ce) od 
dawna istniej ce zakazy i ograniczenia. Ale wprowadza a do nich klauzule salwa-
toryjne, zapewniaj ce zachowanie praw nabytych wbrew prawu, ale ju  nabytych. 
St d klauzule te zas u y y sobie na miano klauzul niepraworz dno ci38, stanowi y 
bowiem nie instrument ochrony prawa, ale chroni y prawa uzyskane w drodze z a-
mania prawa.

Ochrona prawa przed up ywaj cym czasem, a tak e ochrona stanu faktycznego, 
przeciwnego prawu, pocz tkowo dotyczy a wy cznie sfery obejmowanej pami ci  
ludzk . Czego nie pami tano, tego prawo broni  – co oczywiste – nie mog o. Przed 
pojawieniem si  pisma pami  by a jedynym sposobem rejestrowania uprawnie . 
Nie mia o znaczenia liczenie czasu. W wypadku sporu broni cy si  przed roszcze-
niem móg  jedynie wykazywa , e kwestionowany stan istnieje tak d ugo, e inne-
go nikt nie pami ta39. 

W czasach, gdy uchwalano Statuty Kazimierza Wielkiego, pismo (dokument 
i ksi ga s dowa) staje si  szeroko dost pne. Obok pami ci ludzkiej zaczyna funk-
cjonowa  nowy, znacznie doskonalszy mechanizm rejestracji stosunków prawnych, 
pozwalaj cy odwo ywa  si  do stanów prawnych wyst puj cych poza ludzk  pa-
mi ci . A to grozi destabilizacj  wynikaj c  z niepewno ci, czy stan faktyczny jest 
zgodny z istniej cym przed laty stanem prawnym. Pojawia si  wi c potrzeba skru-
pulatnego uzgodnienia stosunków faktycznych ze stanem prawnym. W tym celu 
wykorzystano czas. Ustawodawca przy pierwszej okazji korzysta z mo liwo ci 
wprowadzenia w Statutach sankcji dla tych wszystkich, którzy byli leniwi i niedba-
li: Cum prescriptio propter segniciam et pigriciam dominorum est instituta (art. 38 
Król)40. Odwo uj c si  do czasu dla zmiany stanu prawnego,41 podkre lano w tym 
pomniku kilkukrotnie, e dawno  jest kar  za niedbalstwo i lenistwo uprawnione-
go42. Dlatego te  przewidziano krótkie terminy z jednej strony. Z drugiej, przyj to, 
e dawno  skutecznie niszczy prawo niekorzystaj cego ze  wówczas jedynie, gdy 

konkurent, niezale nie od tytu u prawnego i dobrej wiary, z tego prawa przez wska-
zany przeci g czasu korzysta. 

38 Zob. H. Grajewski, op. cit., s. 107 i n., gdzie wskazano tak e (s. 108–109) mechanizmy wykorzystywane do za-
mieszczenia interesuj cego nas ograniczenia mocy przepisu.

39 Si gano do stosowanego w prawie kanonicznym zwrotu: cuius contrarii memoria non existit. Najcz ciej uzna-
wano pami  3 pokole , czyli ok. 100 lat: quia a centum annis de preavo et avo in mea parte tabernam habeo 
(1388 r.). Zauwa my, e poj ciem tym pos uguj  si  jeszcze twórcy kodeksu Napoleona w art. 691: Posiadanie 
nawet od niepami tnych czasów, nie wystarcza do ich [s u ebno ci ci g ych niewidocznych] nabycia.

40 Zob. S. Roman, Z bada  nad dawno ci  w prawie polskim XIV wieku, „Czasopismo Prawno–Historyczne” 1965, 
t. 17, z. 2, s. 71 i n. 

41 Czas móg  pozbawia  prawa rzeczowego, oddzia ywa  na roszczenie wierzyciela, szkodzi  w procesie, a nawet 
uniemo liwia  ciganie przest pcy.

42 Zob. P. D bkowski, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910, s. 296 i n. 
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Upowszechnieniu krótkich terminów dawno ci towarzyszy o ograniczenie jej 
dzia ania. Z jednej strony przewidywano zawieszenie jej biegu (iuristicium) – kiedy 
to czas, z punktu widzenia prawa, dora nie przestawa  biec (bezkrólewie, czas za-
razy, wojny itd., wszelkie okoliczno ci utrudniaj ce dost p do wymiaru sprawiedli-
wo ci lub uniemo liwiaj ce wykonywanie prawa – uwi zienie, s u ba królewska). 
Z drugiej, kszta towa a si  sfera stosunków prawnych wyj tych w ogóle spod dzia-
ania czasu. Szczególn  ochron  przed skutkami up ywu czasu obj te by y, i to od 

czasów Justyniana, uprawnienia ko cio a, w stosunku do których stosowano pres-

criptio centum annorum43. 

W tym zakresie szczególnie interesuj co kszta towa a si  ochrona praw monar-
chy (pó niej pa stwa – Þ scusa). Zasada nullum tempus currit contra regem, po-
dobnie jak wobec praw ko cio a, wyros a ze 100 lat licz cego terminu preskrypcji. 
Przywileje ko cio a na wieckie pa stwo przeniós  Fryderyk II, w odniesieniu do 
przedawnienia, stwierdzaj c expressis verbis: Wyd u amy prawo zasiedzenia z okre-

su czterdziestu i sze dziesi ciu lat, które dotychczas obowi zywa o w sprawach 

publicznych przeciwko skarbowi, do okresu stu lat44. 

Wyprowadzanie uprawnie  pa stwa z przywilejów ko cio a znajdowa o g bo-
kie uzasadnienie w kszta tuj cej si  w redniowieczu – zw aszcza w angielskiej my-
li politycznej – paraleli Christus – Fiscus i post puj cym za tym zwi zaniem kon-

cepcji res sacrae ko cio a i res quasi sacrae w adcy. Czas zosta  tu wykorzystany 
przy kreowaniu odr bno ci pa stwa od piastuj cego urz d g owy pa stwa monar-
chy. Ten ostatni bowiem w odniesieniu do czasu wyst powa  w dwóch postaciach, 
gdy  z jednej strony, w sprawach doczesnych, prywatnych, podporz dkowany by  
czasowi, z drugiej, w sprawach dotycz cych wszystkich (publicznych) – sta  ponad 
czasem45. W tym drugim przypadku eksponowa  trzeba te  konsekwencje w posta-
ci uchylenia dawno ci w relacjach publicznych, mocno zwi zanych z równocze nie 
kszta tuj c  si  zasad  niezbywalno ci (l’inaliénabilité du domaine) i nienaruszal-
no ci domeny królewskiej, a pó niej domeny koronnej. 

Zasada wy czenia uprawnie  monarszych spod wp ywu dawno ci ukszta towa-
a si  tak e w Polsce – przeciwko królowi dawno  nie bieg a w ogóle, ale równo-

cze nie w adca w sporze z poddanym móg  z dobrodziejstw dawno ci korzysta 46. 
Tak uprzywilejowane stanowisko skarbu w czasach nowo ytnych zosta o powa nie 
ograniczone przez powrót do zasady, e up yw czas mo e skutecznie wp ywa  na 
utrat  uprawnie  przez w adz  publiczn . 

43 Tak d ugi termin preskrypcji prowadzi  ostatecznie do generalnego jej odrzucenia: videtur certe impossibile pro-
bari prescriptionem centum annorum.

44 E.H. Kantorowicz, Dwa cia a króla, Studium ze redniowiecznej teologii politycznej, Warszawa 2007, s. 148. 
45 Por. rozró nienie mi dzy dwoisto ci  w adcy: królem feudalnym a królem Þ skalnym, E.H. Kantorowicz, op. cit., 

s. 140. 
46 P. D bkowski, op. cit., s. 185; L. Sobolewski, W. Uruszczak, Artyku y mielnickie z roku 1501, „Czasopismo Praw-

no–Historyczne” 1990, t. XLII, z. 1/2, s. 64.



THE INTERACTION OF TIME AND LAW 

SUMMARY

If time is to shape the law, Þ rst it has to be recognized by law. This article under-
takes the issue of legislating the measurement of time. It shall focus on the granting 
of a binding force to calendars and to the clock of time itself and, in particular, on 
imposing global application of the Gregorian Calendar. Then the two following mat-
ters shall be considered: the time limits of a binding force of law and how the passa-
ge of time affects rights not exercised. 
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KATEGORIA CZASU W J ZYKU PRAWNYM

1. Czas jest kategori  ß eksyjn  w sposób specyÞ czny wykorzystywan  w j -
zyku prawnym. Jest tak e jedn  z charakterystycznych w asno ci czasownika, sta-
nowi cego cz  mowy zajmuj c  centralne miejsce w zasobie leksykalnym j zy-
ka i b d c  dominant  ka dej wypowiedzi rozumianej jako podstawowa jednostka 
komunikacyjna1. Pojmowanie czasu mo e odnosi  si  równie  do semantycznego 
zakresu tego poj cia. Badanie temporalnego aspektu j zyka jest przedmiotem ró -
nych dyscyplin, g ównie stylistyki i gramatyki. Inspiracje metodologiczne bada  
nad aspektem temporalnym j zyka sytuuj  si  wokó  dwóch g ównych biegunów: 
lingwistyki strukturalnej i kognitywizmu2. Okre lone wykorzystanie kategorii czasu 
pozostaje tak e w zwi zku z charakterystyk  spo ecznych wspólnot komunikacyj-
nych, stanowi cych przedmiot zainteresowania bada  socjolingwistycznych, obec-
nych równie  w teorii prawa. Zagadnienie czasu (oraz u ycia czasowników) w j -
zyku prawnym stanowi przedmiot analiz dokonywanych na gruncie teorii prawa, 
a tak e j zykoznawstwa. Zwraca si  uwag  na fakt, i  rzeczywisto  stanowi c  
przedmiot zainteresowania j zyka prawnego cechuje, odmienny od rzeczywisto ci 
obecnej w potocznym (powszechnym) do wiadczeniu, sposób pojmowania tempo-
ralno ci3. Zadaniem niniejszego szkicu jest wskazanie mo liwych p aszczyzn tema-
tycznych i postulatów badawczych, w ramach których mo e by  rozwa ana katego-
ria temporalno ci wykorzystywana w tekstach prawnych. Temporalizacja w j zyku 
prawnym jest charakterystyczna na tle rozró nienia w gramatyce deiktycznych ka-
tegorii czasu. Odmienno ci w u yciu czasu wyst puj  te  w wypowiedziach j zy-
ka prawnego zawieraj cych czasowniki performatywne. W kontek cie rozró nienia 
kategorii czasu aktualnego i czasu relatywnego charakterystyczne dla j zyka teks-
tów prawnych jest wykorzystywanie czasu relatywnego. O swoisto ci temporalnego 
aspektu sformu owa  analizowanego j zyka wiadczy równie  wykorzystanie okre-
lonych rodków j zykowych, do których nale y mi dzy innymi zawarta w wypo-

1 Z. Saloni, Wst p do koniugacji polskiej, Olsztyn 2005, s. 5.

2 B. Witosz, Kategoria czasu w badaniach stylistycznych – uwagi teoretyczno–metodologiczne i postulaty badaw-
cze, „Stylistyka” 2007, XVI, s. 12.

3 Tak np. T. Gizbert–Studnicki, J zyk prawny a obraz wiata, (w:) Prawo w zmieniaj cym si  spo ecze stwie, 
red. G. Sk pska, Kraków 1992, s. 149–161; E. Malinowska, Czas w tek cie urz dowym, „Stylistyka” 2007, XVI, 
s. 331–339.
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wiedziach intencja perswazyjna nadawcy oraz hipotetyczny i potencjalny charakter 
sformu owa  wyra aj cych normy prawne.

2. Charakterystyczn  cech  kategorii czasu jest jego deiktyczny charakter, co 
oznacza, e sytuuje ona punkt w czasie, który odnosi si  do opisywanych okolicz-
no ci, zdarze  czy stanów rzeczy w stosunku do punktu w czasie, w którym wy-
powied  jest formu owana, czyli pewnej aktualno ci4. Mo e to stanowi  podstaw  
dokonywanego ju  w klasycznych gramatykach odró nienia czasu przesz ego, te-
ra niejszego i przysz ego. W j zyku polskim znane s  trzy g ówne odmiany czasu: 
tera niejszy, u ywany do oznaczania czynno ci i stanów wspó czesnych w stosun-
ku do momentu formu owania wypowiedzi (lub oznaczanego przez kontekst), czas 
przysz y, wskazuj cy czynno ci i stany, które maj  nast pi  w przysz o ci oraz czas 
przesz y, oznaczaj cy czynno ci i stany maj ce miejsce przed momentem formu o-
wania wypowiedzi5. Kategoria czasu pozostaje tak e w cis ym zwi zku z aspek-
tem czasownika, od którego zale y te  charakterystyka paradygmatu kategorii czasu 
(to, czy jest on pe ny czy zredukowany do np. tylko czasu przesz ego i nieprzesz e-
go) w okre lonych jego trybach (tryb dokonany lub niedokonany czasownika). Po-
szczególne odmiany temporalne sytuowane s  w obr bie linii czasu i wskazuj  na 
niej przesz o  lub przysz o . Jak twierdz  j zykoznawcy, we wszystkich wypo-
wiedziach odnosz cych si  do rzeczywisto ci zawarte s  (chocia  nie zawsze wy-
ra one explicite) informacje dotycz ce temporalno ci6. Zasadniczo czas tera niej-
szy deÞ niowany jest jako moment w czasie to samy z momentem wytwarzania 
wypowiedzi, jednak e mo e by  on wykorzystywany w ró nych funkcjach. W j -
zyku wyst puj  tak e wypowiedzi okre lane jako neutralne wobec temporalno ci. 
Czas tera niejszy nie zawsze jest ograniczony do aktualnego momentu formu owa-
nia wypowiedzi. Mo e by  on u ywany tak e w tzw. stwierdzeniach ponadczaso-
wych7 (typu: Zima zaczyna si  w grudniu, Ksi yc wieci). S  one uniwersalne pod 
wzgl dem czasowo ci, tj. odnosz  si  zarówno do aktualno ci, jak i przysz o ci czy 
przesz o ci, b d  s  w swojej ponadczasowo ci „bezczasowe” czy „pozaczasowe”. 
John Lyons podkre la fakt, i  czas tera niejszy nie jest jedynie odpowiadaj cym ak-
tualno ci zerowym punktem na jednokierunkowej osi czasu (co umo liwia oby do-
strze enie rozró nienia na czas tera niejszy i nietera niejszy), jak równie  wskazy-
wanie przysz o ci mo e by  osi gane bardziej za pomoc  trybu (aspektu) ni  czasu. 
Istniej  zatem dwa sposoby wykorzystywania czasu tera niejszego w praktyce: na 
oznaczenie czynno ci (stanu) zachodz cego jednocze nie z aktem mówienia (czyn-
no  wspó czesna) lub takiej, która mo e wyst powa  zarówno w przysz o ci, jak 

4 J. Lyons, Wst p do j zykoznawstwa, Warszawa 1975, s. 338.

5 J. Reczek, Czas, (w:) Encyklopedia j zyka polskiego, red. S. Urba czyk, M. Kuca a, Wroc aw 1999, s. 45.

6 R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki j zykoznawczej, Warszawa 2001, s. 137.

7 J. Lyons, op. cit., s. 339.
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i przesz o ci (czynno  wieczysta, ponadczasowa)8. Omawiana kategoria grama-
tyczna mo e by  wykorzystana równie  do oznaczania czynno ci maj cych miejsce 
w przesz o ci, kiedy moment czasowy wyznaczony jest przez kontekst, jak w wy-
powiedzi typu Biegn  wczoraj na dworzec… (tzw. praesens historicum). Jeszcze in-
nym sposobem u ycia czasu tera niejszego jest formu owanie wypowiedzi, które 
w swoim odniesieniu zawieraj  przysz o , jak. np. Wybieram si  jutro do kina. 

W j zyku prawnym wyst puj  wypowiedzi, które sytuowane s  w ród komu-
nikatów neutralnych w stosunku do czasu, okre lanych jako odnosz ce si  do zja-
wisk uniwersalnych czy ponadczasowych. Nale  do nich takie u ycia j zyka, któ-
re nie konstatuj  stanów rzeczy, w szczególno ci s  to komunikaty pe ni ce funkcje 
imperatywne czy postulatywne (zalecenia, rady, postulaty, dyrektywy)9. Ze wzgl du 
na dyrektywalny charakter ta kategoria wypowiedzi wykorzystywana jest w j zyku 
prawnym, co podkre laj  zarówno teoretycy prawa, jak i j zykoznawcy. Na ponad-
czasowe (neutralne wobec czasu) okre lenia czasowników wyst puj ce w j zyku 
prawnym wskazuje Tomasz Gizbert–Studnicki, zauwa aj c jednocze nie, i  poja-
wiaj  si  one tak e w innych ni  prawne rodzajach wypowiedzi10. Mimo i  j zyk 
tekstów prawnych opiera si  na do wiadczeniu pochodz cym z realnej rzeczywisto-
ci, jego g ównym celem jest regulowanie okre lonych przysz ych przypadków (for-

mu owanych hipotetycznie), maj cych wyst pi  w pewnych potencjalnych sytua-
cjach czy okoliczno ciach (wtedy, kiedy norma prawna znajdzie zastosowanie). Jak 
podkre la jeden z badaczy, temporalny wymiar regulacji prawnych jest charaktery-
zowany przy pomocy pewnej uniwersalno ci, niemo liwej do usytuowania w para-
metrach aktualno ci czy chronologiczno ci11. Zjawisko to jeden z francuskich na-
ukowców nazywa „bezczasowo ci  prawa”12. Wynika to z faktu, i  w ród dwóch 
sposobów ujmowania czasu: temporalizacji deiktycznej „tu i teraz” oraz tempora-
lizacji zorientowanej ku przysz o ci13, w wypowiedziach j zyka prawnego wi ksze 
znaczenie ma druga z tych form. W j zyku pos uguj cym si  kategoryzowaniem sy-
tuacji i adresatów w sposób abstrakcyjny i generalny wykorzystanie aspektu tem-
poralnego jest ukierunkowane ku przysz o ci. Wskazana kategoria temporalna jest 
wykorzystywana w wypowiedziach, które nie s  zwi zane z czasem aktualnym. 
W przypadku j zyka prawnego jest to temporalizacja dotycz ca akcji pozaczaso-
wych, uniwersalnych, odró nianych od akcji okre lanych przy pomocy wyznaczni-
ków habitualnych (powtarzaj cych si ). Cechy j zyka norm prawnych, które s  tu 

8 T. Milewski, J zykoznawstwo, Warszawa 1967, s. 100.

9 R. Grzegorczykowa, op. cit., s. 138. Autorka do tego typu wypowiedzi zalicza tak e pytania, w których czas te-

ra niejszy odgrywa specyÞ czn  rol .

10 T. Gizbert–Studnicki, Znamiona czasownikowe w kodeksie karnym. Zagadnienie czasu gramatycznego i aspek-
tu, „Studia Prawnicze” 1982, nr 1–2, s. 106.

11 H.E.S. Mattila, Comparative Legal Linguistics, Aldershot–Burlington 2006, s. 73.
12 J.–C. Gémar, Les fondements du langage du droit comme langue de spécialité. Du sens st de la forme du texte 

juridique, “Revue générale de droit, droit (1990)”, 1994, cyt. za: H.E.F. Mattila, op. cit., s. 73.
13 M.T. Lizisowa, Komunikowanie przekazu w modelach stosunków prawnych (na przyk adzie „Kodeksu pracy”), 

„Stylistyka” 2007, XVI, s. 348.
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szczególnie istotne to: abstrakcyjny (oraz generalny) charakter sformu owa , poten-
cjalno  sytuacji i okoliczno ci, których ten j zyk dotyczy, funkcja performatyw-
na wypowiedzi oraz wpisana w tre  komunikatów (aktów mowy) intencja illoku-
cyjna nadawcy. Odmienno  kategorii temporalno ci dotycz ca tzw. bezczasowo ci 
pozostaje w cis ym zwi zku z pe nion  przez wypowiedzi funkcj  performatyw-
n  oraz modyÞ kacjami funkcji czasu. Jak stwierdza Renata Grzegorczykowa, mog  
one polega  na wykorzystywaniu czasu tera niejszego u ywanego na oznaczanie 
czasu postulowanego, b d  te  na u yciu czasu tera niejszego na oznaczanie czasu 
niezasz ego (kontrfaktycznego)14.

W j zyku prawnym wyst puj  przyk ady wypowiedzi formu owanych w cza-
sie tera niejszym wykorzystywanym nie w funkcji relacjonowania aktualnego stanu 
rzeczy, lecz w celu wyra enia pewnego postulatu. Jednocze nie obecne s  tak e wy-
powiedzi o funkcji performatywnej neutralne w stosunku do czasu (bezczasowe). 
EgzempliÞ kacj  pierwszego rodzaju sformu owa  s  wypowiedzi typu: Nie mo na 

czyni  ze swego prawa u ytku, który by by sprzeczny ze spo eczno–gospodarczym 

przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspó ycia spo ecznego…, natomiast 
drugi z wskazanych przypadków obrazuje zdanie: Ci ar udowodnienia faktu spo-

czywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ostatnie zaliczy  mo -
na do komunikatów posiadaj cych tzw. predykat pozaczasowy, w odró nieniu od 
wypowiedzi zawieraj cych predykat ograniczony temporalnie, wyst puj cych w j -
zyku tekstów prawnych (Ka dy cz owiek od chwili urodzenia ma zdolno  praw-

n ). Jeszcze innym rodzajem odmienno ci w zakresie u ywania kategorii czasu s  
wypowiedzi warunkowe, zarówno te dotycz ce pozaczasowo ci, jak i przysz o ci, 
o których pisze wspomniana autorka15. W j zyku prawnym wyst puj  przyk ady 
wypowiedzi warunkowych pierwszego (Kto pozbawia cz owieka wolno ci, podlega 

karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi cy do lat 5) i drugiego rodzaju (Je eli kto  

pozostaje w zwi zku ma e skim, to nie powinien zawiera  powtórnie zwi zku ma -

e skiego, b d  zostanie mu wymierzona kara pozbawienia wolno ci od 6 miesi -

cy do lat 5). 

W j zyku prawnym w sposób specyÞ czny wykorzystywany jest czas przysz y. 
Znamienne jest, i  czas przysz y u ywany w j zyku powszechnej komunikacji po-
zwala na modyÞ kacje okre lenia momentu w przysz o ci, do którego zdanie si  od-
nosi (wypowied  Jutro b d  w Warszawie mo na rozumie  w jej wersjach szcze-
gó owych jako: jutro rano, ju  jutro, jutro tzn. za kilka godzin, dopiero jutro itd.). 
Wypowied  wykorzystuj ca czas przysz y sformu owana w j zyku prawnym ce-
chuje si  brakiem mo liwo ci wyst pienia modyÞ kacji dokonywanej ze wzgl du 
na czynnik blisko ci czy odleg o ci wskazywanego momentu w czasie. Wypowied  

14 R. Grzegorczykowa, op. cit., s. 179.

15 Ibidem, s. 141–143.
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W a ciwy minister wyda rozporz dzenie oznacza: ma kompetencj  do powzi cia 
odpowiedniej czynno ci konwencjonalnej (mo e tego dokona , wskazany podmiot 
w przysz o ci tego dokona). Dominacja czasu przysz ego lub tera niejszego u ywa-
nego w funkcji czasu przysz ego uzasadniona jest potencjalno ci  sytuacji, do któ-
rych odnosz  si  normy prawne16.

W tekstach prawnych obecne s  tak e pewne swoiste sposoby odnoszenia si  do 
przesz o ci ujmowanej w powi zaniu z sytuacjami przysz ymi. Mamy z ni  do czy-
nienia na przyk ad w sytuacji derogowania przepisów dotychczas obowi zuj cych 
(ergo w przesz o ci) przez ich uchylenie wraz z wej ciem w ycie nowych (tych, 
które obowi zywa  b d  w przysz o ci). Dotychczas istniej ce regulacje prawne 
zostaj  zast pione nowymi, stany przesz e zostaj  zast pione stanami przysz ymi. 
Nowy akt prawny „…nie zdaje sprawy z tych stosunków prawnych, które dotych-

czas istnia y. Uchyla (…) te stosunki i zast puje je nowymi, ustanawiaj c dla oby-

wateli nowe uprawnienia i obowi zki”17. 

3. W j zyku prawnym, jak w innych rodzajach u ycia j zyka, do cz ci mowy 

o najbardziej istotnym znaczeniu nale  czasowniki. Jednym z mechanizmów wy-

wierania wp ywu na adresatów i wywo ywania zmian w rzeczywisto ci jest wyst -

powanie w wypowiedziach j zyka prawodawcy czasowników performatywnych, 

które s u  wyra aniu intencji perswazyjnej i ukierunkowaniu u ycia j zyka na wy-

wo anie zmian. W j zyku prawnym czasowniki wykorzystywane s  w celu deno-

towania okre lonych sposobów post powania wskazywanych przez normy praw-

ne, mi dzy innymi w wypowiedziach performatywnych. Przede wszystkim s  to 

predykaty wyst puj ce w formie osobowej, ale tak e niektóre rzeczowniki odcza-

sownikowe oraz imies owy przys ówkowe wspó czesne18. W wykorzystywaniu tej 

cz ci mowy priorytetowe s  funkcje zwi zane z dyrektywnym poziomem tekstu 

prawnego, maj cym pierwszoplanowe znaczenie (przed jego deskryptywnym po-

ziomem)19. Istniej  dwa sposoby u ywania w wypowiedziach czasownika perfor-

matywnego: w tzw. wypowiedziach skierowanych (adresowanych do kogo )20 wy-

st puje on w formie osobowej (zazwyczaj w pierwszej osobie), w wypowiedziach 

nieskierowanych (dla kogo ) pojawia si  forma bezosobowa. Akty mowy zawie-

raj ce adunek performatywny mog  mie  ró n  posta  redakcyjn 21. W wypowie-

16 E. Malinowska, op. cit., s. 334.

17 E. Grodzi ski, Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnie  Þ lozoÞ i j zyka, Wroc aw–Warszawa 1980, 
s. 14.

18 T. Gizbert–Studnicki, Znamiona czasownikowe…, s. 101–102.

19 M. Zieli ski, Wyk adnia prawa. Zasady, regu y, wskazówki, Warszawa 2002, s. 154.

20 Wyró nienia wypowiedzi skierowanych i nieskierowanych, do których zaliczane s  wypowiedzi j zyka prawnego, 

dokonuje T. Gizbert–Studnicki, J zyk prawny z perspektywy socjolingwistycznej, Kraków 1986.

21 John L. Austin wyodr bni  dwie kategorie performatywnych aktów mowy: zawieraj ce czasownik performatywny 

eksplicytne akty mowy (tzw. performatywy wyra ne) oraz niezawieraj ce czasownika performatywnego wyra e-

nia prymarne (implicytne). J.L. Austin okre la niniejszym terminem wypowiedzi zawieraj ce okre lony czasow-

nik, ale tak e pos uguje si  nim na oznaczenie samego czasownika o cechach performatywnych. Performatywy 
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dziach s u cych formu owaniu norm post powania nadawca tekstu prawnego po-
siada intencj  perswazyjn , jednak nie zawsze wyst puje w konstrukcji wypowiedzi 
czasownik performatywny. Mówi si  wówczas o tzw. wypowiedziach implicytnie 
performatywnych czy prymarnych. Dyrektywny (performatywny) charakter takich 
aktów mowy wynika  mo e z komunikacyjnego kontekstu u ycia j zyka. O powin-
no ciowym celu wypowiedzi formu owanych przez prawodawc  przes dza równie  
sama struktura i systematyzacja formalnej strony wypowiedzi, wyra ona w odpo-
wiedniej budowie tekstu prawnego i sformalizowanej postaci aktów normatywnych. 
Forma wypowiedzi performatywnych w j zyku prawnym mo e by  zró nicowana. 
Omawiane akty j zykowe ukierunkowane na wp ywanie na zachowania odbiorcy 
oraz wywo ywanie zmian w rzeczywisto ci mog  by  sformu owane w formie roz-
kazuj cej, ale tak e w postaci konstrukcji gramatycznej relacjonuj cej pewien stan 
rzeczy, daj cej si  wyrazi  w postaci zakazu lub nakazu. W j zyku prawnym wy-
st puj  zarówno wypowiedzi performatywne eksplicytne, jak i prymarne22. Wypo-
wiedzi performatywne okre lane jako implicytne maj  posta  konstrukcji opisowej, 
mo liwej do przeformu owania na dyrektyw  post powania. Wykazuj  one pew-
ne specyÞ czne cechy w zakresie u ycia czasu23. Ze wzgl du na zró nicowanie ka-
tegorii temporalno ci mog  one przybiera  nast puj ce formy: wypowiedzi o kon-
strukcji opisowej, wyra one w czasie tera niejszym (Je eli wykonawca przej  

protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on, a  do chwili oddania obiek-

tu, odpowiedzialno  na zasadach ogólnych za szkody wynik e na tym terenie) lub 
wypowiedzi o konstrukcji opisowej formu owane w czasie przysz ym (Szczególn  

form  testamentów wojskowych okre li rozporz dzenie Ministra Obrony Narodowej 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo ci). Jak stwierdza Andrzej Ma-
linowski, podmiot tworz cy teksty prawne wykorzystuje czasowniki wyst puj ce 
w czasie tera niejszym (w funkcji opisowej), przysz ym (w funkcji prognostycznej) 
oraz przesz ym w zale no ci od tego, które z elementów okre lenia sytuacji i oko-
liczno ci mog  by  u yteczne do formu owania wypowiedzi b d cej dyrektyw  za-
wieraj c  czasownik w funkcji dyrektywalnej24.

4. W odró nieniu od temporalno ci wskazywanej przez j zyk ogólny, operu-
j cy przede wszystkim czasem, którego punktem odniesienia s  okre lone przyj te 
parametry (np. kalendarz), w j zyku prawnym wyst puje przede wszystkim czas re-

eksplicytne zawieraj  predykat w postaci czasownika performatywnego (deontycznego) formu uj cy nakaz, za-

kaz lub dozwalaj cy. Wyst puje on w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu tera niejszego strony czynnej 

i operuje wskazywanymi w wypowiedzi modalno ciami. J.L. Austin, Jak dzia a  s owami, (w:) ten e, Mówienie 

i poznawanie. Rozprawy i wyk ady Þ lozoÞ czne, t um. B. Chwede czuk, Warszawa 1993, s. 311–335.

22 Tak A. Malinowski, Polski j zyk prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s. 113 i n. Autor przedstawia ty-

pologi  wypowiedzi j zyka prawnego wykorzystuj cych czasowniki performatywne, zob. tego , op. cit., s. 104–

113

23 A. Malinowski, op. cit., s. 115.

24 Ibidem, s. 116.
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latywny. Okoliczno ci czy sytuacje charakteryzowane s  temporalnie w odniesieniu 
do jakiej  innej okoliczno ci czy sytuacji, maj cej miejsce wcze niej, pó niej czy 
te  równocze nie25. W sferze rzeczywisto ci okre lanej przez normy prawne tera -
niejszo  zazwyczaj nie wyst puje w znaczeniu temporalizacji deiktycznej „tu i te-
raz” czy te  w czasie absolutnym (zgodnym z przyj tym kalendarzowym punktem 
odniesienia). W j zyku powszechnej komunikacji spotyka si  zarówno czas relatyw-
ny, jak i czas absolutny. W wypowiedziach j zyka prawnego dominuje czas relatyw-
ny. Wyj tek stanowi  mo e wskazywanie momentu w czasie absolutnym, z jakim 
mamy do czynienia podczas okre lania daty wej cia w ycie danego aktu norma-
tywnego, podanej jako punkt w czasie okre lony w sposób jednoznaczny i odno-
sz cy si  do przysz o ci. Mo emy mówi  o pewnej czasowej aktualno ci (tera niej-
szo ci) w kontek cie formu owania wypowiedzi o czasie czy trybie nabycia mocy 
obowi zuj cej przez normy prawne (na przyk ad terminu wej cia w ycie czy u y-
tym w czasie tera niejszym okre leniu stanu prawnego na dany aktualny moment). 
Czas absolutny (kalendarzowy) pojawia si  w przepisach drugiego stopnia (inter-
temporalnych, wprowadzaj cych, derogacyjnych), a tak e w odniesieniu do aktów 
czasowych, co do których ustawodawca wskazuje zarówno moment pocz tkowy, jak 
i ko cowy obowi zywania26. Sposób wykorzystywania w j zyku odmian czasu (ab-
solutnego, wewn trznego, relatywnego) ma wp yw na styl wypowiedzi oraz sche-
maty formu owania komunikatów27. Mo na uzna , i  wypowiedzi u ywane w j -
zyku prawnym wpisuj  si  w zakres gatunku tekstu wyra aj cego okre lone tre ci 
wskazuj ce stany rzeczy, charakteryzowane przez Bo en  migrodzk  jako takie, 
które w chwili nadania jeszcze nie wyst pi y, a b d  mia y miejsce w przysz o ci28. 
Komunikaty takie wskazuj  przysz e stany rzeczy za pomoc  tzw. zda  futurystycz-
nych, zawieraj cych funktor eksplikuj cy cel zdania, okre laj cy zdarzenie czy stan 
rzeczy maj cy nast pi  w przysz o ci, za  ich prognostycyzm ukryty jest w inten-
cji illokucyjnej29. Dodatkow  funkcj  takich wypowiedzi jest okre lenie tego, co ma 
nast pi  w przysz o ci. W przypadku j zyka prawnego nie jest to jednak typowe dla 
wskazanych gatunków mowy przewidywanie przysz o ci, prognozowanie czy prze-
powiadanie. 

Istot  swoisto ci aspektu temporalnego wypowiedzi j zyka prawnego jest wska-
zywanie stanów rzeczy i wzorów zachowania, których charakter jest abstrakcyjny 
i odnosi si  do przysz ych mo liwych sytuacji (wskazywanie pewnej potencjalno-
ci). Zabieg ten ma na celu obj cie za pomoc  abstrakcyjnie i generalnie sformu o-

wanej normy prawnej mo liwie szerokiej klasy podmiotów (adresatów) i sytuacji. 

25 T. Gizbert–Studnicki, J zyk prawny…, s. 157.

26 Zob. S. Wronkowska, M. Zieli ski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 133–135.

27 B. Witosz, Kategoria czasu w badaniach stylistycznych – uwagi teoretyczno–metodologiczne i postulaty badaw-

cze, „Stylistyka” 2007, XVI, s. 15.

28 B. migrodzka, Gatunki tekstów odnosz cych si  do przysz o ci, „Stylistyka” 2007, XVI, s. 531.

29 Ibidem, s. 533
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Wymaga to konieczno ci przewidywania mo liwych zmian okoliczno ci oraz formu-
owania wypowiedzi odnosz cych si  do pewnego poziomu hipotetycznych sytuacji 

wskazywanych przez normy prawne30, a tak e przyznawania okre lonym podmio-
tom kompetencji, wyznaczenia zakresu obowi zków b d  uprawnie . Potencjalno  
czy ewentualna „prognostyczno ” dotyczy wskazania takiego stanu rzeczy, któ-
ry b dzie obowi zuj cy po przekroczeniu cezury „wej cia w ycie” danej regula-
cji jako odnosz cy si  do aktualizacji wzorów post powania wskazanych w normie 
prawnej31. Znamienny dla j zyka prawnego brak to samo ci czasowej mi dzy ak-
tem formu owania (tworzenia) wypowiedzi a aktem jej odbioru (implikowany przez 
jego funkcje) wp ywa na pewn  hipotetyczno  wypowiedzi32. Swoisto  wyko-
rzystania kategorii temporalno ci w j zyku prawnym przejawia si  w tym, i  wy-
powiedzi formu owane w konstrukcji tera niejszej nie odnosz  si  do aktualno ci, 
a dotycz  de facto sytuacji, które b d  mia y miejsce w przysz o ci33. Przekonuje 
o tym fakt, i  jak wskazuj  badania nad statystykami u ywania okre le  czasowych 
w szwedzkim j zyku prawnym, wyst puje jedynie od 5 do 8% jego sk adników ma-
j cych odpowiedniki w parametrach czasu i przestrzeni34. Ukierunkowany ku przy-
sz o ci wymiar czasowy tekstu prawnego znajduje uzasadnienie przede wszystkim 
w funkcji wypowiedzi, kwestiach obowi zywania norm prawnych, jak te  pozycji 
i autorytetu nadawcy35. 

5. Kszta towanie temporalno ci mo e zale e  tak e od u ycia pewnych rod-
ków j zykowych36. SpecyÞ czne wykorzystanie kategorii czasu w j zyku prawnym 
uzasadnione jest swoistymi cechami i funkcjami tego sposobu wypowiedzi. Do 
podmiotów formu uj cych teksty prawne kierowane s  postulaty d enia do pre-
cyzji, jasno ci, komunikatywno ci, realizowania wymogów dotycz cych schema-
tu budowy aktu normatywnego oraz wszelkich regu  kompozycji, sposobu u ywania 
rodków j zykowych, formu owania deÞ nicji itp. Wskazane dyrektywy dotycz -

ce pos ugiwania si  j zykiem podczas tworzenia tekstów prawnych znalaz y tak e 
odzwierciedlenie w regulacjach prawnych, przede wszystkim w Zasadach techni-

ki prawodawczej37. U ycie czasu pe ni tu tak e istotn  rol . Konieczno  spe nia-
nia przez wypowiedzi j zyka prawnego postulatów jasno ci i komunikatywno ci 

30 H.E.S. Mattila, op. cit., s. 73.

31 S. Wronkowska, Z. Ziembi ski, Zarys teorii prawa, Pozna  2001, s. 32.

32 B. Ha as, Terminologia j zyka prawnego, Zielona Góra 1995, s. 41.

33 Z. Ziembi ski, Teoria prawa, Warszawa–Pozna  1978, s. 23–24.

34 H.E.S. Mattila, op. cit., s. 73.

35 We wskazanym kontek cie mo na uwzgl dni  genetyczne uwarunkowania rozumienia prawodawcy jako pod-

miotu wyznaczaj cego i og aszaj cego regu y post powania, sytuowane w ród wypowiedzi profetycznych, pro-

roczych, pe ni cych pierwotnie funkcje religijne lub ludyczne. Por. B. migrodzka, op. cit., s. 536–538.

36 T. Dobrzy ska, Zatrzyma  czas. O j zykowych i tekstowych sposobach kszta towania czasu w utworach poety-

ckich, „Stylistyka” 2007, XVI, s. 128.
37 Rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej, 

Dz.U. Nr 100, poz. 908.
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(s u cych tak e zapewnieniu stabilno ci i skuteczno ci prawa38) dotyczy nie tyl-
ko sposobów wyra ania modalno ci normatywnych, ale te  okre lono ci czasowe-
go wymiaru obowi zywania norm prawnych. Odzwierciedla to za o enia systemo-
we odnosz ce si  zarówno do zasad konstrukcyjnych (niesprzeczno  tre ci norm, 
postulat zupe no ci, obowi zywanie normy prawnej od momentu wej cia w ycie 
ukierunkowane na przysz o , zakaz retroakcji, wymóg stosowania odpowiednie-
go vacatio legis), jak i aksjologiczne uzasadnienie systemu prawa39. W j zyku praw-
nym determinantami wskazanego sposobu formu owania tre ci oraz u ywania ka-
tegorii czasu s  przede wszystkim: potencjalno , kategoryczno  i hipotetyczno  
sformu owa , d enie do precyzji, a tak e brak kazuistyki, typowej dla okre lania 
zjawisk tera niejszych, aktualnych. 

Uzasadnienie u ycia w wypowiedzi okre lonej kategorii temporalno ci mo -
liwe jest dzi ki wykorzystywaniu ró nych wyznaczników wypowiedzi (gatunku, 
podmiotu, tematu, komponentu pragmatycznego)40, a tak e tekstowych wyk adni-
ków charakterystyki temporalnej. Do istotnych rodków mo na te  zaliczy  funk-
cje pe nione przez wypowiedzi. Nadawca tekstu prawnego, wskazuj c w normach 
prawnych wzory post powania, ukierunkowuje je na okre lone zakresy zastosowa-
nia i normowania, odnosz ce si  do klas potencjalnych, przysz ych sytuacji i zacho-
wa . Wykorzystanie kategorii temporalno ci w j zyku prawnym znajduje uzasad-
nienie w funkcji dyrektywalnej (perswazyjnej, postulatywnej), zajmuj cej prymarn  
w ród innych pozycj . W ród funkcji wypowiedzi j zyka tekstów prawnych prio-
rytetow  rol  pe ni „normatywna funkcja kwaliÞ kowania stanów rzeczy”, podczas 
gdy inne gatunki tekstu ukierunkowane na komunikowanie lub asercj  cechuj  si  
przede wszystkim funkcj  reproduktywn  w stosunku do okre lonych fragmentów 
rzeczywisto ci41. Dominacja w j zyku prawnym funkcji dyrektywalnej osi gana jest 
mi dzy innymi za pomoc  illokucyjnych aktów mowy, których cech  jest ukierun-
kowanie na przysz o . Nadawca pos uguje si  j zykiem prawnym z wyra nie zaak-
centowanym celem. Chc c sk oni  odbiorc  do okre lonego zachowania, wykorzy-
stuje ró ne (jawne lub ukryte) mechanizmy perswazji42. Formu owana z zamiarem 
illokucyjnym wypowied  implikuje dwa cele u ycia j zyka prawnego: wyra enie 
normy post powania (normy prawnej) i wywieranie wp ywu na zachowania adre-
satów norm (dzia ania podmiotów prawa wyznaczone przez wzory sformu owane 
w przepisach) oraz wywo ywanie zmian w rzeczywisto ci pozaj zykowej (kszta to-

38 Znajduje to odzwierciedlenie w przekonaniu, i  „jednolito  i pewno  rozumienia tekstów prawnych mo e od-

grywa  donios  rol  w spo ecznym dzia aniu prawa”, zob. J. Wróblewski, Zagadnienie jednolito ci i pewno ci ro-

zumienia tekstów prawnych, „Pa stwo i Prawo” 1966 nr 3, s. 540.

39 Na temat skuteczno ci oddzia ywa  prawnych oraz wymogów jasno ci prawa zob. tak e: S. Wronkowska, 

Z. Ziembi ski, Zarys teorii prawa, Pozna  2001, s. 197 i n.

40 B. Witosz, op. cit., s. 11.

41 M.T. Lizisowa, Tekst–kontekst–interpretacja. W poszukiwaniu semiotyczno–dyskursywnych wzorców konkrety-

zacji j zyka, Kraków 2006, s. 289.

42 Na ten temat zob. I. Szczepankowska, Wp yw intencji perswazyjnej nadawcy na styl dawnej i wspó czesnej wy-

powiedzi prawodawczej w j zyku polskim, (w:) tej e, Styl a semantyka, Bia ystok 2008, s. 411–426.
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wanie, modyÞ kacja, tworzenie, znoszenie stosunków prawnych i stanów prawnych). 
Sposobem na osi gni cie zarówno konstruowania, jak i wyra ania tak okre lonego 
teleologicznego aspektu j zyka jest wyra enie postulatów normatywnych za pomo-
c  u ycia okre lonej formy i struktury wypowiedzi, w tym tak e wykorzystania ka-
tegorii czasu. Na poziomie tekstu prawnego wyst puj  ró ne typy illokucji. Pry-
marna to wyra anie dyrektyw, sekundarna to kreowanie pewnego modelu czy wizji 
rzeczywisto ci zawartych w wypowiedziach jako tre ci presuponowane. Istotnym 
wyk adnikiem j zyka prawnego pozostaj cym w zwi zku ze sposobem u ywania 
kategorii czasu jest relacja j zyka do rzeczywisto ci. Dokonane w ramach pragma-
tyki j zykowej i kognitywizmu odkrycia na temat natury j zyka pozwalaj  s dzi , i  
w j zyku zawarty jest pewien obraz wiata, który jest przez ten j zyk konceptualizo-
wany. Ogl d wiata mo liwy do zrekonstruowania na podstawie wypowiedzi j zy-
ka prawnego to pewna postulowana wizja rzeczywisto ci, zgodna z regu ami zawar-
tymi w dyspozycjach norm prawnych konstytuuj cych system prawa w danym hic 

et nunc. Istotne znaczenie w kszta towaniu temporalno ci ma tak e niekonstatyw-
ny charakter wypowiedzi. J zyk prawny nie s u y przekazywaniu deskrypcji referu-
j cych rzeczywisto . Odzwierciedla on pewien potencjalny model rzeczywisto ci, 
mo liwy do zrekonstruowania na podstawie interpretowanej z tekstu wiedzy na te-
mat preferencji (aksjologicznych, etycznych) prawodawcy. Celem formu owanych 
wypowiedzi nie jest relacjonowanie zastanego stanu wiata zewn trznego, lecz wy-
ra anie sugestii i postulatów dotycz cych powinno ci, wzorów zachowania kiero-
wanych do adresatów. Zdania te projektuj  pewn  rzeczywisto  pozostaj c  w sta-
nie, jaki powinien mie  (a nie ma – jak w wypowiedziach deskryptywnych) miejsce, 
zgodnie z za o eniami prawodawcy. Pozycja i autorytet nadawcy pozwalaj  na 
„kreowanie” rzeczywisto ci za pomoc  j zyka. Ta swoista kreatywna funkcja j zy-
ka sprzyja formu owaniu za pomoc  tekstów prawnych pewnej wizji powinno ci43. 
Jak podkre laj  teoretycy prawa, swoisto  kreacyjnej roli j zyka prawnego w sto-
sunku do rzeczywisto ci polega zarówno na tym, i  przy pomocy wypowiedzi wy-
wo ywane s  zmiany, tworzone s  nowe stany prawne, jak równie  zawarte w tre ci 
norm prawnych informacje presupozycyjne (przekazywane implicite) pozwalaj  na 
uzyskiwanie w drodze interpretacji wiedzy na temat pewnej rzeczywisto ci spo ecz-
nej, panuj cych w niej przekona , zasad i warto ci44. 

6. Temporalno  jest kategori  w sposób specyÞ czny wykorzystywan  w j zy-
ku prawnym. Wynika to zarówno ze swoisto ci temporalizacji dostrzeganej w kon-
tek cie wyró niania deiktycznych odmian czasu, jak równie  ze wzgl du na stoso-
wanie okre lonych rodków j zykowych, traktowanie wypowiedzi j zyka prawnego 
jako aktu mowy o intencji illokucyjnej, pe nienia przez wypowiedzi funkcji dy-

43 E. Malinowska, op. cit., s. 333.

44 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1998, s. 41–43.



rektywalnej oraz konsekwencji wykorzystywania czasowników performatywnych. 
Istotn  i cz sto podkre lan  cech  jest u ywanie czasu tera niejszego w funkcji 
postulowania okre lonych stanów rzeczy czy sytuacji maj cych wyst pi  w przy-
sz o ci. Wa n  kwesti  jest zatem abstrakcyjno  i generalno  sformu owa  u y-
wanych w j zyku prawnym oraz odniesienie ich do potencjalno ci, a tak e pewna 
hipotetyczno . Kategoria czasu wykorzystywana jest w wypowiedziach formu o-
wanych przez ustawodawc  tak e w zwi zku z wskazywaniem momentu (pocz tko-
wego czy ko cowego) obowi zywania norm prawnych, co wyst puje w tre ci prze-
pisów drugiego stopnia informuj cych o terminie wej cia w ycie lub utracie mocy 
obowi zuj cej przez wskazane przepisy b d  ich cz ci. Interesuj cym propono-
wanym do ewentualnego rozwa enia problemem mog oby by  tak e zagadnienie 
temporalno ci, rozwa ane w kontek cie rozumianych jako okre lone punkty czaso-
we terminów przyj tych w prawie (np. dor czenie, przedawnienie, zw oka), a tak e 
zagadnienie up ywu czasu powoduj cego skutki prawne (uzyskanie pe noletno ci, 
uznanie za zmar ego), co jednak e wykracza poza zakres niniejszego szkicu i mo e 
by  proponowane do ewentualnych przysz ych rozwa a .

W kontek cie rozwa a  o temporalno ci w j zyku prawnym warto wspomnie , 
i  czas w prawie nie poddaje si  zjawiskom chronocentryzmu, kompresji czasu czy 
rosn cej szybko ci przetwarzania informacji, wyst puj cym w wielu innych sfe-
rach spo ecznej aktywno ci i poziomach wspó czesnych dyskursów jako wszech-
obecne tendencje charakteryzuj ce ponowoczesn  rzeczywisto 45. Jest bardziej sta-
tycznie pojmowany ni  w innych sferach, rozpi ty mi dzy biegunami przesz o  
– przysz o . Charakterystycznym zjawiskiem jest ró ne ujmowanie i wykorzysta-
nie czasu w ró nych typach dyskursu46, odmienne nastawienie na frazy czasu, ta-
kie jak przesz o , przysz o , tera niejszo  oraz ró ne modelowanie czasu. J zyk 
powszechnej komunikacji pos uguje si  kategoriami przesz o  – tera niejszo  – 
przysz o . J zyk prawny zorientowany jest wokó  punktów: czas nadawania (two-
rzenia) komunikatu – czas wej cia w ycie – przysz o  (obowi zywanie). 

45 B. Witosz, op. cit., s. 9.

46 Ibidem, s. 14.
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CATEGORY OF TIME IN THE LEGAL LANGUAGE

SUMMARY

The task of this text is to point possible thematic basis of topics, that category 
of temporary used in legal texts can be considered. Reality constituting the object of 
interest of legal language characterizes understanding temporary in the way which 
is contrary from reality existing in ordinary experience. Time in low is mainly used 
for needs of forming the legal norms referring to future situations and circumstanc-
es, in which the recipient of the rule will be existing. That is why the abstraction of 
legal language has an essential importance in the context of analyzing the category 
of time in this language. Another important characteristic feature of using category 
of temporary is occurrence in legal language almost only relative time. Features of 
situations showing in legal norms and regulations relate to the future. However they 
can be formulated using the present time appearing in a speciÞ c function. Referenc-
es to the present do not usually exist in legal texts. Absolute time referring to speciÞ c 
dates appears only in regulations in the context of determination of temporary range 
of applicable in variously describing information relating to the term of entry into 
force (day, month and year). Perception of legal expressions in the light of types of 
speech acts have just as important relations with temporal aspect. First of all the way 
of use the verbs and performative function of the statement are very fundamental. 
In this context a very essential thing is that emphasizing the fact that legal language 
contains illocutionary acts written in the contents of reports. Above–mentioned fea-
tures determinate speciÞ c usage of category of time in legal language.
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O PRAWIE W ASNO CI W OKRESIE PRZEBUDOWY 
USTROJOWEJ W POLSCE PO 1989 R.

1. Wprowadzenie

Prawo w asno ci jest tym prawem, które od wieków wci  budzi zaintereso-
wanie. S  jednak okresy szczególnego zainteresowania prawem w asno ci. Histo-
ria wskazuje, e dziejowe prze omy polityczne, gospodarcze, zwykle doprowadzaj  
do powa nej rewizji podstawowych instytucji prawnych, na których opiera si  funk-
cjonowanie obrotu prawnego i gospodarczego. Mo na powiedzie , e spo ród wielu 
innych instytucji prawnych wykazuj cych du  wra liwo  na przemiany ustrojowe 
wyró nia si  prawo w asno ci. 

W czasach stabilizacji prawo to, podobnie jak ycie codzienne, zmienia si  stop-
niowo, powoli, w sposób naturalny. Trafnie podkre li  A. Stelmachowski, e w as-
no  jest jednym z Þ larów, na którym wspiera si  ca a konstrukcja systemu prawa 
cywilnego. Bez niej „(…) by aby trudna do pomy lenia dynamika obrotu, b d ca 

nerwem cywilistyki”1.. Warto zauwa y , e z jednej strony w asno  jest najprostsz  

i bezpo redni  form  korzystania z dóbr materialnych, z drugiej strony, tylko w ra-

mach w asno  istnieje mo liwo  korzystania z najszerszego znanego w systemie 

prawa zakresu uprawnie  wzgl dem rzeczy. 

Ponadto trzeba mie  na uwadze fakt, e w asno  nie jest kategori  tylko cywili-

styczn , ma swoje wa ne miejsce w innych obszarach prawa, np. w prawie Þ nanso-

wym, administracyjnym. Przede wszystkim termin „w asno ” w praktyce konstytu-

cyjnej pa stw demokratycznych wyra a jedno z powszechnych praw obywatelskich, 

a w uk adzie prawnomi dzynarodowym w asno ci przyzna  nale y warto  jednego 

z podstawowych praw cz owieka2. 

1 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 173.

2 A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004, s. 28.
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Nie ulega kwestii, e w asno  daleko wykracza poza obszar prawa. Bez w as-
no ci trudno sobie wyobrazi  ekonomi . Jest ona tak e kategori  socjologiczn , ma 
równie  swój aspekt psychologiczny3. Tre  prawa w asno ci zawsze by a wspó -
kszta towana nie tylko przez normy prawa, ale tak e przez czynniki pozanormatyw-
ne, takie jak interesy w adzy pa stwowej, czynniki ekonomiczne, obyczajowe i in-
ne.

Zmianom podlegaj  warunki wykonywania prawa w asno ci i jego tre , a za 
nimi tak e funkcje w asno ci, na co zwróci  uwag  W. Pa ko w monograÞ i „O pra-
wie w asno ci i jego wspó czesnych funkcjach”4.

W okresie ustroju obowi zuj cego w PRL tre  prawa w asno ci by a wyra -
nie ró nicowana w zale no ci od podmiotu, któremu to prawo przys ugiwa o. Od-
mienny stosunek kc. do poszczególnych typów i form w asno ci znalaz  swój wyraz 
zw aszcza w przepisach ogólnych o w asno ci, a mianowicie w odmiennym uj ciu 
regu  interpretacyjnych5. W my l ówczesnej linii ustrojowej w asno  spo eczna po-
zostawa a pod szczególn  ochron  prawa, a wiod c  zasad  prawa cywilnego by a 
wyj tkowo niespójnie sformu owana zasada jedno ci w asno ci pa stwowej, wyra-
ona w skre lonym w 1990 r. art. 128 § 1 kc. Niespójno  by a tak daleko id ca, e 

w roku 1980 w literaturze sformu owano wprost pytanie: Czy „w asno  ogólnospo-
eczna” jest „w asno ci ”?6. Przez fakt opanowania przez pa stwo dzia alno ci go-

spodarczej wyra a a si  zasada nierozerwalno ci i niepodzielno ci po czenia w a-
dzy pa stwowej z uprawnieniami w a ciciela.

Nale y podkre li , e tre  art. 140 kc. okre laj ca poj cie w asno ci pozosta-
je przez ca y czas niezmienna. Zgodnie z tym przepisem w granicach okre lonych 
przez ustawy i zasady wspó ycia spo ecznego w a ciciel mo e, z wy czeniem in-
nych osób, korzysta  z rzeczy zgodnie ze spo eczno–gospodarczym przeznacze-
niem swego prawa, w szczególno ci mo e pobiera  po ytki i inne dochody z rzeczy. 
W tych samych granicach mo e rozporz dza  rzecz . 

Mimo niezmienionej tre ci art. 140 kc. po 1989 r. dosz o do przewarto ciowania 
w zakresie funkcji oraz wykonywania prawa w asno ci i jej kategoryzacji. Obec-
nie w Polsce na pierwszy plan wysuwa si  ogólna stratyÞ kacja w asno ci na w as-
no  publiczn  i w asno  prywatn . Podzia  ten jest pochodny, bo wywodzi si  od 
zasadniczego podzia u prawa na prawo prywatne i prawo publiczne i ma swe korze-
nie w prawie rzymskim7. Ma on przede wszystkim charakter funkcjonalny, chocia  

3 A. Stelmachowski, Zarys teorii… s. 173.

4 W. Pa ko, O prawie w asno ci i jego wspó czesnych funkcjach, Katowice 1984.

5 Art. 126 kc. zosta  skre lony ustaw  z 28.07.1990 r., Dz.U. Nr 55, poz. 321.

6 K. Brozi, L. Winiarski, Czy „w asno  ogólnospo eczna” jest „w asno ci ”?, „Studia FilozoÞ czne” 1980, nr 7, s. 19 

i nast.

7 Nale y tu wspomnie  charakterystyczn  deÞ nicj  Ulpiana: „publicum ius est quo ad statum rei Romanae spectat, 

privatum – quo ad singulorum utilitatem”, cyt. za: A. Stelmachowski, (w:) T. Dybowski (red.), System prawa pry-

watnego. T. 3, Prawo rzeczowe, Warszawa 2007, s. 158. 
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i element podmiotowy odgrywa tu swoist  rol . Zgodnie z tym za o eniem w as-
no  publiczna powinna by  wykonywana przez te podmioty prawa, które do zada  
publicznych s  powo ane, a wi c pa stwo i samorz d terytorialny. Punktem odnie-
sienia jest funkcja, a nie strona podmiotowa8. Ponadto w literaturze zauwa a si , e 
„wyodr bnienie w asno ci publicznej nast pi o po rozdzieleniu skarbu panuj cego 
na publiczny i prywatny”9. 

W aktualnie obowi zuj cych warunkach ustrojowych w Polsce fundamentem 
gospodarki i podstaw  uczestnictwa w obrocie prawnym i gospodarczym jest w as-
no  prywatna. W asno  prywatna jest kategori  modelow  w gospodarce rynko-
wej i blisko wi e si  z zasad  wolno ci dzia alno ci gospodarczej, co wynika prze-
de wszystkim z art. 20 Konstytucji RP10.

Kluczowe znaczenie w przemianach ustrojowych zaj  trudny proces przekszta -
ce  w asno ciowych. Rozmiary pa stwowej gospodarki zmieniano przez zmniej-
szenie liczby przedsi biorstw pa stwowych w drodze ich likwidacji i upad o ci oraz 
przekszta cania w jednoosobowe spó ki Skarbu Pa stwa, a tak e w drodze komer-
cjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych. Wszystkie te dzia ania wy-
maga y okre lonego czasu. Uchwalenie ustaw dotycz cych przekszta ce  w as-
no ciowych to dopiero pocz tek procesu przebiegaj cego na wielu p aszczyznach 
ycia spo ecznego. Czynnik czasu odgrywa istotn  rol , tak w procesie prywatyzacji 

przedsi biorstw pa stwowych poprzez przygotowanie ich do poddania dzia aniom 
praw rynku, jak i w procesie budowania materialnej podstawy dla powstania i funk-
cjonowania w asno ci komunalnej, uw aszczenia i nadania jednostkom samorz du 
terytorialnego osobowo ci prawnej. W pierwszym rz dzie procesom uw aszczenio-
wym poddano gminy i inne komunalne osoby prawne, które w dniu 27.05.1990 r. 
naby y z mocy prawa albo na podstawie konstytutywnej decyzji w a ciwego wo-
jewody w asno  nale cego do nich mienia, mienia znajduj cego si  w ich zarz -
dzie11. Nast pnie w 1998 r. wydano podstawowe ustawy dotycz ce samorz dów wo-
jewódzkich i powiatowych12.

W asno  sta a si  wa nym instrumentem prawnym na drodze „z powrotem do 
kapitalizmu”13. Procesu tego nie da si  zakwaliÞ kowa  w ramy tradycyjnie rozumia-
nego obrotu prawnego polegaj cego na wymianie dóbr i us ug. W asno ci przypad-

8 A. Stelmachowski, Zarys teorii…, s. 187.

9 C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 283.

10 A. Doliwa, op. cit., s. 33.

11 Ustawa z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzaj ce ustaw  o samorz dzie terytorialnym i ustaw  o pracownikach 

samorz dowych, Dz.U. nr 32, poz. 191 z pó n. zm. Zob. te  np. A. Agoszpowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samo-

rz dzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1977; Z. Leo ski, Samorz d terytorialny w RP, Warszawa 1998; 

Z. Niewiadomski, Samorz d terytorialny warunkach wspó czesnego pa stwa kapitalistycznego, Warszawa 

1988.

12 Dz.U. 1998 r., Nr 91, poz. 576 i 578.

13 P. Jasi ski, S.J., Z powrotem do kapitalizmu. Problemy przekszta ce  systemowych i w asno ciowych, Warsza-

wa 1994, s. 155.
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a wi c rola szczególna, nietypowa. Równolegle nast powa y dwa procesy g bo-
ko dotycz ce prawa w asno ci i w asno ci jako kategorii tak e pozaprawnej, przede 
wszystkim ekonomicznej i spo ecznej. 

Pierwszy proces polega  na przywracaniu prawu w asno ci jej klasycznej tre-
ci, mi dzy innymi poprzez usuwanie elementów temu prawu obcych, tych, które 

zosta y „wmontowane” w okresie PRL, np. zasady jedno ci w asno ci pa stwowej. 
Drugi proces to przebudowa ustrojowa, prowadzona poprzez przekszta cenia w as-
no ciowe. W czasie przekszta ce  w asno ciowych nie zosta  jednak realizowany 
istotny problem reprywatyzacji.

2. Wp yw przemian ustrojowych na rozwój regulacji prawnych 
stosunków w asno ciowych

Model ustroju polityczno–gospodarczego i kszta t stosunków w asno ciowych 
wzajemnie si  determinuj , cho  przyzna  trzeba, e nie brak w tym wzgl dzie in-
nych pogl dów14. Radykalne przemiany ustrojowe wi  si  wi c z g bokimi prze-
obra eniami w sferze w asno ci rozumianej szerzej, a wi c nie tylko w wymiarze 
prawa cywilnego15. W Polsce prze om polityczny w 1989 roku zapocz tkowa  pro-
ces istotnych zmian ustrojowych. Rozpocz a si  budowa gospodarki rynkowej 
i wa ny etap tego procesu, czyli przekszta cenia w asno ciowe. W tym celu uchwa-
lono szczególne regulacje prawne16. 

Przyjmuj c, e w asno  jest kategori  interdyscyplinarn , trzeba konsekwen-
tnie stwierdzi , e przemiany w p aszczy nie prawnej, ekonomicznej poci gn y za 
sob  zmiany tak e w sferze zjawisk socjologicznych, psychologicznych i wielu in-
nych dziedzinach nauki i praktyki. Dotycz  wi c one zarówno poszczególnych oby-
wateli, grup spo ecznych, jak te  i skali ca ego kraju. Czas, jaki up yn  od prze omu 
politycznego, sta  si  czasem przewarto ciowa , który przyniós  ze sob  nie tylko 
zjawiska pozytywnie oceniane, ale tak e te o charakterze dysfunkcjonalnym, takie 
jak problem likwidacji przedsi biorstw nierentownych, bezrobocie, trudne cz sto 
wywo uj ce wiele negatywnych zjawisk relacje mi dzy sfer  polityki i gospodar-
ki i wiele innych.

14 Niektórzy przedstawiciele nauk ekonomicznych i spo ecznych dowodzili braku zale no ci mi dzy typem w asno-

ci a charakterem ustroju spo eczno–gospodarczego, nawi zuj  oni do teorii tzw. „spo ecze stwa przemys owe-

go”, zob. W. Rostow, Studia rozwoju ekonomicznego, aron R., Dix–huit lecons sur la sociéte industrielle. Huit le-
cons de la societe industrielle, Paris 1962.

15 M. Bednarek, Koncepcja w asno ci w dobie transformacji ustrojowej w Polsce, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
1993, z. 4, s. 447, 448.

16 Ustawa z 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych, Dz.U. Nr 51, poz. 298 oraz ustawa z 30.08. 
1996 r., o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych, Dz.U. Nr 118, poz. 561 z pó n. zm.
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Po odrzuceniu koncepcji w asno ci przyj tej w Konstytucji PRL ustawodawca 
stan  przede wszystkim przed konieczno ci  przywrócenia kszta tu w asno ci ade-
kwatnej do budowanej gospodarki rynkowej. W tym celu zosta y podj te dzia ania 
legislacyjne w wielu obszarach dotycz cych stosunków w asno ciowych i samego 
prawa w asno ci. W ród tych dzia a  najsilniej uwidacznia si  nurt prywatyzacyjny, 
nazywany niekiedy procesem generalnego „odpa stwowienia” w asno ci. 

Reform  stosunków w asno ciowych rozpocz to od zmiany przepisów konsty-
tucyjnych i przepisów kodeksu cywilnego, bowiem w tych aktach prawnych znajdu-
jemy podstawy dalszych regulacji stosunków w asno ciowych. 

Ustaw  z 29.12.1989 r. o zmianie Konstytucji RP17, w miejsce „socjalistycznej” 
koncepcji w asno ci wprowadzono zasad  równouprawnienia wszystkich podmio-
tów bior cych udzia  w obrocie prawnym i gospodarczym. Skre lone zosta y prze-
pisy zwi zane z obowi zuj c  dyferencjacj  w asno ci, te, które ustanawia y przy-
wileje dla w asno ci spo ecznej. 

Id c za zmianami w Konstytucji, ustawodawca dokona  nowelizacji kodeksu 
cywilnego. W 1990 roku uchyli  przepisy art. 126–135, b d ce konsekwencj  po-
przednich konstytucyjnych uregulowa  w asno ci, opartych na marksistowskiej ty-
pizacji. Wyeliminowano te  z kodeksu cywilnego przepisy traktuj ce o jednostkach 
gospodarki uspo ecznionej, zrezygnowano z szeregu przywilejów na gruncie prawa 
cywilnego materialnego i procesowego przewidzianych dla jednostek funkcjonuj -
cych w oparciu o w asno  spo eczn , a zw aszcza pa stwow .18

W ród zasadniczych zmian przepisów dotycz cych stosunków w asno ciowych 
znajduj  si  tak e wcze niej wspomniane regulacje dotycz ce problematyki w asno-
ci samorz dowej (komunalnej).

Zasygnalizowane tu zmiany przepisów konstytucyjnych i przepisów z zakresu 
prawa cywilnego, a nast pnie uchwalenie ustawy o prywatyzacji przedsi biorstw 
pa stwowych mog oby wskazywa , e ustawodawca d y  do ustanowienia jedno-
litego, abstrakcyjnego modelu w asno ci. Hipoteza taka jest jednak kontrowersyjna. 
Nale y zgodzi  si  z pogl dem, e uniwersalny model prawa w asno ci nale y ju  
do przesz o ci.19 W najbardziej wyrazistej postaci wyst powa  on w okresie kszta -
towania si  ustroju kapitalistycznego w dziewi tnastym wieku. 

W hierarchicznej, stanowej strukturze spo ecznej feudalizmu w adza splata a si  
niemal nierozerwalnie z w asno ci . Bur uazja, zdobywaj c w adz  ekonomiczn , 
musia a znie  zhierarchizowan  w asno  stanow . Zast pi a j  uniwersalnym, nie-

17 Dz.U. nr 75, poz. 444, zob. tak e A. Lity ski, O prawie i s dach pocz tków Polski Ludowej, Bia ystok 1999, 

s. 240 i n.

18 Dz.U. 1990 r., Nr 55, poz. 321 i 318.

19 M. Bednarek, Koncepcja w asno ci..., s. 451 i 452, na temat innych teorii w asno ci zob. W. Biegeleisen, Teoria 

ma ej i wielkiej w asno ci. Referat na VI zjazd prawników i ekonomistów polskich, Kraków 1918.
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zale nym od podmiotu i przedmiotu modelem prawa w asno ci, podkre laj c nieza-
le ny od w adzy pa stwowej charakter prawa w asno ci.20

Pa stwo bur uazyjne, przestrzegaj c rozdzia u mi dzy w adz  polityczn  i pra-
wem w asno ci, gwarantowa o wolne pole dla kszta towania si  produkcyjnych sto-
sunków mi dzy kapita em i prac  najemn . Ów stan formalnej rozdzielno ci nie 
móg  by  jednak utrzymany ze wzgl du na zaostrzaj ce si  sprzeczno ci w ród 
w a cicieli rodków produkcji, m.in. konß ikty zwi zane z rozrostem monopoli, 
a równie  z wzrastaj c  rol  i daniami robotników. Interwencjonizm pa stwowy, 
wkraczaj c w sfer  prawa w asno ci, s u y  zachowaniu „pokoju klasowego”, a re-
wizja „ wi tego prawa w asno ci” odbywa a si  pod has em obrony interesu spo-
ecznego.21

W obecnych warunkach funkcjonowania spo ecze stwa i gospodarki nie da oby 
si  obroni  hipotezy, e zmiany szeregu przepisów w zwi zku z przekszta ceniami 
w asno ciowymi mog  oznacza  powrót do w asno ci prywatnej w sensie uniwer-
salnego modelu w asno ci. Doda  przy tym nale y, e nie ma legalnej deÞ nicji po-
j cia „w asno  prywatna”, chocia  pos uguje si  nim ustawodawca. Ponadto jest to 
kategoria cz sto rozwa ana w sferze nauki22. 

Zaznaczy  jednak nale y, e niektórzy przedstawiciele nauki wskazywali wr cz, 
e termin „w asno  prywatna” u ywany jest jedynie dla zaakcentowania negatyw-

nego stosunku do marksistowskiego poj cia w asno ci. Podkre lali, e jest on tylko 
opozycj  do terminu „w asno  spo eczna” i nie ma dalej id cego samoistnego zna-
czenia23. Czas wykazuje, e poj cie to od dawna funkcjonuje w j zyku potocznym, 
a w literaturze przedmiotu coraz cz ciej tak e znajduje swoje poczesne miejsce.

Wydaje si , e w Polsce mo na ju  mówi  co najmniej o pocz tkach doktrynal-
nego kszta towania si  w asno ci prywatnej jako osobnej prawnej kategorii w asno-
ci. Pozostaj c przy bardziej ostro nym stanowisku co do kategorii w asno ci pry-

watnej, nie sposób pomin  ciekawego pogl du wyg oszonego przez S. Wójcika, 
który stwierdzi , e obowi zuj ce przepisy nie stoj  na przeszkodzie wyodr bnieniu 
ju  na gruncie legis late w asno ci prywatnej, jako osobnej kategorii w asno ci24. 
Sk ada si  na ni  w asno  rodków produkcji osób Þ zycznych oraz w asno  osób 
prawnych innych ni  pa stwowe i komunalne. 

Mo na przyj  koncepcj  w asno ci prywatnej, któr  zaprezentowa  S. Wójcik, 
stwierdzaj c, e na w asno  prywatn  sk ada si  w asno  rodków produkcji osób 
Þ zycznych oraz w asno  osób prawnych innych ni  pa stwowe i komunalne. 

20 W. Pa ko, O prawie w asno ci…, s. 50.

21 Ibidem, s. 51.

22 S. Wójcik, Problem poj cia „w asno  prywatna” w III Rzeczypospolitej, „Rejent” 1991, nr 7–8, s. 7 i n.

23 M. Bednarek, Koncepcja w asno ci..., s. 452 i 453.

24 S. Wójcik, Problem poj cia..., s. 14.
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Nietrudno zauwa y , e poza teoretycznymi rozwa aniami poj cie „w asno  
prywatna” wyst puje w ustawodawstwie. Kluczowe znaczenie ma tu art. 20 Kon-
stytucji RP operuj cy poj ciem „w asno  prywatna”. Ustawa Zasadnicza nie wy-
ja nia jednak tego poj cia. W art. 64 Konstytucja, ju  nie okre laj c rodzaju w asno-
ci, mówi, e ka dy ma prawo do w asno ci, innych praw maj tkowych oraz prawo 

dziedziczenia. W asno , inne prawa maj tkowe oraz prawo dziedziczenia podlega-
j  równej dla wszystkich ochronie prawnej.

Mog oby wydawa  si , e poszukuj c odpowiedzi na pytanie, co to jest w asno  
prywatna, jaka w asno , do kogo nale ca jest w asno ci  prywatn , nale a oby 
si gn  do przepisów o prywatyzacji, znajduj cych si  w obu ustawach prywatyza-
cyjnych. Mo na bowiem twierdzi , e prywatyzacja przedsi biorstw pa stwowych 
zdeÞ niowana w art. 1 ustawy o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych i w art. 
1 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych jest 
jednym ze sposobów powstania (nabycia) w asno ci prywatnej. 

Zgodnie z art. 1 ustawy o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych prywa-
tyzacja polega a na udost pnieniu osobom trzecim akcji lub udzia ów w spó kach 
z wy cznym udzia em Skarbu Pa stwa, powsta ych z przekszta cenia przedsi bior-
stwa pa stwowego, na udost pnieniu osobom trzecim mienia przedsi biorstwa albo 
sprzeda y osobom trzecim przedsi biorstwa. Z samego ogólnego rozumienia pry-
watyzacji mo na wnosi , e prywatyzacja powinna nast powa  na rzecz osoby Þ -
zycznej albo na rzecz osoby prawnej innej ni  pa stwowa. Jak si  okazuje, sprawa 
nie jest prosta, gdy  nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie podmioty 
funkcjonuj ce w sferze obrotu gospodarczego nale y uwa a  za pa stwowe osoby 
prawne. Z pewno ci  s  nimi przedsi biorstwa pa stwowe jako forma prawna pa -
stwowej dzia alno ci gospodarczej25. Warto zwróci  uwag  na pogl d G. Roma -
skiego, który stwierdzi , e zaistnienie w spó ce chocia by jednego niepa stwowego 
podmiotu jako akcjonariusza lub udzia owca jest równoznaczne z utrat  jej pa -
stwowego charakteru.26 W tej sytuacji pojawia si  pytanie: Czy przyj cie, e spó -
ka kapita owa z najmniejszym chocia by udzia em kapita u innego ni  pa stwowy 
ju  nie jest pa stwow  osob  prawn , oznacza zupe nie now  jako , a id c dalej - 
oznacza, e jest osob  prawn , któr  nale y traktowa  jak przedsi biorc  opieraj ce-
go swoj  dzia alno  o w asno  prywatn ? S dzi  nale y, e udzielenie twierdz cej 
odpowiedzi mija oby si  generalnie z celami prywatyzacji jako procesu wykraczaj -
cego poza ramy tylko zmiany w a ciciela, chocia  w takim przypadku trudno by o-
by tak e mówi  o faktycznej zmianie w asno ci.

25 C. Kosikowski, op. cit., s. 285 i nast.

26 G. Doma ski, Spó ka pa stwow  osob  prawn ?, „Rzeczpospolita” 1993, nr 35, s. IV.
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Przepisy obu ustaw prywatyzacyjnych wyeksponowa y raczej „techniczn ”, 

proceduraln  stron  „odpa stwowienia” przedsi biorstwa pa stwowego. Nie ma 

w nich generalnej konstrukcji prawnej co do poj cia i tre ci w asno ci prywatnej. 

Sk din d jest to usprawiedliwione, bowiem ide  przepisów prywatyzacyjnych 

nie jest zbudowanie teoretycznej konstrukcji w asno ci prywatnej, lecz stworzenie 

bazy prawnej do przeprowadzenia rozci gni tego w czasie procesu strukturalno-

w asno ciowych przemian w gospodarce narodowej, dotychczas opartej na w asno-

ci pa stwowej.

Uwzgl dniaj c fakt, e prywatyzacja wyp ywa przecie  z okre lonych politycz-

nych uwarunkowa , warto przytoczy  opini , jak  swego czasu wyg osi  W. Pa ko, 

mówi c o roli prawa i polityki w kszta towaniu stosunków w asno ciowych. Jego 

zdaniem „g ównym czynnikiem ró nicowania si  pogl dów na temat istoty i struk-

tury prawa w asno ci jest ideologiczne (polityczne) zró nicowanie koncepcji w as-

no ci.” Autor zauwa y  te , e „(...) prawna formu a w asno ci rodków produk-

cji musi uwzgl dnia  nie tylko sprawiedliwe za o enia ideowe, ale i efektywno  

w sferze produkcji (...). Ten ostatni czynnik jest szczególnie bezwzgl dnym weryÞ -

katorem racjonalno ci regulacji prawnej stosunków w asno ciowych, wskazuje te  

stopie  zgodno ci ekonomicznych tre ci i prawnych form w asno ci.”27

Mo na przyj  koncepcj  w asno ci prywatnej, któr  zaprezentowa  S. Wójcik, 

stwierdzaj c, e na w asno  prywatn  sk ada si  w asno  rodków produkcji osób 

Þ zycznych oraz w asno  osób prawnych innych ni  pa stwowe i komunalne. 

3. Stosunki w asno ciowe a charakter uczestnictwa pa stwa 
w yciu gospodarczym

Baz  stosunków w asno ciowych w gospodarce jest dzi  art. 20 Konstytucji RP, 

z którego wynika, e spo eczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolno ci dzia-

alno ci gospodarczej i w asno ci prywatnej. Charakterystyczne jest, e Konstytucja 

nie wyró nia w asno ci pa stwowej, co nie mo e oznacza , e nie ma obecnie dyle-

matu istnienia w asno ci pa stwowej i zakresu udzia u pa stwa w gospodarce. 

Odpowied  na pytanie: jak daleko pa stwo mo e ingerowa  w wykonywanie 

prawa w asno ci jego obywateli, jakimi sprawami w sferze gospodarki powinno zaj-

mowa  si  pa stwo, a jakie powinny by  zupe nie wy czone spod ingerencji pa -

stwa, nie jest atwa i jednoznaczna. Problem ten od wielu lat jest przedmiotem dys-

kusji w ró nych rodowiskach naukowych i jak dotychczas nie ma w tej kwestii 

jednolitych pogl dów ani koncepcji funkcjonowania w asno ci pa stwowej. 

27 W. Pa ko, O prawie w asno ci..., s. 53 i 78.
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Pa stwo uczestniczy w yciu gospodarczym kraju w ró ny sposób. W szczegól-
no ci pa stwo ustanawia i egzekwuje pewne regu y „wspó istnienia” podmiotów 
prowadz cych dzia alno  gospodarcz . Celem wi c dzia a  pa stwa jest z jednej 
strony ochrona szeroko pojmowanego porz dku publicznego, z drugiej za  - realiza-
cja okre lonych d ugotrwa ych celów, takich jak np. pobudzanie koniunktury, stabi-
lizacja pieni dza, ograniczenie bezrobocia itp. Dzia alno  pa stwa w tym zakresie 
jest traktowana jako jedno z najwa niejszych, oczywistych zada 28.

Kolejnym przejawem uczestnictwa pa stwa w yciu gospodarczym jest jego 
bezpo rednia dzia alno  gospodarcza, w ramach której pa stwowe jednostki orga-
nizacyjne wyst puj  na rynku. Zakres bezpo redniej dzia alno ci gospodarczej jest 
w poszczególnych krajach ró ny. Zmienia si  równie  w czasie, na co maj  wp yw 
czynniki tak ekonomiczne, jak i polityczne. 

Zdaniem J. Fr ckowiaka29 w Polsce obecnie wa ne miejsce w kategorii pa -
stwowych osób prawnych zajmuj  jednoosobowe spó ki Skarbu Pa stwa, powsta e 
z przekszta cenia przedsi biorstw pa stwowych. Oprócz przedsi biorstw pa stwo-
wych i jednoosobowych spó ek Skarbu Pa stwa polski porz dek prawny zna jesz-
cze inne pa stwowe osoby prawne, których przedmiot dzia alno ci polega na pro-
wadzeniu wyspecjalizowanej dzia alno ci gospodarczej. Zaliczy  do nich mo na 
banki pa stwowe, jednostki badawczo–rozwojowe, liczne agencje, fundusze. Pa -
stwowe osoby prawne maj  w asne odr bne regulacje, które przede wszystkim okre-
laj  wzajemne relacje mi dzy nimi a Skarbem Pa stwa. Zgodnie z deÞ nicj  usta-

wow , pa stwow  osob  prawn  jest jednostka organizacyjna, której mienie jest 
w ca o ci mieniem pa stwowym30. Z punktu widzenia czysto formalnego do kate-
gorii pa stwowych osób prawnych nie mo na zaliczy  jednostki organizacyjnej, 
których mienie, chocia by w minimalnym stopniu, nale y do innych podmiotów ni  
Skarb Pa stwa. W aspekcie praktycznym trudno by oby uzna , e poprzez niewiel-
ki udzia  w spó ce innego kapita u ni  pa stwowy w asno  pa stwowa straci cechy 
swoiste dla w asno ci publicznej.

Przegl d literatury prawniczej pozwala stwierdzi , e bezpo rednia dzia alno  
gospodarcza pa stwa jest przedmiotem trwaj cych od lat dyskusji, kontrowersji na 
ró nych p aszczyznach.31 W ród przedstawicieli nauk prawnych dyskusyjna jest 
zw aszcza kwestia legitymacji prawnej pa stwa do prowadzenia dzia alno ci go-

28 A. Walaszek–Pyzio , Dzia alno  gospodarcza sektora publicznego w ustawodawstwie o doktrynie Republiki Fe-

deralnej Niemiec, PUG 1994, s. 3, s. 21.

29 J. Fr ckowiak, (w:) M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 

2007, s. 1065.

30 Art. 1a ustawy z 8.08.1996 r., o zasadach wykonywania uprawnie  przys uguj cych Skarbowi Pa stwa, Dz.U. 

nr 106, poz. 493 z pó n. zm.

31 Zob. m.in. A. Heydel, T. Lulek, S. Schmidt, S. Wyrobisz, F. Zweig, Etatyzm w Polsce, Warszawa 1936; T. Berna-

dzikiewicz, Przerosty etatyzmu, Warszawa 1936; ten e, Zagadnienie rentowno ci gospodarki pa stwowej, War-

szawa 1932; ten e, Udzia  pa stwa w spó kach handlowych, Warszawa 1938.
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spodarczej. Cz sto podnoszony jest argument zagro enia praw prywatnych przed-
si biorców oraz zasady wolno ci gospodarczej, w asno ci prywatnej w sytuacji, gdy 
pa stwo zajmuje si  bezpo rednio dzia alno ci  gospodarcz .

W okre lonych sferach ycia gospodarczego pa stwo z ró nych wzgl dów za-
chowuje swój udzia . Udzia  ten jest ró ny i s u y ró nym celom. Trzeba jednak 
mie  na uwadze okoliczno , e zbyt du e i nieuzasadnione wzgl dami spo eczny-
mi lub ekonomicznymi zaanga owanie pa stwa w prowadzenie dzia alno ci gospo-
darczej mo e narusza  wykonywanie w asno ci przez przedsi biorców opieraj cych 
sw  dzia alno  na w asno ci prywatnej. Nale y podkre li , e w Polsce, tradycyj-
nie, najcz ciej podstaw  do korzystania z danego dobra zarówno w obrocie po-
wszechnym, jak i profesjonalnym jest prawo w asno ci.

Ustalenie racjonalnych granic mi dzy sfer  pa stwow  i prywatn  ci gle stwa-
rza nowe problemy.32 Mo na jednak powiedzie , e ustalenie sta ej, niezmiennej 
granicy z wielu wzgl dów nie wydaje si  w praktyce mo liwe.

Do wiadczenia, zw aszcza ostatnich dziesi cioleci, dobitnie wykaza y, e go-
spodarka oparta na w asno ci pa stwowej skazana jest na niepowodzenie, „(...) pa -
stwo, zawsze wielki konsument, b dzie zawsze tylko z ym producentem”.33 Maj  
ju  swoj  histori  opinie, e pa stwo, prowadz c dzia alno  gospodarcz , nie mo e 
ze swej natury przyj  zasad funkcjonowania gospodarki prywatnej.34 Dzi  s  one 
wielokrotnie potwierdzane przez ekonomistów, prawników, socjologów. 

Teoria praw w asno ciowych g osi, e ró ne formy w asno ci daj  pocz tek 
ró nym bod com ekonomicznym, a przez to prowadz  do ró nych wyników eko-
nomicznych. Zdaniem J. Tittenbruna forma w asno ci przes dza o wyborach kie-
runków dzia ania podmiotów ekonomicznych.35 Wydaje si , e z perspektywy do-
wiadcze  gospodarki socjalistycznej mo na dzi  rozbudowa  t  tez  i stwierdzi , 
e w asno  pa stwowa hamuje przedsi biorczo , wymusza takie formy prawne 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, które daj  mo liwo  prymatu ideologii 
i polityki nad podstawowymi regu ami ekonomii.

Je li mówi c o w asno ci, oddzielimy od siebie ide  w asno ci oraz jej tre , to 
mo na wówczas zauwa y , e w okresach prze omowych, w okresach kszta towa-
nia si  nowych struktur spo eczno-gospodarczych, wi ksze zainteresowanie budzi 
sfera tre ci i funkcji w asno ci ni  idea prawa w asno ci. Przedstawiciele doktryny 

32 A. Walaszek–Pyzio , Dzia alno  gospodarcza..., s. 21 i n.

33 S.Z. Szyszkowski, Zagadnienie komercjalizacji przedsi biorstw pa stwowych, Warszawa 1930, s. 15.

34 A. Schatz, L’entreprise gouvernmentale et son administration, Paris 1922, cytuj  za S.Z. Szyszkowski, Zagadnie-
nie komercjalizacji..., s. 16.

35 J. Tittenbrun, Teoria wolnodost pnej w asno ci, RPEiS 1996, nr 2, s. 123 i n.
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prawa podkre laj  tak  w a nie prawid owo , jak równie  to, e sama idea prawa 
w asno ci charakteryzuje si  du  stabilno ci .36 

W uj ciu modelowym idea prawa w asno ci rozumiana jest jako przypisanie 
okre lonej osobie lub grupie osób domniemania wy czno ci korzystania i dyspono-
wania rzeczami b d  innymi dobrami. Przyjmuj c ten pogl d, nale y równie  zgo-
dzi  si  z opini , e trwa o ci idei w asno ci nie powinno uto samia  si  z w as-
no ci  prywatn  w rozumieniu dziewi tnastowiecznym ani te  z adnym innym 
konkretnym modelem ideowym w asno ci lub konkretn  konstrukcj  normatywn  
tego prawa37.

Wyodr bniaj c wi c ide  prawa w asno ci i jej tre , mo na powiedzie , e 
tre  prawa w asno ci i funkcje ulegaj  zmianom w zale no ci m.in. od konteks-
tu spo eczno–gospodarczego, od czasu, miejsca i od podmiotu wykonuj cego pra-
wo w asno ci.

Uwagi ko cowe

Na przestrzeni ostatnich dziesi cioleci wyra nie wida , jak zasadniczy wp yw 
na w asno  ma czas przemian ustrojowych. Dotyczy to w asno ci jako kategorii in-
terdyscyplinarnej, zw aszcza ekonomicznej i socjologicznej, a tak e prawa w asno-
ci w wymiarze normatywnym. 

Zastanawiaj c si  nad wspó czesn  stratyÞ kacj  w asno ci w Polsce, nale y za-
uwa y , e w miejsce stosowanego w PRL podstawowego podzia u w asno ci na 
w asno  spo eczn  (ze szczególnym wyró nieniem w asno ci pa stwowej) i w as-
no  indywidualn  przyj ty zosta  podzia  na w asno  prywatn  i w asno  pub-
liczn 38, akcentuj cy odmienno ci zachodz ce miedzy spo ecznym a jednostkowym 
punktem widzenia prawa w asno ci. Trafna jest uwaga A. Stelmachowskiego, e 
niezale nie od tego podzia u, coraz wi kszego znaczenia nabiera funkcjonalne zró -
nicowanie w asno ci uwzgl dniaj ce przedmiot w asno ci39. W tym aspekcie Autor 
wymieni  w asno  rolnicz , w asno  zasobów le nych, w asno  zasobów natural-
nych, w asno  zasobów mieszkaniowych40, w asno  intelektualn , w asno  prze-
mys ow , w asno  dóbr kultury stanowi cych dziedzictwo narodowe41. 

36 W. Pa ko, O prawie w asno ci…, s. 15 oraz A. Stelmachowski, Przemiany polityczne 1989 a model prawa w as-

no ci, (w:) S. Prutis (red.), Przekszta cenia w asno ciowe w Polsce. (determinanty prawne), Bia ystok 1996, 

s. 15.

37 W. Pa ko, O prawie w asno ci... s. 15.

38 Zob. szerzej na ten temat np. J. Szachu owicz, W asno  publiczna, Warszawa 2000.

39 A. Stelmachowski, (w:) T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego…, s. 186.

40 Zob. szerzej na ten temat, np. M. Bednarek, Prawo do mieszkania w konstytucji i w ustawodawstwie, Warszawa 

2007.

41 A. Stelmachowski, (w:) T. Dybowski (red.), System Prawa… s. 187.
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Po 1989 r. przedstawiciele nauki stan li przed dylematem: jak w a ciwie rozu-
mie  dzi  w asno  pa stwow ?42. W dyskusjach nad t  kwesti  pojawia si  zasa-
da podzielno ci w asno ci pa stwowej zasadniczo odmienna od tej, która wynika a 
z art. 128 kc. Zgodnie z art. 441 § 1  kc. w asno  i inne prawa maj tkowe, stanowi -
ce mienie pa stwowe, przys uguj  Skarbowi Pa stwa albo innym pa stwowym oso-
bom prawnym.

W zale no ci od kontekstu gospodarczego i spo ecznego poszczególne rodzaje 
w asno ci odgrywaj  ró n  role i ró na jest dynamika zmian ilo ciowych i jako cio-
wych w obr bie tych rodzajów w asno ci. 

Czas wskazuje, e sprawdza si  koncepcja i funkcjonowanie w asno ci komu-
nalnej. W asno  ta ma charakter specyÞ czny, uwarunkowany interesem publicz-
nym43, jej celem jest realizacja ustawowo okre lonych zada , jak i sposobów gospo-
darowania w asno ci  samorz dow 44. Inaczej przedstawia si  kwestia w asno ci 
pa stwowej. Mimo up ywu ponad dwudziestu lat od rozpocz cia procesu zasadni-
czych przewarto ciowa  w obszarze w asno ci pa stwowej, wci  pojawia si  wie-
le kwestii, które nie zosta y rozwi zane we w a ciwym czasie, np. problemy repry-
watyzacji. Pojawia si  tu pytanie, czy procesu przekszta ce  w asno ciowych nie 
nale a o rozpocz  od reprywatyzacji? Ci gle jest to problem ywo dyskutowany 
i dostrzegany nie tylko przez osoby mieszkaj ce w Polsce, ale i w innych krajach, 
których obywatele zostali wyzuci z prawa w asno ci przez w adze PRL.

Generalnie wszystkie te rodzaje w asno ci cz  uprawnienia w a cicielskie, jak 
i obowi zki zwi zane z prawem w asno ci, czyli prawo do korzystania i rozporz -
dzania w granicach wyznaczonych przez art. 140 kc. i inne przepisy. Nale y podkre-
li , e sytuacj  prawn  w a ciciela kszta tuj  nie tylko prawa i obowi zki wynika-

j ce z prawa prywatnego, ale tak e prawa, a w jeszcze wi kszym stopniu obowi zki 
natury publicznoprawnej45. 

SpecyÞ ka przedmiotu stosunku prawnego w asno ci przejawia si  przede 
wszystkim w tym, „ e stanowi ce ten przedmiot dozwolone zachowanie w a cicie-
la odbywa si  w streÞ e przestrzennej oznaczonej skutecznie erga omnes, w prze-
strzeni niejako publicznie zagwarantowanej”46. W adnym razie nie mo e to jednak 
oznacza , e ta strefa mo e by  kszta towana niezale nie od tre ci prawa w asno ci. 
W zwi zku z tym tak wa ne znaczenie ma zachowanie w a ciwej proporcji mi dzy 

42 W.J. Katner, Rozwi zania prawne i przebieg prywatyzacji w Polsce, (w:) Studia z prawa gospodarczego i handlo-
wego. Ksi ga pami tkowa ku czci Profesora Stanis awa W odyki, Kraków 1996, s. 216.

43 Z uzasadnienia wyroku TK z 9.01.1996 r., K 18/95, OTK 1996, nr 1, poz. 1 oraz P. Wagner, W asno  komunal-
na. Zagadnienia w z owe, „Samorz d Terytorialny” 1998, nr 1–2, s. 25.

44 T. D bowska–Romanowska, Prawo Þ nansowe. cz  konstytucyjna wraz z cz ci  ogóln , Warszawa 2010, 
s. 230 i nast. tak e M. Szyd o, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008.

45 A. Stelmachowski, (w:) T. Dybowski (red.), System Prawa…, s. 161.
46 W. Pa ko, W asno  gruntowa w planowej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice 1978, s. 51.
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uprawnieniami i obowi zkami wynikaj cymi z prawa w asno ci, a tak e zagwaran-
towanie oraz realizacja ochrony w asno ci jako podstawowego prawa naturalnego.

W praktyce prawnego obrotu powszechnego i profesjonalnego prawo w asno ci 
jest powi zane z wieloma zasadami i instytucjami prawnymi. Z regu y s  to powi -
zania z oddzia ywaniem wzajemnym. W gospodarce rynkowej chyba najbardziej 
wyrazisty jest zwi zek mi dzy wykonywaniem prawa w asno ci a zasad  wolno ci 
umów i zasad  wolno ci gospodarczej.

W czasach stabilizacji ustrojowej i gospodarki rynkowej prawo to dzia a na po-
ziomie podstawowym, zaspakaja potrzeby dnia codziennego, tak w obrocie po-
wszechnym, jak i profesjonalnym. Mo na powiedzie , e jest to naturalna, klasycz-
na funkcja prawa w asno ci.

W okresie przekszta ce  ustrojowych w Polsce po 1989 r. w asno  i prawo 
w asno ci spe ni y rol  dla siebie nietypow . Prawo w asno ci sta o si  kluczowym 
instrumentem prawnym przekszta ce  ustrojowych, toruj cym unikalny w dotych-
czasowej historii kierunek „z powrotem do kapitalizmu”.



THE PROPERTY LAW DURING THE RECONSTRUCTION 
OF POLITICAL SYSTEM IN POLAND AFTER 1989

SUMMARY

Although the construction of property law in article 140 of civil law code has not 
changed, the rules of execution of the property and the function of this basic natural 
law which is due to human being, have been undergoing gradual change.

This law has dynamic character which is dependent not only on the legal system 
but also on the political, economic and social environment. 

These three factors affect one another as a rule.

Now, as a result of political change and long term privatization processes, indi-
vidual property has become the base of the political and economical system.

In functional terms, property law is not heterogeneous, although it is based on 
the classical scheme derived from Roman law.

For property law, the maintaining of proper proportions between rights and obli-
gations resulting from this law is crucial.

In particular, destabilization of property law may result from excessive interfer-
ence of the state in the execution of this law.

In practice, this interference is done mainly through extending different obliga-
tions of public and legal nature.
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ROZUMIENIE CZASU W PRAWIE FINANSOWYM

1. Prawo Þ nansowe w czasie

Czas pozwala okre li  m.in. powstanie i ewolucj  instytucji Þ nansowych (np. 
danin publicznych, pieni dza, banków, bud etu pa stwa itp.). Przy pomocy czasu, 
wyra aj cego w epokach lub latach b d  miesi cach i dniach pewne okresy, mo e-
my ustali  wyst pienie okre lonych faktów (wydarze , dokumentów, aktów praw-
nych). Wskazuj  one na pojawienie si , a nast pnie zmiany lub zanikanie danych 
instytucji Þ nansowych oraz ich prawnych regulacji. Czas jest w tym wypadku jedy-
nie miar , przy pomocy której mo emy ustali , kiedy mia y miejsce interesuj ce nas 
wydarzenia ustrojowe oraz spo eczno–gospodarcze. 

Sam czas, rozumiany jako pewien okres liczony przyj tymi jednostkami (go-
dzinami, dobami, dniami, miesi cami, latami, epokami, erami itd.), nie jest miar  
doskona  dla okre lenia genezy i historii Þ nansów publicznych i prawa Þ nansowe-
go. Nie mo emy bowiem przyj  z ca  pewno ci , e w takiej to a takiej epoce lub 
w przedziale okre lonych lat, w ka dym miejscu na wiecie pojawi y si  to same 
instytucje Þ nansowe i ich regulacje prawne. Nie mo emy tego stwierdzi  w stosun-
ku do czasów staro ytnych, gdy  ju  wtedy cywilizacje europejskie (grecka, rzym-
ska) i azjatyckie (chi ska, japo ska) oraz arabskie (egipska), ze wzgl du na ró ny 
ich poziom oraz ró nice kulturowe, wytworzy y odmienne rozwi zania w dziedzi-
nie Þ nansów publicznych.1 Nie inaczej sta o si  te  w czasach nowo ytnych. Po-
ziom cywilizacyjny oraz rozwój spo eczny by  bowiem w jednych pa stwach bar-
dziej zaawansowany ni  w innych. Co wi cej, niektóre pa stwa nawet dzisiaj nie 
zbli y y si  jeszcze swym poziomem do poziomu rozwini tych cywilizacji w staro-
ytno ci.

To nie czas jako taki, lecz inne czynniki kszta tuj  rzeczywisto  spo eczn  
i gospodarcz  oraz ustrojow . To pod ich wp ywem w tym samym czasie Þ zycznym 

1 Patrz szerzej Z. Fedorowicz, Instytucje Þ nansowe, Warszawa 1965.
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w ró nych miejscach na wiecie obowi zywa y lub obowi zuj  odmienne rozwi -
zania prawne dotycz ce Þ nansów publicznych. Mia o i ma tak e miejsce zjawisko 
przenikania i recepcji niektórych rozwi za  prawnych pomi dzy ró nymi pa stwa-
mi, a tak e zjawisko zanikania pewnych rozwi za  i zast powania ich nowymi. 

Przy pomocy czasu mo emy jednak okre li  pewne etapy rozwojowe instytu-
cji Þ nansowych i prawa Þ nansowego. Etapy te wyodr bnia si  zwykle ze wzgl du 
na dynamizm stosunków spo ecznych i gospodarczych oraz ustrojowych. Szczegól-
nie istotnymi czynnikami kszta tuj cymi rozwój spo eczny s  stosunki w asno cio-
we oraz przyj cie zasady wolno ci wszystkich ludzi, którzy staj  si  równi wobec 
prawa. W konsekwencji powy szego zmienia y si  tak e funkcje i organizacja pa -
stwa. Wy ania y si  ró ne ustroje i formy sprawowania w adzy publicznej. Z czasem 
powsta y te  bloki pa stw (militarne, gospodarcze, terytorialne). W tych warunkach 
musia y te  powstawa  nowe rozwi zania prawnoÞ nansowe, w a ciwe dla danej sy-
tuacji ustrojowej i spo eczno–gospodarczej.

Genezy prawa odnosz cego si  do publicznej gospodarki Þ nansowej nie da si  
ustali  jedynie przez wskazanie faktów, dzi ki którym powsta  pieni dz, b d  poja-
wi a si  danina publiczna lub zacz to sporz dza  bud et pa stwa. Nie oznacza o to 
bowiem jeszcze powstania regulacji prawnych, okre lonych z daty i nazwy aktów 
prawnych, po wi conych unormowaniu tych kwestii. Dzi ki temu mo emy wyklu-
czy  twierdzenie, e prawo Þ nansowe istnieje od czasu pojawienia si  praw menni-
czych panuj cego lub od momentu wprowadzenia przez niego obowi zku wnoszenia 
przez poddanych na jego rzecz danin pieni nych lub rzeczowych. Takie instytucje 
Þ nansowe, jak pieni dz, danina (kontrybucja, op ata, podatek, akcyza), bud et pa -
stwa itp. pojawi y si  wcze niej ni  prawo normuj ce funkcjonowanie tych instytu-
cji (prawo walutowe, daninowe czy bud etowe). 

O powstaniu prawa Þ nansowego mo na mówi  dopiero wówczas, gdy spo e-
cze stwo lub przynajmniej jego wi kszo  sta a si  podmiotem prawa publiczne-
go. Musia o wi c doj  do zmiany relacji: „w adca – poddany” na relacj : „ pa -
stwo – obywatel”. Emancypacja prawa Þ nansowego nast pi a stosunkowo pó no, 
gdy uregulowanie uprawnie  i obowi zków w dziedzinie Þ nansów publicznych nie 
mog o ju  ogranicza  si  do normowania zasad konstytucyjnych i gdy swymi roz-
miarami zacz o przekracza  przepisy okre laj ce dzia alno  administracji publicz-
nej w dziedzinie Þ nansów publicznych. 

Zasadniczy wp yw na pojmowanie i zakres prawa Þ nansowego ma ustrój poli-
tyczny, w tym ustrój spo eczno–gospodarczy. Wynika to z faktu, i  ten dzia  prawa 
odnosi si  do publicznej dzia alno ci Þ nansowej, której zakres jest ró ny w warun-
kach gospodarki rynkowej i gospodarki sterowanej dyrektywnie przez pa stwo. 

Pierwsze stulecie gospodarki rynkowej, przypadaj ce na lata 1850–1950, to 
czas, w którym dokonywa y si  zmiany w zakresie funkcji pa stwa i zakresu jego 
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zada . Pocz tkowym wyzwaniom, jakie stawa y przed XIX–wiecznym pa stwem 
i które dotyczy y g ównie sprawno ci wewn trznej funkcjonowania pa stwa (admi-
nistracji i s dów) oraz bezpiecze stwa zewn trznego, nie towarzyszy y na ogó  inne 
zadania. Skromny by  wówczas zakres wydatków publicznych na o wiat , ochron  
zdrowia i nauk  oraz rozwój infrastruktury komunalnej. Dlatego te  ówczesna skar-
bowo  obejmowa a przede wszystkim procesy gromadzenia dochodów publicz-
nych przeznaczonych na Þ nansowanie wydatków publicznych zwi zanych z funk-
cjonowaniem w adzy. Sytuacja uleg a zmianie ju  w latach 20– i 30–tych XX w. 
Sta o si  jasnym, e wzrost wydatków publicznych jest nieodwracalny. Pojawi y 
si  wi c problemy bud etowe dotycz ce równowagi bud etowej, deÞ cytu bud eto-
wego i Þ nansowania d ugów pa stwowych. Z czasem kr g zainteresowania posze-
rzy  si  o problematyk  banku emisyjnego, a przez to po rednio obj  te  zagadnie-
nia walutowe. 

Po II wojnie wiatowej w pa stwach o gospodarce rynkowej dalsze pojmowa-
nie prawa skarbowego pocz tkowo nie uleg o zmianie, natomiast zmieni y si  pro-
porcje zainteresowania poszczególnymi instytucjami Þ nansowymi. G ównym prob-
lemem sta o si  Þ nansowanie wydatków publicznych. Rozwi zania tego problemu 
nie poszukiwano ju  tylko w doskonaleniu systemu dochodów publicznych, lecz 
w racjonalizacji planowania Þ nansowego i w zwi kszaniu efektywno ci wydatków 
publicznych. To na tym tle dosz o te  do rewizji pogl dów na temat konieczno ci 
zachowywania rocznej równowagi bud etowej. Odej cie od tej zasady spowodowa-
o wzrost zainteresowania problematyk  deÞ cytu bud etowego oraz róde  jego Þ -

nansowania. W zaniku znalaz y si  natomiast zagadnienia Þ nansowe monopoli Þ -
skalnych oraz przedsi biorstw publicznych. Nauka Þ nansów publicznych zarzuci a 
problematyk  publicznego prawa bankowego oraz prawa walutowego. Z ram pra-
wa Þ nansowego wydzieli a si  te  problematyka Þ nansowania ubezpiecze  spo ecz-
nych oraz zagadnienia prawa celnego. Kr g zainteresowania poszerzy  si  z kolei 
o problematyk  Þ nansów mi dzynarodowych. Po powstaniu Wspólnot Europej-
skich wy oni o si  za  odr bne wspólnotowe prawo Þ nansowe, które obecnie funk-
cjonuje jako prawo Unii Europejskiej.

Inaczej potoczy y si  losy Þ nansów publicznych i prawa Þ nansowego w b. pa -
stwach socjalistycznych. Kszta towa y si  one pod przemo nym wp ywem rozwi -
za  wykszta conych i przyj tych w Zwi zku Radzieckim, pierwszym pa stwie so-
cjalistycznym na wiecie. W niewielkim stopniu i tylko w niektórych pa stwach 
socjalistycznych (Chiny, Polska) zakres Þ nansów publicznych i prawa Þ nansowego 
by  cz ciowo ró ny od tego wzorca. Jedynie w socjalistycznej Jugos awii przyj to 
zupe nie odr bny model gospodarczy i Þ nansowy pa stwa. 

W ko cu lat osiemdziesi tych XX w., najpierw w Polsce, a potem w innych 
europejskich pa stwach socjalistycznych, dosz o do upadku ich dotychczasowego 
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ustroju. Tym samym straci o swoj  aktualno  tzw. socjalistyczne prawo Þ nansowe. 
B. pa stwa socjalistyczne wybra y ustrój demokratyczny i gospodark  rynkow . Po 
pewnym czasie zintegrowa y si  te  gospodarczo i Þ nansowo z pa stwami Europy 
Zachodniej, staj c si  cz onkami Unii Europejskiej. Powsta o nowe prawo Þ nanso-
we i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i wspólnotowym. Nie sprawi  tego sam 
czas, lecz bieg wydarze  historycznych, powsta ych w wyniku zachodz cych prze-
mian ustrojowych, spo ecznych i gospodarczych. W tym zakresie mo emy zatem 
mówi  raczej o prawie w czasie ni  o czasie w prawie.

2. Czas w planowaniu i sprawozdawczo ci Þ nansowej

Kategoria Þ nansów publicznych opiera si  na wyodr bnieniu wydatków i do-
chodów publicznych. Tylko w czasie, w którym wydatki publiczne nie wyst powa-
y w sposób sta y i nie mia y zbyt szerokiego zakresu, mo liwe by o ich Þ nansowa-

nie w naturze lub w pieni dzu w ramach kontrybucji wojennych lub ówczesnych 
danin publicznych. Wtedy nie by o jeszcze potrzeby planowania dochodów ani te  
kontrolowania ich zu ycia, poniewa  fakt ten oceniano po efektach, np. po wygranej 
lub przegranej wojnie lub po skutecznej lub nieskutecznej obronie b d  udanej lub 
nieudanej wyprawie kolonizacyjnej itp. Z czasem jednak zakres wydatków publicz-
nych uleg  rozszerzeniu i nabra  cech trwa o ci. Trzeba by o zatem na stale wprowa-
dzi  pewne obowi zki daninowe. 

Powstanie skarbu pa stwa (publicznego) przes dzi o za  zarówno o potrze-
bie kontroli zu ywania rodków publicznych, jak i o obowi zku sk adania z tego 
sprawozda . Pierwsze spisy sporz dzane w tym celu przez królewskich urz dników 
sta y si  jednocze nie zacz tkiem planowania Þ nansowego w formie przysz ego 
bud etu pa stwa. Mimo i  historia zna kilka przyk adów sporz dzania takich zesta-
wie  przysz ych dochodów i wydatków publicznych, to jednak na sta e planowanie 
bud etowe pojawi o si  dopiero w XIX w. i to nie wsz dzie w tym samym czasie. 
W takim charakterze utrwali a si  te  kontrola i sprawozdawczo  bud etowa.

Planowanie Þ nansowe ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne i orga-
nizacyjne. Dlatego te  musi by  osadzone w pewnym wycinku czasu. Wybór tego 
ostatniego jest spraw  racjonalnej konwencji. Musi ona uwzgl dnia  fakt, e plano-
wanie zawsze dotyczy przysz o ci, natomiast przedmiot planowania Þ nansowego 
(dochody i wydatki publiczne oraz ew. deÞ cyt i d ug publiczny) nie zawsze kszta -
tuje si  w sposób w pe ni przewidywalny i po dany. Im okres planowania jest krót-
szy, tym przewidywalno  przysz o ci jest atwiejsza i bezpieczniejsza. Nie mo na 
jednak okresu planowania Þ nansowego skraca  do absurdu, przynajmniej nie jest 
to wskazane w skali makroekonomicznej. Koszty planowania oraz organizacja tego 
procesu przemawia za tym, aby okres makroekonomicznego planowania Þ nansowe-
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go nie by  krótszy ni  jeden rok (niekoniecznie pokrywaj cy si  z rokiem kalenda-
rzowym).

O wyborze horyzontu czasowego w makroekonomicznym planowaniu Þ nan-
sowym decyduj  bardzo ró ne czynniki i wzgl dy. Zale y to m.in. od tego o ja-
ki rodzaj planu chodzi, a tak e od tego, jaki jest charakter prawny planu oraz jego 
znaczenie ustrojowe. Nie mniej istotnym jest tak e i to, czy jest to jedyny plan Þ -
nansowy w pa stwie, czy raczej jeden z wielu planów, które tworz  pewien system 
planów Þ nansowych. Nie bez znaczenia s  równie  funkcje ekonomiczne i ustrojo-
we okre lonego typu planów Þ nansowych. Przy wyborze okresu planowania Þ nan-
sowego trzeba liczy  si  tak e z konieczno ci  przyj cia takiego samego dystansu 
czasowego dla okre lenia zobowi za  Þ nansowych obywateli i jednostek organi-
zacyjnych wobec pa stwa (dochody publiczne) i pa stwa wobec tych podmiotów 
(wydatki publiczne). 

Nie mo na przy tym pomin  skutków braku równowagi bud etowej oraz wy-
st powania deÞ cytu oraz d ugu publicznego w pa stwie. Od wyst pienia wiatowe-
go kryzysu gospodarczego na prze omie lat 20– i 30–tych XX w. oraz pod wp ywem 
teorii Keynesa przyjmuje si  jednak, e roczny okres planowania nie jest dobrym 
miernikiem, je li zwa y  na cykliczno  gospodarki i zwi zane z tym fazy, które ze 
wzgl du na swoje w a ciwo ci wymagaj  stosowania zró nicowanej polityki pa -
stwa. Od skuteczno ci tej polityki zale y czas trwania poszczególnych faz cyklu 
koniunkturalnego w danym pa stwie. W rocznym bud ecie pa stwa nale y wi c 
wyra a  jedynie fragment okre lonej polityki, która dotyczy danego cyklu koniunk-
turalnego. 

Je li plan Þ nansowy ma by  podstaw  gospodarki Þ nansowej pa stwa, to trzeba 
liczy  si  z potrzeb  nadania mu charakteru dyrektywnego (co najmniej po stronie 
wydatków publicznych). Nast puje to poprzez nadanie planowi Þ nansowemu wy-
branej formy prawnej i normatywne okre lenie procedury jego tworzenia, wykony-
wania, kontroli i sprawozdawczo ci oraz przyj cie form prawnych odpowiedzialno-
ci zwi zanej z tymi obowi zkami. Taka sytuacja odnosi si  do planu Þ nansowego 

pa stwa, zwanego bud etem pa stwa. Znajduje ona prawne unormowanie w kon-
stytucjach pa stwowych oraz w aktach kodyÞ kuj cych tzw. prawo bud etowe.2 

Poczynaj c jeszcze od konstytucji z XVIII w., poprzez konstytucje XIX i XX 
w., zasad  sta a si  roczno  bud etu pa stwa. Zasada roczno ci bud etu pa stwa 
obowi zuje nadal, mimo i  wspó cze nie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Stan 
dzisiejszej nauki i techniki pozwala projektowa  przysz o  w perspektywie znacz-
nie d u szej ni  jeden rok. Jedynym argumentem natury ekonomicznej jest dynami-

2 Patrz szerzej C. Kosikowski, Finanse publiczne w wietle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybuna u Konstytu-
cyjnego (na tle porównawczym), Warszawa 2004, s. 12 i n. 
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ka gospodarki i zmienno  inß acji pieni dza, w którym wyra a si  wielko ci do-
chodów i wydatków bud etowych. Natomiast za utrzymaniem rocznego okresu 
obowi zywania bud etu pa stwa przemawiaj  przede wszystkim wzgl dy ustro-
jowe, zwi zane z p ynno ci  rz dów i potrzeb  oceny ich dzia alno ci bud etowej 
w krótkich okresach czasu. 

Rok kalendarzowy jest najcz ciej wybieranym okresem dla roku bud etowe-
go. Przyjmuje si  jednak e tak e inne rozwi zania. Do  cz sto rok bud etowy liczy 
si  bowiem od 1 kwietnia do 31 marca (tak by o równie  w Polsce do 1949 r.) albo 
od 1 lipca do 30 czerwca nast pnego roku kalendarzowego (tak jest np. w USA). 
Wybór tych terminów jest zwi zany z tzw. rokiem gospodarczym, który zw aszcza 
w rolnictwie wi e si  przecie  z warunkami wegetacyjnymi ro lin uprawnych. Wy-
st puj  te  rozwi zania, które nie s  zwi zane z tymi okoliczno ciami, lecz z data-
mi dotycz cymi wa nych dla danego kraju wydarze . Ustalenie roku bud etowego 
ma kapitalne znaczenie dla systemu statystyki i sprawozdawczo ci, a wi c przekra-
cza ramy samego planowania bud etowego. 

Roczno  bud etu pa stwa jest zasad  konstytucyjn . Oznacza to, e: 1) istnie-
je nakaz corocznego opracowywania i uchwalania ustawy bud etowej (zwanej rów-
nie  ustaw  Þ nansow  lub skarbow ); 2) ustawy bud etowej nie mo na uchwali  na 
okres krótszy ani d u szy od roku kalendarzowego, którego dotyczy rok bud eto-
wy, z wyj tkiem ustawy o prowizorium bud etowym, która ze swej natury ma zast -
powa  ustaw  bud etow  do czasu jej uchwalenia; 3) ustawa bud etowa obowi zu-
je zawsze od pierwszego dnia danego roku bud etowego, niezale nie od tego, kiedy 
zosta a uchwalona i og oszona oraz niezale nie od tego, czy jej uchwalenie nie by o 
poprzedzone zastosowaniem instytucji prowizorium bud etowego; 4) ustawa bud e-
towa obowi zuje nie d u ej ni  do ostatniego dnia danego roku bud etowego i nie 
wymaga oznaczenia faktu swej derogacji; 5) wej cie w ycie, obowi zywanie i de-
rogacja ustawy bud etowej na dany rok s  niezale ne od up ywu kadencji i zmiany 
organów w adzy ustawodawczej i wykonawczej pa stwa; 6) ustawa bud etowa na 
dany rok nie mo e by  uchylona, mo na j  natomiast nowelizowa  w toku jej wy-
konywania (tzn. w ci gu roku bud etowego, którego ona dotyczy); 7) up yw roku 
bud etowego, którego dotyczy a ustawa bud etowa, nie stanowi przeszkody dla 
podj cia czynno ci dotycz cych kontroli i oceny jej wykonania (kontrola i sprawo-
zdawczo  bud etowa) oraz uruchomienia zwi zanych z tym regu  odpowiedzialno-
ci rz du za wykonanie ustawy bud etowej. 

Konsekwencj  roczno ci bud etu pa stwa jest tak e i to, e plany Þ nansowe 
wszystkich jednostek sektora Þ nansów publicznych sporz dza si  tak e na okresy 
roczne i za takie te  sk ada si  sprawozdania z ich wykonania. Natomiast niedogod-
no ci roczno ci obowi zywania planów Þ nansowych s  cz ciowo niwelowane po-
przez ustanawianie dopuszczalnych wyj tków. W bud ecie pa stwa dotycz  one do-
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puszczalno ci niewygasania niektórych wydatków bud etowych lub planowania na 
okresy wieloletnie niektórych programów lub inwestycji. Natomiast w planowaniu 
Þ nansowym pozabud etowych funduszy celowych zasad  jest przechodzenie rod-
ków Þ nansowych nie wykorzystanych w danym roku na rok nast pny.

O tym, e roczny okres planowania nie jest dogodny dla Þ nansów publicznych, 
przekonano si  ju  dawno. Finanse publiczne nie stanowi  bowiem warto ci samych 
w sobie. Maj  natomiast s u y  realizacji programów spo ecznych i gospodarczych, 
które z natury rzeczy sporz dza si  na okresy d u sze ni  rok. Programy takie za-
wieraj  przede wszystkim wskazanie celów i zada , które powinny by  osi gni te 
w zamierzonym czasie. Wskazaniom tym musz  towarzyszy  równie  szacunkowe 
okre lenia wysoko ci i rodzajów rodków, jakie s  potrzebne dla realizacji za o o-
nych programów. Dlatego te  od pewnego czasu zacz to podejmowa  ró nego ro-
dzaju próby wyd u enia horyzontu czasowego w planowaniu Þ nansowym. Wy o-
ni  si  jednak dylemat, w jaki sposób planowa  Þ nanse publiczne na okresy d u sze 
ni  rok, a zw aszcza czy wyd u y  czas obowi zywania ustawy bud etowej, czy te  
wprowadzi  inne urz dzenie planistyczne w Þ nansach publicznych. W praktyce po-
jawi y si  ró ne rozwi zania.

Najpierw odnotowa  trzeba mniej lub bardziej udane próby racjonalizacji wy-
datków publicznych, które zapocz tkowano w USA w 1965 r., wprowadzaj c meto-
d  Planning–Programming–Budgetinig System (PPBS). Pó niej próbowano meto-
dy zarz dzania poprzez cele (management by objectives). We Francji zastosowano 
z kolei metod  racjonalizacji wyborów bud etowych (rationalisation des choix 

budgetaires). Natomiast brytyjska odmiana PPBS nazwana zosta a output budge-
ting, a potem wyst powa a jako Program Analysis and Rewiew. W nauce ocenia si , 
e wszystkie wymienione metody maj  wiele wspólnych cech.3 Nale y do nich to, 
e: 1) za podstaw  prac planistycznych przyjmuje si  wyznaczanie celów (progra-

mów), 2) obowi zek badania racjonalno ci wydatków jest okre lony prawnie, 3) 
analizy opieraj  si  na porównywalnych kryteriach oceny, 4) programy maj  by  
realizowane niezale nie od ogranicze  wynikaj cych z rocznego okresu planowa-
nia bud etowego, 5) realizacja programów pozwala prze ama  bariery resortowej 
organizacji administracji, 6) racjonalizacja wyborów zak ada permanentne bada-
nie racjonalno ci wcze niej podj tych decyzji, 7) przedmiotem analizy i wyboru s  
najwa niejsze potrzeby, nie za  te, które wynikaj  z przesz o ci, 8) ca o ciowe okre-
lenie kosztów umo liwia eliminacj  marnotrawstwa rodków. Wsz dzie tam, gdzie 

próbowano powy szych metod racjonalizacji wydatków publicznych, nie dosz o do 
wyd u enia dotychczasowego okresu planowania bud etowego ani te  nie powsta  
aden inny wieloletni plan Þ nansowy pa stwa.

3 E. Ru kowski, Finanse publiczne i prawo Þ nansowe, red. E. Ru kowski, t. 2, Warszawa 2000, s. 305 i n.
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Od pewnego czasu podejmuje si  inne próby wyd u enia okresu planowania Þ -
nansów publicznych. S  one zwi zane z tzw. zadaniowym planowaniem bud eto-
wym. Jest to nowoczesna metoda zarz dzania rodkami publicznymi poprzez cele 
odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane na rzecz osi gania okre lonych 
rezultatów, czyli realizacji zada , mierzonych za pomoc  ustalonego systemu mier-
ników.4 Bud et zadaniowy stanowi instytucj , która znalaz a zastosowanie i spraw-
dzi a si  w praktyce wielu pa stw, a w innych jest ona próbowana. Przewiduje j  
tak e prawo polskie.5 Wsz dzie tam, gdzie zdecydowano si  na stosowanie zadanio-
wego planowania bud etowego, przewiduje si  wyd u enie planowania bud etowe-
go do dwóch lub trzech lat, przy czym ustaw  bud etow  uchwala si  co roku, doko-
nuj c w niej korekt dotycz cych lat nast pnych. 

W Polsce wprowadzono od 2010 r. jednocze nie Wieloletni Plan Finansowy 
Pa stwa (WPFP), który de facto stanowi raczej 4–letni bud et pa stwa niemaj cy 
jednak e charakteru dyrektywnego, poniewa  jego ustalenia podlegaj  obowi zko-
wym korektom w zwi zku z uchwaleniem rocznej ustawy bud etowej. Rozwi zania 
prawne dotycz ce bud etu zadaniowego6 i WPFP w Polsce maj  jednak bardzo po-
wa ne wady.7

Najlepiej kwestia czasokresu planowania Þ nansowego zosta a rozwi zana 
w Unii Europejskiej. Ju  w 1970 r. postanowiono tam przej  do kilkuletniego pla-
nowania Þ nansowego. Najpierw zobowi zano Komisj  do corocznego przygotowy-
wania prognozy Þ nansowej na trzy nast pne lata bud etowe. Gdy za  od 2000 r. za-
cz to uchwala  redniookresowe programy spo eczno–gospodarcze (Agenda 2000 
na lata 2000–2006, Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2007–2013), sta o si  jas-
nym, e roczny bud et ogólny UE mo e by  tylko wycinkiem ustale  dokonywa-
nych na d u szy okres. Dosz o wi c do stworzenia podstaw prawnych wieloletniego 
planowania Þ nansowego (tzw. ram Þ nansowych).8 Przewiduje si  coroczne dostoso-
wanie ram Þ nansowych, ale tylko w odniesieniu do aktualizacji wyceny i obliczenia 
marginesu dost pnego w ramach pu apu dochodów w asnych. Pozosta e elementy 
rednioterminowego planu Þ nansowego UE maj  charakter dyrektywny i obowi -

zuj  w toku prac nad rocznym bud etem ogólnym UE.9 S dz , e to rozwi zanie po-
winno by  obowi zuj cym w planowaniu Þ nansowym pa stw cz onkowskich UE.

4 Patrz szerzej Bud et zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarz dzanie pieni dzmi publiczny-
mi, pod red. T. Lubi skiej, Warszawa 2007, s. 17 i n.

5 Patrz C. Kosikowski, Nowa ustawa o Þ nansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 27 i n.
6 Patrz C. Kosikowski, Bud et zadaniowy w procesie naprawy Þ nansów publicznych w Polsce, PiP 2008, nr 8.
7 Patrz C. Kosikowski, Wieloletni Plan Finansowy Pa stwa, (w:) Ksi ga jubileuszowa Profesora Andrzeja Drwi o 

(w druku).
8 Porozumienie Mi dzyinstytucjonalne pomi dzy parlamentem Europejskim, Rad  i Komisj  w sprawie dyscypliny 

bud etowej i nale ytego zarz dzania Þ nansami z dnia 17 maja 2006 r., Dz. Urz. UE L 2006/139/1.
9 Patrz szerzej C. Kosikowski, Prawo Þ nansowe w Unii Europejskiej, Bydgoszcz–Warszawa 2008, s. 96 i n.
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3. Czas w gromadzeniu dochodów publicznych 
i dokonywaniu wydatków publicznych

Gromadzenie dochodów publicznych i dokonywanie wydatków publicznych 
odbywa si  na podstawie przepisów ustaw daninowych i ustaw wskazuj cych na po-
szczególne rodzaje wydatków publicznych. Czynnik czasu jest tak e obecny wtedy, 
gdy chodzi o ustalenie daty wej cia i obowi zywania danej ustawy daninowej lub 
ustawy stanowi cej podstaw  prawn  zobowi zania pa stwa do wyp aty wiadcze-
nia stanowi cego wydatek publiczny. W tym zakresie obowi zuje zasada lex retro 

non agit, chyba e wej cie ustawy z moc  wsteczn  jest korzystniejsze dla podmio-
tów biernych lub wr cz z tak  my l  zosta o ono wprowadzone.

Przepisy prawne okre laj  nie tylko zakres podmiotowy i przedmiotowy obo-
wi zków i uprawnie  prawnoÞ nansowych podmiotów czynnych i biernych. Nor-
muj  tak e zagadnienia dotycz ce czasu w a ciwego dla powstania, wykonywania 
oraz ustania obowi zków i zobowi za  daninowych lub obowi zków i roszcze  do 
uzyskania wiadcze  stanowi cych wydatki publiczne. 

Zawsze bowiem regulacje prawne zwi zane z czynnikiem czasu wi  si  z po-
trzeb  normatywnego ustalenia: 1) w jakim czasie powstaje, istnieje i ustaje obo-
wi zek lub zobowi zanie daninowe b d  uprawnienie do wiadczenia pieni ne-
go stanowi cego wydatek publiczny; 2) jak ustala si  czas, którego dotyczy wymiar 
zobowi zania daninowego lub zobowi zania dotycz cego wyp aty wiadcze  obj -
tych wydatkami publicznymi oraz terminy ich p atno ci; 3) w jakim czasie powin-
no doj  do ustalenia istnienia obowi zku i konkretyzacji (wymiaru) zobowi zania 
daninowego lub obowi zku wyp aty wiadczenia stanowi cego wydatek publicz-
ny i konkretyzacji jego wysoko ci oraz jakie s  terminy przedawnienia wymiaru; 
4) w jakim czasie nale y wykona  zobowi zanie daninowe lub zobowi zanie doty-
cz ce wyp aty wiadczenia obj tego wydatkiem publicznym oraz 5) jakie s  konse-
kwencje prawne przekroczenia wyznaczonych terminów, w tym terminów przedaw-
nienia wykonania lub egzekucji przymusowej zobowi zania; 6) zasad stosowania, 
obliczania oraz skracania, wyd u ania, odraczania i przywracania terminów okre-
lonych w ustawach daninowych lub w ordynacji podatkowej.

W odniesieniu do dochodów publicznych gromadzonych jako wiadczenia 
bezzwrotne normatywnych ustale  zwi zanych z czasem najcz ciej dokonuje si  
w akcie prawnym kodyÞ kuj cym przepisy prawa zobowi za  podatkowych i po-
st powania podatkowego (tzw. ordynacja podatkowa). Pewne wyj tki od tych usta-
le  reguluj  natomiast poszczególne ustawy daninowe. Dzi ki temu regulacje praw-
ne dotycz ce ró nych aspektów czasu w prawie daninowym10 kszta tuj  si  w miar  

10 Patrz szerzej A. Nita, Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowi za  podatkowych, 
Gda sk 2007.
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jednolicie. Natomiast w odniesieniu do dochodów publicznych gromadzonych jako 
wiadczenia zwrotne lub wiadczenia stanowi ce pomoc ze róde  zagranicznych 

obowi zuj  inne ustalenia dotycz ce terminów. Wynikaj  one na ogó  z postano-
wie  odpowiednich umów, na mocy których s  osi gane owe dochody.

Podstaw  ustale  zwi zanych z czasem powstania, istnienia i ustania obowi z-
ków daninowych jest pos ugiwanie si  dwoma odr bnymi poj ciami normatywny-
mi, tj. obowi zku podatkowego i zobowi zania podatkowego. Obowi zkiem po-
datkowym jest wynikaj ca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinno  
przymusowego wiadczenia pieni nego w zwi zku z zaistnieniem zdarzenia okre-
lonego w tych ustawach. Natomiast zobowi zaniem podatkowym jest wynikaj ce 

z obowi zku podatkowego zobowi zanie podatnika do zap acenia podatku w wy-
soko ci, w terminie oraz w miejscu okre lonych w przepisach prawa podatkowe-
go. Natomiast w doktrynie wymienia si  liczne ró nice dotycz ce pojmowania obo-
wi zku i zobowi zania podatkowego.11 

Jedna z nich polega na tym, e obowi zek podatkowy powstaje z mocy ustawy, 
która mo e jednocze nie wskazywa  na wysoko  zobowi zania podatkowego lub 
nak ada  na podatnika obowi zek obliczenia tej wysoko ci. Takie zobowi zanie po-
wstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wi e powstanie 
takiego zobowi zania. Nie zachodzi wówczas konieczno  konkretyzacji zobowi -
zania podatkowego w formie decyzji organu podatkowego, chyba e podatnik nie 
podj  obowi zku podatkowego lub wykona  go w sposób niepe ny. Wówczas organ 
podatkowy musi w drodze decyzji okre li  wysoko  zobowi zania podatkowego. 
Czasami jednak ustawy podatkowe przewiduj  konieczno  skonkretyzowania obo-
wi zku podatkowego w formie zobowi zania podatkowego, które powstaje z dniem 
dor czenia decyzji organu podatkowego, ustalaj cej wysoko  tego zobowi zania. 
Wyró nione wy ej dwa sposoby powstawania zobowi za  podatkowych oraz dwa 
rodzaje decyzji podatkowych ich dotycz cych (decyzje okre laj ce i decyzje ustala-
j ce) ró ni  si  zatem tym, e ordynacja podatkowa wskazuje na ró ny czas powsta-
wania, istnienia i ustania zobowi za  podatkowych. Fakt ten nie zawsze jest znany 
podatnikom, a cz sto niestety nie jest te  prawid owo interpretowany przez organy 
orzekaj ce (organy podatkowe, s d administracyjny).

Prawo daninowe pos uguje si  te  instytucj  przedawnienia. Dotyczy ona prze-
dawnienia prawa do ustalenia zobowi zania podatkowego, jak i prawa przedawnie-
nia p atno ci zobowi zania podatkowego. W pierwszym wypadku zobowi zanie nie 
powstaje, a w drugim przestaje by  wymagalne i powoduje ustanie stosunku zobo-
wi zaniowego. Ustawodawca wybiera zwykle krótszy termin przedawnienia pra-
wa do ustalania zobowi zania i d u szy termin przedawnienia p atno ci zobowi -

11 Patrz szerzej C. Kosikowski, L. Etel, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Pop awski, S. Presnarowicz, Ordynacja podatko-
wa. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 64 i n.
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zania podatkowego. W jednym i drugim wypadku terminy te podlegaj  wyd u eniu 
na skutek ustawowego zawieszenia ich biegu ze wzgl du na pewne okoliczno ci. 
W ród tych ostatnich s  m.in. podj te czynno ci prawne przez organy podatkowe 
lub s d. W rezultacie zobowi zania daninowe s  niekiedy realizowane dopiero po 
up ywie kilku lub nawet kilkunastu latach, co godzi w zasad  roczno ci ich plano-
wania.

Zobowi zania daninowe ustala si  w oparciu o zasad  roku podatkowego, po-
krywaj cego si  z rokiem kalendarzowym, chyba e niektóre ustawy daninowe sta-
nowi  inaczej. Oznacza to, e byt zobowi zania podatkowego wi e si  zawsze 
z rokiem, w którym wyst pi o zdarzenie, z którym ustawa wi e powstanie zobo-
wi zania lub w którym dor czono decyzj  organu podatkowego ustalaj c  lub okre-
laj c  wysoko  zobowi zania. Ustawy daninowe mog  jednak przewidywa  wy-

j tki od tej regu y. Mog  bowiem przyjmowa , e zobowi zanie powstaje w roku 
nast pnym od roku, w którym wyst pi o zdarzenie podatkowe. Mog  te  pos ugi-
wa  si  tzw. rokiem obrotowym, co jest niekiedy uzasadnione, chocia  prowadzi te  
do pewnego zaciemnienia obrazu realizacji dochodów publicznych w skali roku ka-
lendarzowego, wed ug którego planuje si  dochody publiczne i ujmuje si  je w sta-
tystyce publicznej.

Ustawy daninowe okre laj  równie  terminy p atno ci zobowi za  lub ich 
zwrotu, gdy s  pobrane bezzasadnie lub w nadmiernej wysoko ci (nadp aty). Ter-
miny te s  na ogó  ró ne ze wzgl du na rodzaj zobowi zania i sposób jego powsta-
nia. Ustawa mo e przewidywa  mo liwo  zawieszenia biegu terminów lub ich mo-
dyÞ kacji przez organy podatkowe. Terminy p atno ci ustala si  jako jednorazowe 
lub zaliczkowe. Terminy p atno ci mog  by  zatem ustalone w ró nych jednostkach 
czasu (dniach, dekadach, miesi cach, kwarta ach, rocznie) ze wskazaniem konkret-
nych dat oraz z uwzgl dnieniem pewnych wy cze  (np. wi t i dni wolnych od pra-
cy). 

Niezb dne jest jednolite okre lenie zasad obliczania terminów obowi zuj cych 
w prawie daninowym, jak równie  ich skracania, wyd u ania, odraczania i przywra-
cania. Nast puje to zwykle w przepisach ordynacji podatkowej.

Konsekwencje prawne niedotrzymania terminów wyznaczonych dla wykona-
nia obowi zków i zobowi za  podatkowych mog  by  ró ne. Ustawy przewiduj  
bowiem jednoczesn  mo liwo  stosowania kilku rodzajów sankcji podatkowych 
i karnych skarbowych. Nie chodzi zatem tylko o mo liwo  zastosowania przymu-
sowej egzekucji zobowi za  podatkowych, lecz tak e o sankcje w postaci zap ace-
nia odsetek za zw ok  oraz o mo liwo  utraty pewnych przywilejów podatkowych 
(np. prawa do potr cenia podatku nale nego, prawa do rycza towej lub uproszczonej 
formy opodatkowania, prawa do ulgi lub zwolnienia podatkowego, prawa do umo-
rzenia, odroczenia lub roz o enia na raty p atno ci).



64

Cezary Kosikowski

W odniesieniu do czynno ci polegaj cych na dokonywaniu wydatków publicz-
nych obowi zuj  inne regu y zwi zane z czasem realizacji tego procesu. Inna jest 
przede wszystkim natura ekonomiczna i prawna dochodów i wydatków publicznych 
oraz samych czynno ci ich gromadzenia i wydatkowania. Te ostatnie dotycz  rea-
lizacji przez pa stwo zobowi za  wynikaj cych z planów Þ nansowych, a powsta-
ych na podstawie ustaw lub umów (cywilnoprawnych, publicznoprawnych, umów 

o prac  itp.). To na pa stwie, reprezentowanym przez odpowiednie jego organy i in-
stytucje, spoczywa obowi zek dokonania wyp aty stosownych wiadcze , stano-
wi cych wydatki publiczne.

Ponadto ma znaczenie to, jaki charakter prawny ma dany rodzaj wydatku pub-
licznego oraz z jakiego ród a jest on dokonywany. Je li przyjmiemy, e wydatki 
publiczne mog  mie  form  konsumpcji zbiorowej i indywidualnej, to w odniesie-
niu do ka dej z tych form stosuje si  inne regu y czasowe. 

Wydatki na Þ nansowanie konsumpcji zbiorowej s  uj te w bud ecie pa stwa 
lub w bud etach jednostek samorz du terytorialnego b d  w innych planach Þ nan-
sowych jednostek sektora Þ nansów publicznych. W tym zakresie stosuje si  do nich 
zasad  roczno ci, natomiast terminy ponoszenia wydatków wynikaj  z okre lone-
go mechanizmu Þ nansowania (innego w wykonywaniu bud etów i pozosta ych pla-
nów Þ nansowych). Ustala je zwykle akt prawny kodyÞ kuj cy przepisy o Þ nansach 
publicznych.

Inaczej jest z Þ nansowaniem wydatków konsumpcji indywidualnej. Dotycz  
one wiadcze  opartych na bardzo ró nych tytu ach prawnych i dokonywanych 
w odr bnych formach prawnych. W ród nich s  bowiem wiadczenia dotycz ce: za-
p aty za dostawy, roboty i us ugi; wynagrodzenia, nagrody, zasi ki, stypendia; od-
szkodowania i rekompensaty oraz wiadczenia wynikaj ce z wyroków s dowych; 
sp aty kredytów i po yczek oraz innych zobowi za  umownych; subwencji lub gwa-
rantowanych prawnie dotacji bud etowych. Wysoko  tych wiadcze  jest skonkre-
tyzowana i wynika z umowy lub decyzji administracyjnej b d  z wyroku s dowego. 
Wszelkie terminy dotycz ce owych wiadcze , w tym zarówno terminy dotycz ce 
powstania, istnienia, wykonania, egzekucji i ustania oraz przedawnienia wynikaj -
cych st d zobowi za , wynikaj  w wi kszo ci z postanowie  umów, a w niektórych 
sytuacjach s  okre lone równie  przepisami ustaw. S  to najcz ciej ustawy spoza 
kr gu ustaw Þ nansowych. Mog  to by  równie  terminy ustalane przez w a ciwy 
organ lub s d. Ustalanie wysoko ci wiadcze , jak i ich realizacja i egzekucja ma 
bowiem miejsce poza organami administracji Þ nansowej (z wyj tkiem spraw doty-
cz cych subwencji i dotacji).
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4. Czas a problem odpowiedzialno ci prawnoÞ nansowej 

Odpowiedzialno  w prawie Þ nansowym ma kilka charakterystycznych cech. 
Po pierwsze, opiera si  na ró nego typu sankcjach, pocz wszy od sankcji ekono-
micznych po sankcje prawne, okre lone w przepisach prawa Þ nansowego oraz 
w przepisach innych dzia ów prawa. 

Po drugie, cech  charakterystyczn  odpowiedzialno ci w prawie Þ nansowym 
jest to, e jest ona odmienna w stosunku do podmiotów biernych i do podmiotów 
czynnych prawa Þ nansowego, a nawet jest zró nicowana (przedmiotowo i podmio-
towo) w ka dym z tych obr bów. 

Odpowiedzialno  podmiotów czynnych podmiotów czynnych mo e obejmo-
wa , odpowiednio do statusu podmiotu czynnego, odpowiedzialno  konstytucyjn  
lub odpowiedzialno ci  karn  organów zarz dzaj cych Þ nansami publicznymi albo 
by  odpowiedzialno ci  administracyjn  i odszkodowawcz  organów Þ nansowych, 
b d  odpowiedzialno ci  s u bow  (pracownicz ) lub karn  pracowników organów 
Þ nansowych.

Natomiast odpowiedzialno  prawna podmiotów biernych prawa Þ nansowego 
mo e opiera  si  równocze nie na stosowaniu: 1) sankcji systemowych prawa Þ nan-
sowego, 2) sankcji wynikaj cych z naruszenia dyscypliny Þ nansów publicznych, 
3) sankcji karnych oraz sankcji karnych skarbowych. Rzadziej natomiast wchodz  
w gr  sankcje administracyjne (np. stwierdzenie niewa no ci decyzji w post po-
waniu podatkowym lub post powaniu celnym) i sankcje cywilne (np. niewa no  
czynno ci prawnej niezgodnej z prawem), poniewa  maj  one swe „odpowiedni-
ki” w postaci sankcji Þ nansowych (np. sankcji cywilnej w postaci obowi zku zwro-
tu nienale nego wiadczenia pieni nego lub nies usznego wzbogacenia odpowiada 
sankcja Þ nansowa w postaci obowi zku zwrotu dotacji bud etowej wykorzystanej 
na cele inne od tych, na któr  udzielono dotacji).

Po trzecie, odpowiedzialno  w prawie Þ nansowym mo e by  rezultatem zbie-
gu kilku ustaw okre laj cych odpowiedzialno  tego samego podmiotu za ten sam 
czyn (zachowanie). Oznacza to, e w odniesieniu do podmiotów prawa Þ nansowe-
go odpowiedzialno  jednego rodzaju (np. odpowiedzialno ci opartej na sankcjach 
systemowych) nie wyklucza odpowiedzialno ci innego rodzaju (np. odpowiedzial-
no ci karnej skarbowej). Zasada ta obowi zuje równie  w post powaniu o narusze-
nie dyscypliny Þ nansów publicznych, chocia  w tym zakresie przewiduje si  pewne 
wyj tki, na mocy których prawomocne skazanie za przest pstwo stanowi ce jedno-
cze nie naruszenie dyscypliny Þ nansów publicznych powoduje umorzenie post -
powania w sprawie odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny Þ nansów publicz-
nych.
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Po czwarte, w odpowiedzialno ci opartej na przepisach prawa Þ nansowego 
w zasadzie nie wyst puje wina jako przes anka odpowiedzialno ci. Czasami za-
st puje j  inna przes anka, jak np. umy lno  lub nieumy lno  b d  te  podsta-
w  odpowiedzialno ci stanowi obowi zek prawnoÞ nansowy. Inaczej te  ocenia si  
spo eczne znaczenie zachowania stanowi cego podstaw  odpowiedzialno ci, co 
przek ada si  tak e na wybór sankcji lub jej rozmiary ilo ciowe. Generalnie jednak 
w odpowiedzialno ci w prawie Þ nansowym jaskrawo widoczny jest wp yw zasady 
ochrony interesów Þ skalnych pa stwa na zasi g i rozmiary odpowiedzialno ci.

Po pi te, nie ma jednolitej jurysdykcji i procedury post powania w sprawach 
odpowiedzialno ci w prawie Þ nansowym. Wynika to zreszt  ze stosowania ró nych 
rodzajów sankcji i na podstawie ró nych ustaw. Nie jest zatem tak e jednolity za-
kres ochrony prawnej podmiotu odpowiedzialno ci. 

Skoro przedmiotem odpowiedzialno ci s  zachowania wyra aj ce stopie  wy-
konywania kompetencji i obowi zków prawnych, to podstawowa linia podzia u od-
powiedzialno ci prawnej przebiega ze wzgl du na podzia  podmiotów prawnych na 
podmioty bierne i podmioty czynne. Zakres ich uprawnie  i obowi zków oraz cele, 
które prawodawca wi e z ich wykonywaniem, s  diametralnie ró ne. Nie mo na 
wobec tego stosowa  do nich w pe ni identycznych form odpowiedzialno ci praw-
nej. Tym samym równie  rozwi zania prawne okre laj ce czas powstania, ustala-
nia, istnienia, egzekucji i ustania odpowiedzialno ci prawnoÞ nansowej podmiotów 
czynnych i biernych nie s  to same. Decyduj  o tym przepisy ustaw stanowi cych 
podstaw  tej odpowiedzialno ci. 

W zakresie odpowiedzialno ci dotycz cej podmiotów czynnych nale  do nich 
przepisy ustaw ustrojowych,12 z konstytucj  pa stwow  na czele, a tak e przepisy 
ustaw przewiduj cych odpowiedzialno  funkcjonariuszy pa stwowych oraz pra-
cowników s u by cywilnej i pracowników samorz dowych. Wchodzi tak e w gr  
odpowiedzialno  pracownicza oparta na przepisach prawa pracy.

W odniesieniu do odpowiedzialno ci podmiotów biernych podstawy prawne 
tkwi  w przepisach ordynacji podatkowej oraz w ustawie o Þ nansach publicznych, 
a tak e w przepisach dotycz cych odpowiedzialno ci za naruszenie dyscypliny Þ -
nansów publicznych i odpowiedzialno ci karnej skarbowej. We wszystkich wymie-
nionych aktach okre lono zasady i formy odpowiedzialno ci oraz terminy przedaw-
nienia cigania i wykonania sankcji.

Wspóln  cech  tych jak e ró nych rodzajów i form odpowiedzialno ci jest 
m.in. to, e Þ nanse publiczne podlegaj  szczególnej i szerokiej ochronie prawnej. 
W czasie trwa ona d ugo, obejmuj c z regu y nie tylko okres kadencji lub nomina-

12 Por. J. Salachna, Odpowiedzialno  za nieprzestrzeganie procedury tworzenia I wykonywania bud etu jednostki 
samorz du terytorialnego, Warszawa 2008.
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cji funkcjonariusza b d  zatrudnienia pracownika, lecz tak e wykraczaj c poza ten 
czas (np. po up ywie kadencji lub upadku rz du). Odpowiedzialno  jest natomiast 
egzekwowana stosunkowo szybko. Wad  tej odpowiedzialno ci jest jednak e to, e 
nie zmierza ona przede wszystkim do zapewnienia prawid owej realizacji kompe-
tencji i zada  Þ nansowych i wyeliminowania z tego procesu podmiotów, które nie 
s  w stanie tego zapewni  lub nagminnie naruszaj  swoje obowi zki prawnoÞ nan-
sowe.

 



TIME IN FINANCIAL LAW

SUMMARY

The article presents the importance of time in history of Þ nancial law as well 
as in creation and application of norms of Þ nancial law. In the history of public Þ -
nance theory and Þ nancial law time is only a measure of political, social and eco-
nomic events that affect appearing, modiÞ cations and disappearing of speciÞ c Þ nan-
cial institutions. 

Time is of crucial importance for Þ nancial planning. Financial plans are gener-
ally included in the annual plans. This results from using the concept of so–called 
Þ nancial year (budgetary year, Þ scal year) for drafting, execution and control of 
execution of the Þ nancial plans. However, the modern Þ nancial economy requires 
a longer time horizon (so–called long–term planning), that is already applied by 
most of developed countries and European Union. 

There are completely different aspects of time to consider when one discusses 
issues of generating of public revenues and public expenditures. The assessment of 
levy liability and of payments of public expenditures has to be determined by time 
frame. Otherwise, it could be possible neither to determine their extent nor to at-
tribute to them any legal consequences like for example limitation of assessment or 
enforcement or sanctions (Þ nes, interest for late payment) that are applied in cases of 
violation of legally binding deadlines. Time also affects factors responsible for the 
obligation’s existence (for example the obligated or entitled person’s age, period of 

conducting of economic or professional activities, or period of beneÞ ting from tax 

privileges). On the other hand, a variety of time limits apply to Þ nancial proceed-

ings. 

At last, time plays very important role in the determination of various forms of 

liability under Þ nancial law, particularly because of the application of Þ nancial sanc-

tions, differentiated based on economic and legal criteria. 

Therefore, the main conclusion is that time must be determined in Þ nancial law 

precisely, in the manner that leaves no room for any doubt as to whether the norm 

regulating Þ nancial law rights and obligations is binding or not. Therefore, time can-

not be presumed. 
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CZYNNIK CZASU A STOSUNKI RODZINNOPRAWNE 

1. Znaczenie czynnika czasu w prawie cywilnym 
– zagadnienia wprowadzaj ce

Na obszarze prawa cywilnego czas, a w a ciwie jego up yw, jest przede wszyst-
kim kwaliÞ kowany jako zdarzenie cywilnoprawne, stanowi ce element szerszej ka-
tegorii poj ciowej, okre lanej mianem stanu faktycznego. Stan faktyczny to – we-
d ug powszechnie przyj tej deÞ nicji – zespó  okoliczno ci, z którymi normy prawa 
cywilnego wi  okre lone konsekwencje prawne. Mechanizm ów przedstawia si  
nast puj co: stan faktyczny (zespó  okoliczno ci) jest zawarty w hipotezie normy 
prawnej, z kolei jego konsekwencje (skutki prawne) okre la dyspozycja tej nor-
my1. Nale y podkre li , e oprócz zdarze  cywilnoprawnych stany faktyczne obej-
muj  tak e sytuacje nieb d ce zdarzeniami, mianowicie stany prawne (np. pod-
miotowo  prawna jako rezultat pojawienia si  i istnienia podmiotu prawa, która 
przes dza zarazem o zdolno ci prawnej, a tak e zdolno  do czynno ci prawnych, 
ma oletno , pe noletno , stan cywilny, stan ycia pocz tego), a niekiedy równie  
stany psychiczne (np. dobra lub z a wiara, wina, b d). Za podstawowy element 
stanu faktycznego uwa a si  jednak zdarzenie cywilnoprawne. Ono bowiem stano-
wi bezpo redni  przyczyn  nie tylko powstania, zmiany lub ustania stosunków cy-
wilnoprawnych, lecz i zaistnienia (tak e wyga ni cia) wspomnianych wy ej stanów 
prawnych. Obydwa te zjawiska mog  by  jednoczesnym nast pstwem jednego zda-
rzenia cywilnoprawnego, np. urodzenie si  dziecka oznacza pojawienie si  osoby Þ -
zycznej (innymi s owy, powstanie stanu podmiotowo ci prawnej), i zarazem doj cie 
do skutku stosunku prawnego alimentacji pomi dzy dzieckiem a jego rodzicami. 
Trzeba jednak e pami ta , e konsekwencje w odniesieniu do stosunku cywilno-
prawnego s  mo liwe tylko przy jednoczesnym istnieniu okre lonego stanu prawne-

1 Por. m.in.: S. Grzybowski, (w:) System prawa cywilnego, t. I, cz  ogólna, red. S. Grzybowski, Wroc aw 1985, 
s. 190; Z. Radwa ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, Warszawa 2005, s. 214; Z. Banaszczyk (w:) System Prawa 

Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – cz  ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 875. Zob. te  A. Klein, Zdol-

no  prawna, zdolno  do czynno ci prawnych i inne zdolno ci a klasyÞ kacja zdarze  prawnych, „Studia Cywili-

styczne” 1969, T. XIII–XIV, s. 164. 
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go (przy czym nie zawsze b dzie wystarczaj ce istnienie tylko stanu podmiotowo ci 
prawnej). Przyk adowo, z chwil  urodzenia si  dziecka, powstanie mi dzy nim a je-
go rodzicem stosunku w adzy rodzicielskiej jest uwarunkowane przys ugiwaniem 
temu rodzicowi pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych. W tym sensie stan prawny 
stanowi niezb dn  przes ank  skuteczno ci zdarzenia cywilnoprawnego2. 

W ramach klasyÞ kacji zdarze  cywilnoprawnych up yw czasu jest sytuowany 
w grupie tzw. zdarze  w cis ym znaczeniu tego s owa (zdarze  sensu stricto, zda-
rze  naturalnych), czyli faktów niezale nych od ludzkiej woli, przeciwstawianych 
dzia aniom, czyli faktom, które zale  od woli dzia aj cego 3. O wyj tkowo ci zda-
rzenia, jakim jest up yw czasu, wiadcz  zw aszcza dwie okoliczno ci:

jest on jedynym zdarzeniem, u pod o a którego (w przeciwie stwie do in-
nych zdarze  naturalnych, jak mier  lub urodzenie si  cz owieka, kata-
klizm, zjawiska przyrodnicze) nigdy nie tkwi  adne przyczyny sprawcze, 
niejednokrotnie w postaci ludzkich zachowa ,

nie da si  go zestawi  w systematycznym uk adzie z innymi zdarzeniami na-
turalnymi, poniewa  te ostatnie ci le cz  si  z poszczególnymi instytucja-
mi; ogólne znaczenie mo na przypisa  jedynie up ywowi czasu 4. 

Czynnik czasu jest jednak wpleciony w konstrukcje cywilnoprawne w ró no-
rodny sposób. Stanowi on m. in. element wspó tworz cy stany prawne oraz licz-
ne stany faktyczne decyduj ce o istnieniu lub kszta cie stosunków cywilnopraw-
nych, umo liwiaj c tak e wyznaczenie ram (czasowych) przys ugiwania, realizacji 
i ochrony wynikaj cych z tych stosunków praw podmiotowych, a tak e obowi z-
ków. Konsekwencje prawne czynnika czasu s  przy tym ogromnie zró nicowane. 
Jego up yw mo e by  np. wy czn  i automatyczn  przyczyn  powstania albo wy-
ga ni cia okre lonego stanu prawnego lub stosunku cywilnoprawnego, jak równie  
wynikaj cego z niego prawa podmiotowego (np. uzyskanie przez osob  Þ zyczn  
ograniczonej zdolno ci do czynno ci prawnych z chwil  uko czenia przez ni  trzy-
nastego roku ycia, ustanie stosunku najmu zawartego na rok z chwil  up ywu tego 
okresu, utrata prawa do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa wskutek 
up ywu terminu zawitego), a mo e by  tylko jednym z elementów stanu faktyczne-
go, prowadz cego do wywo ania okre lonych skutków prawnych (np. sam up yw, 
wyznaczonego przez s d w post powaniu o przysposobienie, okresu osobistej stycz-
no ci przysposabiaj cego z przysposobionym jest jedynie jedn  z przes anek orze-
czenia przysposobienia).

2 S. Grzybowski, op. cit., s. 191. Szerzej o wzajemnym przenikaniu si  stanów prawnych i zdarze  prawnych oraz 
w tpliwo ciach powstaj cych na tle zakresu znaczeniowego tych poj  pisze Z. Banaszczyk, op. cit., s. 877–

879. 

3 Trzeba jednak e podkre li , e w doktrynie nie ma w tym wzgl dzie pe nej zgodno ci, czego wynikiem s  ró ne 

propozycje klasyÞ kacji – zbiorczo przedstawia je Z. Banaszczyk, op. cit., s. 883–885. 

4 S. Grzybowski, op. cit., s. 210; Z. Banaszczyk, op. cit., s. 906.

–

–
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Niejednolity jest tak e sposób oznaczenia czasu. Mo e to nast pi  za pomoc : 
jednostki miary czasu (np. trzy dni, tydzie , sze  miesi cy, 10 lat), ustalonego prze-
pisami okresu trwania stosunku cywilnoprawnego lub utrzymywania si  okre lone-
go stanu prawnego (np. przez czas w adzy rodzicielskiej, w okresie ma oletno ci), 
niemo liwego do ustalenia okresu trwania stosunku cywilnoprawnego, stanu praw-
nego lub faktycznego (np. przez czas trwania ma e stwa, w czasie trwania stosun-
ku umownego o charakterze ci g ym, przez czas posiadania, przez czas wspólnego 
zamieszkiwania, do ywotnia renta), momentów wyznaczaj cych etapy ycia osoby 
Þ zycznej (np. osi gni cie trzynastego roku ycia, uzyskanie pe noletno ci, z chwil  
mierci), jak równie  kryteriów skonstruowanych przy u yciu zwrotów niedookre-
lonych, odwo uj cych si , w sposób mniej lub bardziej jednoznaczny, do czynnika 

czasu, np. natychmiast, niezw ocznie, obawa rych ej mierci, w czasie w a ciwym, 
odpowiedni termin, przemijaj ca przeszkoda, trwa a przeszkoda, czas trwania prze-
szkody, przez d u szy czas.

Szczególn  kategori  czasu stanowi termin traktowany jako jeden z tzw. ele-
mentów dodatkowych czynno ci prawnej (accidentaliae negotii). Pod poj ciem ter-
minu w tym znaczeniu rozumie si  takie zastrze enie dodatkowe, przez które skutek 
czynno ci prawnej zostaje ograniczony w czasie, przy czym jest on zwykle okre la-
ny przez wskazanie ci le oznaczonego momentu (daty) lub pewnego okresu5. Tak 
rozumianego terminu nie mo na uto samia  z terminami uregulowanymi w usta-
wie do dochodzenia roszcze  maj tkowych (terminy przedawnienia), do docho-
dzenia innych praw podmiotowych (wyj tkowo równie  niektórych roszcze  ma-
j tkowych), do wykonywania praw podmiotowych, do dokonywania okre lonych 
czynno ci (np. zawiadomienia o wadzie), z up ywem których nast puje wyga ni -
cie prawa podmiotowego (terminy zawite lub prekluzyjne), jak równie  z termina-
mi oznaczanymi w tre ci orzeczenia s dowego lub decyzji administracyjnej. Jednak 
w stosunku do wszystkich tych terminów kodeks cywilny ustala wspólne zasady ich 
obliczania (art. 110–115).

Stosunki rodzinnoprawne, a tak e zwi zane z nimi stany prawne charakteryzu-
j  si  – na tle stosunków cywilnoprawnych w ogóle – pewn  specyÞ k  6. Odnosz  
si  one – mówi c najogólniej – wy cznie do osoby Þ zycznej, przy czym nie jako ta-
kiej, lecz funkcjonuj cej w grupie rodzinnej. Zrozumiale jest przeto, e ich czasowy 
wymiar wyznaczaj  w g ównej mierze czas ycia cz owieka, a tak e etapy oraz daty 
zachodz ce w ci gu tego ycia, jak równie  okresy trwania rodzinnych relacji mi -
dzyludzkich. By oby oczywi cie znacznym uproszczeniem przypisywanie tylko im 

5 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, Warszawa 1996, s. 299; Z. Radwa -
ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, op. cit., s. 288. 

6 Zob. obszern  analiz  tej problematyki dokonan  przez T. Smyczy skiego, Prawo rodzinne i stosunki rodzinno-

prawne, „Studia Prawa Prywatnego” 2007, nr 1, s. 19–22 oraz (w:) System Prawa Prywatnego. T. 11. Prawo ro-
dzinne i opieku cze, red. T. Smyczy ski, Warszawa 2009, s. 32–38. 
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decyduj cej roli, o uwzgl dnieniu bowiem czynnika czasu w tre ci poszczególnych 
regulacji prawa rodzinnego decyduj  bardzo ró norodne wzgl dy. 

2. Czas jako element stanów prawnych osoby Þ zycznej 
stanowi cych przes anki stosunków rodzinnoprawnych 

Do stanów prawnych (rozumianych jako d u ej lub krócej trwaj ce sytuacje 
wywo uj ce konsekwencje prawne) o szczególnej donios o ci dla stosunków cy-
wilnoprawnych nale  przede wszystkim zdolno  prawna (stan zwi zany ci le ze 
stanem podmiotowo ci prawnej) oraz zdolno  do czynno ci prawnych. Znaczenie 
tych zdolno ci jest widoczne we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, w tym 
równie  na obszarze prawa rodzinnego. Podkre lenia wymaga zw aszcza rola zdol-
no ci prawnej (nast puje ona wraz z pojawieniem si  podmiotu prawa, czyli zara-
zem stanu podmiotowo ci prawnej), której pocz tkiem (w wypadku osoby Þ zycz-
nej) jest chwila urodzenia si  cz owieka. Zdolno  ta stanowi konieczn  przes ank , 
a zarazem punkt wyj cia innych stanów prawnych oraz stosunków rodzinnopraw-
nych. Wyj tkowo do powstania potencjalnego stosunku pokrewie stwa (konkretnie 
ojcostwa kreowanego w drodze uznania) wystarcza istnienie tzw. warunkowej zdol-
no ci prawnej dziecka pocz tego (art. 75 § 1 k.r.o.) 7.

O przys ugiwaniu oraz zakresie (pe na albo ograniczona) zdolno ci do czynno-
ci prawnych decyduje wiek osoby Þ zycznej, stan pe noletno ci (uzale niony, jak 

wiadomo, równie  g ównie od wieku), a tak e fakt ewentualnego orzeczenia przez 
s d ubezw asnowolnienia okre lonego rodzaju. Czynnik czasu bezpo rednio poja-
wia si  w obr bie dwóch pierwszych przes anek. Pe na zdolno  do czynno ci praw-
nych, której warunkiem jest uzyskanie przez osob  Þ zyczn  pe noletno ci, stanowi 
przes ank  powstania nast puj cych stosunków prawnorodzinnych: w adzy rodzi-
cielskiej (wniosek z art. 94 § 1 k.r.o.), przysposobienia (art. 1141 § 1 k.r.o.) oraz 
opieki (148 § 1 k.r.o.), wymagan  odpowiednio po stronie: rodzica, przysposabiaj -
cego oraz opiekuna. Natomiast przys ugiwanie rodzicom jedynie ograniczonej zdol-
no ci do czynno ci prawnych (co odnosi m. in. do rodziców ma oletnich) umo liwia 
s dowi opieku czemu wydanie w wyj tkowych wypadkach orzeczenia o przyspo-
sobieniu ich dziecka przez inn  osob , mimo braku ich zgody, je eli odmowa jej jest 
oczywi cie sprzeczna z dobrem tego dziecka (art. 119 § 1 k.r.o.). 

Okre lone konsekwencje ustawodawca wi e te  z charakterystycznymi dla 
osoby Þ zycznej stanami prawnymi – pe noletno ci  oraz ma oletno ci .

7 Problem „warunkowej” zdolno ci prawnej nie jest wolny od kontrowersji, jednak ta kategoria jest przyjmowana 

przez znaczn  cz  doktryny – zob. m.in.: A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz ci 

ogólnej, s. 149; Z. Radwa ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, s. 154; M. Pazdan, (w:) System Prawa Prywatne-

go. T. 1. Prawo cywilne – cz  ogólna, s. 944.



73

Czynnik czasu a stosunki rodzinnoprawne

Dopiero uzyskanie pe noletno ci, co nast puje z chwil  uko czenia osiemna-
stego roku ycia albo zawarcia przez kobiet  – która uko czy a przynajmniej szes-
na cie lat – za zgod  s du zwi zku ma e skiego (art. 10 i 11 kc. w zw. z art. 10 § 
1 k.r.o.), umo liwia dziecku samodzielne dochodzenie praw stanu cywilnego: wy-
toczenie powództwa o zaprzeczenie macierzy stwa (art. 6114 § 1 k.r.o.), wytoczenie 
powództwa o zaprzeczenie ojcostwa m a swojej matki (art. 70 § 1 k.r.o.), danie 
ustalenia bezskuteczno ci uznania ojcostwa (art. 81 § 2 k.r.o.). Jednocze nie, wraz 
z uzyskaniem przez dziecko pe noletno ci, matka, m  matki lub domniemany oj-
ciec trac  mo liwo  dochodzenia w stosunku do niego praw stanu w drodze: wy-
toczenia powództwa o ustalenie macierzy stwa (art. 6111 § 1 k.r.o.), wytoczenia po-
wództwa o zaprzeczenie macierzy stwa (art. 6113 § 1 k.r.o.) wytoczenia powództwa 
o zaprzeczenie ojcostwa (art. 63 k.r.o.), wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa 
(art. 84 § 1 k.r.o.). Z t  chwil  nie jest tak e mo liwe uznanie ojcostwa (art. 76 § 1 
k.r.o.), jak równie  wytoczenie powództwa (przez m czyzn , który uzna  ojcostwo 
oraz przez matk ) o ustalenie bezskuteczno ci uznania (art. 80 k.r.o.).

Z kolei stan ma oletno ci stanowi przes ank  powstania i trwania niektórych 
stosunków prawnorodzinnych, mianowicie: w adzy rodzicielskiej (wniosek z art. 92 
k.r.o.), przysposobienia (art. 114 k.r.o.) oraz opieki (art. 145 § 1 k.r.o.). Równie  
w okresie ma oletno ci uprawnionego nie jest dopuszczalne – bez wzgl du na jakie-
kolwiek okoliczno ci – uchylenie si  przez jego rodziców (jako zobowi zanych) od 
obowi zku alimentacyjnego (wniosek z art. 133 § 3 oraz art. 1441 k.r.o.).

Niezale nie od stanu pe noletno ci (ma oletno ci) w pewnych wypadkach de-
cyduj ce jest pozostawanie przez cz owieka w ci le oznaczonym (minimalnym) 
wieku. Umo liwia ono b d  powstanie niektórych stosunków rodzinnoprawnych, 
mianowicie: ma e stwa (uko czenie 18 lat, wyj tkowo, w odniesieniu do kobiety, 
16 lat – art. 10 § 1 k.r.o.), pokrewie stwa na podstawie uznania ojcostwa (uko cze-
nie 16 lat przez osob  sk adaj c  o wiadczenie o uznaniu – art. 77 § 1 k.r.o.), b d  
uzyskanie prawa do wyra enia zgody na ich powstanie (zgoda ma oletniego, który 
uko czy  13 lat jest konieczna, z pewnymi wyj tkami, do orzeczenia przysposobie-
nia – art. 118 § 1 i 3 k.r.o.), b d  zadecydowanie o niektórych elementach stanu cy-
wilnego (od zgody ma oletniego, który uko czy  13 lat jest uzale niona skuteczno  
o wiadcze  lub dopuszczalno  rozstrzygni cia s du w kwestii zmian jego nazwi-
ska albo imienia – art. 89 § 1 i 2, art. 90 § 1 k.r.o. oraz art. 122 § 3 k.r.o.). 

Okre lone skutki prawne wyj tkowo cz  si  tak e ze stanem ycia pocz te-
go, którego ramy czasowe wyznaczaj  chwila pocz cia dziecka oraz moment jego 
przyj cia na wiat. Przepisy zezwalaj , po pierwsze, na uznanie ojcostwa w stosun-
ku do takiego dziecka (art. 75 § 1 k.r.o.), a tak e obliguj  (je eli jest to koniecz-
ne do strze enia przysz ych praw dziecka) do ustanowienia dla niego kuratora (art. 
182 k.r.o.). Ustawodawca, zdaj c sobie spraw , e d ugo  okresu ycia pocz tego 
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nie ma jednakowego wymiaru (jest spraw  indywidualnego przypadku), ustala jego 
maksymalne i minimalne granice, w konstrukcji domniema  s u cych do ustalenia 
pochodzenia dziecka. Z tre ci art. 85 § 1 k.r.o. (w odniesieniu do górnej granicy, tak-
e z art. 62 § 1 k.r.o.) wynika, e nie mo e ono trwa  krócej ni  181 dni, ani d u ej 

ni  300 dni 8.

SpecyÞ cznym rodzajem stanu prawnego cz owieka, ci le zwi zanym ze sto-
sunkami rodzinnoprawnymi, jest stan cywilny9. Jego ramy czasowe wyznaczaj  
przede wszystkim zdarzenia naturalne, jakimi s  fakt urodzenia oraz mierci, cho  
tak e inne zdarzenia prawne (czynno ci prawne, orzeczenia s du) 10. 

3. Czasowe ramy stosunków rodzinnoprawnych

Natura stosunków rodzinnoprawnych wyznacza im szczególne ramy czasowe. 
Ustalaj  je przede wszystkim wydarzenia zwi zane z biegiem ycia cz owieka. 

Jedynym stosunkiem rodzinnoprawnym, którego okres trwania ca kowicie 
zbiega si  z czasem ludzkiego ycia, jest stosunek pokrewie stwa. Zawsze powstaje 
on z momentem urodzenia si  (cho by ustalenie pochodzenia dziecka, czyli macie-
rzy stwa oraz ojcostwa nast pi o – na podstawie orzeczenia s du lub aktu uznania 
– w pó niejszym czasie), a ko czy si  z chwil  mierci cz owieka. Wraz ze stosun-
kiem pokrewie stwa powstaje te  stan cywilny (a ci lej, jeden z jego elementów) 
wyra aj cy si  sytuacj , w której jedna z osób (po czonych stosunkiem pokrewie -
stwa) jest rodzicem, a druga dzieckiem. Chwila mierci osoby Þ zycznej oznacza 
natomiast wyga ni cie, oprócz pokrewie stwa, tak e innych stosunków rodzinno-
prawnych, których moment powstania ma miejsce w ró nym momencie ycia; doty-
czy to przede wszystkim ma e stwa, powinowactwa oraz przysposobienia.

W szczególnym momencie dochodzi do wyga ni cia stosunku prawnego w a-
dzy rodzicielskiej, a tak e zast puj cych j  stosunków rodzinnoprawnych: opieki 
prawnej oraz innych form pieczy zast pczej (rodziny zast pczej lub placówki opie-
ku czo–wychowawczej). Jest nim osi gni cie przez dziecko pe noletno ci (art. 92 
i 170 k.r.o.)11, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nie pe nej samodzielno-

8 W doktrynie zauwa a si , e u podstaw ram czasowych tzw. okresu koncepcyjnego tkwi bardziej tradycja ni  
ustalenia wspó czesnej medycyny, która umo liwia utrzymanie przy yciu dziecka urodzonego wcze niej ni  
w dwudziestym szóstym miesi cu ci y – por. T. Soko owski, Prawo rodzinne. Zarys wyk adu, Pozna  2006, 

s. 111. 

9 W literaturze zwraca si  uwag  na jego zró nicowane (szersze i w sze) uj cie – por. m.in.: J. Ignatowicz, (w:) 

System prawa rodzinnego i opieku czego, red. J.S. Pi towski, Wroc aw 1985, s. 74–76; T. Smyczy ski, (w:) Sy-

stem Prawa Prywatnego. T. 11. Prawo rodzinne i opieku cze, 12–13; S. Grzybowski (w:) System prawa cywilne-

go, t. I, cz  ogólna, s. 359–360; M. Pazdan (w:) System Prawa Prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – cz  ogól-

na, s. 993. 

10 J. Ignatowicz, op. cit., s. 81–82; T. Smyczy ski, op. cit., s. 14–15.

11 W wyj tkowych wypadkach mo liwy jest pobyt w rodzinie zast pczej lub placówce opieku czo–wychowawczej 

równie  dziecka pe noletniego – art. 72 ust. 10 w zw. z art. 78 ust. 5 oraz art. 80 ust. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. 
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ci w stosunkach cywilnoprawnych. Wyrazem tej samodzielno ci jest nabycie pe -
nej zdolno ci do czynno ci prawnych, a tak e „zdolno ci” do zawarcia ma e stwa. 
Wyj tkowe rozwi zanie zawiera wspomniany wy ej art. 182 k.r.o. przewiduj cy 
ustanie kurateli dla dziecka pocz tego z chwil  jego przyj cia na wiat.

Stosunkowo rzadko ustala ustawodawca ramy czasowe stosunków rodzinno-
prawnych za pomoc  jednostek miary czasu. Z tego rodzaju konstrukcjami spoty-
kamy si  na gruncie unormowa  prawnych odnosz cych si  do obowi zku alimen-
tacyjnego. Z pierwsz  sytuacj  mamy do czynienia w zakresie obowi zku mi dzy 
ma onkami rozwiedzionymi (art. 60 § 3 k.r.o.). Je eli zobowi zanym do wiadcze  
alimentacyjnych jest ma onek, który nie zosta  uznany za winnego rozk adu po y-
cia, jego obowi zek wygasa z up ywem pi ciu lat od orzeczenia rozwodu. Doda  
nale y, e wyga ni cie obowi zku (pomijaj c oczywi cie mier  uprawnionego lub 
zobowi zanego) zawsze nast puje w razie zawarcia przez ma onka uprawnionego 
nowego ma e stwa. Druga sytuacja wi e si  z na o eniem na ojca nieb d cego 
m em matki (ich wspólnego dziecka) udzia u w kosztach trzymiesi cznego utrzy-
mania matki w okresie porodu (art. 141 k.r.o.)12. W obu wypadkach s dowi zosta a 
przyznana kompetencja do przed u enia, na danie uprawnionego, czasu trwania 
powy szego obowi zku: w stosunku do ma onków rozwiedzionych – ze wzgl du 
na wyj tkowe okoliczno ci, za  w stosunku do obowi zku ojca nieb d cego m em 
matki – z wa nych powodów. W doktrynie podkre la si , e s d powinien, je eli ist-
nieje taka mo liwo , oznaczy  czas, na jaki obowi zek zostaje przed u ony, w bra-
ku takiej mo liwo ci przed u enie zostaje orzeczone bez wskazywania terminu ko -
cowego13. 

Nale y zada  pytanie, czy na gruncie prawa rodzinnego dopuszcza si  mo li-
wo  przyznania podmiotom stosunków rodzinnoprawnych uprawnienia do oznacza-
nia czasowych ram tych e stosunków. W prawie cywilnym jest to do  powszech-
ny mechanizm, jako przejaw fundamentalnej zasady prawa cywilnego – autonomii 
woli. Jednak w dziedzinach poddanych przepisom prawa rodzinnego rozwi zanie 
tego rodzaju jest zasadniczo wykluczone, a jest to podyktowane natur  regulowa-
nych przez nie stosunków. W zdecydowanej wi kszo ci wypadków ustawodawca 
narzuca ich kszta t, wyj tkowo tylko daj c podmiotom w tym zakresie pewn  swo-
bod  14. Charakterystycznym przyk adem s  unormowania daj ce ma onkom mo -
liwo  wyboru nazwisk, które b d  nosi  oraz rodzaju ustroju maj tkowego, któ-

o pomocy spo ecznej, Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pó n. zm.
12 Pomimo pewnych kontrowersji co do charakteru tego obowi zku na ogó  dostrzega si  w nim funkcj  alimen-

tacyjn  – zob. T. Domi czyk, (w:) Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, 

s. 1013.

13 Por. m.in.: B. Czech, (w:) Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, s. 563 oraz T. Domi czyk, ibidem, s. 1014–

1015.

14 M. Goettel, Umowy w prawie rodzinnym – zarys koncepcji, (w:) Europeizacja prawa prywatnego. T. I, red. M. Paz-

dan, W. Popio ek, E. Rott–Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, s. 302.
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ry b dzie ich obowi zywa . Jednak i w tych wypadkach swoboda ma onków jest 
ograniczona, gdy  ustawodawca zakre la granice powy szego wyboru.

Jednym z do  dyskusyjnych zagadnie  jest dopuszczalno  nadania ma e -
skiej umowie maj tkowej (wprowadzaj cej okre lony typ umownego ma e skie-
go ustroju maj tkowego) charakteru terminowej czynno ci prawnej. Czy mo -
na w szczególno ci zastrzec w tre ci umowy moment wej cia jej w ycie (termin 
pocz tkowy, inny ni  dzie  jej zawarcia) oraz termin ko cowy jej obowi zywania 
(czyli okre li  czas obowi zywania wybranego ustroju)? W tej materii stanowiska 
doktryny s  do  rozbie ne, od kwestionuj cych mo liwo  zastrze enia jakiegokol-
wiek terminu15, przez dopuszczaj ce zastrze enie terminu wy cznie pocz tkowego 
(ale ju  nie ko cowego)16, do wy czaj cych jakiekolwiek ograniczenia w tym za-
kresie (w pe ni akceptuj cych dopuszczalno  ukszta towania intercyzy jako umo-
wy terminowej)17.

4. Terminy przedawnienia i terminy zawite w uregulowaniach 
k.r.o. 

Instytucje przedawnienia oraz terminów zawitych, obj te szersz  kategori  
okre lan  w doktrynie mianem dawno ci, reguluj  skutki prawne niewykonywania 
uprawnie  przez czas okre lony w ustawie 18. Mo na te  powiedzie , e ograniczaj  
w czasie realizacj  praw podmiotowych.

Przedawnienie ogranicza w czasie dochodzenie roszcze  maj tkowych (nie po-
ci gaj c za sob  ich wyga ni cia), nie ma zatem w obszarze stosunków rodzinno-
prawnych, ze wzgl du na ich w znacznym stopniu niemaj tkowy charakter, zbyt 
szerokiego zastosowania. W sposób wyra ny przepisy k.r.o. reguluj  przedawnie-
nie tego rodzaju roszcze  w zakresie stosunków alimentacyjnych oraz w zwi zku 
ze sprawowaniem opieki. W pierwszym wypadku chodzi mianowicie o: roszcze-
nia o wiadczenia alimentacyjne (art. 137 § 1 k.r.o.), roszczenia regresowe przys u-

15 Tak, jak si  wydaje, S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 134, który sprzeciwia si  mo liwo ci ukszta to-
wania ma e skich stosunków maj tkowych na zasadzie tymczasowo ci oraz J.S. Pi towski, (w:) System prawa 
rodzinnego i opieku czego, s. 523.

16 A. Dyoniak, Poj cie i wa no  ma e skiej umowy maj tkowej, „Studia Prawnicze” 1983, nr 4, s. 140; E. Gnie-

wek, Umowa wy czenia wspólno ci maj tkowej ma e skiej w praktyce notarialnej, „Rejent” 2000, nr 2, s. 176; 

E. Skowro ska–Bocian, Rozliczenia maj tkowe ma onków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, 

Warszawa 2006, s. 35; J. Gajda, T. Smyczy ski, (w:) System Prawa Prywatnego. T. 11. Prawo rodzinne i opie-

ku cze, s. 433; M. Sychowicz (w:) Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, s. 304.Taki kierunek interpretacji 

zdaje si  te  wynika  z uzasadnienia wyroku SN z 11 stycznia 1995 r., OSNIC 1995, nr 4, s. 82. Stanowisko to 

nale y uzna  za najbardziej przekonuj ce. 

17 S. Grzybowski, Prawo rodzinne, Warszawa 1980, s. 103; T. Soko owski, Zakres swobody intercyzy w znowelizo-

wanych przepisach kodeksu rodzinnego i opieku czego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, 

nr 2, s. 40; 

18 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, s. 319; J. Ignatowicz, (w:) System 

prawa cywilnego, t. I, s. 792; Z. Radwa ski, Prawo cywilne – cz  ogólna, s. 347; B. Kordasiewicz, (w:) System 

Prawa Prywatnego. T. 2. Prawo cywilne – cz  ogólna, red. Z. Radwa ski, Warszawa 2002, s. 529. 
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guj ce osobie dostarczaj cej uprawnionemu wiadcze , kierowane wobec zobowi -
zanego do tych e wiadcze  w bli szej lub tej samej kolejno ci, a niespe niaj cego 
ich (art. 140 § 1 i 2 k.r.o.) oraz roszczenia matki skierowane przeciwko ojcu dzie-
cka nieb d cego jej m em, przys uguj ce jej w zwi zku ci  i porodem (art. 141 
§ 1 i 2 k.r.o.). Dla wszystkich tych roszcze  ustanowiony zosta  trzyletni termin 
przedawnienia. Natomiast w zwi zku z opiek  k.r.o. przewiduje roszczenia opieku-
na o zwrot nak adów i wydatków zwi zanych ze sprawowaniem opieki (art. 163 § 
1 i 2 k.r.o.) oraz roszczenia osoby pozostaj cej pod opiek  o naprawienie szkody 
wyrz dzonej nienale ytym sprawowaniem opieki (art. 164 k.r.o.), ustanawiaj c dla 
obu tych roszcze  równie  trzyletni termin przedawnienia, biegn cy od dnia usta-
nia opieki lub zwolnienia opiekuna. W doktrynie podkre la si  jednak, e odpowie-
dzialno  opiekuna za wyrz dzon  ma oletniemu szkod  mo e opiera  si  zarówno 
na re imie kontraktowym (art. 471 kc.), jak i deliktowym (art. 415 kc.), przy czym 
art. 164 k.r.o. odnosi si  jedynie do odpowiedzialno ci kontraktowej, za  do odpo-
wiedzialno ci ex delicto b d  mia y zastosowanie terminy przedawnienia okre lo-
ne w art. 4421 kc.19 Przepis ten zarazem ustala w paragraÞ e czwartym, e roszczenie 
osoby ma oletniej o naprawienie szkody na osobie nie mo e sko czy  si  wcze niej 
ni  z up ywem lat dwóch od uzyskania przez ni  pe noletno ci. 

Wobec tego, e dochodzenie roszcze  odbywa si  w obr bie stosunków ro-
dzinnych warto zwróci  uwag  na donios e znaczenie unormowania zawartego 
w art. 121 kc. Przewiduje on wstrzymanie rozpocz cia biegu lub jego zawieszenie 
m.in. co do roszcze  przys uguj cych dzieciom przeciwko rodzicom albo opieku-
nom, jak równie  jednemu z ma onków przeciwko drugiemu – przez czas trwania 
odpowiednio w adzy rodzicielskiej, opieki albo ma e stwa.

Daleko wi ksze znaczenie na gruncie stosunków rodzinnoprawnych nale y 
przypisa  terminom zawitym (prekluzyjnym). Do tej kategorii zalicza si  wszelkie 
terminy, które nie maj  charakteru terminów przedawnienia20. Zgodnie z utrwalo-
nym zapatrywaniem up yw terminu zawitego powoduje, w przeciwie stwie do ter-
minu przedawnienia, wyga ni cie prawa podmiotowego21.

Szczególn  donios o ci  charakteryzuj  si  terminy do dochodzenia praw stanu 
cywilnego (w drodze wniesienia powództwa). Przepisy k.r.o. przewiduj  je w odnie-

19 Na podobnych zasadach, cho  k.r.o. nie reguluje tej materii, ponosz  odpowiedzialno  odszkodowawcz  rodzi-
ce wzgl dem dzieci w nast pstwie uchybie  w wykonywaniu w adzy rodzicielskiej – por. J. Ignatowicz, (w:) Sy-

stem prawa rodzinnego i opieku czego, s. 845 i 1165. Znajd  tu wi c zastosowanie terminy przedawnienia ogól-

ne, jak i dotycz ce odpowiedzialno ci z tytu u czynów niedozwolonych. 

20 Ten dychotomiczny podzia  terminów jest, wed ug J. Ignatowicza, Bieg terminów zawitych w obrocie podlegaj -

cym orzecznictwu s dów powszechnych, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa S dowego” 1976, nr 5, 

s. 3, zjawiskiem powszechnym. 

21 M.in.: J. Ignatowicz, ibidem, s. 11, ten e, System prawa cywilnego, t. I, s. 799; Z. Radwa ski, Prawo cywilne – 

cz  ogólna, s. 359; J. D browa, Terminy zawite, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wroc awskiego. Prawo IV” 

1958, s. 118. Jednak zapatrywanie to nie jest, zdaniem B. Kordasiewicza (w:) System Prawa Prywatnego. T. 2. 

Prawo cywilne – cz  ogólna, s. 636, bezdyskusyjne.
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sieniu do dochodzenia uniewa nienia ma e stwa oraz ustalenia pochodzenia dzie-
cka. Szczegó owe rozwi zania w tym zakresie przedstawiaj  si  nast puj co:

a) Uniewa nienia ma e stwa zawartego: w stanie wy czaj cym wiado-
me wyra enie woli, pod wp ywem b du co do to samo ci drugiej strony, 
pod wp ywem gro by drugiej strony lub osoby trzeciej – nie mo na da  
po up ywie sze ciu miesi cy (od ustania stanu braku wiadomo ci, wykry-
cia b du lub ustania stanu obawy wywo anej gro b ), a w ka dym razie po 
up ywie trzech lat od zawarcia ma e stwa (art. 151 § 1 i 3 k.r.o.);

b) Ustalenia macierzy stwa (przez matk ) oraz ustalenia ojcostwa (przez mat-
k  lub domniemanego ojca) – nie mo na da  po osi gni ciu przez dziecko 
pe noletno ci (art. 6111 § 1 oraz art. 84 § 1 k.r.o.);

c) danie zaprzeczenia macierzy stwa oraz zaprzeczenia ojcostwa jest obwa-
rowane terminami:

sze ciomiesi cznym (dla matki dziecka, kobiety wpisanej w akcie urodze-
nia jako matka, m a matki oraz m czyzny, którego ojcostwo zosta o usta-
lone z uwzgl dnieniem macierzy stwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia 
jako matka); termin ten jest liczony od chwili ró nych zdarze  wskazanych 
w ustawie (art. 6113, 63 – 65, art. 69 § 1 i 3 k.r.o.), przy czym dla m czyzny 
up ywa on ostatecznie z chwil  osi gni cia przez dziecko pe noletno ci, 

trzyletnim (dla dziecka), liczonym od osi gni cia przez nie pe noletno ci 
(art. 6114 i 70 k.r.o.);

d) W odniesieniu do dania ustalenia bezskuteczno ci uznania obowi zuj  ter-
miny:

sze ciomiesi czny (dla m czyzny, który uzna  swe ojcostwo oraz matki 
dziecka), liczony od dnia dowiedzenia si , e uznaj cy m czyzna nie jest 
ojcem (art. 78 i 79 k.r.o.),

trzyletni (dla dziecka), liczony od osi gni cia przez nie pe noletno ci (art. 
81 k.r.o.). 

W odniesieniu do tej kategorii terminów wyklucza si  w zasadzie, przez wzgl d 
na interes spo eczny, jakiekolwiek oddzia ywanie na ich bieg, dopuszczaj c jedynie 
zawieszenie tego biegu z powodu si y wy szej22.

W unormowaniach k.r.o. mamy te  inne przyk ady ustanowienia terminów za-
witych, mianowicie:

22 B. Kordasiewicz, ibidem, s. 630 oraz powo ana tam literatura. Dodatkowo J. Ignatowicz, Bieg terminów zawi-
tych, s. 29–30, podkre la, e dopuszczalno  analogicznego stosowania przepisów o przedawnieniu jest w za-

sadzie wy czona ze wzgl du na mo liwo  dochodzenia praw stanu cywilnego, bez adnych ogranicze  w cza-

sie, przez prokuratora. 

–

–

–

–
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terminów dla wykonania praw kszta tuj cych, np. art. 59 k.r.o. umo liwiaj -
cy rozwiedzionemu ma onkowi powrót do wcze niej noszonego nazwiska 
(zmienionego w zwi zku z zawarciem ma e stwa) w drodze o wiadczenia 
z o onego w ci gu trzech miesi cy od uprawomocnienia si  orzeczenia roz-
wodu,

terminów dla dochodzenia roszcze  (co stanowi jeden z niewielu wyj tków 
od zasady podlegania roszcze  terminom przedawnienia), np. art. 105 k.r.o. 
przyznaj cy dziecku (jego przedstawicielowi ustawowemu) mo liwo  zg o-
szenia w ci gu roku od ustania zarz du maj tkiem dziecka roszczenia prze-
ciwko rodzicom o z o enie rachunku z zarz du23,

terminów dla dokonania czynno ci pozas dowych (o wiadcze , zawiado-
mie , sprawozda  itp.), np. z o enie przez nupturientów, nie pó niej ni  
przed up ywem miesi ca od dnia zamierzonego zawarcia ma e stwa, pi-
semnego zapewnienia o braku okoliczno ci wy czaj cych zawarcie tego 
ma e stwa (art. 4 k.r.o.); potwierdzenie przez matk  dziecka ojcostwa m -
czyzny sk adaj cego o wiadczenie o uznaniu ojcostwa, najpó niej przed 
up ywem trzech miesi cy od dnia o wiadczenia m czyzny (art. 73 § 1 
k.r.o.); sk adanie przez opiekuna nie rzadziej ni  co roku (chyba e s d ozna-
czy inny termin) sprawozdania dotycz cego osoby pozostaj cej pod opie-
k  oraz rachunków z zarz du jej maj tkiem (art. 166 § 1 k.r.o.), jak równie  
z o enie ko cowego rachunku z zarz du w ci gu trzech miesi cy po zwol-
nieniu opiekuna lub ustaniu opieki (art. 172 § 1 k.r.o.),

terminów, których up yw powoduje nieuzyskanie albo wyga ni cie prawa 
lub niepowstanie albo wyga ni cie stosunku rodzinnoprawnego, np. utrata 
mocy (z up ywem trzech miesi cy od dnia wydania) za wiadczenia wydane-
go nupturientom przez kierownika urz du stanu cywilnego, stwierdzaj cego 
brak okoliczno ci wy czaj cych zawarcie ma e stwa oraz tre  i dat  z o-
onych o wiadcze  w sprawie nazwisk ma onków i ich dzieci, uniemo -

liwia zawarcie w formie wyznaniowej ma e stwa podlegaj cego prawu 
polskiemu (art. 41 § 1 i 2 k.r.o.); niedostarczenie przez duchownego kierow-
nikowi urz du stanu cywilnego, przed up ywem pi ciu dni od dnia zawarcia 
ma e stwa w formie wyznaniowej, za wiadczenia o z o eniu przez nup-
turientów stosownych o wiadcze , powoduje skutek w postaci niezawar-
cia ma e stwa (matrimonium non existens) podlegaj cego prawu polskie-
mu (art. 8 § 3 k.r.o.); dochodzenie wiadcze  alimentacyjnych po up ywie 
trzech lat od pogorszenia si  stanu maj tkowego zobowi zanego do alimen-

23 Charakter terminu z art. 105 k.r.o. nie budzi w doktrynie w tpliwo ci – J. Gwiazdomorski, Terminy zawite dla do-

chodzenia roszcze  w kodeksie cywilnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, nr 3, s. 100–
101. 

–

–

–

–
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tów, wywo anego jego post powaniem podj tym bez adnego powodu, nie 
daje mo liwo ci nieuwzgl dnienia tego pogorszenia (art. 136 k.r.o.),

terminów, których up yw powoduje uzyskanie prawa podmiotowego, np. 
po up ywie sze ciu tygodni od dnia urodzenia si  dziecka rodzice nabywaj  
prawo do wyra enia zgody na jego przysposobienie (art. 1192 k.r.o.)24. 

5. Sposób oznaczenia czasu w uregulowaniach k.r.o.

Dotychczasowe rozwa ania dowodz , e w tre ci regulacji rodzinnoprawnych 
mamy przyk ady bardzo zró nicowanych sposobów oznaczenia czasu. Ustawodaw-
ca do  cz sto pos uguje si  konkretn  jednostk  miary czasu, co – ze zrozumia ych 
powodów – odnosi si  zazwyczaj do wskazania terminów zawitych oraz (znacz-
nie rzadziej wyst puj cych na gruncie prawa rodzinnego) terminów przedawnie-
nia. W wielu wypadkach czas jest wyznaczany okresem trwania stanu prawnego 
(np. pe noletno , ma oletno ) lub stosunku rodzinnoprawnego. Czas ten (zw asz-
cza w odniesieniu do stosunków rodzinnoprawnych) b d  jest mo liwy do oznacze-
nia, np. stosunek w adzy rodzicielskiej lub opieki trwa do uko czenia przez dziecko 
osiemnastu lat (chyba e wyj tkowo dziecko wcze niej uzyska pe noletno ), obo-
wi zek alimentacyjny ma onka nieb d cego winnym rozk adu po ycia wygasa za-
sadniczo z up ywem lat pi ciu od orzeczenia rozwodu, b d  nie da si  go sprecyzo-
wa , np. okresu pozostawania w zwi zku ma e skim, istnienia, poza wyj tkowymi 
sytuacjami, obowi zku alimentacyjnego. W odniesieniu do wszystkich stosunków 
rodzinnoprawnych oraz zwi zanych z nimi stanów prawnych chwila mierci cz o-
wieka zawsze oznacza zarazem moment ich wyga ni cia.

W niektórych wypadkach ustawa oznacza jaki  okres w sposób jednostronny, 
ustalaj c, e uwzgl dnia si  dowolny moment lub przedzia  czasu do wyst pienia 
(lub po wyst pieniu) okre lonego zdarzenia, np. nabycie przedmiotów maj tkowych 
od chwili powstania ustroju wspólno ci ustawowej (art. 31 § 1 k.r.o.) lub do chwili 
jej powstania (art. 33 pkt 1 k.r.o.), zapoznanie si  ze sprzeciwem przed dokonaniem 
czynno ci prawnej (art. 361 § 2 k.r.o.), powstanie wierzytelno ci przed powstaniem 
wspólno ci ustawowej (art. 41 § 3 k.r.o.), ustanowienie rozdzielno ci maj tkowej 
z dniem wcze niejszym ni  dzie  wytoczenia powództwa (art. 52 § 2 k.r.o.), prowa-
dzenie pilnych spraw do czasu obj cia opieki przez nowego opiekuna (art. 169 § 3 
k.r.o.).

Niekiedy jednak ustawodawca okre la konkretny moment czasowy jako de-
cyduj cy o powstaniu okre lonych skutków prawnych, np. chwila podzia u maj t-

24 Przedstawione wy ej wyliczenie nie opiera si  na jakim  instytucjonalnym podziale terminów zawitych, który nie 
wydaje si  – jak trafnie zauwa a J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych, s. 11–12 – mo liwy, lecz wskazuje przy-

k adowo najwa niejsze ich grupy. 

–
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ku wspólnego decyduje o powstaniu roszcze  z tytu u zwrotu wydatków i nak a-
dów (art. 45 § 2 k.r.o.), z chwil  zniesienia separacji ustaj  jej skutki oraz powstaje 
mi dzy ma onkami ustawowy ustrój maj tkowy (art. 616 § 2 oraz 54 § 2 k.r.o.), 
z chwil  rozwi zania przysposobienia ustaj  jego skutki (art. 126 § 1 k.r.o.), z chwi-
l  dochodzenia ustalenia ojcostwa matka i dziecko mog  dochodzi  roszcze  maj t-
kowych z tym zwi zanych (143 k.r.o.), albo jako miarodajny dla okre lonych usta-
le , np. chwila ustania rozdzielno ci maj tkowej oraz chwila rozliczenia decyduje 
o sposobie obliczenia dorobku (art. 513 § 3 k.r.o.). 

Unormowania k.r.o. pos uguj  si  tak e, i to w do  licznych sytuacjach, zwro-
tami niedookre lonymi, których brzmienie jednoznacznie wskazuje na odwo anie 
si  do czynnika czasu. Na oznaczenie bardzo krótkiego lub krótkiego okresu cza-
su ustawa u ywa zwrotu w jednym wypadku „bezpo rednio po” w kilku za , do  
powszechnego w przepisach prawa cywilnego, zwrotu „niezw ocznie”. Pierwszy 
z nich, zawarty w art. 25 § 1 k.r.o., oznacza z o enie przez ma onków o wiad-
cze  w sprawie nazwisk natychmiast po z o eniu o wiadcze  o wst pieniu w zwi -
zek ma e ski. Z kolei zwrot „niezw ocznie”, spotykany w art. 8 § 2 k.r.o. (przewi-
duj cym niezw oczne sporz dzenie przez duchownego za wiadczenia o przyj ciu 
od nupturientów, zawieraj cych ma e stwo w formie wyznaniowej, stosownych 
o wiadcze , w ka dym razie uczynienie tego w czasie umo liwiaj cym zachowanie 
pi ciodniowego terminu przekazania powy szego za wiadczenia do urz du stanu 
cywilnego), a tak e w art. 153, 160 § 1 oraz 174 k.r.o. (zobowi zuj cych opiekuna 
do niezw ocznego podejmowania czynno ci zwi zanych z obj ciem albo ustaniem 
opieki lub zwolnieniem opiekuna) t umaczy si  jako dzia anie nie natychmiastowe, 
lecz podejmowane „bez nieuzasadnionej zw oki”25. 

Nieco inaczej (ni  zwrot „niezw ocznie”) nale y interpretowa  sformu owanie 
„odpowiedni termin” do potwierdzenia umowy, jaki druga strona mo e wyznaczy  
ma onkowi, którego zgoda jest wymagana do dokonania tej czynno ci (art. 37 § 3 
k.r.o.). Za odpowiedni w tym znaczeniu nale y uzna  termin, który umo liwi ma -
onkowi przemy lane podj cie decyzji co do potwierdzenia umowy26. Podobn  wy-

mow  ma wyra enie „uzyskanie na czas” wiadcze  alimentacyjnych (art. 132 i 140 
§ 1 k.r.o.). Wymagany czas (je eli nie jest oznaczony w orzeczeniu s du lub umo-
wie o alimenty) wynika z funkcji obowi zku alimentacyjnego, który polega na do-
starczaniu rodków niezb dnych do bie cej egzystencji.

Przy u yciu zwrotu niedookre lonego oznacza si  tak e pewne okresy czasu, 
które mog  trwa  d u ej albo krócej. Z przyk adem pierwszej z wymienionych sytu-
acji mamy do czynienia na gruncie art. 1136 oraz art. 117 § 3 k.r.o., co zreszt  znaj-
duje swój wyraz w terminologii, mianowicie w obu przepisach jest mowa o okresie 

25 S. Kalus, (w:) Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, s. 1045 i 1094.
26 M. Sychowicz, (w:) Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, s. 238. 
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sprawowania pieczy nad dzieckiem „przez d u szy czas”. Wprawdzie oba przepi-
sy dotycz  odr bnych kwestii, jednak oba maj  na my li taki okres pieczy, w ci -
gu którego zwykle dochodzi do powstania wi zi emocjonalnej pomi dzy dzieckiem 
a sprawuj cymi piecz  nad nim osobami. Natomiast pojawiaj cy si  w tre ci niektó-
rych unormowa  termin „przeszkoda” mo e dotyczy  bardzo zró nicowanych, pod 
wzgl dem czasu trwania okresów, niezale nie od tego, czy chodzi o „przeszkod  
przemijaj c ” (art. 29, 110 § 1 oraz 157 k.r.o.) czy „przeszkod  trwa ” (art. 111 § 1 
k.r.o.). W pi miennictwie na ogó  trafnie podkre la si , e przeszkoda przemijaj ca, 
w rozumieniu wskazanych wy ej trzech pierwszych artyku ów, nie musi by  oko-
liczno ci  krótkotrwa  27 (cho  nie mo e trwa  nadmiernie d ugo), jednak ze wzgl -
du na jej charakter istnieje pewno , e ust pi 28. Natomiast w sposób szczególny 
ocenia si  przeszkod  trwa  w wietle art. 111 § 1 k.r.o., jako jedn  z przes anek ob-
ligatoryjnego pozbawienia w adzy rodzicielskiej. Mo e to by  zarówno okoliczno  
z natury swej trwa a (nieprzemijaj ca), np. choroba psychiczna rodziców, jak rów-
nie  okoliczno  o charakterze przemijaj cym, je eli jednak trwale wy czy mo li-
wo  powrotu do sprawowania w adzy rodzicielskiej, np. rodzice szesnastoletniego 
dziecka zostali skazani na kar  trzech lat pozbawienia wolno ci29. 

Sposób oznaczenia czasu w uregulowaniach k.r.o. mo e by  te  rozpatrywa-
ny w innym aspekcie, mianowicie jako podstawa jego oznaczenia. W zdecydowa-
nej wi kszo ci wypadków podstaw  t  jest przepis prawa. W niektórych sytuacjach 
ustawodawca upowa nia (lub obliguje) s d do jego wskazania w tre ci orzeczenia, 
np. oznaczenia dnia, od którego zostaje ustanowiona ma e ska rozdzielno  maj t-
kowa (art. 52 § 2 k.r.o.), ustalenia terminu przed u onego obowi zku alimentacyj-
nego (art. 60 § 3 oraz 141 § 1 k.r.o.), oznaczenia okresu osobistej styczno ci przy-
sposabiaj cego z przysposabianym (art. 1206 § 1 i 3 k.r.o.), wyznaczenia terminów 
sk adania przez opiekuna sprawozda  (art. 166 § 1 k.r.o.). Wyj tkowo kompetencje 
do oznaczenia czasu mo e przys ugiwa  podmiotom stosunków rodzinnoprawnych, 
np. ma onkowie mog , jak ju  by a mowa wy ej, oznaczy  termin wej cia w ycie 
umowy maj tkowej.

6. Wnioski ko cowe 

Niniejsze opracowanie nie stanowi szczegó owej analizy, lecz jedynie pobie -
ny przegl d zastosowa  kategorii czasu na obszarze prawa rodzinnego. Niew tpli-
wie nie atwe jest poddanie czynnika czasu jakim  systematyzuj cym czy klasyÞ -

27 Cho  takie tendencje ujawni y si  w dawniejszej doktrynie na gruncie art. 29 k.r.o. – zob. J.S. Pi towski, (w:) Sy-

stem prawa rodzinnego i opieku czego, s. 272 oraz powo ana tam literatura

28 M. Sychowicz, (w:) Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, s. 155; H. Ciep a, ibidem, s. 818; S. Kalus, ibidem, 

s. 1062. 

29 M. Goettel, E. P ywaczewski, Przes anki pozbawienia w adzy rodzicielskiej, „Nowe Prawo” 1977, nr 1, s. 55.
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kuj cym zabiegom30, mo na co najwy ej podj  próby wskazania sposobów uj cia 
czasu, na przyk adzie konkretnych regulacji ustawowych. A tu wachlarz rozwi za  
prawnych, tak pod wzgl dem uj  konstrukcyjnych, jak i tkwi cej u ich pod o a ra-

tio legis, jest ogromny. Ich przegl d, cho  miejscami fragmentaryczny, daje jednak 
wyobra enie o szczególnej donios o ci czynnika czasu w kszta towaniu stosunków 
rodzinnoprawnych oraz zwi zanych z nimi stanów prawnych osoby Þ zycznej. 

Prób  zwi z ego okre lenia funkcjonowania czynnika czasu na gruncie prawa 
rodzinnego mo na by zawrze  w nast puj cych tezach:

ramy czasowe stosunków rodzinnoprawnych oraz zwi zanych z nimi sta-
nów prawnych wyznaczaj  niejednokrotnie szczególne daty lub wydarzenia 
w yciu osoby Þ zycznej, a w ostateczno ci moment jej narodzin lub mier-
ci,

powy sze ramy s  ustalane g ównie ustaw , w daleko mniejszym zakresie 
orzeczeniami s dów, a tylko wyj tkowo wol  podmiotów stosunków ro-
dzinnoprawnych, 

ze wzgl du na niemaj tkow  w znacznym stopniu natur  rodzinnych praw 
podmiotowych zdecydowanie cz ciej podlegaj  one terminom zawitym 
(ni  przedawnieniu),

charakter materii poddanej regulacjom prawa rodzinnego wymaga do  cz -
stego pos ugiwania si , tak e odwo uj cymi si  do czynnika czasu, zwrota-
mi niedookre lonymi. 

30 Podkre la si  ogromn  trudno  tego rodzaju zabiegów nawet w odniesieniu do samych terminów zawitych – tak 

B. Kordasiewicz, (w:) System Prawa Prywatnego. T. 2. Prawo cywilne – cz  ogólna, s. 628. 

–
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THE TIME ELEMENT IN RELATIONS 
UNDER THE FAMILY LAW

SUMMARY

The time element is of great importance in civil law and in family law system 
in particular. Efß uxion of time is rated among so – called natural acts of civil law. 
The term indicates that these acts create new legal relationships and what ought to 
be emphasized it occurs completely independently on human’s will. Natural acts of 

civil law also constitute a very important element in family law for creating new le-

gal relationships in this area (like matrimony, consanguinity, afÞ nity, adoption, guar-

dianship, parental authority, alimentation) as well as relations connected with tho-

se states (like capacity to legal transactions, limited capacity to legal transactions, 

majority and minority). The time element affects legal construction of those states 

in various ways. It enables to determine their time frame, for example, kinship lasts 

from the moment of human birth till the moment of his death, while parental autho-

rity (exercised till a child comes of age) exempliÞ es the inß uence of this legal rela-

tionship on elements that create new relationships in family law, such as age requi-

red to contract a marriage. It is acknowledged that time factor is usually expressed 

by using time unit measures (for instance, a day, a month, a year), which specify the 

time to vindicate of a claim or to realize other inalienable rights regulated by fami-

ly law. It is also deÞ ned with the help of so–called ‘undeÞ ned phrase’ (for example, 
a transient obstacle, a period more or less long) in order to point, for example, dura-
tion of minority or parental authority. 
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CZYNNIK CZASU W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM

I. Ró norodne instytucje prawa antymonopolowego mog  by  analizowane 
w jednym opracowaniu ze wzgl du na wspólny dla nich czynnik czasu. Mnogo  
i ró norodno  pojawiaj cych si  na gruncie prawa antymonopolowego zagadnie  
zwi zanych z czynnikiem czasu sk ania do tego, by ju  na wst pie wprowadzi  pew-
n  ich klasyÞ kacj . Uk adaj  si  one w zasadzie w cztery podstawowe grupy. 

Pierwsza obejmuje czas w materialnym prawie antymonopolowym. Przyk ado-
wo wskaza  tu mo na czynnik czasu wyst puj cy w wy czeniach spod zakazu po-
rozumie  ograniczaj cych konkurencj , w ocenie przes anek powstania obowi zku 
zg oszenia zamiaru koncentracji, w ocenie przes anek wp ywaj cych na wysoko  
kary pieni nej, w instytucji przedawnienia, czy te  czasowy wymiar rynku w a -
ciwego. Druga grupa obejmuje przypadki, gdy czynnik czasu sytuuje si  w p asz-
czy nie procesowego prawa antymonopolowego, w tym w szczególno ci w termi-
nach i czasie trwania (szybko ci) post powania antymonopolowego. Trzeci  grup  
tworz  przypadki, w których czas wyst puje w ustrojowym prawie antymonopolo-
wym, zw aszcza gdy chodzi o kadencyjno  (b d  jej brak) organu antymonopo-
lowego. Czwarta wreszcie odr bna grupa, wyodr bniona przez potrzeb  wyekspo-
nowania problematyki historycznoprawnej, gromadzi zagadnienia ewolucji prawa 
antymonopolowego. 

Pe ne omówienie wszystkich wskazanych wy ej, zró nicowanych zagadnie  
zwi zanych z czynnikiem czasu na gruncie prawa antymonopolowego wymaga o-
by wi kszej rozprawy wykraczaj cej poza w skie ramy artyku u. St d te  na u ytek 
niniejszego opracowania niezb dne jest wprowadzenie ogranicze  materia u, który 
b dzie przedmiotem dalszych rozwa a . Skupi  si  one mianowicie w szczególno-
ci na wybranych zagadnieniach z zakresu materialnego prawa antymonopolowego 

oraz w niewielkim zakresie – procesowego prawa antymonopolowego. Koniecz-
no  zachowania skrótowej postaci opracowania sk ania równie  do ograniczenia 
jego zakresu do polskiego prawa antymonopolowego, cho  oczywi cie czynnik cza-
su wyst puje licznie i w innych systemach ochrony konkurencji, krajowych i po-
nadnarodowych. 



86

Anna Piszcz

II. Ju  w przepisach ogólnych ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie kon-
kurencji i konsumentów1 (dalej: u.o.k.k.) odnajdujemy czynnik czasu. Otó  w usta-
wowym „s owniczku” w art. 4 w pkt 11 umieszczona zosta a deÞ nicja konkuren-
tów, zgodnie z któr  rozumie si  przez to przedsi biorców, którzy wprowadzaj  lub 
mog  wprowadza  albo nabywaj  lub mog  nabywa , w tym samym czasie, towary 
na rynku w a ciwym. Z powy szego sformu owania wywodzi si  po rednio wymiar 
czasowy rynku w a ciwego2. 

Podkre lenia wymaga, e wymiar ten nie wynika z samej deÞ nicji rynku w a -
ciwego (art. 4 pkt 9 u.o.k.k.), która przewiduje jedynie aspekt produktowy i aspekt 
geograÞ czny rynku. Nie powinno jednak budzi  w tpliwo ci, e struktura rynku 
w a ciwego winna by  ustalana na chwil , w której dosz o do danego zachowania 
przedsi biorcy podlegaj cego ocenie celem zakwaliÞ kowania go jako naruszenie 
przepisów prawa antymonopolowego albo jako zachowanie przepisów tych niena-
ruszaj ce. Do ustalenia, czy dane zachowanie przedsi biorcy stanowi o nadu ycie 
pozycji dominuj cej, konieczne jest ustalenie, czy pozycja dominuj ca tego  przed-
si biorcy w dacie analizowanego zachowania w ogóle istnia a, jaka by a w tej da-
cie struktura rynku, w tym udzia  przedsi biorcy w rynku w porównaniu do udzia u 
jego konkurentów. O ile szereg rynków nie wykazuje tendencji do zmian struktural-
nych i cechuje si  wzgl dn  stabilno ci , bywaj  i sytuacje, w których udzia  przed-
si biorcy w rynku w a ciwym podlega istotnym wahaniom w czasie. I tutaj wymiar 
czasowy rynku musi zaznaczy  si  najdobitniej, staje si  elementem niezb dnym. 
Przedsi biorca mo e zyskiwa  pozycj  dominuj c  (albo przeciwnie – traci  j ) 
jedynie przej ciowo w zwi zku z okresowymi niedoborami okre lonych towarów 
b d  us ug (np. kryzysem paliwowym) b d  inn  trudn  sytuacj  gospodarcz , czy 
z wydarzeniami takimi, jak targi, imprezy sportowe, festyny itp. W konsekwencji 
wy ania si  trzeci aspekt rynku w a ciwego, tj. aspekt czasowy, który musi by  ba-
dany przez Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów3 jako organ an-
tymonopolowy, by w prowadzonym przez niego post powaniu prawid owo odtwo-
rzy  struktur  rynku i jej histori  w okresie badanym przez organ. 

Mo liwe jest te  odnoszenie czasowego wymiaru rynku w a ciwego do czasu 
trwania danego rynku. Uj cie takie wydaje si  mie  istotne znaczenie. Zdarzaj  si  
bowiem sytuacje, gdy powstaj  odr bne rynki, funkcjonuj ce jedynie przez krótki 
okres. Warto przypomnie  w tym miejscu wyrok S du Antymonopolowego z dnia 
7 kwietnia 1999 r.4, w którym S d podzieli  ustalenie Prezesa UOKiK, i  rynkiem 
w a ciwym by  rynek udost pniania, wynajmu terenu na prowadzenie dzia alno ci 
handlowej na pasie drogowym zaj tym przez organizatora Jarmarku w. Dominika, 

1 Dz.U. Nr 50, poz. 331 z pó n. zm.
2 Por. T. Skoczny, (w:) red. T. Skoczny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 

2009, s. 216.
3 Dalej: UOKiK. 
4 XVII Ama 89/98, „Wokanda” 2000, nr 9, s. 52. 
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który to rynek zosta  ograniczony do okresu 2–17 sierpnia 1997 r., tj. czasu trwa-
nia Jarmarku. Takie „krótkookresowe” rynki mog  by  k opotliwe przy ocenie przez 
Prezesa UOKiK wy czenia porozumie  spod zakazu porozumie  ograniczaj -
cych konkurencj  z uwagi na niski udzia  rynkowy (tzw. porozumie  bagatelnych), 
w przypadku których bada  nale y udzia  stron porozumienia w rynku posiadany 
przez nie w roku kalendarzowym poprzedzaj cym zawarcie porozumienia, co jest 
mo liwe, gdy chodzi o rynki wyznaczane w kontek cie d u szego okresu (istniej ce 
w okresie d u szym ni  dany rok kalendarzowy). 

Ustawa niejednokrotnie pos uguje si  poj ciem roku, w tym roku poprzedzaj -
cego. Przy tym stosowane s  ró ne kategorie roku: 

1) rok rozliczeniowy (art. 106, 109, 110 u.o.k.k.),

2) rok kalendarzowy (art. 5, 7 u.o.k.k.) rozumiany jako pe ny rok o danym nu-
merze, np. rok 2010, okres od 1 stycznia do 31 grudnia,

3) rok obrotowy (art. 13, 14 pkt 1 u.o.k.k.),

4) rok podatkowy (art. 4 pkt 15 u.o.k.k.), 

5) rok – bez adnego przymiotnika, co oznacza jedn  z dwóch kategorii roku:

rok kalendarzowy (art. 76, 93 u.o.k.k.) rozumiany, jak wskazano wy ej, 
albo

rok rozumiany jako termin, okres 365 dni (chyba e w gr  wchodzi rok prze-
st pny) mi dzy dwiema jednakowymi (chyba e w gr  wchodzi rok prze-
st pny) datami dziennymi i miesi cznymi w kalendarzu (art. 14 pkt 2, art. 
21, 22, 23 u.o.k.k.); zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego5, termin ozna-
czony w latach ko czy si  z up ywem dnia, który dat  odpowiada pocz tko-
wemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi cu nie by o – 
w ostatnim dniu tego miesi ca6. 

Kategoria roku rozliczeniowego ma istotne znaczenie z punktu widzenia usta-
lania wysoko ci kar pieni nych nak adanych na przedsi biorców. Zgodnie z art. 
106 ust. 1 u.o.k.k., za wymienione w nim zachowania Prezes UOKiK mo e na o y  
na przedsi biorc , w drodze decyzji, kar  pieni n  w wysoko ci nie wi kszej ni  
10% przychodu osi gni tego w poprzedzaj cym rok na o enia kary roku rozlicze-
niowym. Jednocze nie w art. 106 ust. 4 u.o.k.k. wymiar kary oderwano od wyników 
przedsi biorcy odno nie do przypadków, w których w poprzednim roku rozliczenio-
wym przychód u danego przedsi biorcy w ogóle nie zaistnia . 

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.; dalej: kc.

6 Ten sposób obliczania terminu rocznego na gruncie u.o.k.k. stosujemy na podstawie art. 110 kc., zgodnie z któ-

rym, je eli ustawa oznacza termin, nie okre laj c sposobu jego obliczania, stosuje si  przepisy art. 111 i nast. 

kc.

–

–



88

Anna Piszcz

Warto natomiast zauwa y , e w wspomnianej wy ej regulacji wy czenia spod 
zakazu porozumie  ograniczaj cych konkurencj  tzw. porozumie  bagatelnych (za-
sada de minimis) brak jest jakiejkolwiek wskazówki co do tego, jak nale y post pi  
w przypadku, gdy w roku kalendarzowym poprzedzaj cym zawarcie porozumienia 
dany rynek w ogóle nie istnia . W literaturze twierdzi si , e w przypadku nieistnie-
nia danego rynku w roku kalendarzowym poprzedzaj cym zawarcie porozumienia 
nie mo na uzna , e udzia  stron porozumienia w rynku wynosi  0% i e w zwi zku 
z tym porozumienie korzysta z wy czenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.o.k.k.7 
Z drugiej jednak strony przyj cie tezy o niestosowaniu art. 7 ust. 1 u.o.k.k. w ta-
kich przypadkach budzi zastrze enia z perspektywy przedsi biorców dzia aj cych 
na rynkach nowych (dopiero wykreowanych) czy „krótkookresowych”. 

Trudno mówi  o równo ci w traktowaniu przedsi biorców, gdy tylko ci, którzy 
dzia aj  na rynkach powsta ych nie pó niej ni  w poprzednim roku, mogliby korzy-
sta  z dobrodziejstwa zasady de minimis. By  mo e „z oty rodek” w takich przy-
padkach mog oby stanowi  ustalanie udzia ów w rynku w roku zawarcia porozu-
mienia. Prezes UOKiK w jednej ze swych decyzji8 odnoszenie si  do roku zawarcia 
porozumienia dla potrzeb zastosowania zasady de minimis uzna  co prawda za obar-
czone b dem, jednak z uzasadnienia decyzji nie wynika, aby chodzi o w sprawie 
o rynek, który w poprzednim roku kalendarzowym w ogóle nie istnia . 

Je li chodzi o czynnik czasu u yty w przepisach statuuj cych zasad  de mini-

mis, nale y zwróci  uwag  na jeszcze jedn  kwesti . Otó  udzia y w rynku nale-
y ustala  w odniesieniu do roku kalendarzowego. Mo e by  to utrudnione w przy-

padku, gdy rok obrotowy przedsi biorcy nie pokrywa si  z rokiem kalendarzowym, 
gdy  istotnym ród em informacji o udziale przedsi biorcy w rynku s  jego sprawo-
zdania Þ nansowe, sporz dzane za poszczególne lata obrotowe. Jednak e pos u enie 
si  przez ustawodawc  koncepcj  roku obrotowego w art. 7 ust. 1 u.o.k.k. mog oby 
komplikowa  spraw  jeszcze bardziej, gdyby zaistnia a potrzeba ustalania czne-
go udzia u konkurentów w rynku w danym roku obrotowym (zob. art. 7 ust. 1 pkt 1 
u.o.k.k.). W przypadku, gdyby mieli oni w ró ny sposób obrany rok obrotowy, trud-
no by oby przes dzi , do którego okresu odnie  si , ustalaj c ten udzia . 

III. W my l art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowo ci9 pod poj ciem roku obrotowe-
go rozumie si  rok kalendarzowy lub inny okres trwaj cy 12 kolejnych pe nych mie-
si cy kalendarzowych, stosowany równie  do celów podatkowych. Okre lenie „rok 
obrotowy” pojawia si  w art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 u.o.k.k., przy czym jego u y-
cie nie budzi kontrowersji. Powstaje natomiast pytanie, czy u yte w art. 106 i nast. 

7 Tak C. Banasi ski, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 225.

8 Decyzja z dnia 11 lipca 2007 r., nr RKT–21/2007. 

9 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pó n. zm. 
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u.o.k.k. poj cie roku rozliczeniowego mo na traktowa  jako synonim roku obroto-
wego. Pu ap kary pieni nej nak adanej przez Prezesa UOKiK na przedsi biorc  na 
podstawie art. 106 ust. 1 u.o.k.k. stanowi 10% przychodu osi gni tego w poprze-
dzaj cym rok na o enia kary roku rozliczeniowym. Przychód zosta  zdeÞ niowany 
w art. 4 pkt 15 u.o.k.k. jako przychód uzyskany w roku podatkowym poprzedza-
j cym dzie  wszcz cia post powania na podstawie u.o.k.k. w rozumieniu obowi -
zuj cych przedsi biorc  przepisów o podatku dochodowym. Tym samym, mówi c 
w art. 106 i nast. u.o.k.k. o roku rozliczeniowym, ustawodawca mia  na my li rok 
podatkowy. Co prawda poj cia roku podatkowego i roku obrotowego s  ze sob  ci-
le powi zane, jednak w praktyce mog  zaistnie  sytuacje, gdy rok podatkowy i rok 

obrotowy nie pokryj  si  ze sob  (rozwa ania w tym przedmiocie wykraczaj  poza 
ramy niniejszego opracowania). W przypadku osób prawnych, w my l art. 8 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych,10 rokiem podatkowym jest co do zasa-
dy rok kalendarzowy, chyba e podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umo-
wie spó ki, albo w innym dokumencie odpowiednio reguluj cym zasady ustrojowe 
innych podatników i zawiadomi o tym w a ciwego naczelnika urz du skarbowego; 
wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesi cy kalendarzo-
wych. Z kolei w przypadku osób Þ zycznych rokiem podatkowym zawsze jest rok 
kalendarzowy11. 

Do art. 106 i nast. u.o.k.k. oraz art. 4 pkt 15 u.o.k.k. nale a oby zaproponowa  
dwie zmiany:

w art. 106 i nast. u.o.k.k. nale a oby okre lenie „rok rozliczeniowy” zast -
pi  okre leniem „rok podatkowy”;

w art. 4 pkt 15 u.o.k.k. nale a oby wykre li  wyrazy „poprzedzaj cym dzie  
wszcz cia post powania na podstawie ustawy”; przepisy art. 106 i nast. 
u.o.k.k. wskazuj  bowiem, e przy wymiarze kary uwzgl dnia si  przychód 
w roku poprzedzaj cym rok na o enia kary, za  zdeÞ niowane w art. 4 pkt 15 
u.o.k.k. poj cie przychodu nie zosta o w ustawie u yte do celów innych ni  
regulacja nak adania kar pieni nych. 

Powi zanie sankcji wzgl dnie oznaczonej z przychodem osi gni tym w roku 
rozliczeniowym poprzedzaj cym rok na o enia sankcji nie jest jedynym zabiegiem 
ustawodawcy, polegaj cym na uzale nieniu wysoko ci kary od czynnika czasu. 
Bardziej klasyczny przyk ad takiej zale no ci stanowi system wymiaru dziennego 
kar pieni nych z tytu u zw oki w wykonaniu orzecze  (kwestie dotycz ce termi-

10 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 
z pó n. zm.

11 Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pó n. 

zm. rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba e ustawa podatkowa stanowi inaczej. Ustawa z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób Þ zycznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, nie ustanawia wy-

j tku od wskazanej zasady. 

–

–
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nów wykonania decyzji Prezesa UOKiK reguluj  przepisy art. 112–113 u.o.k.k.). 
Kary te naliczane s  w wysoko ci równowarto ci do 10.000 euro za ka dy dzie  
zw oki, licz c od daty wskazanej w decyzji Prezesa UOKiK (art. 107 u.o.k.k.). O ile 
kary nak adane na podstawie art. 106 u.o.k.k. uzale nione s  od przychodu osi g-
ni tego w historycznym okresie, o tyle kary z tytu u zw oki w wykonaniu orzecze  
s  w pewnym sensie kszta towane przez stron  w tera niejszo ci – im d u ej stro-
na zwleka z wykonaniem decyzji, tym wy sza b dzie naliczona kara. Teoretycznie 
wysoko  takiej kary jest nieograniczona, je li tylko strona nie b dzie wykonywa a 
orzeczenia. Wydaje si , e taka konstrukcja kary s u y skuteczno ci prawa antymo-
nopolowego, spe niaj c szereg przypisanych jej funkcji, w tym funkcj  egzekucyjn  
(przymuszaj c ) i funkcj  represyjn . 

Ostatni poruszany tutaj w tek zwi zany z sankcjami pieni nymi dotyczy prze-
s anek wysoko ci kary pieni nej. Jedn  z tych przes anek, wymienionych w art. 
111 u.o.k.k., jest okres naruszenia przepisów ustawy. Ustawa o ochronie konku-
rencji i konsumentów nie przewiduje co prawda podwy szania czy obni ania kary 
w okre lonym stopniu proporcjonalnie do d ugotrwa o ci czy krótkotrwa o ci na-
ruszenia przepisów ustawy. Jednak e od 1 stycznia 2009 r. Prezes UOKiK stosuje 
opublikowane przez niego „Wyja nienia w sprawie ustalania wysoko ci kar pieni -
nych za stosowanie praktyk ograniczaj cych konkurencj ”12. 

W cz ci 3 Wyja nie  Prezes UOKiK zastrzega sobie prawo do zwi kszenia 
tzw. kwoty bazowej kary (o 200% kwoty bazowej w przypadku porozumie  ograni-
czaj cych konkurencj  oraz o 100% w przypadku nadu ywania pozycji dominuj -
cej), je li d ugotrwa o  stosowania praktyki ograniczaj cej konkurencj  prowadzi 
do zwielokrotnienia jej negatywnych skutków, w szczególno ci, gdy wp ywa na wy-
soko  korzy ci uzyskiwanych przez przedsi biorc  dopuszczaj cego si  naruszenia 
lub szkody ponoszone przez innych uczestników rynku. Przy tym jako d ugotrwa e 
traktowane s  naruszenia trwaj ce d u ej ni  1 rok. Nale y jednak wyra nie podkre-
li , e jakkolwiek Wyja nienia nie maj  charakteru prawnie wi cego, to sprzyjaj  

transparentno ci polityki karania realizowanej przez Prezesa UOKiK. D enie orga-
nu antymonopolowego do przejrzysto ci dzia a  podejmowanych wobec przedsi -
biorców naruszaj cych prawo antymonopolowe nale y oceni  pozytywnie. 

IV. Czynnik czasu w postaci terminu rocznego (wzgl dnie kilkuletniego), obli-
czanego zgodnie z art. 112 kc., pojawia si  kilkakrotnie w przepisach o kontroli kon-
centracji. W pierwszej kolejno ci warto si gn  do przepisu art. 14 pkt 2 u.o.k.k., na 
gruncie którego nie jest jasnym, jakie s  skutki up ywu rocznego terminu dla obo-
wi zków i odpowiedzialno ci przedsi biorców dokonuj cych koncentracji, wobec 
czego nale a oby postulowa  rozwi zanie tej kwestii w ustawie przy okazji najbli -

12 Dz.Urz. UOKiK z 2008 r. Nr 4, poz. 33.
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szej jej nowelizacji. Otó  zgodnie z tym przepisem nie podlega zg oszeniu zamiar 
koncentracji, polegaj cej na czasowym nabyciu lub obj ciu przez instytucj  Þ nan-
sow  akcji albo udzia ów w celu ich odsprzeda y, je eli przedmiotem dzia alno ci 
gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na w asny lub cudzy rachunek inwesto-
wanie w akcje albo udzia y innych przedsi biorców, pod warunkiem, e odsprzeda  
ta nast pi przed up ywem roku od dnia nabycia lub obj cia (o ile termin ten nie zo-
stanie przed u ony na podstawie art. 23 u.o.k.k.), oraz e instytucja ta nie wykonu-
je praw z tych akcji albo udzia ów, z wyj tkiem prawa do dywidendy lub wykonuje 
te prawa wy cznie w celu przygotowania odsprzeda y ca o ci lub cz ci przedsi -
biorstwa, jego maj tku lub tych akcji albo udzia ów. Niektórzy autorzy przyjmuj , 
e bezskuteczny up yw terminu rocznego w opisanej sytuacji spowoduje „koniecz-

no  zg oszenia i poddania kontroli zamiaru” koncentracji13. Inni dodaj , e „obo-
wi zek zg oszenia powstaje w pierwszym dniu po up ywie wspomnianego termi-
nu”14. 

Nale y jednak mie  na uwadze, e zg oszeniu Prezesowi UOKiK podlega, pod 
rygorem na o enia kary pieni nej, zamiar koncentracji przedsi biorców, nie za  
fakt dokonania tej czynno ci15. Tym samym nale a oby uzna , e skutkiem bezsku-
tecznego up ywu terminu rocznego, o którym mowa w art. 14 pkt 2 u.o.k.k., jest to, 
e koncentracja staje si  koncentracj  dokonan  (z dniem nabycia lub obj cia ak-

cji albo udzia ów) bez zgody Prezesa UOKiK ze wszystkimi tego konsekwencjami, 
w tym wynikaj cymi z art. 106 ust. 1 pkt 3 u.o.k.k. oraz art. 21 ust. 2 w zw. z art. 21 
ust. 4 u.o.k.k. Zatem aby unikn  tych konsekwencji, przedsi biorca powinien w da-
cie ko cowej omawianego rocznego terminu (o ile termin ten nie zostanie przed u-
ony na podstawie art. 23 u.o.k.k.) uzyska  ju  decyzj  Prezesa UOKiK w sprawie 

zgody na dokonanie koncentracji, a nie dopiero o wydanie takiej zgody wyst po-
wa . Innymi sposobami „ucieczki” przed odpowiedzialno ci  b d : uzyskanie prze-
d u enia terminu na podstawie art. 23 u.o.k.k. albo wreszcie zbycie odpowiedniej 
cz ci akcji czy udzia ów (tak, by instytucja Þ nansowa nie sprawowa a kontroli nad 
dan  spó k ) przed up ywem terminu rocznego. 

W przepisach o kontroli koncentracji obserwujemy równie  zastosowanie termi-
nu jako czynnika „sanuj cego” koncentracj  dokonan  bez zgody Prezesa UOKiK. 
Zgodnie z art. 21 ust. 3 u.o.k.k. decyzja nakazuj ca „dekoncentracj ” przedsi bior-
ców nie mo e by  wydana po up ywie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. Trud-
no zgodzi  si  z wyra onym w doktrynie16 pogl dem, i  termin ten nale y liczy  

13 T. Skoczny, (w:) red. T. Skoczny, Ustawa o ochronie…, s. 811.

14 K. Kohutek, (w:) K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warsza-

wa 2008, s. 491. 

15 Tak wyrok S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 listopada 2003 r., XVII Ama 129/02, „Wokanda” 

2004, nr 7–8, s. 98.

16 P. Lisso , (w:) red. T. Skoczny, Ustawa o ochronie…, s. 918.
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w oparciu o tre  art. 57 k.p.a.17 Po pierwsze, kodeks post powania administracyj-
nego nie reguluje obliczania terminów okre lonych w latach. Po drugie, termin 5–
letni z art. 21 ust. 3 u.o.k.k. nie jest terminem procesowym, a to do obliczania ter-
minów procesowych stosuje si  na gruncie prawa antymonopolowego art. 57 k.p.a. 
poprzez odes anie z art. 83 u.o.k.k. Z kolei w tpliwo ci nie budzi, e aby nie zaist-
nia y skutki z art. 21 ust. 3 u.o.k.k., Prezes UOKiK musi przed up ywem 5–letnie-
go terminu decyzj  wyda  (nie wystarczy samo wszcz cie post powania), natomiast 
nie musi dokona  jej dor czenia ani tym bardziej nie musi ona sta  si  ostateczna. 
Z punktu widzenia zasady pewno ci obrotu lepszym by oby przyj cie rozwi zania 
zak adaj cego obowi zek dor czenia decyzji przed up ywem wskazanego terminu. 

Kolejny w tek, który warto poruszy  przy tematyce kontroli koncentracji, sta-
nowi termin (czas) obowi zywania decyzji. W literaturze przyj o si  termin 2–letni 
na dokonanie koncentracji, liczony od daty wydania decyzji w sprawie bezwarunko-
wej zgody na koncentracj , a wynikaj cy z art. 22 ust. 1 u.o.k.k. (ewentualnie ter-
min 3–letni w razie przed u enia terminu 2–letniego o rok), okre la  mianem „termi-
nu obowi zywania decyzji”18. Okre lenie to jest skrótem my lowym, gdy  decyzja 
w sprawie bezwarunkowej zgody na koncentracj  nie jest aktem administracyjnym 
opatrzonym postanowieniem dodatkowym w postaci terminu. Mianem terminu obo-
wi zywania decyzji okre la si  raczej klauzul  dodatkow  zawart  w decyzji, a uza-
le niaj c  uprawnienia b d  obowi zki wynikaj ce z decyzji od up ywu czasu. 

O terminie obowi zywania decyzji mówi si  w przypadku decyzji wydawanych 
na czas oznaczony. Natomiast w przypadku okre lonym w art. 22 ust. 1 u.o.k.k. 
mamy do czynienia nie z terminem obowi zywania decyzji, lecz z ustawowo okre-
lonym momentem wyga ni cia decyzji z mocy samego prawa (ex lege), bez ko-

nieczno ci podejmowania w tym zakresie jakichkolwiek czynno ci przez organ 
administracyjny. Zatem to ustawa niejako z góry przes dza o chwili ustania upraw-
nienia do dokonania koncentracji przez beneÞ cjentów zgody Prezesa UOKiK, na-
tomiast bynajmniej nie oznacza to, e decyzja wydawana jest na czas oznaczony. 
Wydaje si , e regulacja art. 22 ust. 1 u.o.k.k. jest racjonalna, natomiast nie mo -
na wykluczy , e w miar  przeobra e  wspó czesnej gospodarki, w tym dynami-
zacji rynków, termin 2–letni na dokonanie koncentracji mo e sta  si  zbyt d ugim 
i konieczna stanie si  wówczas ingerencja ustawodawcy w omawian  norm  celem 
dostosowania terminu do realiów gospodarczych. 

Inny przyk ad wp ywania czynnika czasu na uprawnienia stron zawarto w art. 97 
ust. 1 u.o.k.k. Zgodnie z tym przepisem przedsi biorcy, których zamiar koncentra-

17 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego, Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z pó n. zm.

18 Red. C. Banasi ski, E. Piontek, Ustawa o ochronie…, s. 385. Inne okre lenie to „termin wa no ci decyzji”; zob. 

P. Lisso , (w:) red. T. Skoczny, Ustawa o ochronie…, s. 923.
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cji podlega zg oszeniu, s  obowi zani do wstrzymania si  od dokonania koncentra-
cji do:

czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji, lub 

up ywu terminu, w jakim decyzja powinna zosta  wydana. 

Tym samym, je li Prezes UOKiK pozwoli, aby co do zasady 2–miesi czny ter-
min na wydanie decyzji, liczony od daty wszcz cia post powania, up yn  bezsku-
tecznie, przedsi biorcy b d  uprawnieni do dokonania koncentracji, której zamiar 
zg osili Prezesowi UOKiK. Bezskuteczny up yw terminu przewidzianego w ustawie 
na zako czenie post powania (terminu procesowego) wywo uje zatem skutki mate-
rialnoprawne, st d te  termin ten nale y traktowa  równie  jako termin prawa ma-
terialnego. 

Domniemanie wydania decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentra-
cji z chwil  up ywu terminu wyznaczonego w ustawie na uko czenie post powa-
nia powoduje, e w praktyce w efekcie strona (strony) post powania nie uzyskuje 
decyzji. Trudno tu nawet mówi  o surogacie decyzji. Ziszcza si  po prostu skutek 
prawny, jaki ustawa wi e z brakiem rozstrzygni cia sprawy przez Prezesa UOKiK 
w terminie. Taka Þ kcja decyzji pozytywnej s u y  ma zapobieganiu bezczynno ci 
organu antymonopolowego. Ustawa gwarantuje w ten sposób przedsi biorcom, e 
post powanie, w którym organ antymonopolowy rozpatruje zg oszenie koncentra-
cji, zako czy si  rozstrzygni ciem sprawy w terminie. Powy sze rozwi zanie jest 
zdecydowanie lepszym ni  zwyk e przyznanie przedsi biorcom rodków zwalcza-
nia bezczynno ci organów. Ustawodawca wci  w niewielu przypadkach dopusz-
cza Þ kcj  decyzji, przyk adem mog  by  tu indywidualne interpretacje podatkowe. 
Jednak w przypadku koncentracji milczenie organu, które nie by oby obwarowane 
w ustawie domniemaniem wydania decyzji, mog oby skutkowa  rozleg ymi szko-
dami dla przedsi biorców zamierzaj cych dokona  koncentracji, czy nawet dla ca-
ego rynku w a ciwego. 

V. Nawi zuj c do wspomnianego wy ej wprowadzania do decyzji Prezesa 
UOKiK czynnika czasu w postaci postanowienia dodatkowego – terminu (czasu) 
obowi zywania decyzji, wskaza  nale y na art. 89 u.o.k.k. Je eli w toku post po-
wania antymonopolowego zostanie uprawdopodobnione, e dalsze stosowanie za-
rzucanej praktyki ograniczaj cej konkurencj  mo e spowodowa  powa ne i trud-
ne do usuni cia zagro enia dla konkurencji, Prezes UOKiK przed zako czeniem 
post powania antymonopolowego mo e, w drodze decyzji (tzw. decyzji tymczaso-
wej), zobowi za  przedsi biorc , któremu jest zarzucane stosowanie praktyki, do 
zaniechania okre lonych dzia a  w celu zapobie enia tym zagro eniom. W decyzji 
tej Prezes UOKiK okre la czas jej obowi zywania, który nast pnie kolejn  decy-
zj  (decyzjami) mo e przed u a . W wietle art. 107 § 2 k.p.a. przepisy szczególne 
mog  okre la  tak e sk adniki, które powinna zawiera  decyzja, inne ni  oznaczenie 

–

–
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organu administracji publicznej, data wydania, oznaczenie stron, powo anie podsta-
wy prawnej, rozstrzygni cie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, podpis 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s u bowego osoby upowa nionej 
do wydania decyzji. Czas obowi zywania jest takim w a nie innym sk adnikiem, 
który powinien znale  si  w decyzji tymczasowej. Tylko w tym czasie decyzja wy-
wo uje skutki prawne, tylko w tym czasie trwaj  wynikaj ce z niej obowi zki przed-
si biorcy. Pewn  komplikacj  w powy szej konstrukcji tworzy jednak zdanie dru-
gie w art. 89 ust. 2 u.o.k.k. Wynika z niego, e decyzja tymczasowa obowi zuje nie 
d u ej ni  do czasu wydania decyzji ko cz cej post powanie w sprawie. Co jednak 
dzieje si  z decyzj  tymczasow  z chwil  wydania decyzji merytorycznej? Proble-
mem statusu prawnego decyzji tymczasowej po wydaniu decyzji merytorycznej zaj-
mowa  si  S d Najwy szy19. W ocenie S du decyzja tymczasowa nie traci mocy, nie 
staje si  decyzj  nieistniej c  ani nie wygasa z mocy prawa. Tym samym formalnie 
decyzja obowi zuje, dopóki nie zostanie uchylona b d  te  zmieniona w stosow-
nym post powaniu. Nale a oby postulowa  zmian  przepisów u.o.k.k. tak, aby usta-
wa wyra nie stanowi a, e decyzja tymczasowa w opisanym przypadku wygasa. 

Warto doda , e termin jako postanowienie dodatkowe w decyzji rzadziej odno-
si si  do bytu (istnienia) i mocy wi cej decyzji, cz ciej za  odnosi si  do tre ci 
decyzji i jest stosowany jako swego rodzaju granica dla praw lub obowi zków stro-
ny20. Przyk ady tego drugiego zastosowania terminu na gruncie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów stanowi  przepisy art. 12 i 19 u.o.k.k. 

Pierwszy z nich dotyczy tzw. decyzji zobowi zuj cej, któr  Prezes UOKiK 
mo e wyda , je eli w toku post powania antymonopolowego zostanie uprawdopo-
dobnione – na podstawie okoliczno ci sprawy, informacji zawartych w zawiadomie-
niu lub b d cych podstaw  wszcz cia post powania z urz du – e zosta  naruszony 
zakaz praktyk ograniczaj cych konkurencj , a przedsi biorca, któremu jest zarzu-
cane naruszenie tego zakazu, zobowi e si  do podj cia lub zaniechania okre lo-
nych dzia a  zmierzaj cych do zapobie enia tym naruszeniom. W drodze takiej de-
cyzji Prezes UOKiK zobowi zuje przedsi biorc  do wykonania tych zobowi za , 
przy czym mo e w decyzji mo e okre li  termin wykonania zobowi za  (sk adnik 
fakultatywny decyzji). Obligatoryjnym sk adnikiem decyzji jest natomiast obowi -
zek sk adania w wyznaczonym terminie informacji o stopniu realizacji zobowi za . 
A zatem decyzja zobowi zuj ca zawsze okre la termin, w którym obowi zek infor-
macyjny musi by  wykonany (wykonywany) i dodatkowo mo e zawiera  termin 
wykonania zobowi za  przez stron . W praktyce wi c brak okre lenia terminu wy-
konania zobowi za  przez stron  b dzie skutkowa  konieczno ci  d enia do wy-
konania ich w terminie umo liwiaj cym terminowe wykonanie obowi zków spra-

19 Postanowienie SN z dnia 13 maja 2008 r., III SK 39/07, Lex nr 454777. 
20 Por. D. Kijowski, Postanowienia dodatkowe i dopuszczalno  opatrywania nimi decyzji administracyjnych, (w:) 

red. B. Kudrycka, J. Mieszkowski, Prawo, administracja, obywatele, Bia ystok 1997, s. 148.
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wozdawczych wobec Prezesa UOKiK wynikaj cych z decyzji. Terminy, o których 
mowa, mog  by  oznaczone w ró norodny sposób – konkretn  dat , liczb  dni, ty-
godni, miesi cy, lat, a nawet mniej precyzyjnie. Przyk adowo w jednej z decyzji zo-
bowi zuj cych Prezes UOKiK wyznaczy  termin w sposób nast puj cy: „najpó -
niej do daty uprawomocnienia si  niniejszej decyzji”21. W praktyce jednak jest to 
najcz ciej data kalendarzowa. 

Istotne podobie stwa do decyzji zobowi zuj cej – w zakresie dodatkowych po-
stanowie  operuj cych czynnikiem czasu – wykazuje decyzja w sprawie warunko-
wej zgody na dokonanie koncentracji, o której mowa w art. 19 u.o.k.k. Od decy-
zji zobowi zuj cej odró nia decyzj  w sprawie warunkowej zgody na dokonanie 
koncentracji to, e zarówno termin spe nienia warunków na o onych przez Prezesa 
UOKiK, jak i termin wykonania (wykonywania) obowi zku informacyjnego s  ob-
ligatoryjnymi sk adnikami decyzji. Rozwi zania zastosowane w obu przepisach nie 
budz  zastrze e , mo na by oby jedynie rozwa y  zmian  w art. 12 u.o.k.k. w ten 
sposób, by równie  termin wykonania zobowi za  stanowi  obligatoryjny sk adnik 
decyzji. 

VI. W rozwa aniach na temat czasu w prawie antymonopolowym nie mo e 
zabrakn  zagadnienia tzw. przedawnienia antymonopolowego. Podkre lenia przy 
tym wymaga, e przepisy dotycz ce przedawnienia antymonopolowego, tj. art. 93 
u.o.k.k. odno nie do praktyk ograniczaj cych konkurencj  oraz art. 76 u.o.k.k. od-
no nie do pozosta ych narusze  prawa antymonopolowego, umiejscowione w gru-
pie przepisów o post powaniu przed Prezesem UOKiK, ustanawiaj  instytucj  
przedawnienia wszcz cia post powania administracyjnego (nie za  przedawnienia 
orzekania we wszcz tym post powaniu). Drugi z wymienionych przepisów prze-
widuje termin 5–letni, liczony od ko ca roku, w którym dopuszczono si  narusze-
nia przepisów ustawy albo uprawomocni a si  decyzja o na o eniu kary pieni nej. 
Pierwszy z przepisów okre la roczny termin przedawnienia, liczony od ko ca roku, 
w którym zaprzestano stosowania praktyk ograniczaj cych konkurencj . Powy szy 
sposób liczenia terminów przedawnienia powoduje, e faktycznie terminy te s  za-
wsze d u sze ni  5 lat i 1 rok, w skrajnych przypadkach si ga  mog  odpowiednio 
niemal e 6 i 2 lat. Ustawa nie przewiduje adnych przypadków przerwania biegu 
terminów przedawnienia (np. poprzez wszcz cie post powania wyja niaj cego), nie 
ma te  mo liwo ci skracania ani wyd u ania terminów przedawnienia. 

Istotne znaczenie dla oceny przedawnienia wszcz cia post powania w sprawach 
praktyk ograniczaj cych konkurencj  ma ustalenie daty zaprzestania praktyk. Za-
strze enia mo e budzi  pogl d, zgodnie z którym w przypadku porozumienia wie-
lostronnego dopiero zaprzestanie uzgodnionych praktyk przez wszystkie strony 

21 Decyzja z dnia 11 czerwca 2008 r., nr RWR–24/2008. 
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porozumienia powoduje, e rozpoczyna si  bieg terminu przedawnienia22. Takie po-
dej cie sankcjonuje swego rodzaju odpowiedzialno  zbiorow  stron, w tym tych 
z nich, które nie mia y adnego realnego wp ywu na kontynuowanie zakazanych 
praktyk przez pozosta e strony porozumienia. Ustawowe sformu owanie „zaprze-
stano ich stosowania” nie jest jednak na tyle precyzyjne, by w sposób niebudz cy 
w tpliwo ci wynika o z niego, czy w przypadku praktyk kolektywnych chodzi o za-
przestanie stosowania praktyk przez wszystkie strony czy przez poszczególne stro-
ny. Cytowane s owa nale a oby zast pi  fraz  w brzmieniu: „przedsi biorca zaprze-
sta  ich stosowania”. 

VII. Na zako czenie jedynie zasygnalizuj  kilka kwestii zwi zanych z czasem 
w post powaniu antymonopolowym. Mo na je uj  w dwie podstawowe grupy. Po 
pierwsze, przepisy u.o.k.k. ustanawiaj  terminy adresowane do organu antymono-
polowego. Z jednej strony okre laj  czas trwania post powania. I tak post powa-
nie wyja niaj ce (za wyj tkiem dotycz cego badania rynku) „nie powinno trwa  
d u ej ni  30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie d u ej ni  60 
dni od dnia jego wszcz cia” (art. 48 ust. 4 u.o.k.k.). Warto w tym miejscu zwróci  
uwag  na b d w cytowanym przepisie, spowodowany zb dn  partyku  przecz c  
„nie” przed wyrazem „d u ej”. Jej obecno  powoduje, e z podwójnego zaprzecze-
nia: „nie powinno trwa ” (…) „nie d u ej”, uzyskujemy dyrektyw , zgodnie z któ-
r  post powanie wyja niaj ce w sprawach szczególnie skomplikowanych powinno 
trwa  d u ej ni  60 dni, co jest oczywistym b dem, który powinien by  naprawiony 
przy najbli szej nowelizacji u.o.k.k. Z kolei post powanie antymonopolowe w spra-
wach praktyk ograniczaj cych konkurencj  powinno by  zako czone nie pó niej 
ni  w terminie 5 miesi cy od dnia jego wszcz cia (art. 92 u.o.k.k.).

Terminy powy sze maj  charakter jedynie instrukcyjny. To odró nia je od ter-
minu zako czenia post powania w sprawie koncentracji, okre lonego w art. 96 
u.o.k.k., który obwarowany jest domniemaniem wydania decyzji na wypadek bez-
czynno ci Prezesa UOKiK. Nie mo na jednak wykluczy , e z biegiem czasu rów-
nie  na gruncie prawa antymonopolowego pojawi  si  postulaty analogiczne do 
g oszonych obecnie przez Komisj  KodyÞ kacyjn  Prawa Karnego. da ona, aby 
wprowadzi  przepisy, w wietle których, je eli w ci gu roku od postawienia zarzu-
tów prokurator nie zako czy post powania przygotowawczego, to s d umorzy po-
st powanie karne na wniosek podejrzanego23. 

Z drugiej strony, ustawa okre la terminy wykonania pewnych czynno ci przez 
organ antymonopolowy. Przepis art. 95 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k. daje Prezesowi UOKiK 

22 C. Banasi ski, E. Piontek (red.), Ustawa o ochronie…, s. 775.

23 Por. te  art. 38 ust. 1 hiszpa skiej ustawy nr 15/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. o konkurencji, wersja angielska do 

pobrania na: http://www.cncompetencia.es/Inicio/Legislacion/NormativaEstatal/tabid/81/Default.aspx („The cour-

se of the maximum period of eighteen months established in Section 1 of Article 36 to resolve sanctioning pro-

ceedings regarding agreements and prohibited practices shall determine the expiry of proceedings”). 
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prawo zwrotu zg oszenia zamiaru koncentracji w terminie 14 dni, je eli zg oszenie 
nie spe nia warunków, jakim powinno odpowiada . Po up ywie tego terminu Pre-
zes UOKiK nie mo e zwróci  zg oszenia, a mo e jedynie wezwa  zg aszaj cego za-
miar koncentracji do usuni cia wskazanych braków w zg oszeniu lub uzupe nienia 
w nim niezb dnych informacji w wyznaczonym terminie i zwróci  zg oszenie za-
miaru koncentracji, je eli pomimo wezwania zg aszaj cy zamiar koncentracji nie 
usunie wskazanych braków lub nie uzupe ni informacji w wyznaczonym terminie. 

Równie  przepisy o kontroli w toku post powania przed Prezesem UOKiK za-
kre laj  mu pewne terminy. Przepis art. 105a ust. 7 u.o.k.k. ogranicza termin wr -
czenia upowa nienia do kontroli kontrolowanemu, który nie by  obecny, gdy kon-
troluj cy stawi  si  u kontrolowanego do przeprowadzenia czynno ci kontrolnych. 
Regulacje te nale y uzna  za nale ycie zabezpieczaj ce prawa przedsi biorcy. 

Oprócz terminów adresowanych do organu antymonopolowego ustawa formu-
uje równie  szereg terminów adresowanych do strony. Przepisy art. 81 ust. 1 i 5 

u.o.k.k. ustanawiaj  terminy wnoszenia rodków zaskar enia decyzji i postanowie  
Prezesa UOKiK. Oczywi cie, odmiennie ni  w przypadku ustanawianych dla or-
ganu terminów instrukcyjnych, up yw tych terminów powoduje utrat  uprawnie-
nia przez stron , chyba e strona skutecznie skorzysta z mo liwo ci wnioskowa-
nia o przywrócenie terminu. Z kolei art. 105k ust. 2 przewiduje 7–dniowy termin na 
z o enie zastrze e  do protoko u kontroli, liczony od daty przedstawienia kontrolo-
wanemu protoko u kontroli do podpisu. Nie wydaje si , aby regulacje powy sze wy-
maga y obecnie nowelizacji. 

VIII. Czas, by podsumowa  zebrane powy ej uwagi o czasie. Skupi y si  one 
jedynie na cz ci zagadnie  zwi zanych z czynnikiem czasu w prawie antymono-
polowym. Nawet przy tak pobie nym zarysowaniu wskazanej problematyki atwo 
mo na dostrzec, e element czasu wykorzystywany jest w przepisach prawa antymo-
nopolowego do wielu celów. Wpleciony jest w konstrukcj  szeregu instytucji prawa 
antymonopolowego. W zasadzie w przypadku po owy analizowanych przypadków 
element czasu zosta  u yty w sposób niebudz cy zastrze e . Jednocze nie jednak 
pozostaje jeszcze druga po owa analizowanych regulacji, do których zg oszone zo-
sta y powy ej pewne uwagi i propozycje de lege ferenda. Okazuje si  bowiem, e 
ustawodawca niekiedy u ywa w niedoskona y sposób poj  s u cych okre leniu 
czasu. Zdiagnozowano równie  problem z umieszczeniem w czasie punktu odnie-
sienia s u cego stosowaniu zasady de minimis. W kilku przypadkach ustawodawca 
nie okre li  precyzyjnie skutków prawnych up ywu okre lonych terminów. Wresz-
cie przepis dotycz cy przedawnienia antymonopolowego nie jest na tyle precyzyjny, 
by przedsi biorcy dopuszczaj cy si  kolektywnych praktyk ograniczaj cych konku-
rencj  mogli mie  pewno  co do obliczania terminu przedawnienia. Powy sze bra-
ki wymagaj  po wi cenia im uwagi w toku prac nad najbli sz  nowelizacj  ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów. 



THE TIME FACTOR IN ANTITRUST LAW

SUMMARY

Various institutions of antitrust law may be analysed in one frame because of 
the factor of time that is common to all those institutions. There are four possible le-
vels of review and analysis. These are substantive antitrust law, procedural antitrust 
law, structural antitrust law and history of antitrust law. This paper is not meant to be 
a complete analysis, but rather an overview. It focuses on substantive antitrust law 
and to a lesser extent on procedural antitrust law. It is also limited to a narrow conte-
xt of Polish law, excluding European Union antitrust law.  

This paper attempts to present the various dimensions of time to be carefully 
considered for decision–making and law–making. The main aim of the paper is to 
understand the meaning of those provisions of antitrust law that are construed using 
time factors. It includes considerations such as relevant market, de minimis rule, Þ -
nes, deadlines etc. The paper also discusses the question of limitation. 

The author also tries to Þ ll diagnosed gaps by de lege ferenda proposals.
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CZAS OCHRONY AUTORSKICH PRAW MAJ TKOWYCH 
DO UTWORU JAKO PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO

1. Uwagi ogólne

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. Stanowi on dobro prawne niema-
terialne, które powinno by  odró niane od przedmiotu materialnego (corpus me-

chanicum), na którym utwór zosta  utrwalony1. Przedstawiciele doktryny wskazu-
j  cechy, których czne wyst powanie pozwala na wyró nienie utworu od innych 
efektów dzia alno ci cz owieka i uznanie wytworu niematerialnego za utwór w ro-
zumieniu prawa autorskiego. Zagadnieniem wywo uj cym najwi cej kontrowersji 
zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze, jest przes anka twórczo ci. Problematyka 
twórczo ci ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne. Kwestie zwi zane z dzia al-
no ci  twórcz  o indywidualnym charakterze s  jednym z pierwszych ustale  s du 
w post powaniu z tytu u naruszenia praw autorskich, w którym s dzia powinien roz-
strzygn , czy mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiego podlegaj cego 
ochronie autorskoprawnej. Zakres spraw rozstrzyganych przez S d Najwy szy do-
tyczy  mi dzy innymi: opracowania pod wzgl dem kolorystycznym albumu sk ada-
j cego si  z wielu litograÞ i jako ca o ci, charakteryzuj cej si  okre lon  koncepcj  
plastyczn 2; dzie  technicznych b d cych rezultatem uzyskiwanym w ramach dzia-
alno ci zawodowej autora3; nagrobka maj cego cechy artystyczne przejawiaj ce si  

w inwencji twórczej, samodzielno ci i oryginalno ci opracowania4.

W niniejszym artykule zosta  podj ty problem utworu jako przedmiotu pra-
wa autorskiego i czasu ochrony autorskich praw maj tkowych do dzie a w oparciu 
o dwa modele prawa autorskiego: monistyczny, przyj ty m.in. w Niemczech i Au-

1 J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta, M. Czajkowska–D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Pra-
wo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s. 66.

2 Wyrok SN z 25 VIII 1972 r., II CR 261/72, OSNC 1973, nr 6, poz. 105.
3 Wyrok SN z 30 VI 1005 r., IV CK 763/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 92. 
4 Wyrok SN z 5 III 1971 r., II CR 686/70, OSNC 1971, nr 12, poz. 213.
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strii oraz dualistyczny, stanowi cy podstaw  mi dzy innymi dla prawa polskiego, 
francuskiego, w oskiego i hiszpa skiego. 

2. Modele prawa autorskiego

Podstaw  dla wykszta cenia modeli – monistycznego i dualistycznego5 by y od-
powiednio teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego (die Theorie vom Per-

sönlichkeitsrecht) oraz teoria prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerial-
nych (die Theorie vom Immaterialgüterrecht)6.

Teoria prawa autorskiego jako prawa osobistego czy prawa osobisto ci rozwi-
n a si  w Niemczech w drugiej po owie XIX w. przede wszystkim w oparciu o po-
gl dy O.F. von Gierke. Cech  charakterystyczn  tej koncepcji by o cis e powi za-
nie utworu jako rezultatu wytworu intelektualnego cz owieka z jego osobowo ci  
oraz wywodzenie ochrony autorskoprawnej z faktu przynale no ci dzie a do sfe-
ry osobowo ci autora. Nie negowano przy tym istnienia elementów maj tkowych 
w prawie autorskim. Przypisywano im jednak znaczenie drugorz dne i podporz d-
kowywano je interesom niemaj tkowym. Podstaw  dla wykszta cenia si  teorii pra-
wa autorskiego jako prawa osobistego by y idee przedstawione przez I. Kanta, który 
rozró ni  w „MetaÞ zycznych podstawach nauki prawa” opus mechanicum utwo-
ru i powstaj ce na nim prawo w asno ci oraz tre  dzie a7. Kontynuatorami my li 
I. Kanta byli J.C. Bluntschli8, G. Beseler, M. Lange oraz w szczególno ci F. Dahn9, 
który okre li  istot  prawa autorskiego jako prawo w najwy szym stopniu osobiste, 
którego istot  jest istnienie osobistego powi zania (vinculum spirituale). Tak rozu-
miane prawo autorskie jest nieprzenoszalne i niedziedziczne10. Stanowisko to zosta-
o nast pnie rozwini te w rozwa aniach C. Gareisa, który uznawa , e sztuka jako 

taka jest bezpo rednim wyrazem osobowo ci twórcy. Najwy ej docenianym d e-
niem cz owieka do uznania jego osobowo ci jest ch  uznania i przyznania ochro-
ny efektom jego wiadcze  o indywidualnym, autentycznym charakterze. Wszyst-

5 Na zasadno  wyodr bnienia modelu monistycznego i dualistycznego we wspó czesnych koncepcjach prawa 
autorskiego wskazuj  przedstawiciele doktryny, m.in. A. Kopff, Dzie o sztuk plastycznych i jego twórca w wiet-
le przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961, s. 108 i n.; E. Traple, Dzie o zale ne jako przedmiot prawa autor-
skiego, Warszawa 1979, s. 81; E. Wojnicka, Ochrona autorskich dóbr osobistych, ód  1997, s. 68–70; J. Barta, 

R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 21; M. Po niak–Niedzielska, (w:) Prawo autorskie i prawa 

pokrewne. Zarys wyk adu, red. M. Po niak–Niedzielska, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007, s. 45; E. Traple, 

(w:) System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie. t. 13, red. J. Barta, Warszawa 2007, s. 117–118.

6 A. Ni ankowska, Prawo do integralno ci utworu, Warszawa 2007, s. 44.

7 I. Kant, MetaÞ zyczne podstawy nauki prawa, K ty 2006, s. 99–100.

8 J.C. Bluntschli, Deutsches Privatrecht, München 1864, s. 191 i n.

9 F. Dahn, Deutsches Rechtsbuch. Ein Spiegel des heutigen bürgerlichen Rechts in Deutschland, Nürdlingen 

1877, s. 112–113.

10 J.C. Bluntschli, op.cit., s. 113. Por. M. Rehbinder, Urheberrecht, München 2008, s. 14; M. Rehbinder, J.C. Blun-

tschlis Beitrag zur Theorie des Urheberrechts, „Archiv für Urheber– und Medienrecht” 1993, nr 123, s. 29–51.
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kie rezultaty indywidualnych wiadcze  twórcy opieraj  si  na indywiduum osoby 
twórcy11. 

Powy sze pogl dy przedstawicieli literatury zosta y rozwini te i znalaz y pe ny 
wyraz w przemy leniach niemieckiego prawnika i historyka prawa O.F. von Gierke. 
Opublikowane przez niego w pierwszym tomie „Deutsches Privatrecht”12 rozwa a-
nia w przedmiocie prawa autorskiego zosta y uznane przez przedstawicieli doktry-
ny za jedne z najistotniejszych dla wykszta cenia si  teorii prawa autorskiego jako 
prawa osobistego13. Koncepcje zwolenników teorii prawa autorskiego jako prawa 
osobisto ci sta y si  podstaw  dla wykszta cenia w XX w., g ównie przez E. Ulme-
ra14 i H. Hubmanna,15 monistycznej koncepcji prawa autorskiego. Wyró nia si  ona 
pewnymi cechami charakterystycznymi.

Po pierwsze, zgodnie z monistycznym modelem prawo autorskie jest ukszta to-
wane jako prawo jednolite, obejmuj ce zarówno elementy maj tkowe, jak i osobi-
ste16. Uprawnienia o charakterze osobistym i maj tkowym pozostaj  ze sob  w ci-
s ym zwi zku i tworz  nierozdzieln  ca o . Prawo autorskie nie jest zatem ani 
prawem o charakterze osobistym, ani maj tkowym; jest prawem o charakterze mie-
szanym (Mischform)17. Prawo autorskie spe nia zatem dwie zasadnicze funkcje, tzn. 
chroni interesy maj tkowe i jednocze nie osobiste autora. Istot  modelu monistycz-
nego wyja ni  obrazowo E. Ulmer, porównuj c prawo autorskie do drzewa (Baum-

theorie). Sk adaj ce si  na prawo autorskie uprawnienia o charakterze osobistym 
i maj tkowym s  w tym uj ciu porównywane do konarów i ga zi, które niejako 
swoj  si  czerpi  ze wspólnego korzenia – prawa autorskiego18. Twórca, wykonu-
j c prawo autorskie do swojego utworu, realizuje zarówno maj tkowe, jak i niema-
j tkowe interesy. 

Po drugie, jedno  prawa autorskiego widoczna jest w zakresie czynno ci mor-

tis causa maj cych za przedmiot prawo autorskie. Uprawnienia o charakterze osobi-
stym powstaj  jednocze nie z uprawnieniami o charakterze maj tkowym, s  ograni-
czone w czasie – wraz z nimi wygasaj  i s  dziedziczne. 

11 K. Gareis, Das juristische Wesen der Autorrecht, sowie des Firmen– und Markenschutzes, „Archiv für Theorie 
und Praxis des Allgemeinen Deutschen Handel– und Wechselrechts” 1877, t. 35, s. 197–198.

12 O.F. von Gierke, Deutsches Privatrecht, Leipzig 1895, s. 748–848.
13 Zob. H. Schack, Urheber und Urhebervertragsrecht, Tübingen 2005, s. 53; M. Rehbinder, Urheberrecht…, s. 13–

14.
14 E. Ulmer, Urheber– und Verlagsrecht, Berlin–Heidelberg–New York 1980, s. 114 i n.
15 H. Hubmann, Urheber– und Verlagsrecht, München 1995, § 3. Por. tak e H. Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht, 

Köln–Graz 1967, s. 233–240.
16 Z. Lendvai, Die Realisierung der Urheberpersönlichkeitsrechte in Deutschland und England, München 2003, 

s. 17–18.
17 M. Rehbinder, Urheberrecht…, s. 16.
18 E. Ulmer, op. cit., s. 114 i n.. Por. H.P. Götting, (w:) H.P. Götting, C. Schertz, W. Seitz, Handbuch des Persönlich-

keitsrechts, München 2008, s. 285; M. Rehbinder, Urheberrecht…, s. 16.
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Po trzecie, powi zanie autorskich uprawnie  o charakterze osobistym i maj t-
kowym w teorii monistycznej inaczej przedstawia si  w odniesieniu do problema-
tyki przenoszalno ci tych praw. Twórca mo e dowolnie rozporz dza  autorskimi 
uprawnieniami o charakterze maj tkowym. Z uwagi jednak na natur  prawa autor-
skiego w uj ciu monistycznym przyjmuje si , e rozporz dzalno  uprawnieniami 
o charakterze maj tkowym nie obejmuje samej istoty (rdzenia) prawa autorskiego 
(Mutterrecht). Rdze  prawa autorskiego rozumiany jest jako ród o zarówno upraw-
nie  o charakterze maj tkowym, jak i osobistym. W takim uj ciu rozporz dzanie 
autorskimi uprawnieniami o charakterze maj tkowym nie przybiera postaci transla-
tywnego nabycia prawa, lecz polega na konstytutywnym obci eniu prawa, udziele-
niu licencji19. W przeciwie stwie do tego autorskie uprawnienia o charakterze oso-
bistym nie mog  by  przedmiotem rozporz dzalno ci. 

Teoria prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych (die Theorie 

vom Immaterialgüterrecht) rozwija a si  równolegle do teorii prawa autorskiego 
jako prawa osobistego20. Kszta towa a si  przede wszystkim w oparciu o pogl dy 
J.G. Fichtego21, G.W.F. Hegla22 oraz A. Schopenhauera23. Wspólne dla przedstawi-
cieli koncepcji prawa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych by o prze-
konanie, e prawo autorskie nie jest wy cznie ani prawem maj tkowym, ani oso-
bistym24. J.G. Fichte, podobnie jak I. Kant, rozró nia  corpus mechanicum ksi ki 
oraz jego duchow  zawarto , dokonuj c przy tym dodatkowego podzia u na form  
i tre  dzie a. Tak oddzielona forma pozostawa a nieprzenoszaln  i wy czn  w as-
no ci  autora, podczas gdy tre  utworu z chwil  jego publikacji przestawa a nale-
e  do twórcy25. Najwi ksze znaczenie jednak dla rozró nienia w asno ci na rzeczy 

oraz w asno ci intelektualnej mia y rozwa ania A. Schopenhauera. W jego ocenie 
dzie o umys owe (duchowe) jest w asno ci  autora. W odró nieniu jednak od w as-
no ci materialnej, w przypadku dzie a pochodz cego od twórcy mamy do czynienia 
z w asno ci  o charakterze duchowym, niematerialnym26. 

W oparciu o przedstawione wy ej pogl dy J. Kohler zaprezentowa  teori  pra-
wa autorskiego jako prawa na dobrach niematerialnych. Opublikowane w 1880 r. 
rozwa ania w przedmiocie prawa autorskiego27 uwa ane s  w ród przedstawicie-
li doktryny za podstawowe dla pó niejszego wykszta cenia dualistycznej koncep-

19 M. Rehbinder, Urheberrecht…, s. 16. 
20 A. Ni ankowska, op. cit., s. 36.
21 J.G. Fichte, Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks Ein Räsonnement und eine Parabel, „Berlinis-

che Monatschrift” 1793, s. 443–482.

22 G.W.F. Hegel, Zasady Þ lozoÞ i prawa, Warszawa 1969. 

23 J. Frauenstädt (red.), Aus Arthur Schopenhauers handschriftlichem Nachlaß. Abhandlungen, Anmerkungen, 

Aphorismen und Fragmente, Leipzig 1864, s. 380 i n.

24 M. Rehbinder, Urheberrecht…, s. 14.

25 J.G. Fichte, op. cit., s. 447.

26 J. Frauenstädt, op. cit., s. 380.

27 J. Kohler, Das Autorrecht: eine zivilistische Abhandlung; zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Eigenthum, vom Mi-

teigenthum, vom Rechtsgeschäft und vom Individualrecht, Jena 1880.
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cji prawa autorskiego28. Zgodnie z jego pogl dami przedmiot prawa autorskiego jest 
ró ny od przedmiotu materialnego, dlatego nale y odrzuci  koncepcj  prawa autor-
skiego jako prawa w asno ci intelektualnej. W ocenie Kohlera prawo autorskie by o 
prawem o charakterze maj tkowym (prawem przenoszalnym i zbywalnym), za  pra-
wa osobiste klasyÞ kowa  jako znajduj ce si  obok prawa autorskiego jako co  od-
r bnego, istniej cego poza prawem autorskim29. Teoria prawa autorskiego jako pra-
wa na dobrach niematerialnych sta a si  podstaw  dla wykszta cenia dualistycznej 
koncepcji prawa autorskiego. Jej istota sprowadza si  do przeprowadzenia dychoto-
micznego podzia u pomi dzy autorskimi prawami maj tkowymi i osobistymi. Mo -
na wskaza  nast puj ce cechy charakterystyczne modelu dualistycznego.

Po pierwsze, prawo autorskie w uj ciu dualistycznym sk ada si  z dwóch od-
r bnych, niezale nych praw, mianowicie autorskiego prawa osobistego i autorskie-
go prawa maj tkowego, których odr bno  wynika z ich natury30. Prawa maj tkowe 
zabezpieczaj  korzystanie z ekonomicznej eksploatacji dzie a, za  prawa niemaj t-
kowe chroni  osobisty stosunek twórcy do utworu31. S  one wzajemnie niezale ne 
i posiadaj  odr bny byt prawny. Istnieje ponadto konieczno  wprowadzenia osob-
nych rodków ochrony dla praw osobistych i maj tkowych32. 

Po drugie, prawa o charakterze maj tkowym s  prawami przenoszalnymi i ogra-
niczonymi w czasie. Dopuszczalne jest ich zrzeczenie si  oraz pod pewnymi warun-
kami podlegaj  egzekucji. Prawa osobiste s  z kolei prawami nieprzenoszalnymi 
i nieograniczonymi w czasie, ci le zwi zanymi z osobowo ci  twórcy, chroni -
cymi jego osobowo  – niematerialne interesy33. W konsekwencji niemo liwe jest 

czne dysponowanie uprawnieniami o charakterze maj tkowym i osobistym34.

3. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Jednym z zasadniczych problemów wyst puj cych na gruncie prawa autor-
skiego jest okre lenie koniecznych cech przedmiotu ochrony, tzn. utworu. Zgodnie 
z art. 1 ust. 1 pr. aut. przedmiotem prawa autorskiego jest ka dy przejaw dzia alno-
ci twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, nieza-

28 M. Rehbinder, Urheberrecht…, s. 15; H. Hubmann, Das Persönlichkeitsrecht…, s. 234; M. Vogel, (w:) G. Schri-

cker, Urheberrecht. Kommentar, München 2006, s. 41; H. Schack, op. cit., s. 53.

29 J. Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart 1907, s. 128 i n. 

30 M. Po niak–Niedzielska, (w:) Prawo autorskie i prawa pokrewne…, s. 45.

31 E. Wojnicka, op. cit., s. 68–69.

32 S. So tysi ski, Dysponowanie autorskimi uprawnieniami osobistymi, (w:) Prace z prawa cywilnego wydane dla 

uczczenia pracy naukowej profesora J.S. Pi towskiego, Wroc aw–Warszawa–Kraków–Gda sk– ód  1985, 

s. 41; J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona dóbr osobistych w zakresie twórczo ci naukowej i artystycznej, (w:) 

Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Wroc aw–Warszawa–Kraków–Gda sk– ód  1986, 

s. 140.

33 E. Traple, op. cit., s. 118; E. Wojnicka, op. cit., s. 69.

34 S. So tysi ski, op. cit., s. 42.
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le nie od warto ci, przeznaczenia i sposobu wyra enia. Przyjmuje si , e zgodnie 
z zasad  numerus clausus znajduj c  zastosowanie w odniesieniu do dóbr niemate-
rialnych, prawa maj tkowe powstaj  wy cznie w odniesieniu do wskazanych przez 
ustawodawc  rezultatów pracy intelektualnej35. Na gruncie doktryny panuje zgodne 
przekonanie, e dla uznania wytworu niematerialnego za utwór konieczne jest spe -
nienie nast puj cych przes anek:

1) utwór stanowi rezultat pracy cz owieka,

2) utwór jest rezultatem dzia alno ci twórczej o indywidualnym charakterze, 

3) utwór powinien by  ustalony w jakiejkolwiek postaci36.

Ad 1) Twórc  w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
mo e by  tylko cz owiek. Zatem prawo do autorstwa utworu nie przys uguje oso-
bom prawnym czy jednostkom organizacyjnym nieposiadaj cym osobowo ci praw-
nej. Przedmiotem prawa autorskiego nie s  twory przyrody, takie jak wzory na szy-
bach „namalowane” przez mróz37. 

Ad 2) Utwór powinien posiada  cechy oryginalno ci i indywidualno ci. Pogl d 
ten potwierdza S d Najwy szy w swoim orzecznictwie. S d Najwy szy w wyroku 
z 27 III 1965 r.38 stwierdzi , e przedmiotem prawa autorskiego jest ka de opraco-
wanie literackie, w którym przejawia si  twórcza praca autora, a wi c gdy dzi ki po-
mys owo ci i indywidualnemu uj ciu dzie o uzyska o oryginaln  posta . Stanowi-
sko to rozwin  S d Najwy szy w wyroku z 15 XI 2002 r.39, uznaj c, e wymaganie 
przejawu dzia alno ci twórczej okre la si  cz sto mianem oryginalno ci, a wymaga-
nie indywidualnego charakteru – terminem „indywidualno ”, cznie za  terminem 
„twórczo ”. Tak rozumiana twórczo  jest zawsze przejawem indywidualnego uj -
cia i w nast pstwie tego prowadzi do powstania rezultatu niepowtarzalnego i to bez 
wzgl du na to, jaki jest rozmiar oryginalno ci rezultatu oraz jaka jest jego u ytecz-
no  lub warto . Pogl d ten popar  Naczelny S d Administracyjny w wyroku z 13 
X 2005 r.40, wskazuj c, e utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest dzie o po-
siadaj ce cechy oryginalno ci i indywidualno ci. 

Ad 3) Ochrona autorskoprawna powstaje z chwil  ustalenia dzie a. Ustaleniem 
utworu jest uzewn trznienie dzie a umo liwiaj ce jego percepcj  przez osoby trze-
cie, inne ni  twórca. Od ustalenia nale y odró ni  utrwalenie utworu, przez które 
nale y rozumie  „rodzaj trwa ego ustalenia utworu przez wyra enie jego tre ci na 
no niku materialnym, umo liwiaj ce wielokrotne odtwarzanie i percepcj  tych sa-

35 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 24.

36 Ibidem, s. 66. 

37 J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta i in., s. 67.

38 I CR 38/65, Prawo autorskie w orzecznictwie (CD–ROM), pod red. T. Grzeszak, Warszawa 1998.

39 II CKN 1289/00, OSNC 2004, nr 3, poz. 44.

40 FSK 2253/04, Lex nr 173097.
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mych tre ci”41. Powstanie prawa autorskiego nie jest uzale nione od zarejestrowania 

utworu na jakimkolwiek no niku materialnym (utrwalenia)42.

Zgodnie z art. 4 pr. aut. nie stanowi  przedmiotu prawa autorskiego:

akty normatywne lub ich urz dowe projekty, 

urz dowe dokumenty, materia y, znaki i symbole, 

opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

proste informacje prasowe. 

Analiza orzecznictwa s dowego prowadzi do wniosku, e ochrony autorsko-

prawnej s dy odmówi y przyk adowo: wykazowi artyku ów weterynaryjnych z nor-

matywami ich zu ycia43, instrukcji s u bowej44, projektom zagospodarowania prze-

strzennego kraju45, pytaniom egzaminacyjnym na prawo jazdy46, opiniom i raportom 

z badania sprawozda  Þ nansowych47.

4. Czas ochrony autorskich praw maj tkowych 
w uj ciu historycznym

Autorskie prawa maj tkowe s  skonstruowane jako prawa ograniczone w cza-

sie. Zasadnicz  konsekwencj  przyj cia zasady czasowego ograniczenia autorskich 

praw maj tkowych jest to, e po up ywie terminu przewidzianego w ustawie ka -

dy mo e swobodnie i nieodp atnie korzysta  z utworu48. Jedynym warunkiem jest 

konieczno  poszanowania autorskich praw osobistych. Odst pstwem od wskaza-

nej zasady jest instytucja domaine public payant, przewiduj ca obowi zek dokony-

wania zap aty pewnych kwot na Fundusz Promocji Twórczo ci49. W konsekwencji 

up yw terminu przewidzianego przepisami prawa sprawia, e utwór staje si  po-

wszechnie dost pny i nie podlega ochronie z tytu u prawa autorskiego. Wraz z wy-

ga ni ciem praw, ka dy mo e utwór powieli , rozpowszechni , wystawi  czy przed-

stawi  bez konieczno ci uzyskiwania zgody twórcy czy zap aty odpowiedniej sumy 

pieni nej50. Wymaga jednaj podkre lenia, e takie dzia anie mo e prowadzi  do na-

41 H. Przybysz, (w:) Leksykon w asno ci przemys owej i intelektualnej, pod red. A. Szewca, Karków 2003, s. 276.
42 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie…, s. 50.

43 Wyrok SN z 15 VII 1957 r., OSPiKA 1958 I CR 643/56, poz. 272.

44 Wyrok SN z 24 VI 1987 r., OSPiKA 1989 II CR 46/87, nr 1, poz. 3.

45 Wyrok SN z 25 X 1972 r., OSPiKA 1975 II PR 318/72, nr 9, poz. 203.

46 Wyrok SN z 26 IX 2001 r., IV CKN 458/00, LEX nr 52711.

47 Wyrok NSA w Lublinie z 30 VI 1999 r., I SA/Lu 407/98, Lex nr 40048.

48 J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta i in., s. 374. Por. J. B eszy ski, Czas ochrony autorskich praw maj tkowych, 

Pa stwo i Prawo 1977, nr 2, s. 61 i n.

49 E. Traple (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, pod red. J. Barty, Warszawa 2007, s. 201. 

Szerzej na temat instytucji domaine public payant patrz A. Kopff, Domaine public payant, ZNUJ PWiOWI 1992, 

nr 58.

50 Por. M. Rehbinder, Urheberrecht, München 2008, s. 195.

–

–

–

–
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ruszenia dóbr osobistych wymienionych w art. 23 kc., a zw aszcza twórczo ci arty-
stycznej.

Czasowe ograniczenie autorskich praw maj tkowych oznacza wyga ni cie sa-
mego prawa wraz z up ywem terminu przewidzianego w ustawie, nie za  – jak pod-
nosz  niektórzy przedstawiciele doktryny – wyga ni cie ochrony przyznanej przez 
przepisy prawa autorskiego. Jak zauwa a J. B eszy ski, koncepcja ta by aby jednak 
sprzeczna z konstrukcj  praw podmiotowych i dlatego przyjmuje si  wyga ni cie 
autorskich praw maj tkowych51. Autorskie prawa maj tkowe nie ulegaj  przedaw-
nieniu. Od wyga ni cia praw nale y bowiem odró ni  przedawnienie konkretnych 
roszcze  wynikaj cych z tych praw52. Aby mo na by o dochodzi  roszcze  z tytu u 
naruszenia autorskich praw maj tkowych, dzia anie naruszaj ce powinno nast pi  
przed up ywem okresu ochrony53.

Unormowania przewiduj ce ograniczony czas trwania autorskich praw maj tko-
wych odnosz  si  do prawa autorskiego bezwzgl dnego. W zwi zku z tym dotycz  
równie  nast pców prawnych podmiotu praw autorskich. Zdaniem J. B eszy skie-
go odwo anie do ogólnych zasad prawa cywilnego pozwala w szczególno ci nawi -
za  do zasady nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet. W konse-
kwencji, z up ywem terminu wskazanego w ustawie, mo na nieodp atnie korzysta  
z dzie a bez konieczno ci uzyskiwania zezwolenia niezale nie od tego, komu przy-
s uguj  autorskie prawa maj tkowe do utworu54. 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje siedemdziesi -
cioletni okres trwania autorskich praw maj tkowych, liczony co do zasady od mier-
ci twórcy. Autorskie prawa maj tkowe trwaj  od chwili stworzenia dzie a przez ca e 
ycie twórcy oraz czas siedemdziesi ciu lat po jego mierci. Okres ten nie mo e zo-

sta  przed u ony lub skrócony przez czynno  prawn 55. Czas ochrony autorskich 
praw maj tkowych liczy si  w latach pe nych nast puj cych po roku, w którym na-
st pi o zdarzenie, od którego rozpoczyna si  bieg terminów (art. 39 pr. aut.). Zgod-
nie z art. 36 pr. aut. autorskie prawa maj tkowe gasn  z up ywem lat siedemdziesi -
ciu:

1) od mierci twórcy, a do utworów wspó autorskich – od mierci wspó twórcy, 
który prze y  pozosta ych;

51 J. B eszy ski, Prawo autorskie, Warszawa 1985, s. 163.

52 Ibidem, s. 170.

53 J. Barta, R. Markiewicz (w:) J. Barta, M. Czajkowska–D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Pra-

wo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, s.374.

54 J. B eszy ski, op. cit., s. 168.

55 J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta, M. Czajkowska–D browska, Z. wi kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Pra-

wo autorskie…, s. 374–375.
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2) w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego 
rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozostawia w tpliwo ci co do 
to samo ci autora lub je eli autor ujawni  swoj  to samo ;

3) w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa maj tkowe przys uguj  
z mocy ustawy innej osobie ni  twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, 
a gdy utwór nie zosta  rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od mierci najpó niej zmar ej 
z wymienionych osób: g ównego re ysera, autora scenariusza, autora dialo-
gów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Czas ochrony autorskich praw maj tkowych do utworów rozpowszechnionych 
w cz ciach odcinkach, fragmentach lub wk adkach terminu liczy si  oddzielnie od 
daty rozpowszechnienia ka dej z wymienionych cz ci.

Na gruncie ustawy o prawie autorskim z 1926 r. czas ochrony autorskich praw 
maj tkowych wynosi  50 lat. Art. 26 ustawy o prawie autorskim z 1952 r. wprowa-
dzi  25–letni czas ochrony autorskich maj tkowych. Wraz z kolejnymi nowelizacja-
mi prawa autorskiego by  on systematycznie wyd u any. Z chwil  wej cia w ycie 
obecnie obowi zuj cej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynosi  
50 lat. Minimalny czas ochrony ustanowiony przez Konwencj  berne sk 56, obejmu-
j cy okres ycia autora oraz okres 50 lat liczony od dnia jego mierci, mia  zapew-
ni  ochron  interesów autora oraz dwóch pierwszych pokole  jego zst pnych. red-
ni okres ycia w krajach Unii Europejskiej wyd u y  si  do tego stopnia, e ustalony 
czas nie jest ju  wystarczaj cy, aby obj  dwa pokolenia. Ponadto niektóre pa -
stwa cz onkowskie ustali y we w asnych ustawodawstwach okres d u szy ni  50 lat 
po mierci twórcy. Okoliczno ci te oraz obawa, e istniej ce ró nice w ramach we-
wn trznych ustawodawstw pa stw cz onkowskich b d  utrudnia  swobodny prze-
p yw towarów i swobod  wykonywania us ug, wypaczaj c w ten sposób konkuren-
cj  na wspólnym rynku, przemawia y za generalnym wyd u eniem okresu ochrony 
praw autorskich. W konsekwencji, prawodawca unijny w dyrektywie nr 93/98/WE 
z dnia 29 pa dziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autor-
skiego i niektórych praw pokrewnych57 ustanowi  jednolity czas ochrony autorskich 
praw maj tkowych w Unii Europejskiej, który obecnie wynosi 70 lat. Dyrektywa 
zosta a implementowana ustaw  z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych58.

Ustawodawca w szczególny sposób unormowa  czas trwania autorskich praw 
maj tkowych do dzie a wspó autorskiego. Zgodnie z art. 36 pkt 1 pr. aut. autorskie 

56 Akt paryski konwencji berne skiej o ochronie dzie  literackich i artystycznych, sporz dzony w Pary u z dnia 
24 lipca 1971 r., Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474, za cznik.

57 Dz.Urz. WE L 290 z 24.11.1993.
58 Dz.U. Nr 53, poz. 637.
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prawa maj tkowe do utworu wspó autorskiego gasn  z up ywem siedemdziesi ciu 
lat od mierci najpó niej zmar ego wspó autora. W konsekwencji utwory b d ce 
efektem wspó tworzenia obj te s  d u sz  ochron  autorskoprawn . Przyk adowo 
utwory Klausa Manna (18.11.1906–21.05.1949) s  obj te ochron  z tytu u prawa 
autorskiego do 31 grudnia 2019 r. Jednak e czas ochrony utworu „The Other Ger-
many”, napisanego wspólnie z jego siostr  Erik  (09.11.1905–27.08.1969), wyga-
sa dopiero 31 grudnia 2039 r. z uwagi na charakterystyczny dla utworu wspó au-
torskiego sposób obliczania czasu ochrony59. Na gruncie doktryny panuje zgodny 
pogl d, e wskazane przepisy znajduj  zastosowanie jedynie do faktycznego wspó -
autorstwa w rozumieniu art. 9 pr. aut.60. W zwi zku z tym hipotez  przepisów nor-
muj cych czas trwania autorskich praw maj tkowych do dzie a wspó autorskiego 
nie zosta y obj te utwory po czone, dzie a zbiorowe czy zale ne. We wskazanych 
przypadkach czas ochrony dla ka dej z samodzielnych cz ci liczy si  oddzielnie 
– w odniesieniu do dzie  po czonych dla ka dego utworu z osobna, przy zbiorach 
utworów dla ka dego z wk adów i utworu jako ca o ci, w przypadku utworów za-
le nych osobno dla dzie a macierzystego i opracowania61.

Problematyka czasu ochrony autorskich praw maj tkowych do utworu wspó -
autorskiego by a przedmiotem rozwa a  polskiej judykatury. Jednym z bardziej 
znanych orzecze  w tym zakresie jest uchwa a S du Najwy szego z 15 X 1991 r.62, 
w którym SN, udzielaj c odpowiedzi na pytanie prawne S du Apelacyjnego w War-
szawie, bada , z up ywem jakiego okresu wygasaj  autorskie praw maj tkowe s u -
ce autorowi utworu muzycznego stworzonego jako ilustracja muzyczna do utworu 
kinematograÞ cznego. Przedstawienie stanowiska S du Najwy szego wymaga wska-
zania, e na gruncie ustawy o prawie autorskim z 1952 r. czas ochrony autorskich 
praw maj tkowych wynosz cy 25 lat doznawa  wyj tku in minus w odniesieniu do 
utworu kinematograÞ cznego, chronionego przez okres 10 lat63. W ocenie S du sa-
modzielny byt utworu muzycznego wykorzystanego do stworzenia dzie a cznego 
nie pozwala na traktowanie go wy cznie jako nieroz cznego jego elementu twór-
czego ca o ci. Wynika to z tre ci art. 11 § 2 ustawy o prawie autorskim z 1952 r. 
Zgodnie z tym przepisem, twórcy dzie  cznych maj  wspólne prawo do ca o ci, 
jednak e ka dy z nich zachowuje równocze nie odr bne prawa autorskie do swoje-
go dzie a. W konsekwencji w obrocie prawnym normowanym przepisami prawa au-
torskiego utwór muzyczny mo e by  traktowany jako element utworu kinematogra-
Þ cznego, który jest samodzielnym przedmiotem prawa autorskiego, ale z powodu 

59 A. Nordemann, (w:) W. Nordemann, T.W. Boddien, F.K. Fromm, Urheberrecht. Kommentar zum Urheberrechts-
gesetz, Verlagsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Stuttgart 2008, s. 1076–1077.

60 Ibidem, s. 1076–1078.
61 Por. Th. Dreier, (w:) Th. Dreier, G. Schulze, Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Kunstur-

hebergesetz. Kommentar, München 2006, s. 857.
62 III CZP 97/91, OSN 1992, nr 6, poz. 92.
63 J. B eszy ski, Czas ochrony maj tkowej muzyki w Þ lmie, (w:) Z zagadnie  wspó czesnego prawa cywilnego. 

Ksi ga po wi cona Tomaszowi Dybowskiemu, „Studia Iuridica” 1994, t. 21.
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swojej odr bno ci prawnej i zdolno ci do wyra ania si  poza Þ lmem mo e by  te  
traktowany niezale nie od dzie a, do którego ustalenia przyczyni  si . Dlatego te  
utwór muzyczny rozpowszechniany jako wk ad w dzie o Þ lmowe podlega ochro-
nie autorskoprawnej przez okres 10 lat ustanowiony dla utworu kinematograÞ czne-
go, a w sytuacji rozpowszechniania dzie a poza Þ lmem albo w innych warunkach – 
przez okres 25 lat, stosownie do art. 26 ustawy o prawie autorskim z 1952 r.64

5. Wnioski 

Wybór teoretycznego modelu prawa autorskiego wp ywa na sposób ukszta to-
wania tre ci prawa autorskiego. Zasadnicze ró nice pomi dzy uj ciem dualistycz-
nym a monistycznym prawa autorskiego mo na wskaza  w oparciu o kryteria od-
nosz ce si  do prawa podmiotowego przys uguj cego twórcy oraz dopuszczalno ci 
rozporz dzania prawem autorskim. Cech  charakterystyczn  modelu monistycz-
nego jest traktowanie prawa autorskiego jako jednego prawa podmiotowego przy-
s uguj cego twórcy, na które sk adaj  si  uprawnienia osobiste i maj tkowe w ro-
zumieniu sk adników tre ci tego prawa. Tworz  one nierozdzieln  ca o , czego 
konsekwencj  jest niemo no  przeniesienia prawa autorskiego. W uj ciu moni-
stycznym dopuszczalne jest jedynie udzielenie licencji, upowa nienie osoby trzeciej 
do wykonywania prawa autorskiego w zakresie uprawnie  o charakterze maj tko-
wym. Uprawnienia o charakterze osobistym nie mog  by  przedmiotem czynno ci 
o charakterze upowa niaj cym. Jedno  prawa autorskiego widoczna jest w zakre-
sie czynno ci mortis causa maj cych za przedmiot prawo autorskie. Uprawnienia 
o charakterze osobistym powstaj  jednocze nie z uprawnieniami o charakterze ma-
j tkowym, s  ograniczone w czasie, wraz z nimi wygasaj  i s  dziedziczne65.

W odró nieniu od uj cia monistycznego, dualistyczna konstrukcja ukszta to-
wania tre ci prawa autorskiego sprowadza si  do przyznania twórcy dwóch praw 
podmiotowych – autorskiego prawa maj tkowego i autorskiego prawa osobistego. 
Posiadaj  one odr bny byt prawny. Prawa maj tkowe s  prawami przenoszalnymi 
i ograniczonymi w czasie. Ustawodawca dopuszcza mo liwo  przyznania z mocy 
prawa autorskich praw maj tkowych podmiotowi innemu ni  twórca. Natomiast au-
torskie prawa osobiste s  prawami nieprzenoszalnymi i nieograniczonymi w czasie, 
ci le zwi zanymi z osobowo ci  twórcy. Cech  wspóln  obu wskazanych mode-

li prawa autorskiego jest okoliczno  przynale no ci autorskich praw (uprawnie ) 
o charakterze osobistym do twórcy. 

Ustawodawca w art. 36 pr. aut. ustanowi  siedemdziesi cioletni czas ochrony 
autorskich praw maj tkowych. Jest on liczony w latach pe nych nast puj cych po 

64 Por. M. Szaci ski, Glosa do uchwa y SN z 15 X 1991 r., III CZP 97/91, OSP 1992, nr 9, poz. 205.
65 M. Rehbinder, Urheberrecht, München 2008, s. 196.
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roku, w którym nast pi o zdarzenie, od którego rozpoczyna si  bieg terminów. Czas 
ochrony autorskich praw maj tkowych do utworu wspó autorskiego odpowiada spe-
cyÞ ce dzie a cz cego wk ady twórcze kilku osób. Z uwagi na fakt, e w procesie 
powstania utworu bierze udzia  kilku autorów wnosz cych wk ady twórcze, przy 
obliczaniu czasu ochrony autorskich praw maj tkowych nale y uwzgl dni  okres 
ycia wszystkich wspó twórców. Postulat ten znalaz  odzwierciedlenie w rozwi -

zaniach prawnych przyj tych w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. 

Zgodnie z generaln  zasad  czas ochrony autorskoprawnej jest liczony od daty 
mierci twórcy lub najpó niej zmar ego wspó autora. W przypadku dzie  audiowi-

zualnych jest liczony od mierci najpó niej zmar ej z wymienionych osób: 

a) g ównego re ysera, 

b) autora scenariusza, 

c) autora dialogów, 

d) kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Czas ochrony utworów anonimowych lub opublikowanych pod pseudonimem 
jest liczony od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozo-
stawia w tpliwo ci co do to samo ci autora lub je eli autor ujawni  swoj  to sa-
mo .

W przypadku utworu, do którego autorskie prawa maj tkowe przys uguj  z mo-
cy ustawy osobie innej ni  twórca, siedemdziesi cioletni czas ochrony autorskich 
praw maj tkowych liczy si  od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie zo-
sta  rozpowszechniony – od daty jego ustalenia.



THE DOCTRINE’S IDEAS CONCERNING 

THE JOINT AUTHORSHIP AND THE PROTECTION 

OF COPYRIGHT IN HISTORICAL REVIEW

SUMMARY

This article refers to a very important topic concerning the subject matter of co-
pyright protection and the duration of this protection form the historical point of 
view. At the beginning it is an analysis of two basic theories concerning copyright 
law system and its legal consequences in the Þ eld of Polish and German law. Then 
the authors consider the work as a subject matter of copyright, which is deÞ ned by 
legislator as all manifestation of creative activity of individual nature, established 
in any form, irrespective of its value, designation or manner of expression. Within 
this topic the necessary conditions to establish the author’s work are represented. In 

this article the Authors examine the duration of copyright protection in the histori-

cal conception. The author’s economic rights shall expire generally after the lapse of 

seventy years from the death of the author. But there are a lot of exceptions, for in-

stance in the case of joint works– from the death of the coauthor who has survived 

the others or in the case of an audio–visual work – from the death of the last of the 

following: the main director, the author of screenplay, author of dialogues, compos-

er of music written for the audio–visual work.
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CZAS TRWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNO CI 
W WIETLE KODEKSÓW KARNYCH POLSKI I ROSJI

1. Wprowadzenie

Pozbawienie wolno ci jest kar , w której czas odgrywa kluczow  rol . Okres 
pozostawania skazanego w izolacji stanowi bowiem dla niego podstawow  dolegli-
wo  zwi zan  z wykonywaniem tej kary. W niniejszym opracowaniu czas zosta  
przedstawiony w kontek cie okresu trwania kary pozbawienia wolno ci oznaczone-
go w kodeksie karnym (jako wysoko  ustawowego zagro enia), okresu odbywania 
kary (jako jej d ugo ci oznaczonej w wyroku s du), a tak e faktycznego okresu jej 
wykonywania.

Rozwa ania podj to w oparciu o rozwi zania dwóch obowi zuj cych kodek-
sów karnych – polskiego i rosyjskiego1. Wybór pa stw nie by  przypadkowy, gdy  
w obu, przez kilka dziesi cioleci, kara pozbawienia wolno ci by a istotnym instru-
mentem polityki karnej. A poniewa  ich kodeksy powsta y ju  w nowych warun-
kach spo eczno–gospodarczo–politycznych, nale a o ustali  wspó czesne regulacje 
dotycz ce czasu trwania tej kary. Analizy w tym zakresie pozwol  na ukazanie po-
dobie stw i ró nic wyst puj cych w omawianych rozwi zaniach prawnych.

2. Ustawowy wymiar kary oraz jego modyÞ kacje wed ug 
polskiego kodeksu karnego z 1997 r.

W obowi zuj cym polskim kodeksie karnym z 1997 r.2 ustawodawca zawar  
enumeratywny katalog kar, które stanowi  podstawowy element reakcji prawnokar-
nej wobec pope nienia przest pstwa. W oparciu o art. 32 kk. wyró ni  nale y pi  
odr bnych rodzajowo kar: grzywn , ograniczenie wolno ci, pozbawienie wolno ci, 

1 Rozwi zania dotycz ce polskiego kodeksu karnego opracowa a E. Zatyka, a rosyjskiego – K. Laskowska.
2 Kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
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25 lat pozbawienia wolno ci, do ywotnie pozbawienie wolno ci. Istot  trzech ostat-
nich rodzajów kar stanowi umieszczenie w izolacji penitencjarnej, czyli pozbawie-
nie skazanego wolno ci w okre lonym wymiarze czasowym. W a nie czas trwania 
kary stanowi formalne kryterium wyodr bnienia poszczególnych rodzajów pozba-
wienia wolno ci w wietle polskiego prawa karnego. Natomiast wspólne dla wszyst-
kich rodzajów kar polegaj cych na pozbawieniu wolno ci jest odbywanie ich w ta-
kich samych rodzajach i typach zak adów karnych, jak równie  w takich samych 
systemach wykonywania. Wszystkie rodzaje kar polegaj cych na pozbawieniu wol-
no ci wykonywane mog  by  w czterech rodzajach zak adów karnych (dla m odo-
cianych, dla odbywaj cych kar  po raz pierwszy, dla recydywistów penitencjarnych, 
dla odbywaj cych kar  aresztu wojskowego), w trzech typach zak adów karnych 
(zamkni tym, pó otwartym, otwartym), w trzech systemach (zwyk ym, programo-
wanego oddzia ywania, terapeutycznym). 

Wyodr bnienie a  trzech rodzajów kar polegaj cych na pozbawieniu sprawcy 
wolno ci w kk. z 1997 r. podyktowane by o konieczno ci  przemodelowania syste-
mu kar w taki sposób, aby skutecznie zabezpiecza y one spo ecze stwo przed naj-
gro niejszymi przest pcami, którym pod rz dami kk. z 1969 r. grozi a kara mierci. 
Eliminacyjn  funkcj  kary mierci realizuj  w obowi zuj cym porz dku prawnym 
kary: do ywotniego pozbawienia wolno ci oraz 25 lat pozbawienia wolno ci3. Ko-
lejno  kar, wed ug której zosta y one wymienione we wspomnianym przepisie 
art. 32 kk., poczynaj c od stwarzaj cej najmniejsz  dolegliwo  grzywny, a  do 
kary do ywotniego pozbawienia wolno ci jako kary o najwy szym stopniu dole-
gliwo ci, wyra a intencj  ustawodawcy wskazania preferencji przy wyborze kary 
podczas wyrokowania, wysuwaj c na plan pierwszy kary o charakterze nieizolacyj-
nym4. Preferencja ta znajduje potwierdzenie w tre ci art. 58 § 1 kk., zgodnie z któ-
rym, je eli ustawa przewiduje mo liwo  wyboru rodzaju kary, s d orzeka kar  po-
zbawienia wolno ci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy 
inna kara lub rodek karny nie mo e spe ni  celów kary, jak równie  w tre ci art. 58 
§ 3 kk.(instytucja zamiany rodzaju kary)5. Natomiast wed ug art. 59 kk., je eli prze-
st pstwo jest zagro one kar  pobawienia wolno ci nieprzekraczaj c  3 lat albo al-
ternatywnie grzywn , ograniczeniem wolno ci, pozbawieniem wolno ci i spo eczna 
szkodliwo  czynu nie jest znaczna, s d mo e odst pi  od wymierzenia kary, je e-
li orzeka równocze nie rodek karny, a cele kary zostan  przez ten rodek spe nio-

3 Uzasadnienie rz dowego projektu kodeksu karnego, (w:) Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, 
Warszawa 1997, s. 137

4 G.B. Szczygie , K. Laskowska, E.M. Guzik–Makaruk, Penalties in the Polish Criminal Code, (w:) Legal Sanctions, 
Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic, red. M. Pop awski, D. Sramkova, Brno–Bia-
ystok 2008, s. 257.

5 M. Melezini, A. Sakowicz, Kara pozbawienia wolno ci jako instrument polityki karnej (w:) X lat obowi zywania ko-
deksu karnego wykonawczego, red. S. Lelental, G.B. Szczygie , Bia ystok 2009, s. 77–78.
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ne. Regu  t  okre la si  jako zasad  ultima ratio krótkoterminowej kary pozbawie-
nia wolno ci6.

Pozbawienie wolno ci sprawcy przest pstwa jako kara tzw. terminowa trwa naj-
krócej miesi c, najd u ej 15 lat. Ten rodzaj kary wymierzany jest w miesi cach i la-
tach (art. 37 kk.). W przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary górna granica 
kary pozbawienia wolno ci nie ulega podwy szeniu, pozostaje ni  15 lat. Czas trwa-
nia kolejnego rodzaju kary pozbawienia wolno ci oznaczony jest w samej nazwie 
kary z art. 32 pkt 4 – wynosi 25 lat. Podobnie w przypadku trzeciego rodzaju po-
zbawienia wolno ci z art. 32 pkt 5 – do ywotniego pozbawienia wolno ci. W przy-
padku przewidzianego ustaw  obni enia górnej granicy ustawowego zagro enia 
kara wymierzona za przest pstwo zagro one kar  do ywotniego pozbawienia wol-
no ci nie mo e przekroczy  25 lat, a za czyn zagro ony kar  25 lat–15 lat pozba-
wienia wolno ci. Zgodnie z art. 54 § 2 kk. nie mo na zastosowa  kary do ywotnie-
go pozbawienia wolno ci wobec sprawcy, który w czasie pope nienia przest pstwa 
nie uko czy  18 lat. Oczywistym jest wi c, i  do ywotniego pozbawienia wolno ci 
nie mo na wymierzy  odpowiadaj cemu karnie nieletniemu. W tpliwo ci, zarów-
no w judykaturze, jak i w pi miennictwie, wzbudzi a natomiast kwestia mo liwo-
ci wymierzenia wobec nieletniego kary 25 lat pozbawienia wolno ci. Pod o e tych 

w tpliwo ci stanowi a przede wszystkim dyrektywa wychowawczego oddzia ywa-
nia kary wobec nieletnich i m odocianych, jak równie  fakt, i  wprawdzie regula-
cje obowi zuj cego kk. nie zawieraj  wyra nego zakazu stosowania tego rodzaju 
kary poni ej pewnej granicy wieku sprawcy, jednak e w art. 10 § 3 kk. ustawodaw-
ca zastrzeg , i  kara wymierzana nieletniemu nie mo e przekroczy  dwóch trze-
cich górnej granicy ustawowego zagro enia przewidzianego za przypisane spraw-
cy przest pstwo7. Zarówno judykatura, jak i cz  doktryny stan y na stanowisku 
dopuszczaj cym mo liwo  wymierzenia kary 25 lat pozbawienia wolno ci wobec 
sprawcy, który w czasie pope nienia czynu nie osi gn  17 lat8.

W uzasadnieniu do kk. z 1997 r. podkre lono, i  kara do ywotniego pozbawie-
nia wolno ci powinna by  stosowana wyj tkowo, je eli zachodz  szczególnie obci -
aj ce okoliczno ci9. Wyj tkowy charakter, zwi zany z funkcj  eliminacyjn , przy-

daje si  równie  karze 25 lat pozbawienia wolno ci. W orzecznictwie podkre lono, 
i  kara 25 lat pozbawienia wolno ci powinna by  stosowana w wypadkach najci -
szych zbrodni, gdy nawet kara 15 lat pozbawienia wolno ci nie by aby odpowiednia 
do wysokiego stopnia spo ecznej szkodliwo ci czynu oraz wysokiego stopnia winy 

6 Uzasadnienie…, s. 141–142.

7 J. Lachowski, Zasady wymierzania kar 25 lat oraz do ywotniego pozbawienia wolno ci wed ug kk. z 1997 r., (w:) 

Kary d ugoterminowe. Polityka karna. Wykonywanie. Warunkowe zwolnienia, red. T. Gardocka, Warszawa 2006, 

s. 44 i n.

8 Wyrok SN z dnia 22 wrze nia 1999 r., OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 73; J. Wojciechowski, Czy nieletniego mo -

na skaza  na 25 lat pozbawienia wolno ci, „Rzeczpospolita” z 15 stycznia 1998.

9 Uzasadnienie…, s. 142.



117

Czas trwania kary pozbawienia wolno ci w wietle kodeksów karnych Polski i Rosji

sprawcy, jak i braku okoliczno ci agodz cych, a zarazem nie by aby wystarczaj ca 
dla realizacji wszystkich celów kary10.

Rodzaj oraz wysoko  kary gro cej za pope nienie przest pstwa zosta y ozna-
czone w postaci sankcji umieszczonych w cz ci szczególnej kk. przy poszczegól-
nych typach czynów zabronionych. S dowy wymiar kary orzekanej wobec spraw-
cy przest pstwa w oparciu o przepisy kodeksu karnego kszta tuj  nie tylko sankcje 
zawarte w przepisach jego cz ci szczególnej, ale tak e regulacje cz ci ogólnej za-
wieraj cej zasady i dyrektywy wymiaru kary, okoliczno ci uwzgl dniane przy wy-
miarze kary oraz instytucje modyÞ kuj ce wymiar kary. Powoduj  one podwy -
szenie (obostrzenie) lub obni enie (z agodzenie) granic limituj cych wymiar kary, 
w tym kary pozbawienia wolno ci. W wyniku ich zastosowania otrzymujemy osta-
teczn  posta  karnych reperkusji pope nienia czynu zabronionego, czyli kar  orze-
czon  wobec konkretnego sprawcy za pope nienie konkretnego przest pstwa lub 
przest pstw. Natomiast faktyczny czas trwania ka dego rodzaju kary pozbawie-
nia wolno ci kszta tuje si  ju  na etapie wykonywania kary, przede wszystkim po-
przez zastosowanie rodka probacyjnego w postaci przedterminowego warunkowe-
go zwolnienia.

Przechodz c do modyÞ kacji wymiaru kary pozbawienia wolno ci w polskim 
kk. z 1997 r., nale y wskaza , i  obostrzenie ustawowego wymiaru ka dego rodza-
ju kary, a wi c równie  kary pozbawienia wolno ci, wyst puje w polskim kodek-
sie karnym w kilku przypadkach, w zró nicowanej postaci. Trzeba te  podkre li , 
i  tzw. terminowa kara pozbawienia wolno ci nadzwyczajnie obostrzona nie mo e 
przekracza  15 lat (art. 38 § 2 kk.).

Przes anki obostrzenia wymiaru kary maj ce w praktyce szerokie zastosowanie 
stanowi  recydywa specjalna zwyk a oraz multirecydywa (art. 64 kk.). Konsekwen-
cj  obostrzenia przy recydywie specjalnej zwyk ej, która kszta tuje czas trwania 
kary pozbawienia wolno ci, jest mo liwo  orzeczenia przez s d kary przewidzianej 
za przypisane sprawcy przest pstwo w wysoko ci do górnej granicy ustawowego 
zagro enia zwi kszonego o po ow , za wyj tkiem zbrodni (art. 64 § 1 i 3 kk.). Na-
tomiast wobec multirecydywisty s d wymierza kar  pozbawienia wolno ci za dane 
przest pstwo w wysoko ci powy ej dolnej granicy ustawowego zagro enia, a mo-
e j  wymierzy  do górnej granicy ustawowego zagro enia zwi kszonego o po ow , 

za wyj tkiem zbrodni (art. 64 § 2 i 3 kk.). S d nie mo e te  w razie zaistnienia re-
cydywy specjalnej zwyk ej b d  multirecydywy si gn  po instytucj  zamiany ro-
dzaju kary (art. 58 § 4 kk.). Obostrzenie na etapie wykonywania kary polega na tym, 
i  z dobrodziejstwa probacji w postaci przedterminowego warunkowego zwolnienia 
skazany w warunkach art. 64 § 1 kk. mo e skorzysta  dopiero po odbyciu 2/3 kary, 

10 Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19.05.2009, II AKa 79/09, KZS 2009, nr 6, poz. 68, por. wyrok 
S du Apelacyjnego w Krakowiez dnia 06.10.2004, II AKa 166/04, KZS 2004, nr 11, poz. 11.
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jednak e nie wcze niej ni  po roku (art. 78 § 2 kk.), a skazany w warunkach multi-
recydywy po odbyciu 3/4 kary, ale nie wcze niej ni  po roku. Obostrzenia wymia-
ru kary przewidziane do stosowania wobec multirecydywisty stosuje si  równie  
wobec sprawcy, który z pope nienia przest pstwa uczyni  sobie sta e ród o docho-
du, sprawcy, który pope ni  przest pstwo, dzia aj c w zorganizowanej grupie albo 
zwi zku maj cych na celu pope nienie przest pstwa, jak równie  wobec sprawcy, 
który pope ni  przest pstwo o charakterze terrorystycznym (art. 65 kk.).

Odmiennie granice obostrzenia wymiaru kary ustawodawca oznaczy  w przy-
padku pope nienia przez sprawc  wyst pku o charakterze chuliga skim (art. 57a 
kk.). S d wymierza w takim wypadku kar  przewidzian  za przypisane sprawcy 
przest pstwo w wysoko ci nie ni szej od dolnej granicy ustawowego zagro enia 
zwi kszonego o po ow .

Kolejn  przes ank  zaostrzenia wymiaru kary, umieszczon  w cz ci szczegól-
nej kk., stanowi pope nienie przest pstwa z art. 173, 174 lub 177 kk. w stanie nie-
trze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego lub zbiegni cie z miejsca zdarze-
nia11. Zgodnie z art. 178 kk. w takich okoliczno ciach wymierza si  sprawcy kar  
pozbawienia wolno ci przewidzian  za przypisane sprawcy przest pstwo w wyso-
ko ci od dolnej granicy ustawowego zagro enia zwi kszonego o po ow  do górnej 
granicy tego zagro enia zwi kszonego o po ow .

Szczególnym rodzajem modyÞ kacji wymiaru kary pozbawienia wolno ci s  re-
gu y okre laj ce zasady wymiaru kary cznej, wymierzanej w przypadku realnego 
zbiegu przest pstw, tj. w takiej sytuacji, gdy sprawca pope nia dwa lub wi cej prze-
st pstw w okre lonym czasie (przed zapadni ciem pierwszego z wyroków, chocia -
by nieprawomocnego, za którekolwiek z tych przest pstw), a za przest pstwa te wy-
mierzono kary tego samego rodzaju, albo inne podlegaj ce czeniu (art. 85 kk.). Na 
zasadzie wyj tku ustawodawca przewidzia  po czenie kar ró nego rodzaju: kary 
pozbawienia wolno ci i kary ograniczenia wolno ci, poprzez zamian  ograniczenia 
wolno ci na pozbawienia wolno ci, przyjmuj c, e miesi c ograniczenia wolno ci 
równa si  15 dniom pozbawienia wolno ci. Doln  granic  kary cznej stanowi naj-
wy sza z kar wymierzonych za poszczególne przest pstwa, a granic  górn  suma 
tych kar, przy czym kara czna pozbawienia wolno ci nie mo e przekracza  15 lat. 
Jednak e, kiedy suma orzeczonych kar pozbawienia wolno ci wynosi 25 lat albo 
wi cej, a chocia by jedna z podlegaj cych czeniu kar wynosi nie mniej ni  10 lat, 
s d mo e orzec kar  czn  25 lat pozbawienia wolno ci (art. 86 § 1 kk.).

W wietle pogl dów doktryny uznano za odmian  realnego zbiegu przest pstw 
instytucj  okre lon  w art. 91 kk., tzw. ci g przest pstw. Polega on na pope nieniu 

11 W art. 173 kk. ustawodawca zawar  znamiona sprowadzenia katastrofy w ruchu l dowym, wodnym lub powietrz-
nym, w art. 174 sprowadzenia bezpo redniego niebezpiecze stwa takiej katastrofy, a w art. 177 znamiona wy-
padku drogowego.
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przez sprawc  w podobny sposób, w krótkich odst pach czasu, dwóch lub wi cej 
przest pstw, zanim zapad  pierwszy wyrok, chocia by nieprawomocny, co do które-
gokolwiek z tych przest pstw. Pope nienie przest pstw w warunkach ci gu skutku-
je orzeczeniem jednej kary na podstawie przepisu, którego znamiona ka de z tych 
przest pstw wyczerpuje, w wysoko ci do górnej granicy ustawowego zagro enia 
zwi kszonego o po ow . Fakt, i  kary za przest pstwa nale ce do ci gu lub prze-
st pstwa pozostaj ce w zbiegu realnym zosta y w ca o ci lub w cz ci wykonane, 
nie stoi na przeszkodzie wydaniu wyroku cznego (art. 92 kk.).

ModyÞ kacj  wymiary kary, której zastosowanie wp ywa na skrócenie czasu 
trwania kary pozbawienia wolno ci w stosunku do granic oznaczonych w sankcji 
przepisu cz ci szczególnej kk., jest instytucja nadzwyczajnego z agodzenia kary. 
Ustawodawca przewidzia  szereg przes anek jej zastosowania obligatoryjnego b d  
fakultatywnego. Wed ug oznaczonych w art. 60 § 6 i 7 kk. zasad nadzwyczajnego 
z agodzenia kary s d mo e wymierzy  kar  poni ej ustawowego zagro enia albo 
kar  agodniejszego rodzaju. Je eli pope niony przez sprawc  czyn stanowi  zbrod-
ni  to z agodzenie polega na wymierzeniu kary pozbawienia wolno ci nie ni szej 
od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagro enia. W przypadku, gdy czyn 
sprawcy realizowa  znamiona wyst pku, zagro onego kar  pozbawienia wolno ci 
nie ni sz  od roku, s d agodz c kar , wymierza grzywn , kar  ograniczenia wolno-
ci lub kar  pozbawienia wolno ci, a gdy wyst pek by  zagro ony kar  pozbawienia 

wolno ci ni sz  od roku, to s d wymierza grzywn  lub kar  ograniczenia wolno ci. 
Nadzwyczajne z agodzenie kary w przypadku czynu zagro onego kar  pozbawienia 
wolno ci mo e zatem prowadzi  do sytuacji, w której ten rodzaj kary nie zostanie 
orzeczony. Podobny skutek wywiera zastosowanie instytucji zamiany rodzaju kary 
przewidzianej w art. 58 § 3 kk.

Istotn  z punktu widzenia interesów skazanego regu  ustawodawca zawar  
w art. 63 kk., zgodnie z którym na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolno ci 
zalicza si  okres rzeczywistego pozbawienia wolno ci w sprawie (okres zatrzyma-
nia, tymczasowego aresztowania, obserwacji w zak adzie psychiatrycznym). Regu a 
ta zapobiega sytuacji, w której faktyczny czas pobytu w izolacji penitencjarnej by -
by d u szy od orzeczonego w wyroku. Okres wykonywania kary pozbawienia wol-
no ci mo e by  natomiast skrócony w stosunku do orzeczonego poprzez zastosowa-
nie przedterminowego warunkowego zwolnienia z reszty kary. Ogólna zasad  jest 
mo liwo  u ycia tego rodka probacyjnego po odbyciu co najmniej po owy kary, 
jednak nie wcze niej ni  po 6 miesi cach (art. 78 § 1 kk.). Surowsze warunki, jak 
ju  wspomniano, dotycz  multirecydywisty oraz sprawców wymienionych w art. 
65 kk. Niezale nie od u amka odbytej kary przedterminowe warunkowe zwolnienie 
mo e nast pi  po 15 latach wykonywania kary. Skazany na kar  25 lat pozbawie-
nia wolno ci mo e skorzysta  z dobrodziejstwa tej instytucji po odbyciu 15 lat kary, 
a skazany na kar  do ywotniego pozbawienia wolno ci po odbyciu 25 lat kary. 
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3. Ustawowy wymiar kary pozbawienia wolno ci oraz jego 
modyÞ kacje w wietle rosyjskiego kodeksu karnego z 1996 r.

W kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej (kk. FR) z 1996 r.12 ustawodawca prze-
widzia  katalog kar, który tworz : grzywna, pozbawienie prawa zajmowania okre lo-
nych stanowisk lub wykonywania okre lonej dzia alno ci, pozbawienie specjalnego, 
wojskowego lub honorowego tytu u i nagród pa stwowych, prace obowi zkowe, 
prace poprawcze, ograniczenie zasad odbywania s u by wojskowej, ograniczenie 
wolno ci, areszt, umieszczenie w kompanii karnej, pozbawienie wolno ci na czas 
oznaczony, do ywotnie pozbawienie wolno ci, kara mierci. Taki uk ad kar (od naj-
agodniejszej do najsurowszej) stanowi realizacj  zapisu z art. 60 kk. FR umo li-

wiaj cego stosowanie kary surowszej tylko wtedy, gdy agodniejsza nie pozwala na 
osi gni cie celów kary. Zatem taka kolejno  stanowi wskazanie kar priorytetowych 
w procesie orzekania. 

Jak wynika z rosyjskiego kodeksu, kara pozbawienia wolno ci wyst puje 
w dwóch postaciach: kara pozbawienia wolno ci na czas oznaczony i do ywotnie 
pozbawienie wolno ci. Prawo karne nie przewiduje odr bnej kary 25 lat pozbawie-
nia wolno ci. Jak wynika z art. 59 ust. 3 kk. FR, kara pozbawienia wolno ci w ci le 
okre lonym ustawowo wymiarze lat 25 mo e by  orzeczona tylko w drodze u aska-
wienia, poprzez zamian  kary mierci na kar  pozbawienia wolno ci w takim w a -
nie wymiarze13.

Kara pozbawienia wolno ci na czas oznaczony, zgodnie z art. 56 ust. 1 kk. FR, 
polega na odizolowaniu skazanego od spo ecze stwa w kolonii, w kolonii wycho-
wawczej, placówce leczniczo–poprawczej, w kolonii poprawczej o ogólnym, suro-
wym lub szczególnym rygorze lub w wi zieniu. S d w wyroku okre la miejsce od-
bywania kary przez skazanego. Jego izolacja od spo ecze stwa jest przymusowa, 
wykonywana w odpowiednich jednostkach penitencjarnych w okre lonym trybie na 
podstawie wyroku s du. Kara ta jest przewidziana wobec sprawców przest pstw 
o du ym spo ecznym niebezpiecze stwie i których poprawa nie jest mo liwa bez 
izolacji14.

W wietle art. 56 ust. 2 okres jej wynosi od 2 miesi cy do 20 lat. Nale y w tym 
miejscu przypomnie , e w czasie uchwalania obecnego kodeksu dolna granica tej 
kary wynosi a 6 miesi cy, a obni eniu uleg a w 2003 r. Rosyjscy prawnicy zazna-
czaj  przy tym, e dolna granica kary mo e by  jeszcze ni sza w wypadku orzecze-

12 Ugo ownyj kodeks Rossijskoj Federaciji. Federalnyj zakon ot 13 ijunia 1996 goda, Nr 63–FZ, Sobranije Zakono-
datielstwa 1996, nr 25, st. 2954 (z pózn.zm.).

13 Kara mierci mo e zosta  równie  w drodze u askawienia zamieniona na kar  do ywotniego pozbawienia wol-
no ci.

14 M.P. urawliow, (w:) Ugo ownoje prawo. Obszczaja i osobiennaja czasti, red. M.P. urawliow, S.I. Nikulin, Mos-
kwa 2007, s. 211.
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nia kary za przest pstwo pope nione za granicami Rosji, je li prawo obowi zuj -
ce w miejscu pope nienia przest pstwa przewiduje jako maksymalny wymiar kary 
kar  poni ej 2 miesi cy15. Pozbawienie wolno ci okre la si  w latach i miesi cach. 
W rozwa aniach trzeba te  podkre li , e czas pozbawienia wolno ci zwi zany jest 
z ci arem gatunkowym pope nionego przest pstwa. Z art. 15 ust. 2–5 kk. FR nale-
y wnioskowa , e za dokonanie przest pstwa o niewielkiej ci ko ci16 okres kary 

pozbawienia wolno ci nie mo e przekracza  2 lat, przest pstwa redniej ci ko ci17 
– 5 lat, ci kiego18 – 10 lat, a szczególnie ci kiego19– 20 lat. Czas pozbawienia 
wolno ci za poszczególne przest pstwa okre lany jest w cz ci szczególnej kodek-
su karnego.

Kar  do ywotniego pozbawienia wolno ci, w my l art. 57 ust. 1 kk. FR, orze-
ka si  za pope nienie szczególnie ci kich przest pstw, stanowi cych zamach na y-
cie, a tak e za pope nienie szczególnie ci kich przest pstw przeciwko bezpiecze -
stwu spo ecznemu. Z analizy kodeksu karnego wynika, e przest pstwa te stanowi : 
zabójstwo kwaliÞ kowane (art. 105 ust. 2), akt terrorystyczny szczególnie kwaliÞ -
kowany (art. 205 ust. 3), zamach na ycie dzia acza pa stwowego lub spo eczne-
go (art. 277), zamach na ycie jednostki uczestnicz cej w wymiarze sprawiedliwo-
ci (art. 295), zamach na ycie pracownika organu cigania (art. 317), ludobójstwo 

(art. 357). W wietle art. 57 ust. 2 kara ta nie jest orzekana wobec kobiet, a tak-
e osób pope niaj cych przest pstwa w wieku do 18 lat i wobec m czyzn, którzy 

w czasie wydawania wyroku przez s d osi gn li wiek 65 lat. Zatem zarówno wiek, 
jak i p e  w okre lonych warunkach stanowi  okoliczno ci wy czaj ce mo liwo  
stosowania tej kary. Nale y te  zaznaczy , e skazani na t  kar  odbywaj  j  w wa-
runkach surowszych ni  skazani na terminow  kar  pozbawienia wolno ci. 

Przedstawione powy ej granice ustawowego wymiaru kary pozbawienia wol-
no ci przewidziane w rosyjskim kodeksie karnym w praktyce ulegaj  modyÞ kacji. 
Nast puje to po uwzgl dnieniu przez s d w konkretnym przypadku okoliczno ci, 
zarówno agodz cych, jak i obci aj cych, a tak e, w szczególno ci, przy karaniu 
nieletnich, odpowiedzialno ci za przest pstwa nieuko czone, przest pstwa pope -
nione we wspó udziale. Nale y zaznaczy , e do analizy wybrano tylko niektóre 
instytucje modyÞ kuj ce wymiar kary, w szczególno ci te, które wp ywaj  na czas 
trwania kary pozbawienia wolno ci okre lony w ramach s dowego wymiaru kary.

15 A.I. Rarog, (w:) Kommentarij k ugo ownomu kodeksu Rossijskoj Federacji, red. A.I. Rarog, Moskwa 2009, 
s. 104.

16 Zgodnie z art. 15 pkt 2 kk. FR za przest pstwo niewielkiej ci ko ci uznaje si  zachowania umy lne i nieostro -
ne, zagro one kar  nieprzekraczaj c  2 lat pozbawienia wolno ci.

17 Zgodnie z art. 15 pkt 3 kk. FR za przest pstwo redniej ci ko ci uznaje si  zachowania umy lne, zagro one 
kar  nieprzekraczaj c  5 lat pozbawienia wolno ci i zachowania nieostro ne zagro one kar  przekraczaj c  
2 lata pozbawienia wolno ci. 

18 Zgodnie z art. 15 pkt 4 kk. FR za ci kie przest pstwo uznaje si  zachowania umy lne, zagro one kar  nieprze-
kraczaj c  10 lat pozbawienia wolno ci.

19 W wietle art. 15 pkt 5 kk. FR za szczególnie ci kie przest pstwa uznane s  zachowania umy lne, za pope nie-
nie których kk. FR przewiduje kar  pozbawienia wolno ci na okres powy ej lat 10 lub kar  surowsz .
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Nadzwyczajne zaostrzenie kary (art. 69–71 kk. FR)20 polega na wymierzeniu 
kary surowszej ni  przewidziana za pope nienie przest pstwa w konkretnym prze-
pisie cz ci szczególnej kodeksu karnego. W rosyjskim prawie ma ono zastosowa-
nie w przypadku zbiegu przest pstw (art. 69 kk. FR) i zbiegu wyroków (art. 70 kk. 
FR). W wietle art. 69 ust. 1 kk. FR w przypadku zbiegu przest pstw kara wymie-
rzana jest oddzielnie za ka de z pope nionych przest pstw. Jest to przejaw zasady 
indywidualizacji kary21. Kodeks przewiduje, e je eli wszystkie przest pstwa po-
pe nione w zbiegu maj  niewielki i redni ci ar gatunkowy, to ostatecznie kara 

czna wymierzana jest na zasadzie absorpcji (kara surowsza poch ania kar  agod-
niejsz ) lub poprzez cz ciowe lub ca kowite zsumowanie wymierzonych kar. Przy 
tym kara czna nie mo e przekracza  o wi cej ni  o po ow  górnej granicy sankcji 
przewidzianej za najci sze z pope nionych przest pstw (art. 68 ust. 2 kk. FR). Za-
tem mo na wnioskowa , e zaostrzona kara pozbawienia wolno ci za przest pstwa 
o niewielkiej ci ko ci nie mo e by  wy sza ni  3 lata, a za przest pstwa o redniej 
ci ko ci – nie wy sza ni  7 i pó  roku pozbawienia wolno ci. 

W prostszy sposób wymierzana jest kara czna przy zbiegu ci kich lub szcze-
gólnie ci kich przest pstw. Wówczas, na podstawie art. 69 ust. 3 kk. FR, nast puje 
to poprzez cz ciowe lub ca kowite zsumowanie wymierzonych kar, przy czym kara 

czna w postaci pozbawienia wolno ci nie mo e przekracza  o wi cej ni  o po ow  
górnej granicy sankcji przewidzianej za najci sze z pope nionych przest pstw. Za-
tem mo na wnioskowa , e zaostrzona kara pozbawienia wolno ci za przest pstwa 
ci kie nie mo e by  wy sza ni  15 lat, a za przest pstwa szczególnie ci kie – nie 
wy sza ni  30 lat pozbawienia wolno ci. Trzeba zauwa y , e to ostatnie rozwi za-
nie jest bardzo restrykcyjne.

Te same zasady wymiaru zaostrzonej kary, co wynika z art. 69 ust. 5 kk. FR, 
obowi zuj  w sytuacji, gdy po wydaniu przez s d wyroku oka e si , e skazany jest 
sprawc  jeszcze innego przest pstwa, pope nionego przed jego wydaniem. Wów-
czas do kary cznej zaliczana jest kara odbyta na podstawie pierwszego wyroku 
s du.

W przypadku zbiegu wyroków wymierzanie kary na podstawie wyroku czne-
go odbywa si  w sposób nast puj cy: 

w przypadku wymierzania kary na podstawie wyroku cznego, do kary wy-
mierzonej na podstawie ostatniego wyroku s du, cz ciowo lub w pe ni do-

cza si  nieodbyt  cz  kary wymierzon  na podstawie poprzedniego wy-
roku s du (art. 70 ust. 1 kk. FR).

20 Przes anki „zwyk ego” zaostrzenia kary (tzw. okoliczno ci obci aj ce) nie b d  przedmiotem tego opracowa-
nia.

21 N.I. Wietrow, (w:) Ugo ownoje prawo. Czast’ obszczaja. Czast’ osobiennaja, red. N.I. Wietrow, J.I. Liapunow, 

Moskwa 2007, s. 233.

–
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kara ostateczna na podstawie wyroku cznego w postaci pozbawienia wol-
no ci nie mo e przekracza  trzydziestu lat (art. 70 ust. 3 kk. FR). 

kara ostateczna na podstawie wyroku cznego powinna by  wy sza, zarów-
no od kary za ponownie pope nione przest pstwo, jak i od nieodbytej cz ci 
kary na podstawie poprzedniego wyroku s du (art. 70 ust. 4 kk. FR).

Tryb okre lania wymiaru kary cznej reguluje art. 71 kk. FR. Wynika z nie-
go, e w przypadku cz ciowej lub ca kowitej kary cznej, dotycz cej zbiegu prze-
st pstw na podstawie wyroku cznego, jednemu dniu pozbawienia wolno ci od-
powiada: jeden dzie  aresztu lub pobytu w karnej jednostce wojskowej; dwa dni 
ograniczenia wolno ci; trzy dni prac resocjalizacyjnych lub ograniczenia dotycz ce-
go s u by wojskowej; osiem godzin obowi zkowych robót (art. 71 ust. 1 kk. FR). 

Reasumuj c, katalog okoliczno ci nadzwyczajnego zaostrzenia kary nie jest d u-
gi, jednak e górne granice wymiaru kar orzeczonych w wyniku zastosowania tej in-
stytucji s  bardzo surowe. Mo na doda , e najwy sze na tle obowi zuj cych dot d 
w ZSRR i Rosji kodeksów karnych. Jak uwa a L.W. Inogamowa–Hegaj, tak suro-
we podej cie ustawodawcy wynika z przekonania o tym, e „mnogo  przest pstw 
wiadczy o podwy szonym spo ecznym niebezpiecze stwie ze strony skazanego, 

co powoduje konieczno  zastosowania surowszych rodków oddzia ywania22.”

Nadzwyczajne z agodzenie kary (art. 64 kk. FR)23 polega na wymierzeniu kary 
agodniejszej ni  przewidziana za pope nienie przest pstwa w konkretnym przepi-

sie cz ci szczególnej kodeksu karnego. W wietle art. 64 ust. 1 kk. FR ma ono za-
stosowanie w przypadku zaistnienia wyj tkowych okoliczno ci. S  one zwi zane 
z celami i motywami przest pstwa, rol  sprawcy, jego zachowaniem w czasie lub 
po dokonaniu przest pstwa i innymi okoliczno ciami, w sposób istotny zmniejsza-
j cymi stopie  spo ecznego niebezpiecze stwa przest pstwa, jak równie  w przy-
padku aktywnego wspó dzia ania uczestnika grupowego przest pstwa w ujawnieniu 
tego przest pstwa. Wówczas kara mo e zosta  wymierzona poni ej dolnej granicy 
ustawowego jej wymiaru przewidzianego w odpowiednim artykule cz ci szczegól-
nej kodeksu lub s d mo e wymierzy  agodniejszy rodzaj kary ani eli przewidziany 
w danym artykule, czy te  nie zastosowa  kary dodatkowej przewidzianej obliga-
toryjnie. Jak podaje L.W. Inogamowa–Hegaj, wymienione okoliczno ci maj  cha-
rakter ocenny24, a orzeczenie przez s d kary w ni szym wymiarze ni  przewidziana 

22 L.W. Inogamowa–Hegaj, (w:) Rossijskoje ugo ownoje prawo. Obszczaja czast’, T.I, red. L.W. Inogamowa–Hegaj, 

W.S. Komissarow, A.I. Rarog, Moskwa 2006, s. 403. 

23 Przes anki „zwyk ego” z agodzenia kary (tzw. okoliczno ci agodz ce) nie b d  przedmiotem tego opracowania.

24 L.W. Inogamowa–Hegaj, op. cit., s. 395.

–

–
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w przepisie wymaga umotywowania25. Instytucja ta jest przejawem zasady humani-
zmu rosyjskiego prawa karnego26. 

W omawianym kodeksie nadzwyczajne z agodzenie kary mo e te  nast pi  na 
podstawie art. 65 przewiduj cego zastosowanie prawa aski w wyroku przez awni-
ków zasiadaj cych w sk adzie s du. W zwi zku z tym wymiar kary wobec skaza-
nego zas uguj cego na ask  nie mo e przekracza  dwóch trzecich górnej granicy 
kary pozbawienia wolno ci przewidzianej za pope nione przest pstwo. Nie dotyczy 
to kary do ywotniego pozbawienia wolno ci, gdy  kara ta wymierzana jest w gra-
nicach przewidzianej sankcji. Reasumuj c, instytucja nadzwyczajnego z agodzenia 
kary jest prawem s du, na zastosowanie której wp ywa przede wszystkim pob a li-
wa ocena s du dotycz ca okoliczno ci czynu i osoby sprawcy.

Nale y zauwa y , e wp yw na d ugo  okresu faktycznego odbywania kary 
pozbawienia wolno ci maj  instytucje probacyjne. W rosyjskim kodeksie karnym 
zwi zane s  one z warunkowym skazaniem i warunkowym zwolnieniem (art. 73–
74 i 79 kk. FR). W art. 73 uregulowane zosta o skazanie warunkowe, czyli z za-
wieszeniem wykonania kary, maj ce zastosowanie w sytuacji, gdy s d, wymierza-
j c kar  pozbawienia wolno ci na okres do lat o miu, uzna, e istnieje mo liwo  
resocjalizacji skazanego bez realnego odbywania kary (art. 73 ust.1 kk. FR). W ta-
kiej sytuacji s d bierze pod uwag  charakter i stopie  spo ecznego niebezpiecze -
stwa pope nionego przest pstwa, osobowo  sprawcy, w tym okoliczno ci agodz -
ce i obci aj ce (art. 73 ust.2 kk. FR). W zwi zku z tym ustala okres próby, który 
w przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolno ci na okres do jednego roku po-
winien by  nie krótszy ni  sze  miesi cy i nie d u szy ni  trzy lata, a w przypadku 
wymierzenia kary pozbawienia wolno ci na okres powy ej jednego roku – nie krót-
szy ni  sze  miesi cy i nie d u szy ni  pi  lat (art. 73 ust.3 kk. FR). 

Stosuj c t  instytucj , s d nak ada na skazanego, bior c pod uwag  jego wiek, 
zdolno  do pracy i stan zdrowia, okre lone obowi zki: nie mo e on zmieni  sta ego 
miejsca zamieszkania, miejsca pracy, nauki bez zawiadomienia wyspecjalizowane-
go organu pa stwowego, realizuj cego nadzór nad sprawowaniem osoby warunko-
wo skazanej, nie mo e on przebywa  w okre lonych miejscach, musi podda  si  le-
czeniu alkoholizmu, narkomanii, toksykomanii lub choroby wenerycznej, powinien 
pracowa  lub kontynuowa  nauk . S d mo e te  na o y  i inne obowi zki, przy-
czyniaj ce si  do resocjalizacji skazanego (art. 73 ust.5 kk. FR). Nadzór nad nim 
sprawuje uprawniony do tego organ pa stwowy, a w stosunku do o nierzy – do-
wództwo jednostek i instytucji wojskowych (art. 73 ust.6 kk. FR). W ci gu okresu 
próbnego s d, na podstawie wniosku organu nadzoruj cego, mo e uchyli  ustalone 

25 M.P. urawliow, (w:) Ugo ownoje prawo. Obszczaja i osobaja czast’, red. M.P. urawliow, S.I. Nikulin, Moskwa 
2009, s. 205.

26 J.M. urawliowa, M.P. urawliow, (w:) Ugo ownoje prawo. Obszczaja i Osobiennaja czasti, red. A.W. Brilliantow, 
L.D. Gauchman, Moskwa 2007, s. 225. 
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wcze niej dla osoby warunkowo skazanej obowi zki w ca o ci lub cz ciowo albo 
je uzupe ni  (art. 73 ust.7 kk. FR). 

Czas odgrywa te  istotn  rol  przy uchylaniu skazania warunkowego lub prze-
d u enia okresu próbnego. Kwestie te reguluje art. 74 kk. FR. Wynika z niego, e:

skazanie warunkowe mo e by  uchylone po up ywie nie mniej ni  po o-
wy okresu próbnego, je eli przed up ywem okresu próbnego osoba skaza-
na warunkowo udowodni a swoj  resocjalizacj . Wówczas s d na podstawie 
wniosku organu nadzoruj cego mo e podj  decyzj  o uchyleniu skazania 
warunkowego i o zatarciu karalno ci osoby skazanej (art. 74 ust.1 kk. FR); 

okres próby mo e zosta  przed u ony, lecz na okres nie d u szy ni  jeden 
rok, je eli osoba skazana warunkowo uchyli a si  od wykonywania na o-
onych na ni  przez s d obowi zków lub zak óci a porz dek publiczny, za 

co by a poci gni ta do odpowiedzialno ci administracyjnej. S d przed u a 
okres próby na wniosek organu, nadzoruj cego sprawowanie osoby warun-
kowo skazanej (art. 74 ust.2 kk. FR); 

s d mo e podj  decyzj  o uchyleniu skazania warunkowego i wykonaniu 
kary orzeczonej wyrokiem, je eli osoba skazana warunkowo w ci gu okre-
su próbnego systematycznie zak óca a porz dek publiczny, za co by a po-
ci gni ta do odpowiedzialno ci administracyjnej, systematycznie nie wyko-
nywa a na o onych na ni  przez s d obowi zków lub ukrywa a si  przed 
organem nadzoruj cym. Mo e dokona  tego s d na wniosek organu nadzo-
ruj cego sprawowanie osoby warunkowo skazanej (art. 74 ust.3 kk. FR); 

o uchyleniu b d  zachowaniu skazania warunkowego decyduje s d w przy-
padku pope nienia przez osob  skazan  warunkowo w ci gu okresu próbne-
go nieumy lnego lub umy lnego przest pstwa o niewielkim ci arze gatun-
kowym (art. 74 ust.4 kk. FR); 

s d uchyla skazanie warunkowe i wymierza sprawcy kar  wed ug przepisów 
przewidzianych w artykule 70 kk. FR. w przypadku pope nienia przez oso-
b  skazan  warunkowo w ci gu okresu próbnego umy lnego przest pstwa 
o rednim ci arze gatunkowym, umy lnego ci kiego lub szczególnie ci -
kiego przest pstwa (art. 74 ust.5 kk. FR). 

Czas odbywania kary pozbawienia wolno ci de facto redukuje instytucja warun-
kowego przedterminowego zwolnienia zawarta w art. 79 kk. FR. Jej przes ank  me-
rytoryczn  stanowi przekonanie s du, e skazany nie potrzebuje do swojej resocja-
lizacji odbycia pe nego wymiaru orzeczonej przez s d kary (art. 79 ust.1 kk. FR). 
Stosuj c warunkowe przedterminowe zwolnienie, s d mo e na o y  na skazanego 
obowi zki (analogiczne jak przy warunkowym skazaniu) do wykonania w ci gu po-
zosta ej nieodbytej cz ci kary (art. 79 ust.2 kk. FR). Natomiast przes ank  formal-

–

–

–

–

–
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n  jej zastosowania stanowi faktyczne odbycie przez skazanego okre lonej cz ci 
kary:

nie mniej ni  jednej trzeciej okresu kary wymierzonej za przest pstwo o nie-
wielkim lub rednim ci arze gatunkowym; 

nie mniej ni  po owy okresu kary wymierzonej za ci kie przest pstwo; 

nie mniej ni  dwóch trzecich okresu kary, wymierzonej za szczególnie ci -
kie przest pstwo, a tak e dwóch trzecich okresu kary wymierzonej osobie 
wcze niej przedterminowo zwolnionej warunkowo, je eli warunkowe zwol-
nienie przedterminowe by o uchylone na zasadach przewidzianych w art. 79 
ust. 7 kk. FR;

nie mniej ni  trzech czwartych okresu kary, wymierzonej za przest pstwa 
dotycz ce molestowania seksualnego nieletnich, a tak e organizacji zwi z-
ku przest pczego (art. 79 ust. 3 kk. FR).

Istotne jest, e skazany, by skorzysta  z instytucji warunkowego przedtermino-
wego zwolnienia, musi odby  co najmniej sze  miesi cy kary pozbawienia wolno-
ci (art. 79 ust. 4 kk. FR). 

W przypadku kary do ywotniego pozbawienia wolno ci skazany mo e by  wa-
runkowo przedterminowo zwolniony, je eli s d uzna, e nie wymaga on dalszego 
jej wykonywania i faktycznie odby  nie mniej ni  dwadzie cia pi  lat pozbawienia 
wolno ci. Wy cznym warunkiem zastosowania tej instytucji jest w a ciwe zacho-
wanie skazanego, a dok adnie niezak ócanie w sposób z o liwy ustalonego porz dku 
odbywania kary w ci gu poprzednich trzech lat. Warunkowemu przedterminowemu 
zwolnieniu nie podlega skazany, który w okresie odbywania kary do ywotniego po-
zbawienia wolno ci pope ni  nowe ci kie lub szczególnie ci kie przest pstwo (art. 
79 ust.5 kk. FR). Nadzór nad osob  przedterminowo zwolnion  sprawuje upraw-
niony do tego organ pa stwowy,  w stosunku do o nierzy – dowództwo jednostek 
i instytucji wojskowych (art. 79 ust. 6 kk. FR). 

Je li w czasie warunkowego zwolnienia: skazany zak óci  porz dek publiczny, 
za co zosta  ukarany egzekucj  administracyjn  lub z o liwie uchyli  si  od wyko-
nywania obowi zków, na o onych na niego przez s d przy zastosowaniu warun-
kowego zwolnienia terminowego, s d, na wniosek uprawnionego organu pa stwo-
wego lub dowództwa jednostki wojskowej, mo e uchyli  warunkowe zwolnienie 
przedterminowe i zarz dzi  wykonanie pozosta ej nieodbytej cz ci kary; je li ska-
zany pope ni  przest pstwo nieumy lnie, o uchyleniu b d  zachowaniu warunko-
wego zwolnienia przedterminowego decyzj  podejmuje s d; je li skazany pope ni  
przest pstwo umy lne – s d wymierza mu kar  wed ug zasad przewidzianych w ar-
tykule 70 kk. FR. Wed ug tych samych zasad jest wymierzana kara w przypadku po-

–

–

–

–
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pe nienia nieumy lnego przest pstwa, je eli s d uchyla warunkowe przedtermino-
we zwolnienie (art. 79 ust.7 kk. FR). 

Nale y zauwa y , e zastosowanie instytucji probacyjnych zale y od kilku 
czynników: ci aru pope nionego przest pstwa, post pów skazanego w resocjaliza-
cji podczas izolacji w zak adzie karnym i jego postawy w okresie próby. 

4. Wnioski

Porównuj c okres trwania kary pozbawienia wolno ci w postaci kar termino-
wych przewidzianych w polskim i rosyjskim prawie karnym, nale y stwierdzi , e 
zarówno dolna, jak i górna granica tej kary w rosyjskim kodeksie jest wy sza. Jest 
to odzwierciedlenie surowej polityki kryminalizacyjnej przyj tej w tym pa stwie. 
Jej przejawem jest tak e wyst powanie tylko dwóch postaci kary pozbawienia wol-
no ci. Nale y podkre li , e w Rosji szeroki zakres kryminalizacji i wysokie sank-
cje by y zawsze przejawem restrykcyjnej polityki karnej. Uwa ano, e surowe kary 
s  skuteczne, maj  moc odstraszaj c . Takie my lenie by o charakterystyczne nie 
tylko w okresie socjalizmu, ale jest nieobce i dzisiaj. Warto jednak e zauwa y , e 
w porównaniu do polskiego, rosyjski kodeks zawiera wi cej wy cze  w zakresie 
stosowania kary do ywotniego pozbawienia wolno ci (oprócz osób do 18 roku y-
cia obejmuje tak e kobiety i m czyzn po 65 roku ycia). Z drugiej jednak strony 
polski ustawodawca przewidzia  a  dwa rodzaje d ugoterminowych kar pozbawie-
nia wolno ci. 

Odnosz c si  do wybranego w opracowaniu zakresu i sposobów modyÞ kacji 
czasu odbywania kary pozbawienia wolno ci, nale y stwierdzi , e oba kodeksy za-
wieraj  szeroki wachlarz mo liwych modyÞ kacji wymiaru kary, zarówno wp ywa-
j cych na obostrzenie, jak i powoduj cych z agodzenie wymiaru kary. Mog  one 
wyst powa  w ró nych konÞ guracjach, a tak e posiada  ró norodne przes anki. 
Przyk adowo ustalono, e zaostrzenie kary w wietle rosyjskiego prawa przejawia 
si , w szczególno ci, w surowszej (do 30 lat) ni  w Polsce górnej granicy wymia-
ru kary cznej, a przy z agodzeniu natomiast – w obni eniu mniejszej cz ci kary. 
Ponadto wywnioskowano, e na gruncie obu poddanych analizie kodeksów mo li-
we jest skrócenie czasu trwania kary pozbawienia wolno ci w postaci warunkowe-
go zwolnienia. Z uchwalonych rozwi za  wynika, e poprzez stosowanie wskaza-
nych instytucji ustawodawcy d  do tego, by okres kary pozbawienia wolno ci by  
adekwatny do ci aru gatunkowego pope nionego przest pstwa, winy sprawcy oraz 
zachowania skazanego w warunkach izolacji penitencjarnej. Ma on stanowi  dole-
gliwo , jak te  sposób oddzia ywania prewencyjnego wobec sprawcy. Z rozwa a  
wynika, e wyst puj ce w zakresie modyÞ kacji wymiaru kary podobie stwa i ró -
nice nie pozwalaj  na wysnucie jednoznacznego wniosku w kwestii zakresu represji 
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prawnokarnej w postaci czasu pobytu sprawcy przest pstwa w izolacji. Nale y jed-
nak e podkre li , e zarówno regulacje polskiego, jak i rosyjskiego kodeksu karne-
go odpowiadaj  mi dzynarodowym standardom prawnym dotycz cym kary pozba-
wienia wolno ci.

Nie oznacza to jednak, e skazany na kar  pozbawienia wolno ci w Polsce i Ro-
sji ponosi tak  sam  dolegliwo  w zwi zku z wykonywaniem kary. W niniejszym 
opracowaniu na czas spojrzano w kontek cie ilo ci lat wskazanych przez ustawo-
dawc  oraz s d do wykonania kary. Bez w tpienia istotne jest tak e miejsce jej od-
bywania. W warunkach polskich i rosyjskich stanowi  je zupe nie ró ne rodzaje 
oraz typy placówek, przy czym nie sama klasyÞ kacja jednostek penitencjarnych, ale 
faktycznie panuj ce w nich standardy stanowi  ró nic  o charakterze zasadniczym. 
W przypadku Rosji nie tylko wysoko  kary, ale przede wszystkim warunki jej od-
bywania stanowi  powa n  dolegliwo  dla wi nia. Powy szy wniosek ilustruje 
anegdota popularna w rodowisku rosyjskich kryminologów. Na pytanie skierowa-
ne do obywatela Europy Zachodniej, czy chce on w wyroku otrzyma  kar  pozba-
wienia wolno ci czy kar  mierci – ten odpowiada, e naturalnie, kar  pozbawie-
nia wolno ci. Na takie samo pytanie skierowane do obywatela Rosji odpowie on, e 
woli kar  mierci. W takim kontek cie czas trwania kary pozbawienia wolno ci oka-
zuje si  poj ciem wzgl dnym.



„THE DURATION OF IMPRISONMENT IN THE LIGHT 

OF POLISH AND RUSSIAN CRIMINAL CODES”

SUMMARY

The main purpose of this paper was to present the duration of imprisonment in 
the context of the period indicated in the Criminal Code (as the amount of statutory 
minimum), the time of the sentence (as its length determined in the appeal court), as 
well as the actual period of its execution. Considerations in this regard was carried 
out Þ rst based on the regulations Polish and Russian Criminal Code.

The paper presents the diversity of solutions adopted in these legislation, both 
the statutory and judicial penalties. It was found that the Russian legislature foresaw 
a long period of sentence restriction of liberty, that this solution is a manifestation 
of historically implemented strict criminal policy. In addition, it was found that both 
legislature agreed on the scope and conditions tightening and mitigation of punish-
ment. The foregoing that the scope of the solutions adopted, without reference to the 
practical aspects their use in both countries, does not allow to say that the degree of 
repression of criminal law concerning the time residence of the offender in isola-
tion is higher in Russia than in Poland. The paper highlighted the importance of lo-
cation and condition of imprisonment, indicating problems in this area occurring in 
Russia. 
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CZYNNIK CZASU W FUNKCJONOWANIU MI DZYNARODOWYCH 
TRYBUNA ÓW KARNYCH – WYBRANE ASPEKTY

1. Wprowadzenie 

Dzia alno  wspó czesnych mi dzynarodowych trybuna ów karnych wi e si  
bezpo rednio z niezwykle wa nym i ciekawym zagadnieniem odpowiedzialno ci 
jednostki w prawie mi dzynarodowym. Nat enie przest pczo ci wykraczaj cej 
poza granice poszczególnych pa stw przypada na wiek XIX i wi zane jest cz sto 
z ówczesnym intensywnym rozwojem nauki i techniki1. Idee utworzenia organów 
egzekwuj cych odpowiedzialno  jednostki za naruszenie prawa mi dzynarodowe-
go wydaj  si  jednak przede wszystkim naturaln  konsekwencj  ilo ci, skali i formy 
narusze  prawa podczas licznych konß iktów zbrojnych w XIX i XX wieku. Auto-
rzy podr cznika „Podstawy prawa karnego mi dzynarodowego” przytaczaj  s o-
wa manifestu cesarza pruskiego Wilhelma II do korpusu o nierzy wysy anych do 
Chin: (…) nie dawa  pardonu, nie bra  je ców. Ktokolwiek wpadnie w wasze r ce 

musi zgin . Tak jak tysi c lat temu Hunowie pod wodz  Attyli zyskali sobie strasz-

n  s aw  (…) uczy cie imi  Niemców tak s awnym w Chinach, by przez tysi c lat 

aden Chi czyk nie odwa y  si  spojrze  spode ba na Niemca”2. Mimo up ywu 
dekad, okrucie stwo jest sta ym elementem konfrontacji militarnych, których do-
wiadcza a Europa oraz pozosta e kontynenty. Reakcj  spo eczno ci mi dzynaro-

dowej na ten stan rzeczy sta o si  d enie do ustanowienia organów zdolnych do 
os dzania osób odpowiedzialnych za czyny stanowi ce naruszenie prawa mi dzy-
narodowego3. Funkcjonowanie mi dzynarodowych trybuna ów karnych okaza o si  
swego rodzaju konieczno ci . 

1 I. Gaw owicz, M.A. Wasilewska, Mi dzynarodowa wspó praca w walce z przest pczo ci  (mi dzynarodowe try-
buna y karne, Interpol), Szczecin 2004, s. 31–32. 

2 Tak zwana „mowa hu ska” cesarza Wilhelma II wyg oszona do o nierzy wys anych do Chin w 1900 roku 

w zwi zku z „powstaniem bokserów”. Cyt. za: M. Królikowski, P. Wili ski, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karne-

go mi dzynarodowego, Warszawa 2008, s. 52. 

3 D eniom tym towarzyszy  rozwój samego prawa mi dzynarodowego m.in. w zakresie deÞ niowania czynów sta-

nowi cych zbrodnie prawa mi dzynarodowego i podlegaj cych powszechnej jurysdykcji. Problem ten wykra-
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Ukszta towany obecnie system s downictwa mi dzynarodowego w aspekcie od-
powiedzialno ci jednostki za naruszenie prawa mi dzynarodowego jest systemem 
obejmuj cym organy o niejednolitym charakterze, ró nych funkcjach i kompeten-
cjach. Nie sposób jednak nie zauwa y , i  okoliczno ci ich powstania oraz pew-
ne ich cechy mo na podda  analizie z perspektywy czynnika czasu. „Element cza-
su” posiada bowiem istotne znaczenie – zarówno w odniesieniu do genezy, typologii 
,jak i zakresu jurysdykcji funkcjonuj cych obecnie mi dzynarodowych trybuna ów 
karnych. Zagadnienia te zostan  zbadane w niniejszym opracowaniu. Jednocze -
nie, z racji na przyj te za o enia redakcyjne, poni sze rozwa ania koncentrowa  si  
b d  w g ównej mierze wokó  dzia alno ci trybuna ów mi dzynarodowych ad hoc 
utworzonych przez ONZ oraz Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego4. 

2. Trybuna y ad hoc i Mi dzynarodowy Trybuna  Karny 

Zbadanie wybranych zagadnie  zwi zanych z funkcjonowaniem wspó czesnych 
trybuna ów karnych przez pryzmat czynnika czasu wymaga uprzedniego zwi z ego 
opisu organów mi dzynarodowych poddanych analizie. 

Pod poj ciem mi dzynarodowych trybuna ów karnych ad hoc rozumiane b d : 
Mi dzynarodowy Trybuna  Karny dla by ej Jugos awii (dalej MTKJ) oraz Mi dzy-
narodowy Trybuna  Karny dla Ruandy (dalej MTKR). Oba trybuna y utworzone zo-
sta y na mocy rezolucji Rady Bezpiecze stwa ONZ5 i ju  sam sposób ich utworze-
nia wzbudzi  szereg kontrowersji6. Podstaw  powo ania obu trybuna ów sta y si  
przepisy Rozdzia u VII Karty Narodów Zjednoczonych,7 upowa niaj ce Rad  Bez-
piecze stwa do podejmowania dzia a  na rzecz utrzymania mi dzynarodowego po-
koju i bezpiecze stwa. W podobny sposób ukszta towano struktur  obu trybuna ów 
oraz zakres ich jurysdykcji ratione personae – nale y podkre li , i  MTKJ i MTKR 
posiadaj  jurysdykcj  wy cznie w odniesieniu do osób Þ zycznych. W zbli ony 
sposób uregulowano kompetencje ratione materiae obu trybuna ów – ró nice w tej 
materii wi  si  z uznaniem konß iktu w Ruandzie za konß ikt nieposiadaj cy cha-

cza jednak poza ramy niniejszego opracowania. Wi cej na ten temat zob. m.in. M. Zdanowicz, T. Dubowski, The 
Liability of an Individual in Modern International Law, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2007, nr 12(25) 

s. 134–140. 

4 Dalsze analizy nie b d  zatem obejmowa  zagadnie  zwi zanych z funkcjonowaniem tzw. quasi–trybuna ów czy 

trybuna ów hybrydowych o mieszanym sk adzie i jurysdykcji. 

5 Zob. odpowiednio: Resolution 827 (1993), Adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on 25 May 

1993 oraz Resolution 955 (1994), Adopted by the Security Council at its 3453th meeting, on 8 November 1994, 

ród o: http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm [data weryÞ kacji: 27 kwietnia 2010 r.]. 

6 Por. m.in.: T. Dubowski, Dzia ania (akty) »ultra vires« w wietle odpowiedzialno ci organizacji mi dzynarodo-

wych – wybrane zagadnienia, (w:) A. Koz owski, B. Mielnik (red.), Odpowiedzialno  mi dzynarodowa jako ele-

ment mi dzynarodowego porz dku prawnego, Wroc aw 2009, s. 325–328. 

7 Karta Narodów Zjednoczonych, (w:) A. azowski, Prawo mi dzynarodowe publiczne, Kraków 2003. 
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rakteru mi dzynarodowego8. MTKJ posiada jurysdykcj  w zakresie powa nych na-
rusze  Konwencji Genewskich z 1949 r., ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzko ci 
oraz narusze  praw i zwyczajów wojennych. MTKR tymczasem posiada jurysdyk-
cj  w odniesieniu do narusze  art. 3 wspólnego dla Konwencji Genewskich, zbrod-
ni przeciwko ludzko ci oraz ludobójstwa. 

Jurysdykcja ratione loci trybuna ów ró ni si  w sposób naturalny. Jurysdykcja 
MTKJ rozci ga si  na terytorium by ej Federacyjnej Republiki Jugos awii, podczas 
gdy jurysdykcja MTKR na terytorium l dowe i przestrze  powietrzn  Ruandy oraz 
terytoria pa stw o ciennych, w wypadku zbrodni pope nionych przez obywateli Ru-
andy. 

Ró ny jest tak e zakres jurysdykcji ratione temporis obu trybuna ów. Proble-
mowi temu po wi cony zostanie odr bny punkt opracowania. W tym miejscu war-
to jednak zasygnalizowa , i  sposób ukszta towania jurysdykcji czasowej MTKJ 
i MTKR przemawia za uznaniem ich charakteru jako trybuna ów ad hoc, tj. orga-
nów pozbawionych przymiotu sta o ci, a powo anych przez spo eczno  mi dzyna-
rodow  do os dzenia zbrodni pope nionych w trakcie konkretnego konß iktu9. 

 Mi dzynarodowy Trybuna  Karny (dalej MTK) jest natomiast organem o cha-
rakterze sta ym. Powsta  na mocy podpisanego w dn. 17 lipca 1998 roku Statutu 
Rzymskiego MTK10, który wszed  w ycie 1 lipca 2002 roku. Jego siedzib  jest 
Haga. Jurysdykcja ratione materiae obejmuje najpowa niejsze pogwa cenia prawa 
mi dzynarodowego: zbrodni  ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzko ci, zbrodnie 
wojenne oraz zbrodni  agresji. Jurysdykcja MTK w wymiarze podmiotowym roz-
ci ga si  na osoby Þ zyczne, za  w aspekcie czasowym na zbrodnie pope nione po 
wej ciu w ycie Statutu MTK oraz po wej ciu w ycie Statutu w stosunku do pa -
stwa, które sta o si  jego stron  po 1 lipca 2002 roku. 

Wa n  cech  MTK jest fakt, i  jego jurysdykcja posiada charakter komplemen-
tarny wzgl dem jurysdykcji organów krajowych. Oznacza to, i  MTK sw  jurys-
dykcj  wykonuje dopiero wówczas, gdy w a ciwe organy pa stwowe nie przeja-
wiaj  woli lub nie s  w stanie ciga  i kara  osób winnych pope nienia wskazanych 
wy ej zbrodni.

Powy sza – si  rzeczy skrótowa – charakterystyka wspó czesnych mi dzynaro-
dowych trybuna ów karnych wydaje si  odpowiednim wst pem do dalszych rozwa-
a  po wi conych wprost czynnikowi czasu w ich funkcjonowaniu. 

8 Por. B. Krzan, Mi dzynarodowe trybuna y karne ad hoc, (w:) J. Kolasa (red.), Wspó czesne s downictwo mi dzy-
narodowe, Wroc aw 2009, s. 209–210. 

9 M. Królikowski, P. Wili ski, J. Izydorczyk, op. cit., s. 50–51. 
10 Rome Statute of the International Criminal Court, ród o: http://www.icc–cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/

OfÞ cial+Journal/Rome+Statute.htm [data weryÞ kacji: 24 kwietnia 2010 r.]. 
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3. Czynnik czasu a rozwój wspó czesnego mi dzynarodowego 
s downictwa karnego 

Do wiadczenia konß iktów zbrojnych drugiej po owy XIX wieku, obu wojen 
wiatowych oraz kolejnych konß iktów o mniejszym zasi gu w XX wieku mog y-

by przemawia  za natychmiastowym utworzeniem odpowiednich warunków praw-
nych i instytucjonalnych w zakresie odpowiedzialno ci jednostki za naruszenie 
prawa mi dzynarodowego11. Idea utworzenia sta ego s du w a ciwego w zakresie 
os dzania najpowa niejszych narusze  prawa mi dzynarodowego pojawi a si  jesz-
cze w drugiej po owie XIX wieku12. Realizacja celu, jakim sta o si  stosunkowo 
pe ne i klarowne uregulowanie za o e  odpowiedzialno ci sprawców przest pstw 
mi dzynarodowych, nast pi a jednak dopiero wraz z ustanowieniem Mi dzynaro-
dowego Trybuna u Karnego13 jako organu s downiczego o charakterze sta ym, co 
mia o miejsce w 1998 roku. Powstanie MTK mo na zatem traktowa  jako uwie -
czenie d ugotrwa ego procesu kszta towania si  sta ego s downictwa karnego w wy-
miarze mi dzynarodowoprawnym. 

Je eli za pierwsz  prób  poci gni cia jednostki do odpowiedzialno ci za okre-
lone kategorie zbrodni przed organem mi dzynarodowym uzna  postawienie przed 

trybuna em mi dzynarodowym cesarza Wilhelma II Hohenzollerna w 1919 r., wy-
pada podkre li , i  od tego momentu do utworzenia wspó czesnych trybuna ów kar-
nych ad hoc min o ponad siedemdziesi t lat, za  do ustanowienia trybuna u o cha-
rakterze sta ym (MTK) – prawie osiemdziesi t. Jest to zatem okres relatywnie d ugi. 
Pojawia si  jednak pytanie, czy ów – tak d ugi – czas okaza  si  okresem rzeczywi-
cie koniecznym dla powstania wspó czesnych trybuna ów karnych w okre lonym 

kszta cie, czy te  raczej d ugotrwa o  sygnalizowanych procesów by a pochodn  
niefrasobliwo ci spo eczno ci mi dzynarodowej, przejawem lekcewa enia proble-
mów niezwykle istotnych. Warto jednak na tym tle poczyni  pewne uwagi. 

Proces kszta towania si  norm i instytucji prawa mi dzynarodowego publicz-
nego jest procesem z natury rzeczy stosunkowo d ugotrwa ym. Wi e si  to ze spe-
cyÞ k  prawa mi dzynarodowego, którego normy tworzone s  przez jego podmio-
ty, czyli g ównie pa stwa. Jednocze nie podstaw  obowi zywania okre lonej normy 
prawa mi dzynarodowego w stosunku do danego pa stwa jest jego zgoda wyra ona 
w odpowiedniej formie14. Kszta towanie si  zgodnej woli pa stw w odniesieniu do 

11 W odniesieniu do odpowiedzialno ci mi dzynarodowoprawnej jednostek owe naruszenia obejmuj  zasadniczo 
kategori  tzw. zbrodni mi dzynarodowych (zbrodnie przeciw ludzko ci, ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrod-
nie przeciwko pokojowi), wi cych si  z indywidualn  odpowiedzialno ci  sprawcy. Por. M. Rogacka–Rzew-
nicka, Prawo mi dzynarodowe karne: rozwój i perspektywy s downictwa mi dzynarodowego w sprawach kar-
nych, „Studia Iuridica” 2003, t. 41, s. 222–223. 

12 M. Królikowski, P. Wili ski, J. Izydorczyk, ibidem. 
13 M. Rogacka–Rzewnicka, op. cit., s. 216. 
14 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo mi dzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2004, s. 22–23. 
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konkretnych norm mo e – w zale no ci od warunków i okoliczno ci – przebiega  
wieloetapowo na przestrzeni szeregu lat. Zauwa my, i  elementem kluczowym po-
wstania normy prawa zwyczajowego jest „d ugotrwa a” praktyka (oraz towarzysz -
ce jej przekonanie o jej prawotwórczym charakterze). Formu owanie zgodnej woli 
pa stw w odniesieniu do norm traktatowych równie  mo e by  procesem d ugo-
trwa ym – zarówno w bezpo rednich relacjach mi dzypa stwowych, jak i na forum 
organizacji mi dzynarodowych. Pozostaj c w obszarze odpowiedzialno ci mi dzy-
narodowej, warto wskaza  problem odpowiedzialno ci organizacji mi dzynarodo-
wych. Prace nad konwencj  reguluj c  t  kwesti  tocz  si  w zasadzie od pocz t-
ku XXI wieku (2000 rok). Projekt konwencji15 przedstawiono w roku 2009 i ju  
dzi  wiadomo, i  kolejne kroki na drodze do jej przyj cia podj te zostan  dopie-
ro w 2011 r. 

Tym samym w obu przypadkach – prawa traktatowego i zwyczajowego – ele-
ment czasu staje si  niezwykle wa nym czynnikiem kszta towania si  zbiorowej 
woli pa stw. Ta z kolei pozostaje niezb dnym warunkiem skutecznej realizacji okre-
lonej idei o wymiarze mi dzynarodowym16. Jak zauwa a M. Rogacka–Rzewnicka, 

jest to szczególnie istotne w wypadku idei uosabiaj cych pewne „fundamentalne 
warto ci wspó czesnego wiata, mi dzynarodow  praworz dno  czy te  uniwersal-
n  sprawiedliwo ”17. Ide  tak  sta o si  bez w tpienia utworzenie mi dzynarodo-
wego trybuna u zdolnego egzekwowa  odpowiedzialno  jednostki za okre lone ka-
tegorie zbrodni. Jej rozwój odbywa  si  przy tym w specyÞ cznych warunkach. 

Warto bowiem pami ta , i  odpowiedzialno  jednostki za zbrodnie prawa mi -
dzynarodowego mo e by  egzekwowana tak e w ramach krajowych porz dków 
prawnych. W tym wietle d ugotrwa y charakter procesu kszta towania si  wspó -
czesnych trybuna ów karnych staje si  zrozumia y. Pa stwa nie s  sk onne do prze-
kazywania w asnej jurysdykcji karnej organom mi dzynarodowym, dostrzegaj c 
w tym ograniczenie suwerenno ci18. Karanie sprawców przest pstw mi dzynarodo-
wych wol  utrzyma  w zakresie w asnych kompetencji, co jest oczywi cie mo liwe 
na podstawie odpowiednich krajowych przepisów karnych19. Warto tak e doda , i  
okres powojenny charakteryzowa y szczególne okoliczno ci polityczne wywieraj -
ce znacz cy wp yw na mo liwo ci efektywnej wspó pracy mi dzynarodowej20. 

15 Zob. United Nations Law Commission, Report on the work of its sixty–Þ rst session (4 May to 5 June and 6 July 
to 7 August 2009), ród o: http://untreaty.un.org/ilc/reports/2009/2009report.htm [data weryÞ kacji: 24 kwietnia 
2010 r.]. 

16 M. Rogacka–Rzewnicka, op. cit, s. 215. 
17 Ibidem 
18 K. Karski, Realizacja idei utworzenia mi dzynarodowego s downictwa karnego, „Pa stwo i Prawo” 1993, z. 7, 

s. 65. 
19 M. Rogacka–Rzewnicka, ibidem. 
20 I. Gaw owicz, M.A. Wasilewska, op. cit., s. 142. 
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Mimo powy szych trudno ci, czas jaki up yn  mi dzy pierwszymi próbami 
ustanowienia organów mi dzynarodowych zdolnych do efektywnego os dzania jed-
nostek za okre lone zbrodnie prawa mi dzynarodowego a utworzeniem trybuna ów 
karnych w aktualnym kszta cie, sta  si  czasem powa nego rozwoju koncepcji i re-
gulacji prawnych rzutuj cych na stan obecny. Zauwa my m.in., i  dzia alno  mi -
dzynarodowych trybuna ów wojskowych (Mi dzynarodowy Trybuna  Wojskowy 
w Norymberdze oraz Mi dzynarodowy Trybuna  Wojskowy dla Dalekiego Wscho-
du z siedzib  w Tokio) wywar a znacz cy wp yw na kszta towanie zasad ponosze-
nia odpowiedzialno ci prawnomi dzynarodowej przez jednostki. Szczególnie istot-
ny wydaje si  w tej mierze dorobek Trybuna u Norymberskiego – jakkolwiek sam 
trybuna  nie mia  charakteru sta ego, wypracowane w toku jego dzia alno ci regu-
y i zasady odpowiedzialno ci jednostki oraz funkcjonowania trybuna u okaza y si  

ów walor trwa o ci posiada . Jako tzw. „Zasady Norymberskie” doczeka y si  sto-
sunkowo szybko kodyÞ kacji – w formie listy opracowanej przez Komisj  Prawa 
Mi dzynarodowego przedstawione zosta y jako zasady prawa mi dzynarodowe-
go i jako takie potwierdzone rezolucj  Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 488 z dnia 
12 grudnia 1950 roku. Zasady te okre la y m.in. kategorie zbrodni prawa mi dzy-
narodowego, warunki odpowiedzialno ci mi dzynarodowej jednostki oraz zakres 
ochrony jednostki s dzonej za pope nienie jednej ze zbrodni prawa mi dzynarodo-
wego. Zasady te s  powszechnie akceptowane równie  dzi , a ich wp yw na kszta t 
i funkcjonowanie wspó czesnych trybuna ów karnych jest bezsporny. 

Sformu owanie „Zasad Norymberskich” nie pozosta o jedynym efektem dzia al-
no ci mi dzynarodowych trybuna ów wojskowych. Ich funkcjonowanie mo na do 
pewnego stopnia postrzega  jako impuls wiod cy spo eczno  mi dzynarodow  do 
kolejnych prób powo ania sta ego trybuna u mi dzynarodowego o charakterze sta-
ym i uniwersalnej jurysdykcji. Projekty ustanowienia mi dzynarodowego kodeksu 

karnego oraz Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego z drugiej po owy lat czterdzie-
stych XX wieku – jakkolwiek nieudane – s  tego dowodem. Mimo i  do wiadczenia 
obu wojen wiatowych nie doprowadzi y do ustanowienia sta ego mi dzynarodowe-
go s downictwa karnego, w okresie powojennym podj to jednak skutecznie wiele 
inicjatyw na rzecz rozwoju prawa mi dzynarodowego w zakresie odpowiedzialno-
ci jednostki za zbrodnie mi dzynarodowe. Inicjatywy te przynios y efekt w posta-

ci tak znacz cych aktów prawa mi dzynarodowego, jak m.in. Konwencja w spra-
wie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa (1948 r.), III Konwencja Genewska 
(1949 r.) oraz Konwencja Tokijska, Haska i Montrealska w zakresie prawa lotnicze-
go czy Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (1982 r.) – w zakresie, 
w jakim odnosz  si  do odpowiedzialno ci jednostki. 

Oczywi cie, z punktu widzenia rozwoju mi dzynarodowego s downictwa kar-
nego wskazany dorobek prawny mo e wydawa  si  zbiorem regulacji o znaczeniu 
marginalnym – mi dzy innymi z tego powodu, i  co do zasady przewiduj  one, i  
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jednostka jest s dzona przed s dami krajowymi21. Z drugiej jednak strony nie sposób 
nie zauwa y , i  wskazane regulacje stanowi  przejaw kszta towania si  wspólnej 
woli pa stw cigania i karania sprawców przest pstw mi dzynarodowych. Zgodnie 
za  z wcze niejszymi uwagami jest to niezwykle wa ny element procesów prowa-
dz cych do powstania dzisiejszych trybuna ów ad hoc oraz MTK. Wydarzenia z po-
cz tku lat dziewi dziesi tych w Somalii, by ej Jugos awii oraz w Ruandzie oka-
za y si  dla spo eczno ci mi dzynarodowej wyzwaniem, któremu nie mo na by o 
sprosta  bez intensyÞ kacji prac nad stworzeniem organów mi dzynarodowych upo-
wa nionych do os dzania jednostek za okre lone zbrodnie. W efekcie, w latach 
1993–1994 dosz o do powstania trybuna ów ad hoc – Mi dzynarodowego Trybu-
na u Karnego dla by ej Jugos awii oraz Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego dla 
Ruandy22. Ich funkcjonowanie jest z kolei postrzegane jako bezpo redni impuls na 
drodze do ustanowienia sta ego s du mi dzynarodowego – MTK. 

Podsumowuj c, wypada podkre li  wag  czynnika czasu w rozwoju funkcjo-
nuj cych obecnie mi dzynarodowych trybuna ów karnych. Czas, który okaza  si  
niezb dny do ich ustanowienia, jest okresem szeregu prób rozwoju prawnych i in-
stytucjonalnych form egzekwowania odpowiedzialno ci jednostki w prawie mi dzy-
narodowym. Te z kolei wp yn y nie tylko na tre  aktualnych rozwi za  prawnych 
w omawianym zakresie, lecz tak e przyczyni y si  do rozwoju prawa mi dzynaro-
dowego publicznego w tak wa kim aspekcie, jak szeroko rozumiany problem pod-
miotowo ci mi dzynarodowej jednostki. Jednocze nie d ugotrwa o  procesów pro-
wadz cych do ustanowienia MTKJ i MTKR oraz Mi dzynarodowego Trybuna u 
Karnego wydaje si  by  konsekwencj  okre lonej sytuacji politycznej, a tak e, do 
pewnego stopnia, wpisuje si  w specyÞ k  samego prawa mi dzynarodowego pub-
licznego. 

4. Czynnik czasu a typologia mi dzynarodowych trybuna ów 
karnych 

Mi dzynarodowe trybuna y karne, jak sygnalizowano wy ej, nie stanowi  jed-
nolitej grupy organów. Elementami ró nicuj cymi poszczególne formy organów s -
dowych w omawianym kontek cie s  m.in.: ich status prawny, sposób powo ania 
czy zakres pe nionych funkcji 23. W literaturze prawa karnego mi dzynarodowego 
proponuje si  typologi  mi dzynarodowych trybuna ów karnych, która wyodr bnia 
tzw. trybuna y in statu creandi, trybuna y wojskowe o charakterze dora nym, try-
buna y ad hoc, trybuna y sta e oraz tzw. trybuna y o charakterze mieszanym (qua-

21 M. Zdanowicz, T. Dubowski, op. cit., s. 140. 
22 Nale y w tym miejscu podkre li  wiod c , aktywn  rol  ONZ. 
23 M. Królikowski, P. Wili ski, J. Izydorczyk, op. cit., s. 50. 
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si–trybuna y – organy, które pozostaj  poza ramami niniejszego opracowania)24. 

Niew tpliwie zaprezentowan  typologi  mo na postrzega  równie  przez pryzmat 

czynnika czasu. Czynnik ów przes dza bowiem o charakterze okre lonego organu 

i jego miejscu w proponowanej klasyÞ kacji. 

Je eli za trybuna y in statu creandi uznamy trybuna y, które powo ano lub któ-

rych statuty zosta y uchwalone, a które nie rozpocz y swojej dzia alno ci (m.in. 

wzmiankowane projekty ustanowienia Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego 

z po owy XX wieku)25, wypada zauwa y , i  dla ich funkcjonowania czas nie po-

siada adnego znaczenia. Trudno zatem w tym wypadku, pos uguj c si  kryterium 

czasu, deÞ niowa  tego rodzaju trybuna y jako sta e b d  czasowe. Mo na chyba 

jednak przyj , i  nieudane próby ich ustanowienia wpisuj  si  w „czas” rozumia-

ny jako okres kszta towania si  zbiorowej, wspólnej woli pa stw w odniesieniu do 

tworzenia systemu efektywnego s downictwa mi dzynarodowego w wymiarze kar-

nym, o czym mowa by a w punkcie poprzednim. 

Czynnik czasu najwi ksze znaczenie wydaje si  posiada  z punktu widzenia 

funkcjonowania trybuna ów okre lanych jako trybuna y wojskowe (dora ne), trybu-

na y ad hoc oraz trybuna y sta e. 

Trybuna ami dora nymi s  trybuna y powo ywane do s dzenia sprawców zbrod-

ni mi dzynarodowych pope nionych w trakcie konß iktu zbrojnego. Co wa ne, orga-

ny te ustanawiane s  przez pa stwa zwyci skie celem cigania i karania osób odpo-

wiedzialnych za naruszenia prawa mi dzynarodowego po stronie pa stwa (pa stw) 

pokonanych. Przyk adami takich trybuna ów s  oczywi cie, przywo ywane wcze -

niej, trybuna  norymberski oraz tokijski. Z kolei trybuna ami ad hoc s  trybuna y 

ustanowione w celu os dzenia sprawców zbrodni pope nionych w trakcie trwania 

okre lonego konß iktu. Te trybuna y powo ywane s  jednak nie przez same strony 

konfrontacji, a przez spo eczno  mi dzynarodow  (np. ONZ). Do tej kategorii za-

liczane s  MTKJ i MTKR. 

W obu powy szych wypadkach czynnik czasu determinuje charakter i istot  

trybuna ów karnych. Zauwa my, i  ich cis e zwi zanie z okre lonym konß iktem, 

okre lon  sytuacj  mi dzynarodow  przes dza o ich istocie jako organów o charak-

terze nietrwa ym, przej ciowym. Trybuna y te powo uje si  celem os dzenia zbrod-

ni mi dzynarodowych pope nionych w ustalonym czasie, na ustalonym obszarze 

i przez ustalone kategorie podmiotów. Wyklucza to uznanie ich za organy o sta ym 

charakterze. 

W przypadku trybuna ów dora nych (wojskowych) celem sta o si  os dzenie 

sprawców najci szych narusze  prawa mi dzynarodowego w trakcie II wojny 

24 Ibidem, s. 50–51. 
25 Ibidem
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wiatowej. Wraz z wykonaniem zadania trybuna y ko czy y sw  dzia alno . Tym 
samym ramy czasowe ich dzia alno ci okaza y si  stosunkowo dok adnie okre lone. 
W konsekwencji czas ustali  ich natur  jako organów niesta ych. 

Podobnie kwestia czasu wygl da w odniesieniu do trybuna ów ad hoc (MTKJ 
i MTKR), które, przypomnijmy, ustanowione zosta y przez organ ONZ (Rada Bez-
piecze stwa) w celu cigania i karania sprawców zbrodni mi dzynarodowych po-
pe nionych w trakcie konkretnego konß iktu zbrojnego w stosunkowo precyzyjnie 
ustalonych ramach czasowych. Ich istota jako organów czasowych wydaje si  nie-
w tpliwa. Dobr  tego ilustracj  staj  si  regulacje rezolucji Rady Bezpiecze stwa 
ustanawiaj ce MTKJ i MTKR. W wypadku Mi dzynarodowego Trybuna u dla by-
ej Jugos awii rezolucja 82726 jest podstaw  utworzenia mi dzynarodowego trybu-

na u wy cznie w celu os dzenia osób odpowiedzialnych za powa ne naruszenia 

mi dzynarodowego prawa humanitarnego na terytorium by ej Jugos awii mi dzy 

dniem 1 stycznia 1991 r. do momentu okre lonego przez Rad  Bezpiecze stwa (do 
czasu przywrócenia pokoju). Rezolucja 955 ustanawiaj ca MTKR zawiera zbli o-
ne sformu owania – Rada Bezpiecze stwa podejmuje decyzj  w sprawie ustano-
wienia mi dzynarodowego trybuna u powo anego wy cznie w celu cigania osób 

odpowiedzialnych za ludobójstwo oraz inne powa ne naruszenia mi dzynarodowe-

go prawa humanitarnego pope nione na terytorium Ruandy oraz obywateli Ruan-

dy odpowiedzialnych za ludobójstwo i podobne zbrodnie pope nione na terytorium 

pa stw o ciennych27. Przytoczone postanowienia obu rezolucji wyra nie wskazu-
j , i  przed MTKJ i MTKR postawiono konkretne zadania w zwi zku z konß iktami 
umiejscowionymi w okre lonej przestrzeni i czasie. Realizacja tych zada  powinna 
– jak si  wydaje – oznacza  kres dzia alno ci trybuna ów. 

W istocie, w miar  rozwoju dzia alno ci obu trybuna ów pocz  kszta towa  si  
plan zako czenia ich funkcjonowania (completion strategy). W rezolucji Rady Bez-
piecze stwa 1503 (2003)28 znalaz o si  wyra ne wezwanie do podj cia przez try-
buna y wszelkich koniecznych rodków w celu uko czenia ledztw do 2004 r. oraz 
zamkni cia post powa  w pierwszej instancji do ko ca 2008 r., za  wszelkich prac 
MTKJ i MTKR do ko ca 2010 r. Szacunki z roku 2009 potwierdzaj  jednak, i  po-
st powania w trybuna ach zostan  zamkni te do po owy 2011 roku, z wyj tkiem 
sprawy R. Karadži a (druga po owa 2012 roku). Post powania apelacyjne z kolei 

powinny zosta  zako czone do po owy 2013 r. (ponownie z wyj tkiem sprawy Ka-

radži a – jej zamkni cie przewiduje si  na luty 2014 roku). 

26 Resolution 827 (1993), Adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on 25 May 1993, ród o: http://
www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm [data weryÞ kacji: 27 kwietnia 2010 r.]. 

27 Resolution 955 (1994), Adopted by the Security Council at its 3453th meeting, on 8 November 1994, ród o: 
http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm [data weryÞ kacji: 27 kwietnia 2010 r.].

28 Resolution 1503 (2003) Adopted by the Security Council at its 4817th meeting, on 28 August 2003, ród o: 
http://daccess–dds–ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/70/PDF/N0348170.pdf?OpenElement [data weryÞ ka-
cji: 26 kwietnia 2010 r.]. 
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Na tym tle w odmienny sposób prezentuje si  Mi dzynarodowy Trybuna  Kar-
ny. Artyku  1 Rzymskiego Statutu Trybuna u29 stanowi, i  MTK b dzie instytucj  
sta , wykonuj c  swoj  jurysdykcj  w stosunku do osób odpowiedzialnych za naj-
powa niejsze zbrodnie prawa mi dzynarodowego. Co wi cej, Statut Rzymski wy-
posa a Trybuna  w podmiotowo  prawn  (The Court shall have international legal 

personality – art. 4 ust. 1 Statutu). Zatem czynnik „czasu” w odniesieniu do charak-
teru MTK czyni ze  organ mi dzynarodowy o charakterze sta ym – jest on sta ym 
trybuna em mi dzynarodowym egzekwuj cym odpowiedzialno  jednostek za po-
pe nione zbrodnie. 

Powy sze uwagi wskazuj , i  element czasu determinuje charakter poszcze-
gólnych trybuna ów mi dzynarodowych i przes dza o ich miejscu w proponowa-
nych wspó cze nie klasyÞ kacjach tego rodzaju organów. W odniesieniu do MTKJ, 
MTKR oraz Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego kryterium czasu pozwala za-
kwaliÞ kowa  je jako trybuna y ad hoc (MTKJ i MTKR) oraz sta y trybuna  mi -
dzynarodowy (MTK). Warto w tym miejscu zauwa y , i  wyró nianie okre lonych 
typów trybuna ów ze wzgl du na kryterium czasu nie jest zabiegiem czysto abs-
trakcyjnym. Kryterium to ci le koresponduje z poj ciem czasu w kontek cie wa-
runków kszta towania si  wspó czesnego mi dzynarodowego s downictwa karnego 
(gotowo  pa stw do zaakceptowania konkretnych rozwi za  na kolejnych etapach 
jego rozwoju). Co wi cej, trwa o  lub przej ciowy charakter trybuna ów wi e si  
ci le z zakresem ich celów, a w konsekwencji – do pewnego stopnia – z zakresem 

ich jurysdykcji. Problem ten w aspekcie temporalnym omówiony zostanie w kolej-
nym punkcie. 

5. Jurysdykcja ratione temporis mi dzynarodowych 
trybuna ów karnych 

Czas wydaje si  nie tylko wp ywa  na rozwój idei mi dzynarodowego s dow-
nictwa karnego oraz okre la  charakter wspó czesnych trybuna ów karnych. W spo-
sób bezpo redni wi e si  tak e z zakresem ich kompetencji. W tym wietle war-
to zwróci  uwag  na sposób ukszta towania zakresu jurysdykcji ratione temporis 
wybranych trybuna ów. Warto te  podkre li  zwi zek tego zagadnienia z kwestiami 
omówionymi w punkcie poprzednim. Trudno bowiem nie dostrzec wi zi mi dzy de-
terminowanym czynnikiem czasu statusem konkretnego trybuna u jako organu sta-
ego b d  czasowego a zakresem jego w a ciwo ci czasowej. 

Przypomnijmy, i  w odniesieniu do charakteru wspó czesnych trybuna ów kar-
nych kryterium czasu pozwoli o na przyporz dkowanie MTKJ i MTKR do grupy 

29 Rome Statute of the International Criminal Court, ród o: http://www.icc–cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/
OfÞ cial+Journal/Rome+Statute.htm [data weryÞ kacji: 24 kwietnia 2010 r.]. 
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organów niesta ych. Zakres ich dzia alno ci w aspekcie temporalnym jest konse-
kwencj  celu ich ustanowienia, jakim sta o si  os dzenie osób odpowiedzialnych 
za okre lone zbrodnie mi dzynarodowe pope nione w okre lonym miejscu i czasie. 
Jest to zasadnicze zadanie obu trybuna ów, którego wykonanie powinno co do zasa-
dy skutkowa  zako czeniem ich dzia alno ci. Tym samym zakres jurysdykcji trybu-
na ów ad hoc zawiera si  w ustalonych ramach czasowych. 

Ciekawym rozwi zaniem s  regulacje dotycz ce jurysdykcji czasowej MTKJ. 
Na mocy Statutu MTKJ30 jego jurysdykcja czasowa rozci ga si  na czyny pope nio-
ne po pierwszym stycznia 1991 r. (art. 8 Statutu). W Statucie nie wskazano jednak 
w sposób równie precyzyjny daty ko cowej. Wskazówk  w tej materii pozostaje 
tre  cytowanej ju  rezolucji 827 Rady Bezpiecze stwa NZ, w której stwierdzo-
no, i  zakres jurysdykcji ratione temporis trybuna u obejmuje okres od 1 stycznia 
1991 r. do momentu, który wska e sama Rada Bezpiecze stwa po przywróceniu 
pokoju w regionie31. W efekcie zakres czasowej jurysdykcji MTKJ zale y w du ej 
mierze od jednego z organów g ównych ONZ. Rozwi zanie to mo e by  oczywi-
cie postrzegane jako próba zachowania pewnej dozy elastyczno ci w dzia alno ci 

trybuna u, co mo e mie  znaczenie wobec skali narusze  prawa mi dzynarodowego 
na terytorium by ej Jugos awii. Warto te  przypomnie  sygnalizowane wy ej dzia a-
nia Rady Bezpiecze stwa wyra aj ce wol  zako czenia prac przez oba trybuna y ad 

hoc (rezolucja 1503 Rady Bezpiecze stwa). Co jednak charakterystyczne, ustalenie 
daty wyznaczaj cej kres jurysdykcji czasowej MTKJ nie nast pi o wprost, a wydaje 
si  by  powi zane z faktycznym zamkni ciem prac trybuna u podyktowanym przy-
wróceniem pokoju w regionie. 

Zakres jurysdykcji czasowej MTKR zosta  z kolei uj ty w sztywne ramy. Cyto-
wana ju  rezolucja 955 Rady Bezpiecze stwa zak ada, i  trybuna  powo any zosta  
w celu cigania i karania jednostek odpowiedzialnych za pope nienie okre lonych 
zbrodni na danym terytorium w okresie mi dzy 1 stycznia a 31 grudnia 1994 roku. 
Oznacza to, i  jurysdykcji trybuna u podlegaj  jedynie zbrodnie, których dokonano 
we wskazanym przedziale czasowym. Potwierdza to Statut MTKR32, który w art. 7 
stanowi, i  jurysdykcja czasowa trybuna u rozci ga si  na zbrodnie pope nione mi -
dzy 1 stycznia a 31 grudnia 1994 roku. 

Rozwi zanie przyj te w Statucie MTKR powoduje, i  z jednej strony zakres ju-
rysdykcji ratione temporis trybuna u zosta  okre lony precyzyjnie, z drugiej jednak 
wskazany okres mo e wydawa  si  zbyt w ski, bior c pod uwag  rozmiar narusze  
prawa mi dzynarodowego w konß ikcie ruandyjskim. Zwracali na to uwag  przed-

30 Zob.: Updated Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, ród o: http://www.icty.
org/x/Þ le/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf [data weryÞ kacji: 24 kwietnia 2010 r.]. 

31 B. Krzan, op. cit., s. 211. 
32 Zob.: Statute of the International Tribunal for Rwanda, ród o: http://69.94.11.53/ENGLISH/basicdocs/statu-

te/2007.pdf [data weryÞ kacji: 24 kwietnia 2010 r.]. 
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stawiciele rz du Ruandy. Ich zdaniem jurysdykcja czasowa MTKR powinna obejmo-
wa  okres od pa dziernika 1990 roku, gdy  zbrodnie podlegaj ce kognicji trybuna u 
sta y si  efektem d ugotrwa ej polityki prowadzonej od pocz tku lat dziewi dzie-
si tych33. W tym wzgl dzie, w odniesieniu do ludobójstwa, do Statutu MTKR w -
czono postanowienia umo liwiaj ce poci gni cie do odpowiedzialno ci tak e tych 
osób, które dopu ci y si  planowania tej zbrodni, bezpo redniego lub po rednie-
go pod egania do jej pope nienia b d  usi owania i wspó udzia u w jej pope nieniu 
(art. 2 ust. 3 lit. b – e Statutu). Na marginesie warto jednak zauwa y , i  szczegó o-
we rozwi zania przyjmowane w odniesieniu do struktury wewn trznej MTKR czy 
mo liwo ci orzekania kary mierci wp yn y na zmian  stanowiska Ruandy wobec 
trybuna u34. Rz d Ruandy, który pocz tkowo w sposób aktywny popiera  utworze-
nie trybuna u i jako niesta y cz onek Rady Bezpiecze stwa wspó pracowa  w przy-
gotowaniach Statutu, w decyduj cym momencie g osowania nad rezolucj  by  prze-
ciwny jej przyj ciu35. Mo na wi c uzna , i  aspekt czasu jako element kszta tuj cy 
zakres jurysdykcji trybuna ów karnych ad hoc w sposób bezpo redni determinuje 
stanowisko pa stw co do funkcjonowania tego rodzaju organów. 

Jurysdykcja Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego, który jest trybuna em 
sta ym, w aspekcie czasowym nie posiada charakteru uniwersalnego36. Zgodnie 
z art. 11 ust. 1 Statutu Rzymskiego jurysdykcja ratione temporis MTK obejmuje 
zbrodnie (wskazane w art. 5 ust. 1 Statutu) pope nione po wej ciu Statutu w ycie, 
co mia o miejsce 1 lipca 2002 roku. Rozwi zanie to znajduje zastosowanie wzgl -
dem pa stw, które by y stron  Statutu w momencie jego wej cia w ycie. W wypad-
ku pa stw, które przyst pi y do Statutu pó niej, jurysdykcja Trybuna u rozci ga si  
na czyny pope nione po wej ciu w ycie Statutu w stosunku do takiego pa stwa. 
Warto tak e podkre li , i  kszta towanie zakresu jurysdykcji czasowej w odniesie-
niu do poszczególnych pa stw mo e okaza  si  stosunkowo elastyczne. Zakres owej 
jurysdykcji zale y bowiem m.in. od decyzji pa stwa, w którym momencie do Sta-
tutu Rzymskiego przyst pi. Co wi cej, na mocy art. 124, pa stwo przyst puj ce do 
Statutu MTK mo e z o y  deklaracj , i  przez kolejnych siedem lat (jednak nie d u-
ej) nie uznaje jurysdykcji MTK w odniesieniu do zbrodni wojennych (art. 8 statu-

tu) pope nionych przez obywateli tego pa stwa b d  na jego terytorium37. 

Wskazane wy ej g ówne regulacje Statutu, stanowi c swego rodzaju ogranicze-
nie jurysdykcji ratione temporis MTK, wychodz  naprzeciw zakazowi retroakcji, 

33 B. Krzan, op. cit. 
34 Por. J. Nowakowska–Ma usecka, Odpowiedzialno  karna jednostek za zbrodnie pope nione w by ej Jugos awii 

i Rwandzie, Katowice 2000, s. 50–51. 
35 M. Zdanowicz, T. Dubowski, op. cit., s. 144. 
36 M. P achta, Mi dzynarodowy Trybuna  Karny. T. I, Kraków 2004, s. 403. 
37 Zgodnie z art. 12 ust. 3 Statutu zakres jurysdykcji czasowej MTK mo e zosta  równie  rozszerzony w stosunku 

do pa stw, które na mocy z o onej deklaracji uznaj  jurysdykcj  Trybuna u w odniesieniu do zbrodni pope nionej 
przed dat  wej cia w ycie Statutu w stosunku do tego pa stwa. 
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co przez przedstawicieli nauki oceniane jest pozytywnie38. Warto jednak zwróci  
uwag  i na inne stanowisko. Mo e bowiem wydawa  si , i podkre la to M. P ach-
ta, i  zbrodnie podlegaj ce kognicji Trybuna u od dawna posiadaj  status zbrod-
ni mi dzynarodowych, a ich deÞ nicje obecne s  w wielu aktach prawnych39. W ta-
kiej sytuacji rozszerzenie jurysdykcji MTK na zbrodnie pope nione przed wej ciem 
w ycie Statutu Rzymskiego mia oby szans  przyczyni  si  do realizacji idei „po-
wszechnej sprawiedliwo ci” bez naruszenia zasady nullum crimen sine lege40. 

Poniewa  jednak o aktualnym kszta cie MTK zadecydowa a wspólna wola 
pa stw, warto w tym miejscu zwróci  uwag  na powi zanie czynnika czasu jako 
elementu okre laj cego jurysdykcj  MTK oraz jako czynnika rozwoju sta ego s -
downictwa mi dzynarodowego. Ujmuj c rzecz w uproszczeniu – bez wzgl du na 
ocen  zjawiska – pa stwa na obecnym etapie rozwoju wspó pracy mi dzynarodo-
wej by y gotowe wyrazi  zgod  na funkcjonowanie sta ego mi dzynarodowego try-
buna u karnego w takiej, a nie innej formule, tj. z okre lonym w powy szy sposób 
zakresem jurysdykcji czasowej41. Mo na przypuszcza , i  sta y trybuna  mi dzyna-
rodowy, jakim jest MTK, z inaczej (szerzej) okre lonym zakresem jurysdykcji ra-

tione temporis w ogóle mia by nik e szanse powstania. 

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , i  – paradoksalnie – ograniczenia jurysdyk-
cji ratione temporis MTK oraz mechanizmy przes dzaj ce o jej „indywidualizacji” 
wzgl dem poszczególnych pa stw sta y si  czynnikiem umo liwiaj cym uzyskanie 
wystarczaj cej liczby ratyÞ kacji Statutu Rzymskiego i jego wej cie w ycie. W ten 
sposób dosz o do realizacji idei sta ego mi dzynarodowego s downictwa karnego. 
W obecnym kszta cie nie jest ono z pewno ci  tworem doskona ym. Jest jednak na 
pewno bardzo istotnym elementem rozwoju okre lonych idei prawa mi dzynarodo-
wego posiadaj cych niezwykle wa ny aspekt praktyczny. 

6. Podsumowanie

Aspekt czasu w rozwoju i funkcjonowaniu wspó czesnych mi dzynarodowych 
trybuna ów karnych wydaje si  posiada  niezwykle istotne znaczenie. Ju  w od-
niesieniu do rozwoju idei mi dzynarodowego s downictwa karnego czynnik czasu 
okazuje si  elementem kluczowym. Okazuje si  bowiem, i  ustanowienie mi dzy-
narodowych organów s dowych w obecnej formie jest wynikiem d u szego proce-

38 J. Izydorczyk, P. Wili ski, Mi dzynarodowy Trybuna  Karny, International Criminal Court: powstanie, organizacja, 
jurysdykcja, akty prawne, Kraków 2004, s. 61. 

39 M. P achta, op. cit. 
40 Ibidem

41 Warto doda , i  ju  z racji na charakter i funkcje MTK jego efektywne funkcjonowanie w wymiarze praktycznym 
w du ej mierze zale y od woli pa stw do wspó pracy z Trybuna em. St d niezwykle wa ne wydaj  si  te inicja-
tywy i rozwi zania, które wychodz c naprzeciw oczekiwaniom pa stw, daj  szans  na ich aktywne wsparcie dla 
dzia alno ci MTK. 
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su, którego poszczególne etapy z o y y si  na kszta t nie tylko aktualnych rozwi za  
instytucjonalnych, ale tak e bardzo istotnej dziedziny prawa, jak  jest zagadnie-
nie odpowiedzialno ci mi dzynarodowej jednostek. Czas okaza  si  w tym wypad-
ku czynnikiem umo liwiaj cym osi gni cie zbiorowej zgody pa stw na realizacj  
okre lonych idei i koncepcji, co w dziedzinie prawa mi dzynarodowego ma znacze-
nie fundamentalne. 

Czas determinuje tak e charakter funkcjonuj cych obecnie mi dzynarodowych 
organów s downiczych egzekwuj cych odpowiedzialno  jednostki. Jednocze nie 
staje si  on czym  wi cej ni  kryterium pozwalaj cym na schematyczne wyodr b-
nienie trybuna ów sta ych i czasowych. Czas, w zakresie, w jakim okre la status po-
szczególnych trybuna ów, czy si  bezpo rednio z uwarunkowaniami kszta towania 
si  wspó czesnego s downictwa mi dzynarodowego. Upraszczaj c – czas pozwoli  
pa stwom wyartyku owa  wspóln  wol  utworzenia mi dzynarodowych trybuna-
ów karnych, przy czym na obecnym etapie wspó pracy wola ta umo liwi a ustano-

wienie organów o okre lonym – kolejno – trwa ym i przej ciowym charakterze. 

Wreszcie, element czasu w funkcjonowaniu mi dzynarodowych trybuna ów kar-
nych mo na ocenia  z perspektywy zakresu ich jurysdykcji czasowej. W tym aspek-
cie czynnik czasu pozostaje w widocznym zwi zku z charakterem poszczególnych 
trybuna ów. Zakres jurysdykcji ratione temporis wydaje si  bowiem bezpo rednio 
korespondowa  z czasowym b d  sta ym charakterem omawianych trybuna ów. 

Czynnik czasu przenika zatem sfer  funkcjonowania wspó czesnych trybuna-
ów karnych w wielu aspektach – pocz wszy od rozwoju idei ustanowienia tego ro-

dzaju organów, na ich jurysdykcji czasowej ko cz c. We wszystkich tych obszarach 
elementy temporalne wydaj  si  czy  i w okre lony sposób przenika . Oceniaj c 
dzia alno  mi dzynarodowych trybuna ów karnych z tej perspektywy, mo na jed-
nocze nie dostrzec, w jak widoczny sposób problem ich rozwoju i funkcjonowania 
wpisuje si  w specyÞ k  prawa mi dzynarodowego publicznego. 



THE TIME FACTOR IN THE FUNCTIONING OF INTERNATIONAL 
CRIMINAL TRIBUNALS – SELECTED ISSUES 

SUMMARY

This article concerns the problem of time in the sphere of development and fun-
ctioning of the contemporary international criminal courts and tribunals. The tempo-
ral aspects were analysed mostly in relation to the International Criminal tribunal for 
Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda and International Criminal 
Court. Their genesis, character and ratione temporis jurisdiction have been descri-
bed from the perspective of time factor. 

In area of development of contemporary criminal tribunals a certain period of 
time seems to be the sine qua non condition for formulating states’ common will 

concerning creation of international organs of such nature. It is especially important 

in relation to organs of permanent character (ICC). It is also worth noting that a fac-

tor of time lets describe international criminal courts and tribunals as permanent or 

temporary which seems to be linked with the scope of their temporal jurisdiction. 

In this way the time factor seems to penetrate and inß uence the functioning of 

international criminal courts in all important areas of their genesis and their activi-

ty. 
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WP YW CZASU NA CELE 
I FUNKCJE U YTKOWANIA WIECZYSTEGO

1. Geneza prawa u ytkowania wieczystego w prawie polskim

U ytkowanie wieczyste jest prawem charakterystycznym dla ustroju socja-
listycznego1. Mimo przekszta cenia gospodarki centralnie planowanej w wolno-
rynkow  instytucja ta przetrwa a w prawie polskim i nadal znajduje zastosowanie 
w praktyce. W doktrynie podejmowana jest dyskusja co do potrzeby dalszego funk-
cjonowania u ytkowania wieczystego: czy nale y pozostawi  je jako „stanowi ce 
sprawne narz dzie gospodarki rynkowej, dost pne dla wszystkich podmiotów na 
równych zasadach, konkuruj ce w obrocie z prawem w asno ci2”, dokona  wy cz-
nie koniecznych modyÞ kacji3, czy mo e zrezygnowa  z prawa u ytkowania wie-
czystego, a u ytkowników wieczystych uw aszczy 4.

Up yw czasu oraz zmiany ustroju spo eczno–gospodarczego wywar y ogromny 
wp yw na zakres podmiotowy, przedmiotowy, cele i funkcje u ytkowania wieczy-
stego. Mo na postawi  tez , e cele i funkcje u ytkowania wieczystego s  ci le po-
wi zane z zakresem podmiotowym i przedmiotowym tego prawa. W zale no ci od 
podmiotu, na którego rzecz prawo zosta o ustanowione, a tak e przeznaczenia od-
dawanych w u ytkowanie wieczyste gruntów prawo to spe nia  mo e ró ne cele. 
Widoczne jest rozszerzanie zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa wraz 

1 Zob. J. Winiarz, (w:), J. Ignatowicz (red.) System prawa cywilnego, t. II, Prawo w asno ci i inne prawa rzeczowe, 
Wroc aw 1977, s. 554.

2 Wyrok TK z dn. 12.4.2000 r., K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz. 87.
3 Zob. G. Bieniek, W sprawie przysz o ci u ytkowania wieczystego, (w:) Ars et usus. Ksi ga pami tkowa ku czci 

S dziego Stanis awa Rudnickiego, Warszawa 2005, s. 53 i nast.; A. Cisek, (w:) E. Gniewek (red.), System Pra-
wa Prywatnego, t. IV, Prawo rzeczowe, Warszawa 2007, s. 229; Z. Gawlik, U ytkowanie wieczyste de lege feren-
da, (w:) M. Sawczak (red.), Czterdzie ci lat Kodeksu cywilnego. Materia y z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów 
w Rzeszowie (8–10.10.2004 r.), Kraków 2006, s. 115; E. Gniewek, O przysz o ci u ytkowania wieczystego, „Re-

jent” 1999, nr 2, s. 11 i nast.; E. Gniewek, O przysz o ci u ytkowania wieczystego – dyskusji ci g dalszy, „Stu-

dia Iuridica Agraria” 2005, t. 5, s. 49 i nast.; Z. Truszkiewicz, U ytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, 

Kraków 2006, s. 654 i nast.; C. Wo niak, U ytkowanie wieczyste, Warszawa 2006, s. 255 i nast. 

4 Zob. A. Brzozowski, Z problematyki przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci, „Zeszy-

ty Prawnicze Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszy skiego” 2003, nr 3.2, s. 89.
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z up ywem czasu, co wp ywa na poszerzenie mo liwo ci stosowania u ytkowania 
wieczystego dla ró nych celów, nie tylko ju  zwi zanych z budownictwem miesz-
kaniowym. Jednak trzeba te  zauwa y  podejmowane próby przekszta cenia tego 
prawa w prawo w asno ci, co mo e przemawia  za jego zniesieniem w przysz ym 
ustawodawstwie. 

Obecnie obowi zuj ce przepisy reguluj ce prawo u ytkowania wieczystego 
bardzo znacz co ró ni  si  od przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodar-
ce terenami w miastach i osiedlach5, na podstawie których ustawodawca wprowa-
dzi  do polskiego porz dku prawnego to prawo. 

Wa nym jest wskazanie, e d ugo poszukiwano w a ciwej formy korzystania 
przez podmioty z gruntów pa stwowych. Pierwsz  instytucj  poprzedzaj c  u yt-
kowanie wieczyste w prawie polskim po II wojnie wiatowej by o prawo zabudowy 
wprowadzone dekretem z dn. 26 wrze nia 1945 r. o prawie zabudowy6. Prawo to po-
lega o na tym, e Pa stwo i zwi zki samorz du terytorialnego, b d cy w a cicielami 
gruntu, mog y ustanowi  na rzecz innej osoby na ca o ci lub cz ci tego gruntu pra-
wo wzniesienia jednego lub wi kszej ilo ci budynków na czas i za wynagrodzeniem 
oznaczonymi w umowie. Osoba, która od w a ciciela gruntu uzyska a prawo zabu-
dowy, nabywa a co do budynku prawo w asno ci, a co do gruntu prawo u ytkowa-
nia. Prze amana tym samym by a zasada superÞ cies solo cedit. Prawo to mog o by  
ustanawiane na czas nie krótszy ni  lat 30 i nie d u szy ni  lat 80 z mo liwo ci  dal-
szego przed u enia, a z up ywem czasu, na które by o ustanowione, budynek prze-
chodzi  za wynagrodzeniem ustanowionym w umowie na rzecz w a ciciela gruntu. 
Celem wskazanego prawa by a wy cznie zabudowa cudzego gruntu, co podlega o 
krytyce7. Dekret o prawie zabudowy obowi zywa  bardzo krótko (ponad rok), zosta  
uchylony dekretem prawo rzeczowe8, wprowadzaj cym w asno  czasow .

Istota w asno ci czasowej z dekretu prawo rzeczowe sprowadza a si  do przenie-
sienia przez Skarb Pa stwa albo przez zwi zek samorz du terytorialnego lub inn  
osob  prawn  prawa publicznego w asno ci na rzecz osoby Þ zycznej lub prawnej 
na wskazany czas wynosz cy od 30 do 80 lat z mo liwo ci  dalszego przed u enia. 
Po jego up ywie w asno  powraca a z mocy prawa do poprzedniego w a ciciela 
na podstawie ustawowego prawa powrotu, które uwa ane by o za prawo rzeczowe 
ograniczone (art. 108 prawa rzeczowego). W umowie okre lano sposób korzystania 
z nieruchomo ci, a gdy mia a ona by  zabudowana, równie  m. in. termin rozpocz -
cia i zako czenia prac, rodzaj budynku i innych urz dze . W doktrynie wskazywa-
o si , e pod wzgl dem konstrukcji prawnej w asno  czasowa stanowi a w asno  

podzielon  pod wzgl dem czasu i tre ci. Przeznaczana by a g ównie na potrzeby 

5 Dz.U. Nr 32, poz. 159.
6 Dz.U. Nr 50, poz. 280.
7 Zob. Z. Truszkiewicz, U ytkowanie wieczyste…, s. 72 i lit. tam powo ana.

8 Dekret z dn. 11.10.1946 r. Prawo rzeczowe, Dz.U. Nr 57, poz. 319.
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budownictwa mieszkalnego, ale tak e mog a s u y  innym potrzebom spo ecznym 
i gospodarczym. Nale ycie chroni a interesy w a ciciela czasowego i zbywcy9. Jed-
nak w praktyce instytucja w asno ci czasowej nie przyj a si . Przede wszystkim 
nie odpowiada a ona podstawowej regule jedno ci funduszu w asno ci ogólnona-
rodowej: w asno  czasowa prowadzi a do czasowej reprywatyzacji zasobów pa -
stwa10. Ponadto okre lenie „w asno  czasowa” mog a, zdaniem jej przeciwników, 
zniech ca  do budowy na gruncie oddanym na w asno , skoro po up ywie wskaza-
nego okresu w asno  powraca a do zbywcy11.

W a ciwa forma prawna z jednej strony musia a odpowiada  ustrojowym za-
sadom PRL, za  z drugiej umo liwia  dostarczenie przez pa stwo gruntów w celu 
zaspokojenia potrzeb spo ecznych, w tym potrzeb mieszkaniowych. Wa nym by o 
równie , aby instytucja by a atwa do kontrolowania przez pa stwo. Wobec zarzu-
tów stawianych w asno ci czasowej zosta o wprowadzone, dekretem o odst powa-
niu przez pa stwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszkaniowe oraz 
na cele budownictwa mieszkaniowego12, prawo u ytkowania. Dekretem nie zosta a 
uchylona w asno  czasowa, funkcjonowa a ona obok u ytkowania. 

Na podstawie dekretu z 1952 r. przedmiotem odst powania mog y by  po o o-
ne w miastach i osiedlach o charakterze miejskim: jednorodzinne domy mieszkal-
ne z zabudowaniami gospodarczymi i przylegaj cymi bezpo rednio podwórzami, 
ogrodami lub sadami, o ile nie stanowi y nieod cznej cz ci sk adowej gospodarstw 
rolnych lub dzia ki ziemi o powierzchni nieprzekraczaj cej 1.000 m2 przeznaczone 
na cele indywidualnego budownictwa domów jednorodzinnych i po o one na tere-
nach w tym celu wydzielonych. Zgodnie z art. 3 dekretu budynki mog y by  odst -
powane w trybie dzier awy lub w wyj tkowych przypadkach w drodze sprzeda y 
z jednoczesnym odp atnym ustanowieniem u ytkowania jako prawa wieczystego na 
gruncie, na którym budynki si  znajdowa y. Odst powanie dzia ek gruntu nast po-
wa o w trybie ustanowienia odp atnego u ytkowania jako prawa wieczystego z za-
strze eniem w umowie przeznaczenia dzia ki pod budow  domu jednorodzinnego 
na warunkach ustalonych dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

Umowa o odst pienie wymaga a formy pisemnej. Obowi zkiem u ytkownika 
by o uiszczanie czynszu z tytu u korzystania z gruntu pa stwowego w wysoko ci 
1% warto ci gruntu. W sytuacji, gdy przedmiotem umowy by o wybudowanie przez 
u ytkownika domu jednorodzinnego, dom ten stanowi  w asno  u ytkownika, jed-
nak w asno  ta by a prawem zwi zanym z u ytkowaniem gruntu.

9 J. Winiarz, (w:) J. Ignatowicz (red.), System prawa cywilnego…, s. 546–547.

10 Zob. Z. Truszkiewicz, U ytkowanie wieczyste…, s. 81.

11 Zob. J. Winiarz, Prawo u ytkowania wieczystego, Warszawa 1970, s. 14.

12 Dekret z dn. 10.12.1952 r. o odst powaniu przez pa stwo nieruchomego mienia nierolniczego na cele mieszka-

niowe oraz na cele budownictwa mieszkaniowego, Dz.U. Nr 49, poz. 326.
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Instytucja u ytkowania ustanowiona w dekrecie z 1952 r. w praktyce nie znala-
z a szerszego zastosowania. Zosta a uchylona ustaw  z dn. 28 maja 1957 r. o sprze-
da y przez Pa stwo domów mieszkalnych i dzia ek budowlanych13. Ustawa powró-
ci a do znanej z prawa rzeczowego w asno ci czasowej, przy czym w art. 6 ust. 3 
zosta o wskazane, e budynki znajduj ce si  na gruntach sprzedanych na w asno  
czasow  stanowi  odr bne nieruchomo ci. Zmieni  si  zakres przedmiotowy usta-
wy w porównaniu do w asno ci czasowej ustanowionej w dekrecie prawo rzeczowe, 
gdy  zgodnie z art. 1 ustawy przys uguj ce Pa stwu domy mieszkalne, grunty przy-
domowe oraz dzia ki budowlane mog y by  sprzedawane wy cznie osobom Þ zycz-
nym lub spó dzielniom mieszkaniowym. 

Ustawa zosta a wprowadzona ju  w czasie prac Komisji KodyÞ kacyjnej, której 
zadaniem by o przygotowanie Kodeksu cywilnego. Podejmowana by a dyskusja do-
tycz ca ustanowienia odpowiedniej formy prawnej korzystania z gruntów pa stwo-
wych, która odpowiada aby potrzebom spo ecze stwa i pozostawa a w zgodno ci 
z zasadami ustroju politycznego. Podczas prac Komisji jej cz onkowie reprezento-
wali ró ne pogl dy w tym wzgl dzie14. Istotnym jest wskazanie, e w a nie w to-
ku prac Komisji KodyÞ kacyjnej dosz o do uchwalenia ustawy z dn. 14 lipca 1961 r. 
o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, która wprowadzi a prawo u ytkowa-
nia wieczystego. Równocze nie wej cie w ycie ustawy z 1961 r. spowodowa o, e 
prace Komisji KodyÞ kacyjnej w tym zakresie ograniczy y si  do rozwa ania za-
gadnienia, który akt prawny czy Kodeks cywilny, czy mo e ustawa szczególna po-
winien regulowa  u ytkowanie wieczyste15. Ostatecznie przyj to rozwi zanie kry-
tykowane od strony konstrukcyjnej, gdy  instytucja jest regulowana w obu aktach 
o charakterze ogólnym i szczególnym, przy czym w Kodeksie znajduj  si  przepi-
sy okre laj ce trzon instytucji u ytkowania wieczystego, natomiast ustawa obejmu-
je swym zakresem tryb oddawania nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste i kom-
petencje organów.

2. Cele i funkcje u ytkowania wieczystego w ustawie 
o gospodarce terenami w miastach i osiedlach 
oraz w Kodeksie cywilnym

Na podstawie ustawy z 1961 r. zosta y przekszta cone wszystkie istniej ce 
wcze niejsze formy korzystania z nieruchomo ci pa stwowych w prawo u ytkowa-
nia wieczystego. Wymaga podkre lenia wspólny cel instytucji poprzedzaj cych pra-
wo u ytkowania wieczystego, który zarazem jest tak e celem omawianego prawa, 

13 Dz.U. Nr 31, poz. 132.
14 Zob. J. Winiarz, Prawo u ytkowania wieczystego…, s. 17–18.

15 J. Majorowicz, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1972, s. 638.
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a mianowicie utworzenie odpowiedniej instytucji, na podstawie której wskazane, 
ci le okre lone podmioty mog y korzysta  w sposób d ugotrwa y z gruntów pa -

stwowych, w tym tak e zabudowuj c je, aby zaspokaja  potrzeby mieszkaniowe. 
To w a nie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych stanowi o g ówn  funkcj  prawa 
u ytkowania wieczystego. W doktrynie podkre la si , e prawo to zrodzi o si  z po-
trzeb urbanizacyjnych, pierwotnie stanowi o form  wyposa enia inwestorów w ko-
nieczny zasób gruntów o przeznaczeniu budowlanym16. 

W porównaniu do poprzednich regulacji u ytkowanie wieczyste pozostawa-
o w pe ni zgodne z zasadami ustroju socjalistycznego, w tym zasad  jednolito ci 

w asno ci pa stwowej. W a cicielem gruntu pozostawa o Pa stwo, za  u ytkownik 
otrzymywa  prawo zbli one swoj  tre ci  do prawa w asno ci, które podlega o dzie-
dziczeniu oraz zbyciu.

Zgodnie z art. 3 ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach prawo 
u ytkowania wieczystego terenu pa stwowego mog o zosta  ustanowione na rzecz 
osób Þ zycznych oraz spó dzielni budownictwa mieszkaniowego. Zatem pierwotnym 
celem i funkcj  by o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób, które posiada y 
rodki Þ nansowe na wzniesienie budynku na gruncie lub zakup lokalu spó dzielcze-

go. W literaturze stwierdza si , e prawo to zosta o stworzone na potrzeby sekto-
ra prywatnego, gdy  jednostkom pa stwowym oraz organizacjom spo ecznym17 te-
reny pa stwowe by y oddawane w u ytkowanie18. W rozumieniu ustawy terenem 
pa stwowym by  teren stanowi cy w asno  pa stwa, po o ony w granicach admi-
nistracyjnych miast i osiedli oraz po o ony poza tymi granicami, które zosta y w -
czone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta (osiedla) i przekazane dla 
realizacji zada  jego gospodarki. Ustanowienie u ytkowania wieczystego by o mo -
liwe, gdy nie sprzeciwia o si  celom ustalonym w planach zagospodarowania prze-
strzennego. U ytkowanie wieczyste ci le zwi zano z terenami miejskimi, co rów-
nie  wzmacnia o pierwotny cel instytucji.

Sposób korzystania z terenu pa stwowego przez u ytkownika wieczystego by  
ustalony w umowie ustanawiaj cej u ytkowanie, zawieranej w formie aktu nota-
rialnego. W przypadku, gdy w u ytkowanie wieczyste by  oddawany grunt zabudo-
wany, z u ytkownikiem wieczystym by a jednocze nie zawierana umowa sprzeda-
y budynków, znajduj cych si  na gruncie. Prze amywano zatem zasad  superÞ cies 

16 E. Gniewek, O przysz o ci…, s. 11–12, poszczególni autorzy wskazuj , e celem ustanowienia u ytkowania 

wieczystego by o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zob. A. Brzozowski, Z problematyki przekszta cenia…, 

s. 64, B. Wierzbowski, O przydatno ci u ytkowania wieczystego, (w:) A. Bojarska (red.) Honeste vivere…: ksi -

ga pami tkowa ku czci Profesora W adys awa Bojarskiego, Toru  2001, s. 618.

17 Na podstawie ustawy by y to organizacje polityczne, zwi zki zawodowe i organizacje spó dzielcze, z wyj tkiem 

spó dzielni budownictwa mieszkaniowego i rolniczych spó dzielni produkcyjnych.

18 Z. Truszkiewicz, U ytkowanie wieczyste…, s. 96.
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solo cedit. W 1969 r.19 zosta o wprowadzone rozwi zanie, na podstawie którego 
u ytkownik, je li nie móg  naby  na w asno  znajduj cych si  na gruncie budyn-
ków, uiszcza  op at  roczn  tak e za u ytkowanie wieczyste budynków. Równie  
w tym postanowieniu widoczna jest funkcja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 
bez konieczno ci zap aty jednorazowej ceny odpowiadaj cej warto ci budynków. 
Stanowi o to niew tpliwe u atwienie w nabywaniu prawa u ytkowania wieczystego, 
a tak e jego upowszechnienie.

U ytkowanie wieczyste mog o zosta  ustanowione w celu wzniesienia na odda-
wanym gruncie budynków. W takiej sytuacji w umowie strony okre la y termin roz-
pocz cia i zako czenia robót, rodzaj posadowionego budynku, obowi zek utrzyma-
nia w nale ytym stanie. Postanowienie, które mog o zniech ca , w szczególno ci 
osoby Þ zyczne do budowania budynków na gruntach pozostaj cych w u ytkowaniu 
wieczystym, a w konsekwencji wp ywa  na os abienie podstawowej funkcji u ytko-
wania, by o zawarte w art. 21 ustawy. Przepis ten okre la  sposób wynagrodzenia za 
wzniesione przez u ytkownika budynki przy rozwi zywaniu i wyga ni ciu u ytko-
wania wieczystego. Przede wszystkim powinno to by  okre lone w umowie mi dzy 
stronami: u ytkownikiem a prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady 
narodowej. W braku umownego ustalenia tej kwestii u ytkownik otrzymywa  wyna-
grodzenie w wysoko ci jednej czwartej cz ci warto ci budynków i innych urz dze  
istniej cych na terenie w dniu wyga ni cia wieczystego u ytkowania. Uwzgl d-
niaj c, e u ytkowanie wieczyste by o ustanawiane na podstawie decyzji organu 
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, to przysz y u ytkownik mia  niewielki 
wp yw na kszta towanie poszczególnych postanowie  umowy, w tym na wysoko  
wynagrodzenia za wzniesione na gruncie budynki, a brak postanowienia umowne-
go by  równoznaczny z obowi zywaniem art. 21 ustawy. Jednak trzeba te  zauwa-
y , e pod wzgl dem Þ nansowym u ytkowanie wieczyste by o i pozostaje nadal 

atrakcyjn  form  korzystania z gruntów w celach zabudowy ze wzgl du na koniecz-
no  uiszczania jedynie okre lonego procentu warto ci nieruchomo ci, jak  musia -
by zap aci  nabywca przy zawieraniu umowy sprzeda y. Powoduje to, e osoby, 
których ze wzgl dów Þ nansowych nie by o sta  na zakupienie gruntu i wybudowa-
nie budynku, ch tnie korzysta y z prawa u ytkowania wieczystego. W d u szej per-
spektywie (ustanowienie u ytkowania wieczystego nast powa o na 99 lat z mo li-
wo ci  dalszego przed u enia) okre lenie wynagrodzenia na poziomie ni szym ni  
warto  budynku przy uwzgl dnieniu jedynie procentowego udzia u warto ci grun-
tu przy ustanawianiu prawa oraz stworzenie bardzo szerokich mo liwo ci korzysta-
nia z gruntu (na wzór prawa w asno ci) mog o w praktyce nie stanowi  okoliczno ci 
przemawiaj cych za rezygnacj  z ustanowienia prawa u ytkowania wieczystego.

19 Ustawa z dn.19.4.1969 r., o zmianie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, Dz.U. Nr 11, 
poz. 80.
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Wej cie w ycie Kodeksu cywilnego oznacza o rozszerzenie mo liwo ci usta-
nawiania u ytkowania wieczystego poza grunty wskazane w art. 3 ustawy z 1961 r. 
Przepis art. 232 § 1 kc. stanowi  niemal e powtórzenie uregulowania zawartego 
w ustawie, natomiast w § 2 zosta o zawarte stwierdzenie, e przedmiotem u ytko-
wania wieczystego mog  by  tak e inne grunty pa stwowe w przypadkach przewi-
dzianych w przepisach szczególnych. W literaturze zaznacza si , e spowodowa o 
to wykorzystanie u ytkowania wieczystego w praktyce, poniewa  umo liwi o roz-
szerzenie zakresu przedmiotowego prawa w przysz o ci20. Analizuj c zakres pod-
miotowy, Kodeks cywilny stwierdza , e u ytkowanie wieczyste mog o by  ustano-
wione oprócz osób Þ zycznych oraz spó dzielni budownictwa mieszkaniowego tak e 
na rzecz osób prawnych okre lonych w przepisach szczególnych. Zatem postano-
wienia Kodeksu cywilnego nie by y samodzielne w tej materii. Osobami prawnymi, 
poza spó dzielniami budownictwa mieszkaniowego, mog y by  równie , stosuj c 
ustaw  z 1961 r., osoby prawne nieb d ce jednostkami pa stwowymi i jednostka-
mi spo ecznymi.

Ustawa o gospodarce terenami w miastach i osiedlach by a kilkakrotnie nowe-
lizowana. Wprowadzane zmiany powodowa y ponowne rozszerzanie zakresu za-
stosowania instytucji u ytkowania wieczystego. Od 1969 r. u ytkowanie wieczyste 
mog o zosta  ustanowione tak e na gruntach zabudowanych domami jednorodzin-
nymi, ma ymi domami mieszkalnymi, domami wielomieszkaniowymi, budynkami 
mieszkalno–pensjonatowymi, budynkami przeznaczonymi na pomieszczenia war-
sztatów rzemie lniczych lub drobnych zak adów przemys owych, zatrudniaj cych 
na jednej zmianie nie wi cej ni  dziesi ciu pracowników w produkcji oraz budynka-
mi zwi zanymi z gospodarstwem rolnym. Dopuszczenie mo liwo ci ustanowienie 
u ytkowania wieczystego na gruncie zabudowanym budynkiem o przeznaczeniu na 
warsztat rzemie lniczy oznacza o w szczególno ci prze amanie zasady powi zania 
omawianego prawa z budownictwem mieszkaniowym. Co wi cej, mo na postawi  
tez , e nast pi o ostro ne powi zanie u ytkowania wieczystego z funkcj  wspie-
rania przez pa stwo drobnej przedsi biorczo ci. Istotne jest równie  to, e mimo 
i  w art. 1 ustawy by o wskazane, e u ytkowanie wieczyste mo e by  ustanowio-
ne na gruntach po o onych w granicach administracyjnych miast oraz poza grani-
cami miasta, ale na gruntach w czonych do realizacji zada  jego gospodarki, to 
dopuszczono mo liwo  ustanowienia u ytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych budynkami zwi zanymi z gospodarstwem rolnym. Zatem u ytkowanie wie-
czyste ju  po kilku latach od wprowadzenia do polskiego systemu prawnego zacz o 
przekszta ca  si  w prawo, którego zastosowanie by o szersze ni  tylko zamierzone 
pierwotnie wspieranie budownictwa spó dzielczego oraz indywidualnego. W litera-
turze s  stawiane tezy, e u ytkowanie wieczyste w ustawie o gospodarce terenami 

20 C. Wo niak, U ytkowanie wieczyste…, s. 44.
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w miastach i osiedlach nie musia o by  ustanawiane w celu realizacji inwestycji bu-
dowlanej. Wniosek taki wynika z art. 13 ust. 3 ustawy, który stanowi  o mo liwo-
ci ustanowienia u ytkowania wieczystego na gruncie b d cym gospodarstwem rol-

nym. Wszelkie za  ograniczenia wynika y z ustaw szczególnych i zawartych tam 
ogranicze  dotycz cych prowadzenia okre lonej dzia alno ci21.

3. Prawo u ytkowania wieczystego w ustawie o gospodarce 
gruntami i wyw aszczeniu nieruchomo ci

W przyj tej kolejnej regulacji obejmuj cej prawo u ytkowania wieczystego22 
zakres podmiotowy zosta  okre lony podobnie jak w poprzednio obowi zuj cym 
stanie prawnym. W przepisie art. 4 ustawy o gospodarce gruntami i wyw aszczeniu 
nieruchomo ci stwierdzono, e grunty pa stwowe mog  by  oddane w u ytkowanie 
wieczyste na rzecz spó dzielni mieszkaniowych, osób Þ zycznych, osób prawnych 
innych ni  organizacje spo eczne i pa stwowe jednostki organizacyjne. Równie  or-
ganizacje mi dzynarodowe i na zasadzie wzajemno ci obce przedstawicielstwa dy-
plomatyczne lub urz dy konsularne oraz inne przedstawicielstwa zagraniczne mo-
g y uzyska  prawo u ytkowania wieczystego gruntu. Ustawodawca w dalszej cz ci 
ustawy doprecyzowa , e przypadku osób prawnych (tak e spó dzielni mieszkanio-
wych) koniecznym wymogiem jest, aby przekazane grunty pa stwowe by y przezna-
czone do realizacji ich zada  ustawowych lub statutowych oraz s u y y do zaspoko-
jenia ich potrzeb. Mo na uzna , e podj ta zosta a próba ograniczenia zastosowania 
instytucji poprzez cis e ustawowe okre lenie, e grunt mo e by  oddany w u yt-
kowanie wieczyste wy cznie w celach statutowych, ustawowych lub zaspokojenia 
potrzeb osoby prawnej. Nie by o zatem dowolno ci w przeznaczaniu przez podmio-
ty, na rzecz których oddano grunt w u ytkowanie wieczyste na jakikolwiek wybrany 
przez osob  prawn  cel. W porównaniu do poprzedniej regulacji przyj tej na grun-
cie ustawy z 1961 r. ró nica jest wyra na, gdy  wówczas ustawodawca stwierdza  
jedynie, e grunt mo e by  przekazany w u ytkowanie wieczyste spó dzielni bu-
downictwa mieszkaniowego.

W ustawie z 1985 r. przy gruntach oddawanych w u ytkowanie wieczyste na 
rzecz osób Þ zycznych niemal powtórzone zosta o uregulowanie zawarte w zmie-
nionym w 1969 r. art. 14. Wprowadzona zmiana ponownie zmierza a do ostro nego 
poszerzania prawa u ytkowania wieczystego, gdy  oprócz m.in. oddawania dzia ki 
pod budow  domu jednorodzinnego osoba Þ zyczna mog a otrzyma  grunt, a nast p-
nie zabudowa  go domem letniskowym, budynkiem przeznaczonym na pomieszcze-
nia do prowadzenia dzia alno ci handlowej, us ugowej i innej dzia alno ci z zakre-

21 Zob. Z. Truszkiewicz, U ytkowanie wieczyste…, s. 102–103.

22 Ustawa z dn. 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wyw aszczeniu nieruchomo ci.
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su drobnej wytwórczo ci, a tak e pracowni do prowadzenia dzia alno ci twórczej23. 
Dodatkowo w art. 25 zosta o wprowadzone nieznane dotychczas rozwi zanie do-
puszczaj ce oddanie w u ytkowanie wieczyste osobie Þ zycznej obiektu zabytkowe-
go wymagaj cego remontu. W umowie wówczas by  nak adany obowi zek odbu-
dowy, wyremontowania i utrzymywania tego budynku w nale ytym stanie. Wydaje 
si  uzasadnione twierdzenie, e w coraz wi kszym stopniu nast powa o poszerza-
nie zastosowania i wykorzystania prawa u ytkowania wieczystego na inne cele ni  
sama funkcja przekazywania gruntów pa stwowych pod zabudow  mieszkaniow , 
a wi c zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Jednak nadal u ytkowanie wieczy-
ste jest powi zane z funkcj  i celem zabudowy gruntu. Uwag  zwraca, podobnie 
jak przy poprzedniej regulacji z 1961 r., mo liwo  budowy na gruncie przekaza-
nym w u ytkowanie wieczyste budynków zwi zanych z prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego. Trzeba zauwa y , e prawo to mia o by  zwi zane z terenami miejski-
mi, art. 232 § 2 kc. dopuszcza  ustanawianie prawa na innych terenach ni  po o one 
w granicach administracyjnych miast i osiedli, w czone do planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Jednak w przepisach szczególnych zamieszczone by o po-
stanowienie, e grunt oddany w u ytkowanie mo e by  zabudowany przez osob  
Þ zyczn  budynkami niezb dnymi do prowadzenia dzia alno ci rolniczej. Mo na 
stwierdzi , e w ten sposób u ytkowanie wieczyste nie by o zwi zane wy cznie 
z gruntami miejskimi.

4. Wp yw przekszta ce  ustrojowych na cele i funkcje 
u ytkowania wieczystego

Decyduj cy wp yw na rozwój oraz zmian  celów i funkcji instytucji u ytkowa-
nia wieczystego mia a zmiana ustroju spo eczno–gospodarczego. Nale y pami ta , 
e prawo to mia o rodowód socjalistyczny i z tego wzgl du uzasadnione mog y by  

g osy o potrzebie usuni cia z systemu prawnego omawianej instytucji. Jednak usta-
wodawca nie tylko jej nie uchyli , ale rozszerzy  zakres zastosowania24.

Wraz ze zmian  ustroju zosta  uchylony przepis art. 128 kc. dotycz cy ogól-
nonarodowej w asno ci socjalistycznej. Na tej podstawie w asno  gruntów przy-
s ugiwa a niepodzielnie pa stwu. Uchylenie przepisów dotycz cych szczególnej 
w asno ci pa stwowej stworzy o mo liwo  nabywania przez pa stwowe osoby 
prawne prawa w asno ci nieruchomo ci. Jednak e konieczna by a równie  ingeren-
cja ustawodawcy w przepisy reguluj ce bezpo rednio u ytkowanie wieczyste. Usta-

23 Taka mo liwo  zosta a wprowadzona ustaw  z dn. 13.07.1988 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wy-
w aszczeniu nieruchomo ci, Dz.U. Nr 24, poz. 170.

24 Rozszerzenie zakresu podmiotowego nast pi o ustaw  z dn. 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce grun-
tami i wyw aszczaniu nieruchomo ci, Dz.U. Nr 79, poz. 464 z pó n. zm.
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wa z 28 lipca 1990 r.25 wprowadza a bardzo istotn  zmian  w art. 232 kc., usuni -
to ograniczenia podmiotowe. U ytkowanie wieczyste mog o zosta  ustanowione na 
rzecz osób Þ zycznych, a tak e bez adnych ogranicze  na rzecz osób prawnych, 
w tym pa stwowych osób prawnych. Jednak ta zmiana w praktyce nie spowodowa-
a rzeczywistej mo liwo ci oddawania osobom prawnym gruntów w u ytkowanie 

wieczyste. Niezb dna by a tak e modyÞ kacja przepisów ustawy o gospodarce tere-
nami w miastach i osiedlach26 jako ustawy szczegó owej.

Przekszta cenia ustrojowe doprowadzi y równie  do przywrócenia w Polsce 
samorz du terytorialnego27. Gminy naby y cz  w asno ci nieruchomo ci stano-
wi cych wcze niej nieruchomo ci pa stwowe. Jednak dopiero od momentu wej-
cia w ycie przepisów zmieniaj cych ustaw  z 1985 r. z dniem 5 grudnia 1990 r. 

gminy mog y oddawa  swoje grunty w u ytkowanie wieczyste. Od dnia 1 stycznia 
1999 r.28 tak e powiaty i województwa mog y oddawa  grunty stanowi ce ich w as-
no  w u ytkowanie wieczyste.

W nowym stanie prawnym jednostki samorz du terytorialnego mog y sta  si  
u ytkownikami wieczystymi gruntu, którego w a cicielem by  Skarb Pa stwa. 
W zmienionym art. 232 § 1 kc. ustawodawca nie skre li  jednak ograniczenia mó-
wi cego o tym, e w u ytkowanie wieczyste mog  zosta  oddane grunty stanowi ce 
w asno  Skarbu Pa stwa po o one w granicach administracyjnych miast po o o-
ne poza tymi granicami, lecz w czone do planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta i przekazane do realizacji zada  jego gospodarki. Ograniczenie dotyczy 
tylko gruntów Skarbu Pa stwa, natomiast nie odnosi si  do nieruchomo ci, których 
w a cicielem jest jednostka samorz du terytorialnego. Tak  niekonsekwencj  oraz 
niespójno  (poniewa  ju  wcze niej zosta a dopuszczona mo liwo  przekazywa-
nia gruntów pod zabudow  budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi niezb dny-
mi do prowadzenia gospodarstwa rolnego) mo na t umaczy  pomy k  legislacyj-
n , która jednak dla czysto ci konstrukcji powinna by  usuni ta. Mo na zauwa y , 
e zapis pod wzgl dem praktycznym nie ma istotnego znaczenia, gdy  w § 2 jest 

stwierdzone, e tak e inne grunty mog  by  przedmiotem u ytkowania wieczystego 
w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych. 

Zmiany ustroju spo eczno–gospodarczego spowodowa y konieczno  uchwale-
nia nowej ustawy, która kompleksowo regulowa aby zagadnienia gospodarowania 

25 Ustawa o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 55, poz. 321.
26 Ustawa z dn. 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wyw aszczeniu nieruchomo ci, Dz.U. Nr 79, 

poz. 464 z pó n. zm.
27 Ustawa z dn. 10.5.1990 r., przepisy wprowadzaj ce ustaw  o samorz dzie terytorialnym i ustaw  o pracowni-

kach samorz dowych, Dz.U. Nr 32, poz.191 z pó n. zm.
28 Ustawa z dn. 24.7.1998 r. o wej ciu w ycie ustawy o samorz dzie powiatowym, ustawy o samorz dzie wo-

jewództwa oraz ustawy o administracji rz dowej w województwie, Dz.U. Nr 99, poz. 631 oraz ustawa z dn. 
13.10.1998 r., przepisy wprowadzaj ce ustawy reformuj ce administracj  publiczn , Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze 
zm.
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nieruchomo ciami. Ustawa o gospodarce gruntami i wyw aszczaniu nieruchomo-
ci zosta a zast piona ustaw  z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo cia-

mi29. Analizuj c zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, obecnie w u ytkowa-
nie wieczyste mo e by  oddany grunt stanowi cy w asno  Skarbu Pa stwa oraz 
jednostki samorz du terytorialnego, o dowolnym przeznaczeniu w planach zago-
spodarowania przestrzennego30. Natomiast istotne jest, e ustawodawca zrezygno-
wa  ze wskazania, na rzecz jakich podmiotów mo e to prawo zosta  ustanowio-
ne31. Zatem mo na wnioskowa , e u ytkownikiem wieczystym mo e by  osoba 
Þ zyczna, osoba prawna, pa stwowa osoba prawna, u omna osoba prawna32. Skarb 
Pa stwa jako w a ciciel nieruchomo ci mo e ustanowi  prawo na rzecz okre lo-
nej jednostki samorz du terytorialnego, podobnie jednostki samorz du terytorialne-
go mog  oddawa  grunty stanowi ce ich w asno  na rzecz pozosta ych jednostek. 
Brak ogranicze  podmiotowych w art. 13 ustawy stanowi przyk ad na rozszerzanie 
zastosowania instytucji oraz po rednio na zwi kszenie celów i funkcji spe nianych 
przez u ytkowanie. Przez okre lenie, e u ytkownikiem mo e by  konkretnie wska-
zany podmiot – spó dzielnia budownictwa mieszkaniowego – nast powa o ograni-
czenie zastosowania instytucji u ytkowania do celów zabudowy. 

Prawo u ytkowania wieczystego nie jest dzi  ci le zwi zane z celem i funk-
cj  szeroko rozumianej zabudowy gruntu. Taki obowi zek u ytkownika nie zosta  
okre lany w ustawie. Przepis art. 62 ustawy z 1997 r. stwierdza, e strony w umowie 
ustalaj  sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie 
z celem, na który nieruchomo  gruntowa zosta a oddana w u ytkowanie wieczy-
ste. Postanowienie to stwarza mo liwo  do znacznie szerszego wykorzystywania 
w praktyce prawa u ytkowania wieczystego. Strony w umowie mog  wskaza  na 
dowolny cel przeznaczenia gruntów, s  jedynie zwi zane ograniczeniami wynikaj -
cymi z zasady swobody umów. Zabudowa nieruchomo ci, w szczególno ci budyn-
kami mieszkalnymi, stanowi wed ug obecnych postanowie  jeden z celów, na jaki 
mo e by  przeznaczony grunt oddany w u ytkowanie, ale nie jedyny i wy czny. 
To w a nie brak ogranicze  w obowi zuj cych przepisach sprawia, e u ytkowa-
nie wieczyste mo e by  wykorzystywane na szerok  skal , nie powi zan  z budow-
nictwem. E. Gniewek wskazuje, e z racji usuni cia ogranicze  zakresu instytucji, 
wyst puje mo liwo  „przedmiotowej ekspansji” prawa u ytkowania wieczyste-

29 Dz.U. Nr 115, poz. 741, teksty jednolite: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603.
30 Zob. wyrok NSA w Warszawie z dn. 28.9.2000 r., I SA 1398/99, LEX nr 57194, wyrok SN z dn. 18.7.2000 r., IV 

CK 67/00, LEX nr 520023.
31 Zob. wyrok WSA w Olsztynie z dn. 18.9.2008 r., I SA/OI 327/08, LEX nr 449963, w którym S d stwierdzi , e pa -

stwowa i samorz dowa jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej dzia aj ca na podstawie 
ustawy o Þ nansach publicznych nie mog  by  u ytkownikami wieczystymi gruntu.

32 U ytkownikiem wieczystym mo e by  wspólnota mieszkaniowa. Co do w tpliwo ci w zakresie podmiotowo ci 
prawnej wspólnot mieszkaniowych zob. P. Bielski, Zdolno  prawna wspólnoty mieszkaniowej – problem mode-
lu regulacji prawnej, „Rejent” 2007, nr 3, s. 32; G. Gorczy ski, Wspólnota mieszkaniowa jako „ jednostka organi-

zacyjna” w rozumieniu art. 331 § 1 Kc., „Rejent” 2009, nr 2, s. 32 i nast.
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go33. W innej swojej wypowiedzi Autor stwierdza, e nale y oceni  jego rzeczy-
wist  tre  i przydatn  funkcj  spo eczno–gospodarcz . Zaznacza, e u ytkowanie 
wieczyste jest w praktyce wykorzystywane i stanowi form  taniego, d ugotrwa e-
go korzystania z gruntu. Przy ustanawianiu u ytkowania wieczystego nabywca nie 
ponosi jednorazowo pe nych kosztów nabycia nieruchomo ci, natomiast w a ciciel 
co roku uzyskuje wp ywy do bud etu oraz dodatkowo zachowuje nadzór zgodne-
go z przeznaczeniem wykorzystania nieruchomo ci34. W dalszym ci gu instytucja ta 
mo e doskonale pe ni  funkcj  zabudowy gruntu, w szczególno ci w budownictwie 
mieszkaniowym, jednak tu trzeba zaznaczy  dwie kwestie. Z jednej strony odda-
nie gruntu w u ytkowanie wieczyste pod budow  budynków wielomieszkaniowych 
sprawia, e cena sprzeda y lokali w budynkach mo e by  ni sza ni  w przypadku 
prawa w asno ci gruntu, co mo e zach ca  do nabycia w asno ci lokalu mieszkal-
nego, znajduj cego si  w budynku posadowionym na gruncie oddanym w wieczy-
ste u ytkowanie. Z drugiej za  strony nale y zauwa y , e koszty utrzymania lokalu 
mog  by  wy sze z racji ponoszenia obowi zkowych op at rocznych z tytu u u yt-
kowania wieczystego35. 

Wydaje si , e prawo u ytkowania wieczystego mo e znale  zastosowanie tak-
e w innych obszarach oraz spe nia  inne funkcje ni  te przypisywane tradycyjnie. 

W szczególno ci funkcj  i celem omawianej instytucji mo e by  wspieranie przed-
si biorców, pomoc pa stwa przedsi biorcom. W a ciciel nieruchomo ci: Skarb 
Pa stwa lub jednostka samorz du terytorialnego mo e ustanowi  na rzecz przed-
si biorcy, b d cego osob  Þ zyczn , osob  prawn  czy u omn  osob  prawn  pra-
wo u ytkowania wieczystego. Podobnie jak przy u ytkowaniu na cele budownictwa 
mieszkalnego równie  w tym wypadku atutem jest ograniczenie kosztów rozpocz -
cia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, gdy  nie trzeba uiszcza  ca ej ceny za 
przeniesienie w asno ci nieruchomo ci. 

Przepis art. 10 ustawy dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej36 ze-
zwala gminie na tworzenie i przyst powanie do spó ek prawa handlowego poza sfe-
r  u yteczno ci publicznej. Na podstawie tego postanowienia gmina mo e wnie  
jako aport do spó ki sk adnik mienia komunalnego, gdy inne jego zastosowanie 
przyniesie gminie niepowetowane straty. Przepis ten zezwala na ustanowienie pra-
wa u ytkowania wieczystego na rzecz spó ki i taki udzia  gminy w spó ce, pod wa-
runkiem spe niania przes anek z art. 10 ustawy. Równie  w tym przypadku celem 
przypisywanym u ytkowaniu wieczystemu mo e by  wspieranie przedsi biorców.

Jednak w praktyce okazuje si , e prawo u ytkowania wieczystego w rzeczywi-
sto ci zosta o bardzo zniekszta cone i przesta o spe nia  funkcj  wspierania taniego 

33 E. Gniewek, O przysz o ci u ytkowania wieczystego, „Rejent” 1999, nr 2, s. 12–13.

34 E. Gniewek, O przysz o ci u ytkowania wieczystego – dyskusji ci g dalszy, „Studia Iuridica Agraria”…, s. 53

35 Zob. jednak krytyczn  wypowied  A. Brzozowskiego, Z problematyki przekszta cenia…, s. 69–70.

36 Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43.
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budownictwa. Obecnie bardzo cz sto zdarza si , e gminy ustalaj  wysoko  pierw-
szej op aty z tytu u u ytkowania wieczystego na 25% warto ci nieruchomo ci, na-
tomiast op aty roczne 1% (w przypadku nieruchomo ci oddawanych na inne cele 
ni  mieszkaniowe wysoko  op aty rocznej kszta tuje si  na poziomie 3–4% war-
to ci nieruchomo ci). Zatem op aty z tytu u u ytkowania wieczystego mog  prze-
wy szy  warto  nieruchomo ci, a u ytkownik nie uzyskuje prawa w asno ci nie-
ruchomo ci. Mo na argumentowa , e korzystniejszym rozwi zaniem w tej sytuacji 
b dzie kredyt na zakup nieruchomo ci. Dodatkowo nale y wspomnie , e gminy, 
przekszta caj c lokale komunalne cz sto jako prawo zwi zane z prawem w asno ci 
nieruchomo ci zamiast prawa we wspó w asno ci gruntu, ustanawiaj  prawo udzia-
u we wspó u ytkowaniu wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek 

wielomieszkaniowy. To sprawia, e znacznie utrudnione jest przekszta cenie tego 
prawa we w asno , gdy  aby przekszta ci  prawo u ytkowania wieczystego ko-
nieczne jest, aby z wnioskiem o przekszta cenie wyst pili wszyscy w a ciciele loka-
li mieszkalnych znajduj cych si  w budynku. W konsekwencji prawo u ytkowania 
wieczystego mo na postrzega  jako spe niaj ce cele przede wszystkim przynosze-
nia dochodu gminom.

5. Próby uw aszczenia u ytkowników wieczystych

Mimo praktycznego wykorzystania instytucji u ytkowania wieczystego oraz ist-
nienia dalszych mo liwych perspektyw jego zastosowania w obszarach, w jakich 
nie by o ono z powodów zakre lonych ustawowo wcze niej wykorzystywane, na-
le y wskaza  na podejmowane próby przekszta cenia prawa u ytkowania wieczy-
stego w prawo w asno ci, a tym samym eliminacji go z systemu prawnego lub za-
st pienia inn  instytucj . Uzasadniona jest teza, e zamierzeniem ustawodawcy jest, 
aby prawo u ytkowania wieczystego zosta o przekszta cone lub usuni te z porz dku 
prawnego. Przede wszystkim nale y wskaza  na kolejne regulacje, których celem 
jest przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci. Na pod-
stawie ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 r. o przekszta ceniu prawa u ytkowania wie-
czystego przys uguj cego osobom Þ zycznym w prawo w asno ci37, wy cznie oso-
by Þ zyczne mog y ubiega  si  o przekszta cenie przys uguj cego im prawa w prawo 
w asno ci. W pierwotnej wersji ustawy stwierdzono, e uprawnionymi by y te oso-
by Þ zyczne, które naby y prawo u ytkowania wieczystego przed dniem og oszenia 
ustawy o przekszta ceniu oraz osoby Þ zyczne, którym przys uguje prawo zabudo-
wy nieruchomo ci ustanowione przed dniem wej cia w ycie dekretu z dnia 26 pa -
dziernika 1945 r. o prawie zabudowy38. W obu przypadkach prawo przys ugiwa o, 

37 Dz.U. Nr 123, poz. 781.
38 Dz.U. Nr 50, poz. 280.
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je li uprawnieni z o yli wniosek o przekszta cenie do 31 grudnia 2000 r. Wspomnia-
na ustawa nie by a i nie jest jedyn  prób  zach cenia podmiotów, którym przys u-
guje prawo u ytkowania wieczystego do jego przekszta cenia w prawo w asno ci. 
Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez u ytkowników wieczystych pra-
wa w asno ci nieruchomo ci39 równie  dawa a mo liwo  przekszta cenia prawa 
wy cznie osobom Þ zycznym40. Nie obowi zywa a na terenie ca ego pa stwa, a wy-

cznie na obszarze Ziem Odzyskanych i Wolnego Miasta Gda ska. Co wa ne, usta-
wa nie okre la a odp atno ci za przekszta cenie prawa i zosta o przyj te, e odbywa 
si  to bezp atnie41. 

Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o przekszta ceniu prawa u ytkowania wieczyste-
go w prawo w asno ci nieruchomo ci uchyli a poprzednio obowi zuj ce regula-
cje. Trzeba wspomnie , e mimo s usznego zamys u ustawodawcy co do propozycji 
przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci poszczególne 
przepisy poprzednio obowi zuj cych ustaw by y niezgodne z Konstytucj 42. 

Obecnie obowi zuj ca ustawa rozszerzy a zakres podmiotów uprawnionych do 
ubiegania si  o przekszta cenie przys uguj cego im prawa. Oprócz osób Þ zycznych 
b d cych w dniu wej cia w ycie ustawy u ytkownikami wieczystymi nieruchomo-
ci zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych gara ami albo prze-

znaczonych pod tego rodzaju zabudow  oraz nieruchomo ci rolnych, a tak e osób 
Þ zycznych i osób prawnych b d cych w a cicielami lokali, których udzia  w nieru-
chomo ci wspólnej obejmuje prawo u ytkowania wieczystego, prawo do ubiegania 
si  o przekszta cenie uzyska y spó dzielnie mieszkaniowe, b d ce w a cicielami bu-
dynków mieszkalnych lub gara y. Zatem w okre lonych przypadkach równie  oso-
by prawne (a na podst. art. 331 kc. tak e u omne osoby prawne) mog  da  prze-
kszta cenia w prawo w asno ci. Podmioty uprawnione powinny z o y  wniosek do 
31 grudnia 2012 r. Przekszta cenie prawa jest odp atne za wyj tkiem okre lonym 
w art. 5 ustawy.

39 Dz.U. Nr 113, poz. 1209.
40 Od 16.7.2003 r., tj. od dnia wej cia w ycie ustawy z 11.4.2003 r. o kszta towaniu ustroju rolnego, Dz.U. Nr 64, 

poz. 592 osoby uprawnione nabywaj  z mocy prawa w asno  nieruchomo ci z dniem, w którym decyzja w a ci-
wego organu sta a si  ostateczna. 

41 Zob. Z. Truszkiewicz, U ytkowanie wieczyste…, s. 113, odmiennie G. Bieniek, W sprawie przysz o ci u ytko-

wania wieczystego, (w:) Ars et usus. Ksi ga pami tkowa ku czci S dziego Stanis awa Rudnickiego, Warszawa 

2005, s. 57.

42 Wyrok TK z dn. 12.4.2000 r., K 8/98, OTK 2000, nr 3, poz. 87, wyrok TK z dn. 18.12.2000 r., K 10/2000, OTK 

2000, nr 8, poz. 298.
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6. Instytucja w asno ci czasowej jako propozycja zast pienia 
prawa u ytkowania wieczystego

Prawo u ytkowania wieczystego jest instytucj  maj c  swój rodowód w po-
przednim ustroju spo eczno–gospodarczym, charakterystycznym dla bloku pa stw 
socjalistycznych. Stwarza o mo liwo  zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych lud-
no ci oraz przede wszystkim odpowiada o podstawowej zasadzie jednolito ci w as-
no ci pa stwowej. Zatem czy o dwie istotne i, wydawa  by si  mog o, niedaj ce 
pogodzi  si  sprzeczno ci: pozostawanie w asno ci nieruchomo ci w r kach pa -
stwa przy równoczesnym umo liwieniu sprawowania w adztwa i szerokiego prawa 
do nieruchomo ci na wzór prawa w asno ci43 przez osoby Þ zyczne oraz przys ugu-
j cym u ytkownikowi prawie zabudowy przede wszystkim budynkami mieszkalny-
mi. Obecnie obowi zuj ca ustawa o gospodarce nieruchomo ciami nie przewiduje 
adnych ogranicze  co do mo liwo ci wykorzystania prawa u ytkowania wieczy-

stego. To u ytkownik wieczysty i w a ciciel nieruchomo ci mog  w umowie o usta-
nowieniu u ytkowania wieczystego okre li  cel i funkcje, jakie w danym przypadku 
ma spe nia  omawiana instytucja. Jednak mimo istnienia szerokich podstaw do wy-
korzystania instytucji, a tak e rzeczywistej praktycznej obecno ci w obrocie, zasad-
nym jest poddanie w w tpliwo  jej dalszej obecno ci w polskim prawie cywilnym. 
Poszczególni autorzy wskazuj  na potrzeb  dostosowania polskiego prawa rzeczo-
wego do porz dków prawnych pa stw europejskich, w których nie istnieje prawo 
po rednie mi dzy prawem w asno ci a prawami rzeczowymi ograniczonymi w po-
staci u ytkowania wieczystego. Zaznaczaj , e jest to prawo ca kowicie niezrozu-
mia e dla podmiotów zagranicznych. Wydaje si , e oprócz tych argumentów mo na 
zastanowi  si , czy nie jest zasadnym wprowadzenie instytucji, która b dzie mog a 
spe nia  funkcje, jakie mimo braku ogranicze  w mo liwych celach wype nianych 
przez u ytkowanie wieczyste prawo to w dalszym ci gu spe nia  nie mo e. Przede 
wszystkim nale y zaznaczy , e u ytkowanie wieczyste jest prawem ci le zwi za-
nym ze stosunkami miejskimi. Jakkolwiek w ustawie o gospodarowaniu nierucho-
mo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa44 zosta o stwierdzone, e gospodarowanie nieru-
chomo ciami rolnymi obejmuje mienie znajduj ce si  w u ytkowaniu wieczystym 
osób Þ zycznych i prawnych, to jednak nigdy nie by o mo liwe oddanie w u ytko-
wanie wieczyste gruntów rolnych. W asno  czasowa mo e w odniesieniu do nie-
ruchomo ci rolnych znale  zastosowanie, w tym przede wszystkim, gdy w a cicie-

43 Zob. postanowienie SN z dn.14.1.2009 r., IV CSK 367/08, LEX nr 487531 w zakresie ró nicy mi dzy posiada-
niem samoistnym w a ciciela nieruchomo ci a posiadaniem samoistnym u ytkownika wieczystego.

44 Ustawa z dn. 19.10.1991 r., tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700. 
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lem czasowym by by cudzoziemiec45. W ustawie o kszta towaniu ustroju rolnego46 
zosta y wprowadzone ograniczenia przy nabywaniu nieruchomo ci rolnych. Jednak 
rzeczywist  podstaw  ich wprowadzenia jest zapobieganie nabywaniu nieruchomo-
ci rolnych przez cudzoziemców. Cudzoziemiec, spe niaj cy warunki z art. 6 usta-

wy47, móg by naby  na okre lony czas nieruchomo , na której prowadzi by go-
spodarstwo rolne, a po up ywie wskazanego czasu w asno  przesz aby z powrotem 
na poprzedniego w a ciciela. Wykorzystanie w tym celu u ytkowania wieczystego 
mia oby ograniczony zasi g, uniemo liwia oby przekazanie nieruchomo ci, których 
w a cicielem nie jest Skarb Pa stwa lub jednostka samorz du terytorialnego, czyli 
nast pi oby wy czenie nieruchomo ci, których w a cicielem s  podmioty prywat-
ne48. 

Pozosta e funkcje, które obecnie spe nia u ytkowanie wieczyste, mog  mie  za-
stosowanie tak e przy w asno ci czasowej (wspieranie budownictwa, przedsi bior-
czo ci). 

Komisja KodyÞ kacyjna Prawa Cywilnego w Zielonej Ksi dze opowiada si  za 
eliminacj  z przysz ego kodeksu cywilnego u ytkowania wieczystego i zast pienia 
go prawem zabudowy jako nowym typem ograniczonego prawa zabudowy, które 
przejmie dotychczasowe funkcje spe niane przez u ytkowanie wieczyste. Komisja 
zaznacza, e obecnie u ytkowanie wieczyste nie odpowiada wymaganiom systemo-
wym stawianym przez konstytucj  prawom rzeczowym. Stwierdza, e sama geneza 
prawa u ytkowania wieczystego nie uzasadnia jej eliminacji z systemu prawnego, 
ale wykazuje wady konstrukcyjne i legislacyjne49. Dodatkowo w doktrynie i orzecz-
nictwie wskazuje si  na niejasny charakter prawny u ytkowania wieczystego50.

Wydaje si , e w przysz ym kodeksie cywilnym prawo u ytkowania wieczyste-
go powinno zosta  „zast pione” inn  instytucj , znan  podmiotom pa stw cz on-
kowskich Unii Europejskiej i zharmonizowan  z prawem unijnym. Mo na postu-

45 W doktrynie s  zg aszane propozycje, aby rozci gn  konstrukcje u ytkowania wieczystego tak e na grunty rol-
ne, zob. Z. Gawlik, U ytkowanie wieczyste de lege ferenda, (w:) M. Sawczuk (red.), Czterdzie ci lat…, s. 121 i lit. 

tam powo ana; G. Bieniek, (w:) G. Bieniek i in., Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomo ciami, t. I, Zie-

lona Góra 2000, s. 120, zob. te  wcze niejsz  wypowied  S. Breyera, Zagadnienia cywilno–prawne dotycz ce 

nieruchomo ci rolnych na obszarze miast i osiedli, SP 1969, nr 23, s. 79. 

46 Ustawa z dn. 11.4.2003 r., Dz.U. Nr 64, poz. 592.

47 Mo liwe by oby odst pienie od wymogu zamieszkiwania w gminie, w której jest po o ona jedna z nieruchomo ci 

rolnej wchodz cych w sk ad gospodarstwa.

48 Zwolennicy utrzymania prawa u ytkowania wieczystego proponuj  rozszerzenie tego prawa na nieruchomo ci 

stanowi ce w asno  osób Þ zycznych, H. Cioch, Prawo u ytkowania wieczystego de lege lata i de lege ferenda, 

„Rejent” 2003, nr 3, s. 15; B. Wierzbowski, O przydatno ci…, (w:) A. Bojarska (red.) Honeste vivere…, s. 624.

49 Zielona Ksi ga. Optymalna wersja kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Z. Radwa ski (red.), War-

szawa 2006, s. 69 i nast.

50 Zob. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 178–179; W. Pa ko, O prawie w as-

no ci i jego wspó czesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 108 i nast.; G. Bieniek, W sprawie przysz o ci…, s. 61; 

uzasadnienie uchwa  SN: z dn. 22.10.1968 r., III CZP 98/68, OSNC 1969, nr 11, poz. 188; z dn. 9.12.1969 r., 

III CZP 85/69, OSNC 1970, nr 10, poz. 172; wyrok SN z dn. 25.6.1998 r., III CKN 566/97, OSNC 1999, nr 1, 

poz. 17; wyrok WSA w Krakowie z dn. 27.12.2007 r., II SA/Kr 1306/06, LEX nr 480121; wyrok NSA w Warszawie 

z dn. 25.8.1998 r., IV SA 1363/96, LEX nr 45909.
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lowa , aby do prawa polskiego zosta a ponownie wprowadzona w asno  czasowa 
wed ug rozwi za  przyj tych w dekrecie z 1946 r. prawo rzeczowe. Wa nym jest 
równie , by nie ogranicza  zakresu podmiotowego i przedmiotowego nowej insty-
tucji oraz enumeratywnie nie wskazywa , na jakie cele mo e by  wykorzystywana 
oddana we w asno  czasow  nieruchomo . Takie rozwi zanie sprawi, e nowa in-
stytucja b dzie mog a by  wykorzystywana w celu zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych, celach rolnych, jak te  pozwoli pozyska  nieruchomo ci do prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej. Zasadnym jest równie  twierdzenie, e mo liwo  usta-
nawiania w asno ci czasowej zarówno na nieruchomo ciach stanowi cych w asno  
Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego, jak te  osób Þ zycznych o y-
wi i u atwi obrót gospodarczy.



EFFECT OF TIME ON THE OBJECTIVES 
AND FUNCTIONS OF PERPETUAL USUFRUCT

SUMMARY

Perpetual usufruct is the law characteristic of the socialist system. In Poland, 
was introduced in 1961, the Law on economic grounds in the towns and settlements. 
Originally its function was to satisfy the housing needs, representing investors in the 
form of equipment necessary to allocate land resource construction. Perpetual usu-
fruct could be established only on land which was owned by the State, and only to 
natural persons and housing cooperatives. Over time, with the changes in the subjec-
tive and objective transformations and functions underwent right of perpetual use. 
Already several years after entry into the Polish legal system perpetual usufruct be-
gan to transform into a law whose application was broader than was originally in-
tended to support construction. 

Currently, the perpetual usufruct can be established for the beneÞ t of any natu-
ral or legal person. The owner of the land is the State Treasury or local government 
unit. Depending on the entity on whose behalf perpetual usufruct was established, 
and use of donated land for perpetual usufruct right can meet different objectives. 
Parties to the agreement set any aim land use cast in perpetual usufruct, are only re-
lated to the constraints of the principle of contractual freedom. This is precisely the 
lack of restrictions on current legislation makes perpetual usufruct can be used on 
a large scale, is not related to construction. Among legal scholars have pointed out 
that currently there is a possibility, „the expansion of the” perpetual usufruct. How-
ever, it should also be noted attempts to transform the ownership rights, which may 
speak for abolition perpetual usufruct in future legislation.
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CZAS POPE NIENIA PRZEST PSTWA 
I WIEK ODPOWIEDZIALNO CI PRAWNOKARNEJ 

W KODEKSACH KARNYCH REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, 
KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ I AUSTRII

I. Wprowadzenie

Przedmiotem rozwa a  uczyniono zagadnienie czasu pope nienia przestepst-
wa oraz wieku jako granicy odpowiedzialno ci prawnokarnej. Kwestie te nale  do 
podstawowych problemów prawa karnego, ho duj cego wypracowanym w czasach 
O wiecenia zasadom: „nullum crimen sine lege parlamentaria poenali anteriori” 
oraz „nullum crimen sine culpa”. Pierwsza z tych zasad oznacza, e nie ma prze-
st pstwa bez ustawy parlamentarnej obowi zuj cej w chwili pope nienia czynu za-
bronionego. Aby zatem stwierdzi , e dane zachowanie jest zabronione pod gro b  
kary, nale y skonfrontowa  tre  ustawy karnej z czasem pope nienia przest pstwa. 
Czas pope nienia przest pstwa jest powa nym zagadnieniem o znaczeniu praktycz-
nym, o czym wiadczy  mo e uzale nienie wielu nast pstw od prawid owego usta-
lenia tego  czasu.

Celowo  okre lenia czasu pope nienia przest pstwa przejawia si  chocia by 
w takich obszarach, jak: 

wspomniane wy ej ustalenie, czy czyn w czasie jego pope nienia by  zabro-
niony pod gro b  kary, 

stosowanie zasad intertemporalnych,

stwierdzenie wieku odpowiedzialno ci prawnokarnej i rozstrzygni cie, czy 
czyn zabroniony zosta  pope niony przez nieletniego czy osob  doros ,

ustalenie winy sprawcy i ewentualne stwierdzenie niepoczytalno ci w chwi-
li czynu,

stwierdzenie powrotno ci do przest pstwa,

–

–

–

–

–
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stwierdzenie przedawnienia,

zastosowanie aktu amnestyjnego,1

ustalenie, czy przest pstwo zosta o pope nione w okresie próby wyznaczo-
nej w zwi zku z pope nieniem innego przest pstwa (warunkowe umorzenie 
post powania, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przed-
terminowe zwolnienie),

ustalenie ewentualnych przes anek do przyj cia zbiegu przest pstw.2

Druga ze wspomnianych na wst pie zasad oznacza, e nie ma odpowiedzial-
no ci karnej bez winy, a osi gni cie przez sprawc  okre lonego wieku wi e si  
w sposób cis y z mo liwo ci  uznania dojrza o ci i przypisania winy, co w konse-
kwencji prowadzi  mo e do ponoszenia przez sprawc  odpowiedzialno ci karnej. 

Podstaw  do analizy w niniejszym opracowaniu s  regulacje dotycz ce tej prob-
lematyki w ustawodawstwie karnym wybranych krajów Europy Zachodniej. Pa -
stwami tymi s : Republika Federalna Niemiec, Konfederacja Szwajcarska i Austria. 
Dokonuj c wyboru wskazanych wy ej porz dków prawnych, kierowano si  faktem, 
i  s  to regulacje z kr gu niemieckoj zycznej kultury prawnej o ugruntowanej tra-
dycji udokumentowanej chocia by d ugim czasem obowi zywania.

KodyÞ kacja niemiecka, pochodz ca z 1871 r., jakkolwiek poddawana wielu 
zmianom, nale y do najstarszych kodyÞ kacji prawa karnego materialnego w Euro-
pie. Konfederacja Szwajcarska tak e mo e pochwali  si  kodeksem karnym z do  
odleg  dat  uchwalenia, bo przypadaj c  na pierwsz  po ow  XX wieku. Szwajcar-
ski kodeks karny pochodzi z 1937 r. i do chwili obecnej podlega  licznym zmianom, 
w ród których najobszerniejsz  stanowi nowelizacja z 2002 r. Wesz a ona w ycie 
1. stycznia 2007 r. i dotyczy tak e analizowanej w niniejszej publikacji materii. Po-
zostaj c w kr gu kodyÞ kacji niemieckoj zycznych, poddano równie  analizie usta-
wodawstwo austriackie z 1974 r., które – jak wskazuje J. BaÞ a – „zast pi o kodeks 
karny z 1852 r., faktycznie za  ustawodawstwo karne, którego podstawy si ga y 
1803 r., a wi c ustawodawstwo obowi zuj ce na terenie Austrii (…) przez lat po-

nad 170.”3 

Poni ej zamieszczono rozwa ania kolejno odno nie do czasu pope nienia prze-

st pstwa oraz wieku odpowiedzialno ci karnej w poddanych analizie porz dkach 

prawnych. 

1 W. Filipkowski, E.M. Guzik–Makaruk, K. Laskowska, G. Szczygie , E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, 
Warszawa 2008, s. 43.

2 G. Bogdan, Z. wi kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. 
Cz  ogólna. Komentarz. T. I. Komentarz do art. 1–116 kk., wyd. II, Kraków 2004, teza 1.1 do art. 6.

3 J. BaÞ a, S owo wst pne, (w:) Austriacki kodeks karny. Ustawa zwi zkowa z dnia 23 stycznia 1974 r. o czynach 
zabronionych kar  s dow , t um. H. Holder, Warszawa 1980, s. 3, 4.

–

–

–

–
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II. Analiza rozwi za  prawnych w poszczególnych pa stwach

1. Republika Federalna Niemiec

Zasadnicz  podstaw  prawn  odpowiedzialno ci karnej w Republice Federal-
nej Niemiec stanowi  przepisy kodeksu karnego4, który – jak wspomniano powy ej 
nale y do najstarszych kodyÞ kacji prawa karnego materialnego w Europie. Od cza-
su uchwalenia pierwotnej wersji tekst ulega  wielokrotnym zmianom, a sama kody-
Þ kacja pojawi a si  ju  w 1871 r., na pocz tku panowania cesarstwa Hohenzoller-
nów i kanclerstwa Otto von Bismarcka, tu  po powstaniu II Rzeszy Niemieckiej. 
By a to pierwsza jednolita regulacja, która obowi zywa a na terytorium ca ej Rze-
szy Niemieckiej, zawieraj c klarownie i prosto skonstruowane przepisy, które nawet 
do dnia dzisiejszego przetrwa y w niemal niezmienionej formie. Przyk adem mo e 
by  § 242 StGB penalizuj cy kradzie .5

Kodeks przetrwa  zawirowania dziejowe – Republik  Weimarsk , III Rzesz  
i po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r.6 obowi zuje na terytorium nowo ukszta towa-
nej Republiki Federalnej Niemiec7. 

Podstawowa regulacja prawnokarna odno nie do czasu pope nienia przest p-
stwa znajduje swoje odzwierciedlenie w § 8 StGB, zatytu owanym „Zeit der Tat”, 
czyli „Czas czynu”. Przepis ten stanowi8, e czyn jest pope niony w czasie, w któ-
rym sprawca albo uczestnik dzia a , a w przypadku zaniechania mia  podj  dzia a-
nie. Czas wyst pienia skutku nie jest miarodajny.

Z tre ci przywo anego przepisu wynika, e nast pienie skutku jest irrelewantne 
z punktu widzenia ustawodawcy niemieckiego, który opar  si  w § 8 StGB na cza-
sie dzia ania lub zaniechania sprawcy b d  wspó uczestnika w czynie przest pnym. 
To w a nie czas dzia ania lub zaniechania jest miarodajny dla przyj cia okre lonego 
czasu pope nienia przest pstwa.9 Z przepisów § 25–§ 31 StGB wynika, e uczestni-
kiem czynu zabronionego jest wspó sprawca, pod egacz i pomocnik. 

Z kryminalnopolitycznego punktu widzenia takie ukszta towanie § 8 StGB, abs-
trahuj cego od teorii wsz dobylstwa10 (akcentowanej w § 9 StGB przy regulacji od-
no nie do miejsca pope nienia przest pstwa) s u y realizacji zakazu nieretroakcji 

4 Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 15. Mai 1871, RGBl 1871, 127 mit weiteren Änderungen. 
5 W. Joecks, (w:) W. Joecks, K. Miebach (red.), Münchener Kommentar zum StGB, Band 1, 1. Auß age, München 

2003, Einleitung, Rn 78.
6 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Her-

stellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) vom 31. August 1990, BGBl II 1990, 889. 
7 Zjednoczenie Niemiec nast pi o w dniu 3. pa dziernika 1990 r. na mocy porozumienia zawartego podczas mo-

skiewskiej konferencji „dwa plus cztery” (RFN, NRD plus Francja, USA, Wielka Brytania i ZSRR).

8 “§ 8 Zeit der Tat. Eine Tat ist zu der Zeit begangen, zu welcher der Täter oder der Teilnehmer gehandelt hat oder 

im Falle des Unterlassens hätte handeln müssen. Wann der Erfolg eintritt, ist nicht maßgebend.”

9 U. Kindhäuser, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Baden–Baden 2005, s. 44.

10 Ubiquitätstheorie.
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prawa karnego. Nie mo e by  bowiem tak, e b dzie karany sprawca czynu, który 
nie jest penalizowany w chwili jego podj cia, w sytuacji, gdy sam skutek czynu na-
st puje pod rz dami nowej zmienionej ustawy karnej, kryminalizuj cej zachowanie 
uprzednio nieobwarowane kar .11

Nieco inna regu a wyst puje w § 78a StGB12, który dotyczy rozpocz cia bie-
gu terminu przedawnienia. Przepis ten stanowi, e termin przedawnienia biegnie od 
momentu zako czenia czynu, jednak gdy skutek nale cy do znamion czynu zabro-
nionego nast puje pó niej, termin przedawnienia zaczyna biec dopiero od tej chwi-
li. Z tre ci tego przepisu wynika zatem, e miarodajnym dla przyj cia terminu prze-
dawnienia mo e by  b d  czas pope nienia przest pstwa b d  moment nadej cia 
skutku, je li jest pó niejszy od czasu dzia ania lub zaniechania dzia ania. 

Pomimo e w literaturze krytykuje si  ma o klarowny sposób technicznej redak-
cji tego  przepisu13, podkre la si  jednak potrzeb  zaakcentowania ró nicy mi dzy 
czasem zako czenia czynu a czasem wyst pienia skutku jako pocz tkowego termi-
nu biegu przedawnienia, zw aszcza w przypadku, gdy wyst puje du a czasowa dy-
ferencja pomi dzy czasem dzia ania sprawcy a czasem nast pienia skutku.14

Wypada zauwa y , e polska prawnokarna regulacja tego zagadnienia jest bar-
dzo podobna, albowiem w art. 101 § 1 kodeksu karnego15 ustawodawca podaje ter-
miny przedawnienia, okre laj c pocz tkowy termin biegu ich przedawnienia jako 
czas pope nienia przest pstwa, za  w art. 101 § 3 kk. postanawia, e je li dokonanie 
przest pstwa zale y od nast pienia okre lonego w ustawie skutku, bieg przedawnie-
nia rozpoczyna si  od czasu, gdy skutek nast pi . Tak e podobnie ustawodawca pol-
ski podszed  do regulacji odno nie do czasu pope nienia przest pstwa, stanowi c 
w art. 6 § 1 kk., e czyn zabroniony uwa a si  za pope niony w czasie, w którym 
sprawca dzia a  lub zaniecha  dzia ania, do którego by  obowi zany.

Analizuj c problematyk  wieku odpowiedzialno ci prawnokarnej, nale y od-
nie  si  nie tylko do przepisów niemieckiego kodeksu karnego, ale tak e do usta-
wy o s dach dla nieletnich16. 

Stosownie do ogólnej zasady niemieckiego materialnego prawa karnego, wy-
ra onej w uj ciu negatywnym w § 19 StGB, podmiotem czynu przest pnego mo e 

11 K. Ambos, G. Ruegenberg, (w:) W. Joecks, K. Miebach (red.), Münchener Kommentar zum StGB, Band 1, 1. Au-
ß age, München 2003, § 8, Rn 1; A. Eser, (w:) A. Schönke, H. Schröder, Strafgesetzbuch. Kommentar, 27. Auß a-
ge, München 2006, § 8, Rn 1.

12 „§ 78a Beginn. Die Verjährung beginnt, sobald die Tat beendet ist. Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg 

erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt.”
13 Th. Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 56. Auß age, München 2009, t. 2 do § 78a, s. 762.
14 K. Lackner, K. Kühl, (w:) K. Kühl (red.), Strafgesetzbuch. Kommentar, 26. Auß age, München 2007, § 78a, Rn 1.
15 Ustawa z dnia 6. czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. Nr 88 poz. 553 ze zm. 
16 § 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 4. August 1953, BGBl I 1953, 751.
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by  osoba, która uko czy a lat 14 w chwili pope nienia czynu17. Warto zwróci  uwa-
g , e niemiecki kodeks karny w § 176 Abs. 1 postanawia, e osoba w wieku poni-
ej 14 lat jest dzieckiem.18 Takie okre lenie wynika z udowodnionych w nauce pe-

dagogiki i psychologii deÞ cytów dojrza o ci u osób w wieku poni ej lat 14.19 

Jak wspomniano, kodeks karny reguluje zagadnienie zdolno ci do zawinienia 
w sposób negatywny. Nie deÞ niuje zdolno ci do zawinienia (Schuldfähigkeit), lecz 
wymienia przes anki, których spe nienie wy cza mo liwo  przypisania winy (§§ 
19, 20 StGB).20 W przepisie § 19 StGB postanowiono, e niezdolna do ponosze-
nia winy jest osoba, która w chwili pope nienia czynu nie mia a uko czonych lat 
14. Kolejny przepis odnosz cy si  do wy czenia elementu winy dotyczy dzia ania 
w stanie niepoczytalno ci w chwili czynu (§ 20 StGB). 

Porównanie przepisów kodeksu karnego oraz ustawy o s dach dla nieletnich21 
pozwala stwierdzi , e przepisy kodeksu karnego w pe nej rozci g o ci maj  zasto-
sowanie dopiero do sprawcy, który w chwili czynu mia  uko czone lat 21. 

Osoby pomi dzy 14 a 18 rokiem ycia traktowane s  jako nieletnie, mi dzy 
18 a 21 rokiem ycia jako m odociane. Obie te kategorie podmiotów podlega-
j  przepisom wspomnianej ju  ustawy o s dach dla nieletnich, b d cych porówny-
walnym odpowiednikiem polskiej ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich. 
Ustawa przewiduje do  bogaty katalog rodków wychowawczych, karcenia i po-
prawczych, w cznie z aresztem dla nieletniego oraz kar  pozbawienia wolno ci 
wykonywan  w zak adach karnych dla nieletnich22. Podstaw  jej stosowania jest po-
pe nienie czynu, który wyczerpuje znamiona okre lone w ustawie karnej jako prze-
st pstwo w formie zbrodni lub wyst pku (§ 4 ustawy JGG). 

Rzeczowo w a ciwym do orzekania w sprawach nieletnich jest zawsze s d dla 
nieletnich (§ 33 ustawy JGG), za  do prowadzenia post powania s dowego wzgl -
dem m odocianych w a ciwy mo e by  s d dla sprawców doros ych, je li stopie  
rozwoju m odocianego na to pozwala.

W praktyce istnieje tendencja do stosowania wzgl dem sprawców m odocia-
nych przepisów ustawy o s dach dla nieletnich. Tendencja ta wzrasta odwrotnie pro-
porcjonalnie do wieku sprawcy w ten sposób, i  im bardziej zbli ony wiek m odo-
cianego do ustawowej dolnej granicy mi dzy nieletnim a m odocianym (18 lat), tym 

17 „§ 19 Schuldunfähigkeit des Kindes. Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt 
ist.”

18 „§ 176 Sexueller Mißbrauch von Kindern. (1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren 
(Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 
zehn Jahren bestraft. (…)”

19 B. von Heintschel–Heinegg, Beck’scher Online–Kommentar, Stand: 1.10.2009, § 19, Rn 20.
20 U. Kindhäuser, op. cit., s. 173.
21 § 1 Jugendgerichtsgesetz (JGG) vom 4. August 1953, BGBl I 1953, 751.
22 § 17 ustawy zakre la zasadniczo ramy czasowe tej kary wzgl dem nieletniego od 6 miesi cy do 5 lat, § 105 od 

6 miesi cy do 10 lat wobec m odocianego.
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wi ksza potrzeba kompetencji s du dla nieletnich przed s dem dla sprawców doro-
s ych23. 

W post powaniu ze sprawcami m odocianymi prym wiedzie zasada pierwsze -
stwa s dów dla nieletnich przed s dami dla doros ych. Do w asnego i autonomicz-
nego rozstrzygni cia przez s dy dla nieletnich pozostaje kwestia ich w a ciwo ci. 
S dy te podejmuj  decyzj , czy stopie  rozwoju sprawcy, jego w a ciwo ci i warun-
ki osobiste pozwalaj  na prowadzenie wzgl dem niego post powania na zasadach 
ogólnych, przez s dy dla doros ych24. 

Po dokonaniu analizy przepisów kodeksu karnego oraz ustawy o s dach dla nie-
letnich mo na postawi  tez , e sprawc  zawsze odpowiadaj cym na podstawie ko-
deksu karnego jest ten, który uko czy  21 rok ycia w chwili pope nienia czynu za-
bronionego, a wyj tkowo – przy zastosowaniu § 105 ustawy o s dach dla nieletnich 
– m odociany po uko czeniu 18 roku ycia, pod warunkiem, e s d dla nieletnich 
po dokonaniu oceny stopnia rozwoju sprawcy przeka e spraw  do rozpoznania s -
dowi dla doros ych.25 Warto w tym miejscu zaznaczy , i  z § 10 StGB zatytu owa-
nego „przepisy szczególne wzgl dem nieletnich i m odocianych”26 jasno wynika, e 
przepisy kodeksu karnego stosuje si  tylko subsydiarnie do przepisów ustawy o s -
dach dla nieletnich. Zatem w odniesieniu do czynów pope nionych przez sprawców 
nieletnich lub m odocianych stosuje si  przepisy kodeksu karnego tylko o tyle, o ile 
inaczej nie postanowiono w ustawie o s dach dla nieletnich.27 

Wprawdzie sprawcy m odociani powinni by  generalnie postrzegani jako zdol-
ni do ponoszenia odpowiedzialno ci prawnokarnej na zasadach ogólnych kodek-
su karnego, jednak przy zastosowaniu § 105 JGG trzeba w ka dym wypadku zba-
da  stopie  rozwoju i dojrza o ci sprawcy, analizuj c, czy bardziej celowe by oby 
procedowanie w oparciu o ustaw  o s dach dla nieletnich, czy na podstawie kodek-
su karnego. Nale y wszak pami ta , e nawet w sytuacji, gdy post powanie prowa-
dzone jest przy zastosowaniu kodeksu karnego, wy czone jest chocia by stosowa-
nie niektórych kar, jak do ywotnie pozbawienie wolno ci.28

23 U. Eisenberg, Jugendgerichtsgesetz mit Erläuterungen, München 1993, s. 836.
24 R. Brunner, D. Dölling, Jugendgerichtsgesetz. Kommentar, Berlin 1996, s. 56.
25 U. Kindhäuser, op. cit., s. 173.
26 W tym miejscu nale y poczyni  pewn  uwag , dotycz c  techniki prawodawczej w RFN. Otó , odmiennie ni  

w Polsce, ustawodawca niemiecki zawiera w tekstach prawa obowi zuj cego nazwy wszystkich przepisów cz -
ci ogólnej StGB oraz nazwy wszystkich typów czynów zabronionych. Tutaj: „§ 10. Sondervorschriften für Jugen-

dliche und Heranwachsende”. 
27 „§ 10. Sondervorschriften für Jugendliche und Heranwachsende. Für Taten von Jugendlichen und Heranwach-

senden gilt dieses Gesetz nur, soweit im Jugendgerichtsgesetz nicht anderes bestimmt ist”.
28 A. Eser (w:) A. Schönke, H. Schröder, Strafgesetzbuch. Kommentar, 27. Auß age, München 2006, § 10, Rn 3.



171

Czas pope nienia przest pstwa i wiek odpowiedzialno ci prawnokarnej w kodeksach karnych...

2. Konfederacja Szwajcarska

Odpowiedzialno  za czyny zabronione pod gro b  kary w Konfederacji Szwaj-
carskiej oparta jest g ównie na przepisach kodeksu karnego29. Akt ten zosta  uchwa-
lony w 1937 r. i wszed  w ycie w dniu 1. stycznia 1942 r. Do dnia dzisiejszego ule-
ga  wielokrotnym zmianom, jednak najbardziej obszerne z nich obowi zuj  od dnia 
1. stycznia 2007 r.

Wielka reforma prawa karnego zosta a zapocz tkowana w 2002 r., kiedy to 
przygotowano wiele ustaw zmieniaj cych dotychczasowe przepisy, w ród których 
najwi ksza nowelizacja kodeksu karnego zosta a przygotowana w ustawie zmie-
niaj cej kodeks karny z 2002 r.30 i ustawie o post powaniu w sprawach nieletnich 
z 2003 r.31 W efekcie tych dzia a  ustawodawczych pocz tek 2007 r. przyniós  wej-
cie w ycie ponad 20 ustaw z zakresu prawa karnego materialnego i formalnego, 

w tym takich przepisów, jak np. ustawa karna nieletnich32, wojskowy kodeks kar-
ny33, ustawa o federalnym wymiarze sprawiedliwo ci34 (odpowiednik polskiej usta-
wy o ustrojach s dów powszechnych), ustawa o pomocy mi dzynarodowej w spra-
wach karnych35 czy administracyjne prawo karne (odpowiednik polskiego kodeksu 
wykrocze )36. 

Obowi zuj cy kodeks karny nie zawiera regulacji odnosz cych si  wprost do 
czasu pope nienia przest pstwa. W art. 2 szwajcarskiego StGB37, zatytu owanym 
„Zeitlicher Geltungsbereich”, czyli „Czasowy zakres obowi zywania” postanowio-
no, e odpowiedzialno ci prawnokarnej na podstawie kodeksu podlega ten, kto po-
pe nia zbrodni  lub wyst pek po wej ciu w ycie ustawy. Je li sprawca pope nia 
zbrodni  lub wyst pek przed wej ciem w ycie niniejszej ustawy, orzekanie przebie-
ga w oparciu o t  ustaw , która jest dla sprawcy agodniejsza. Jak podkre la G. Hei-
ne, przy wyborze ustawy agodniejszej s d bierze przede wszystkim pod uwag  sy-

29 Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, SR (Systematische Sammlung des Bundesrechts) 311.
30 Schweizerisches Strafgesetzbuch, Änderung vom 13. Dezember 2002, BBl 2002, 8240. Ustawa wesz a w ycie 

w dniu 1. stycznia 2007 r. 
31 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JGG), SR (Systematische 

Sammlung des Bundesrechts) 311.1. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 2007 r. 
32 Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über das Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetz, JStG), SR (Systematische 

Sammlung des Bundesrechts) 311.1. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 2007 r.
33 Militärstrafgesetz vom 13. Juni 1927. Änderung vom 21. März 2003, SR (Systematische Sammlung des Bundes-

rechts) 321.0. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 2007 r.
34 Bundesgesetz vom 15. Juni 1934 über die Bundesstrafrechtspß ege. Änderung vom 17. Juni 2003, SR (Systema-

tische Sammlung des Bundesrechts) 312.0. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 2007 r.
35 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Änderung vom 13. Dezem-

ber 2003, SR (Systematische Sammlung des Bundesrechts) 351.1. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 
2007 r.

36 Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht. Änderung vom 20. Juni 2003, SR (Systema-
tische Sammlung des Bundesrechts) 313.0. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 2007 r.

37 „Art. 2 Zeitlicher Geltungsbereich. 1 Nach diesem Gesetze wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Ver-

brechen oder Vergehen begeht. 2 Hat der Täter ein Verbrechen oder Vergehen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 

begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mil-

dere ist.”
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stem sankcji i rozmiar ogranicze  praw i wolno ci przez nie przewidzianych, przy 
czym niedopuszczalne jest cz ciowe stosowanie ustawy nowej i poprzednio obo-
wi zuj cej. Wykluczona jest taka kompilacja, a s d dokonuje wyboru jednego aktu 
prawnego. Wspomniany Autor podaje jednocze nie, e w bardzo wielu przypadkach 
korzystniejsza b dzie ustawa – kodeks karny w swym kszta cie po nowelizacji, któ-
ra wesz a w ycie w 2007 r.38 S. Trechsel i P. Noll zauwa aj , e przy stosowaniu 
art. 2 Abs. 1 StGB miarodajny jest czas dzia ania sprawcy, gdy  tylko w ten spo-
sób mo na zachowa  sens zasady gwarancyjnej prawa karnego. W przypadku, gdy 
do znamion czynu nale y wi cej zachowa , czasem jego pope nienia b dzie ostat-
nie zachowanie z podj tych przez sprawc .39 W przypadku czynów formalnych, 
a zatem bezskutkowych, dodatkowo których istota polega na zaniechaniu, czasem 
ich pope nienia wed ug powszechnie przyj tej w doktrynie teorii jest czas, w któ-
rym sprawca móg  podj  dzia anie. Materialne przest pstwa z zaniechania, które 
s  znamienne skutkiem, wymagaj  dla swego istnienia podmiotu b d cego gwaran-
tem nienast pienia skutku przest pnego Obowi zek podj cia okre lonego dzia ania 
mo e wynika  z ustawy, umowy czy konkretnych okoliczno ci, w jakich znajduje 
si  sprawca.40

Analizuj c problematyk  wieku odpowiedzialno ci prawnokarnej, podobnie jak 
w przypadku porz dku prawnego Republiki Federalnej Niemiec, nale y pos u y  
si  nie tylko kodeksem karnym, ale tak e ustaw  karn  dla nieletnich.

Do dnia 1. stycznia 2007 r., jako daty wej cia w ycie nowelizacji kodeksu kar-
nego, kodeks w aspekcie odpowiedzialno ci karnej rozró nia  cztery kategorie pod-
miotów, bior c pod uwag  osi gni ty wiek chwili czynu:

1. dzieci do lat 7 nie ponosi y adnej odpowiedzialno ci karnej (art. 82 ust. 1 
StGB);

2. osoby pomi dzy 7 a 15 rokiem ycia ponosi y ograniczon  odpowiedzialno  
karn  (art. 82 ust. 2 StGB);

3. sprawcy pomi dzy 15 a 18 rokiem ycia traktowani byli jako nieletni (art. 89 
StGB);

4. m odociani jako osoby, które uko czy y 18 rok ycia przed osi gni ciem 25 
lat (art. 100 StGB), traktowani byli w zasadzie jako sprawcy doro li, z wy-

38 G. Heine, Fragenkatalog AT–StGB – neu für in dubio 01/07, http://www.krim.unibe.ch/unibe/rechtswissenschaft/
isk/content/e723/e1299/e1302/Þ les1304/Fragenkatalog_indubio_1.2.07_ger.pdf, s. 8.

39 S. Trechsel, P. Noll, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I, Allgemeine Voraussetzungen der Stra-
fbarkeit, 5. Auß age, http://64.233.183.104/search?q=cache:d5W27MU–dQkJ:www.concordia–bern.ch/
Dokumente%2520Jus–Portal/Strafrecht/StGB%2520AT%2520Zusammenfassung%2520Trechsel%2520Noll.
doc+Trechsel/Noll+%22Allgemeine+Voraussetzungen+der+Strafbarkeit%22&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl, s. 9.

40 K.L. Kunz, Interaktives Lernsystem mit CD_Rom, Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil, Basel 2000, 
s. 149, 152–154. 
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j tkami wynikaj cymi z art. 100 bis i art. 100 ter StGB, pozwalaj cymi na 
ich agodniejsze karanie. 

Na podstawie obowi zuj cych od 1. stycznia 2007 r. przepisów szwajcarskiego 
kodeksu karnego odpowiada obecnie osoba, która w chwili czynu uko czy a 18 rok 
ycia.41 Sprawcy czynów zabronionych pope nionych przed osi gni ciem tego wie-

ku podlegaj  re imowi ustawy karnej dla nieletnich. 

Ustawa karna dla nieletnich stanowi w art. 1, e jej przepisy maj  zastosowanie 
wzgl dem osób, które przed uko czeniem 18 roku ycia pope ni y czyn zabroniony 
pod gro b  kary przez kodeks karny, b d  przez inn  federaln  ustaw  karn . W art. 
3 ustawy doprecyzowano, e obowi zuje ona wzgl dem osób, które pope ni y czyn 
karalny po uko czeniu 10 roku ycia, a przed uko czeniem 18 lat. Wprowadzono 
pewne dodatkowe rozró nienia, odnosz ce si  jednak tylko do mo liwo ci orzecze-
nia okre lonych rodków, np. kar  pieni n  w wysoko ci do 2000 SFr mo na orzec 
wobec nieletniego, który w chwili pope nienia zbrodni lub wyst pku uko czy  lat 
15 (art. 24 JStG). Wzgl dem takiego sprawcy mo na tak e orzec rodek polegaj cy 
na pozbawieniu wolno ci od 1 dnia do roku (art. 25 ust. 1 JStG). Wzgl dem spraw-
cy, który dopu ci  si  zbrodni po uko czeniu 16 roku ycia, mo na orzec rodek 
polegaj cy na pozbawieniu wolno ci od 1 dnia do 4 lat (art. 25 ust. 2 JStG).42 Jak 
podkre la G. Heine, u podstaw ustawy karnej dla nieletnich nie le  cele sprawied-
liwego karania jako odp aty za czyn zabroniony ani te  cele prewencyjne, gdy  dla 
wielu nieletnich pope nienie czynu zabronionego stanowi tylko jednorazowy epizod 
w ich m odzie czym yciu. G ównym za o eniem ustawy jest mo liwo  wspiera-
j cej i wychowawczej interwencji pa stwowej, jednak z drugiej strony w praktyce 
wyst puj  przypadki, gdy nieletni bez skrupu ów pope niaj  najci sze zbrodnie. 
Dla takich w a nie przypadków, gdy nieletni po uko czeniu 16 roku ycia dopusz-
cza si  zbrodni, przewidziano rodek polegaj cy na pozbawieniu wolno ci.43

Warto wspomnie , e ustawa karna dla nieletnich pos uguje si  jedynie poj -
ciem nieletniego, nie wprowadzaj c kategorii sprawcy m odocianego. Tak e kodeks 
karny Konfederacji Szwajcarskiej nie wyodr bnia sprawców m odocianych jako 
szczególnych podmiotów oddzia ywania prawnokarnego. Nowa regulacja wprowa-
dzi a zatem zupe nie inny re im w zakresie kategoryzacji sprawców pod wzgl dem 
osi gni tego przez nich wieku. 

41 Art. 9 ust. 2 StGB.
42 Podstawowe za o enia nowej ustawy zob.: R. Walther, Das neue Jugendstrafrecht – ein Überblick, artyku  za-

mieszczony na oÞ cjalnej stronie internetowej Prokuratury w St. Gallen, www.staatsanwaltschaft.sg.ch.
43 G. Heine, op. cit., s. 6.
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3. Austria

G ówn  podstaw  prawn  odpowiedzialno ci karnej w Republice Austrii sta-
nowi  przepisy kodeksu karnego44. Regulacja odno nie do czasu pope nienia prze-
st pstwa znajduje si  w § 67 StGB45, zatytu owanym „Zeit und Ort der Tat”, czyli 
„Czas i miejsce czynu”. W § 67 Abs. 1 StGB ustawodawca austriacki postanowi , e 
czyn sprawcy zagro ony kar  pope niony jest w czasie, w którym sprawca dzia a , 
a w przypadku zaniechania mia  podj  dzia anie. Czas wyst pienia skutku nie jest 
miarodajny. Jest to zatem regulacja analogiczna do obu wy ej omówionych.

Podobnie jak w przypadku Republiki Federalnej Niemiec czy Konfederacji 
Szwajcarskiej, analizuj c problematyk  wieku, celowym jest pos u enie si  nie tyl-
ko kodeksem karnym, ale tak e przepisami federalnej ustawy o wymiarze sprawied-
liwo ci w sprawach czynów pope nionych przez osoby nieletnie.

Obowi zuj cy austriacki kodeks karny wszed  w ycie w dniu 1. stycznia 1975 r. 
W adnym z przepisów nie kategoryzuje sprawców pod wzgl dem wieku. Wpraw-
dzie w § 74 ust. 1 i 3 StGB zawieraj  wyja nienie wyra e  ustawowych „nieletnie-
go” (unmündig) oraz „ma oletniego” (minderjährig), jednak ta ustawodawcza wy-
k adnia posiada odniesienie do oÞ ar przest pstw, a nie ich sprawców. Nabiera to 
szczególnego znaczenia zw aszcza w przypadku penalizacji czynów zabronionych 
skierowanych przeciwko integralno ci seksualnej i samostanowieniu w sferze wol-
no ci seksualnej (rozdzia  X StGB), gdzie osoby nieletnie i ma oletnie pozostaj  
pod specjaln  ochron . 

Stosownie do § 74 ust. 1 i 3 StGB osob  nieletni  jest ten, kto nie uko czy  
14 roku ycia, za  osob  ma oletni  ten, kto nie uko czy  18 lat. Kodeks karny 
w cz ci ogólnej zwraca uwag  na wiek sprawcy, czyni c to jedynie w § 36 StGB. 
Przepis ten zawiera szczegó owe postanowienia w zakresie wymiaru kary pozba-
wienia wolno ci wzgl dem osób, które w chwili czynu nie mia y uko czonych 21 
lat. Wobec takich osób nie mo na orzeka  kary do ywotniego pozbawienia wolno-
ci, a przewidziany ustawowy wymiar terminowej kary pozbawienia wolno ci musi 

obligatoryjnie ulec s dowej modyÞ kacji. W tym aspekcie mo na by wysun  tez , 
i  sprawcy czynów zabronionych dokonanych przed uko czeniem 21 roku ycia 
zostali w pewien sposób wyró nieni przez ustawodawc , ale nie zostali zakwaliÞ -
kowani jako sprawcy m odociani. Ustawa pos uguje si  jedynie poj ciem „osoby”, 
która nie uko czy a 21 roku ycia, nie nazywaj c jej w aden szczególny sposób. 
H. Fuchs okre la osoby w wieku pomi dzy 18 a 21 rokiem ycia jako „Junge Er-

wachsene”, a zatem „m odych doros ych”.46

44 Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch, 
StGB), BGBl Nr 60/1974 ze zm.

45 “Zeit und Ort der Tat. § 67. (1) Eine mit Strafe bedrohte Handlung hat der Täter zu der Zeit begangen, da er ge-

handelt hat oder hätte handeln sollen; wann der Erfolg eintritt, ist nicht maßgebend. (…)”
46 H. Fuchs, Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I, 6. Auß age, Wien–New York 2004, s. 13.
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W celu wyja nienia kto odpowiada wy cznie na zasadach okre lonych w ko-
deksie karnym, a kim jest sprawca nieletni, konieczna jest analiza postanowie  fe-
deralnej ustawy o wymiarze sprawiedliwo ci w sprawach czynów pope nionych 
przez osoby nieletnie.47 Ustawa owa wprowadza w § 1 okre lenie dwóch kategorii 
osób nieletnich, w dalszych postanowieniach wi c z pierwsz  kategori  niekaral-
no  czynów zabronionych pope nianych przez sprawców ni  obj tych (§ 4 ust. 1). 
Ta pierwsza kategoria to osoby, które nie uko czy y lat 14 (§ 1 ust. 1 ustawy). 

Druga kategoria nieletnich to osoby, które uko czy y 14 rok ycia, ale nie uko -
czy y 19 lat (§ 1 ust. 2 ustawy). Na mocy § 5 ustawy przy wymierzaniu kary nie-
letnim (którzy s  w wieku mi dzy 14 a 19 rokiem ycia), stosuje si  przepisy ogól-
ne ustaw karnych z wyj tkami okre lonymi w powo anym § 5 ustawy. Przepis ten 
zawiera postanowienie, zgodnie z którym zastosowanie kary wzgl dem nieletniego 
ma mie  charakter indywidualnoprewencyjny i przede wszystkim cel odwiedzenia 
nieletniego od pope nienia czynu zabronionego w przysz o ci. W dalszej kolejno ci 
ustawodawca zawar  dyrektywy w zakresie modyÞ kacji ustawowego wymiaru kary 
wzgl dem sprawców nieletnich, stanowi c przyk adowo, e w miejsce przewidzia-
nej kary do ywotniej kary pozbawienia wolno ci wchodzi kara pozbawienia wolno-
ci od roku do 15 lat, je li sprawca pope ni  czyn zabroniony po uko czeniu 16 lat, 

b d  od roku do 10 lat w przypadku sprawców pope niaj cych czyny zabronione 
pomi dzy 14 a 16 rokiem ycia.

Chc c podsumowa  regulacje austriackie, nale a oby zwróci  uwag  na nast -
puj ce kwestie: 

1. osoby, które w chwili pope nienia czynu zabronionego mia y uko czone 
21 lat, ponosz  odpowiedzialno  na zasadach ogólnych kk., a zatem cho-
cia  ustawodawca nie u ywa takiej nomenklatury, nale y je traktowa  jak 
sprawców doros ych;

2. osoby, które w chwili pope nienia czynu nie uko czy y 21 roku ycia, po-
nosz  odpowiedzialno  na zasadach ogólnych kk. z agodz cymi ograni-
czeniami w zakresie wymiaru kary pozbawienia wolno ci, przewidzianymi 
w § 36 kk.,

3. osoby pomi dzy 14 a 19 rokiem ycia ponosz  odpowiedzialno  na zasa-
dach ogólnych kk. z ograniczeniami w zakresie wymiaru kary, przewidzia-
nymi w ustawie o wymiarze sprawiedliwo ci w sprawach czynów pope -
nionych przez osoby nieletnie, co skutkuje ich zdecydowanie agodniejsz  
odpowiedzialno ci , 

47 Bundesgesetz vom 20. Oktober 1988 über die Rechtspß ege bei Jugendstraftaten (Jugendgerichtsgesetz, JGG), 
BGBl 599/1988 ze zm. Ustawa wesz a w ycie w dniu 1. stycznia 1989 r.
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4. osoby poni ej 14 roku ycia nie ponosz  odpowiedzialno ci za czyny zabro-
nione pod gro b  kary. 

III. Podsumowanie

Regulacje dotycz ce czasu pope nienia przest pstwa w kodeksach karnych wy-
branych pa stw wykazuj  pewne ró nice. Zarówno kodeks karny Republiki Federal-
nej Niemiec, jak i Austrii zawieraj  przepisy wprost odnosz ce si  do tej problema-
tyki. Kodeks karny Konfederacji Szwajcarskiej do czasu pope nienia przest pstwa 
odnosi si  po rednio przy okazji normowania czasowego zakresu obowi zywa-
nia ustawy karnej. Pomimo mniej lub bardziej rozbudowanych konstrukcji, mo na 
stwierdzi , e przyj te rozwi zania s  analogiczne. W zamieszczonej poni ej tabe-
li dokonano zestawienia i przegl du przepisów dotycz cych czasu pope nienia prze-
st pstwach w trzech wybranych kodeksach karnych.

Tabela 1. Czas pope nienia przest pstwa 

Kraj Regulacja

N
§ 8 StGB, zatytu owany „Zeit der Tat”, czyli „Czas czynu”. Czyn jest pope niony w czasie, 
w którym sprawca albo uczestnik dzia a , a w przypadku zaniechania mia  podj  dzia anie. 
Czas wyst pienia skutku nie jest miarodajny.

S

Obowi zuj cy kodeks karny nie zawiera regulacji odnosz cych si  wprost do czasu pope nie-
nia przest pstwa. Art. 2 StGB, zatytu owany „Zeitlicher Geltungsbereich”, czyli „Czasowy zakres 
obowi zywania” postanawia, e odpowiedzialno ci prawnokarnej na podstawie kodeksu podle-
ga ten, kto pope nia zbrodni  lub wyst pek po wej ciu w ycie ustawy. Je li sprawca pope nia 
zbrodni  lub wyst pek przed wej ciem w ycie niniejszej ustawy, orzekanie przebiega w opar-
ciu o t  ustaw , która jest dla sprawcy agodniejsza.

A
W § 67 Abs. 1 StGB, zatytu owanym „Zeit und Ort der Tat”, czyli „Czas i miejsce czynu” posta-
nowiono, e czyn sprawcy zagro ony kar  pope niony jest w czasie, w którym sprawca dzia a , 
a w przypadku zaniechania mia  podj  dzia anie. Czas wyst pienia skutku nie jest miarodajny.

N – Republika Federalna Niemiec

S – Konfederacja Szwajcarska

A–Austria

Regulacje w zakresie wieku odpowiedzialno ci prawnokarnej w wybranych 
pa stwach zawarte s  w kodeksach karnych i ustawach dotycz cych nieletnich. 
Kwestie odpowiedzialno ci nieletnich uregulowano w Republice Federalnej Nie-
miec ustaw  o s dach dla nieletnich (Jugendgerichtsgesetz), w Konfederacji Szwaj-
carskiej ustaw  karn  dla nieletnich (Jugendstrafgesetz), za  w Austrii ustaw  o wy-
miarze sprawiedliwo ci w sprawach czynów pope nionych przez osoby nieletnie 
(Bundesgesetz über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen). 
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W systemie szwajcarskim i austriackim kategoryzuje si  dwie grupy podmiotów 
ze wzgl du na osi gni ty wiek w chwili pope nienia czynu zabronionego. S  to oso-
by, które odpowiadaj  na zasadach okre lonych w kodeksie karnym oraz sprawcy 
nieletni, którzy odpowiadaj  b d  mog  odpowiada  po spe nieniu okre lonych wa-
runków przewidzianych w ustawie karnej. 

Ustawodawstwo niemieckie wyró nia jeszcze sprawców m odocianych, czego 
nie czyni  pozosta e dwie regulacje. Zgodnie z § 1 ust. 2 niemieckiej ustawy o s -
dach dla nieletnich, m odocianym jest osoba, która w czasie pope nienia czynu za-
bronionego mia a uko czone lat 18, ale nie uko czy a lat 21. Ustawodawca nie-
miecki, okre laj c status m odocianego, przyj  jedynie kryterium wieku sprawcy 
w czasie pope nienia przest pstwa, abstrahuj c od innych okoliczno ci, jak np. czas 
orzekania w I instancji, na co wskazuje chocia by art. 115 § 10 polskiego kodeksu 
karnego.

Granica wieku ponoszenia odpowiedzialno ci karnej zosta a ustalona na pozio-
mie 18 lat w kodeksie karnym szwajcarskim oraz 21 lat w kodeksach karnych Re-
publiki Federalnej Niemiec i Austrii. Zbiorcze zestawienie odno nych przepisów 
zawiera poni sza tabela 2.

Tabela 2. Wiek odpowiedzialno ci karnej 

Kraj Wiek

N
Z brzmienia § 1 ust. 2 ustawy o s dach dla nieletnich (JGG) mo na wnioskowa , e sprawc  
wobec którego mo na orzec katalog kar bez adnych ogranicze , jest ten, kto w czasie pope -
nienia czynu zabronionego mia  uko czone lat 21.

S
Na podstawie tre ci art. 9 ust. 2 kk. mo na przyj , e odpowiedzialno ci karnej podlega osoba, 
która w chwili czynu uko czy a 18 rok ycia.

A

Z postanowie  ustawy o wymiarze sprawiedliwo ci w sprawach czynów pope nionych przez 
osoby nieletnie (JGG) wynika, e na podstawie kk. odpowiadaj  sprawcy, którzy pope nili czyn 
zabroniony po uko czeniu 14 roku ycia, jednak analiza § 36 austriackiego kodeksu karnego 
prowadzi do wniosku, e sprawc , wobec którego mo na orzec katalog kar bez adnych ogra-
nicze , jest ten, kto w chwili czynu uko czy  lat 21.

Przypatruj c si  analizowanym rozwi zaniom w wybranych pa stwach, nie 
sposób pomin  standardów mi dzynarodowych. Nale a oby zatem zwróci  uwa-
g  przede wszystkim na postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjedno-
czonych o Prawach Dziecka z 1989 r.48 W rozumieniu art. 1 Konwencji ka da istota 

48 Konwencja ta, b d ca przejawem wyspecjalizowanego systemu ochrony i promocji praw cz owieka, zosta a ra-
tyÞ kowana przez prawie 200 pa stw, a jej sygnatariuszem jest m.in. Polska, która podpisa a Konwencj  w dniu 
26.01.1990 r., a nast pnie ratyÞ kowa a ten dokument w dniu 7.06.1991 r. Stronami Konwencji s  tak e opisy-
wane w niniejszej publikacji pa stwa. Republika Federalna Niemiec podpisa a Konwencj  w dniu 26.01.1990 r., 
a ratyÞ kowa a j  w dniu 6.03.1992 r., Konfederacja Szwajcarska podpisa a Konwencj  w dniu 1.05.1991 r., raty-
Þ kuj c j  dopiero w dniu 24.02.1997 r., natomiast Austria podpisa a Konwencj  w dniu 26.08.1990 r. i ratyÞ kowa-
a Konwencj  w dniu 6.08.1992 r. Dane dotycz ce terminów podpisania i ratyÞ kacji pochodz  z informacji zawar-
tych na oÞ cjalnych stronach internetowych ONZ pod adresem: http://www.un.org.
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ludzka w wieku poni ej osiemnastu lat uwa ana jest za „dziecko”, chyba e zgodnie 
z prawem odnosz cym si  do dziecka uzyska ono wcze niej pe noletno . W tym 
kontek cie nale y zauwa y , e wszystkie trzy pa stwa poddane analizie kszta tuj  
wiek odpowiedzialno ci prawnokarnej stosownie do postanowie  Konwencji.

W odniesieniu do sprawców nieletnich wypada wskaza , e Niemcy, Szwajca-
ria i Austria nie deÞ niuj  nieletniego w swoich kodyÞ kacjach karnych, reguluj c te 
kwestie w specjalnych pozakodeksowych ustawach dotycz cych post powania z t  
kategori  sprawców. 

Dolna granica odpowiedzialno ci nieletnich zosta a ustalona najni ej w ustawie 
Konfederacji Szwajcarskiej, bowiem jest to lat 10. Oznacza to, e rodki przewi-
dziane w ustawie mo na stosowa  wzgl dem sprawców czynów zabronionych, któ-
rzy w chwili ich pope nienia mieli uko czone 10 lat. Ustawa niemiecka i austriacka 
przewiduj , i  odpowiedzialno ci na podstawie ustawy podlegaj  sprawcy, którzy 
w chwili pope nienia czynu zabronionego mieli uko czone lat 14. 

Górna granica wieku nieletniego sprawcy czynu karalnego w oparciu o przepi-
sy ustaw dotycz cych post powania z nieletnimi wynosi w Niemczech i Szwajcarii 
lat 18, natomiast Austria zdecydowa a si  na przyj cie modelu, w którym sprawc  
nieletnim mo na by  do uko czenia 19 roku ycia. Kwestie te obrazuje zamieszczo-
na poni ej tabela 3.

Tabela 3. Sprawca nieletni 

Kraj Wiek

N
Osoba, która w czasie pope nienia czynu zabronionego mia a uko czone lat 14, ale nie uko -
czy a lat 18 (§ 1 ust. 2 ustawy o s dach dla nieletnich JGG)

S
Osoba, która pope ni a czyn karalny po uko czeniu 10 roku ycia, a przed uko czeniem 18 lat 
(art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy karnej dla nieletnich (JStG))

A
Osoba, które uko czy a 14 rok ycia, a nie uko czy a 19 lat (§ 1 ust. 2 ustawy o wymiarze spra-
wiedliwo ci w sprawach czynów pope nionych przez osoby nieletnie (JGG)). 

Jak ju  wskazano wy ej w odniesieniu do sprawców m odocianych, taka kate-
gori  poj ciow  operuje jedynie ustawodawca niemiecki, czyni c to w ustawie o s -
dach dla nieletnich, co pokazuje tabela 4. 
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Tabela 4. Sprawca m odociany 

Kraj Wiek 

N
Brak ustawowej definicji w kk. Zgodnie z § 1 ust. 2 ustawy o s dach dla nieletnich (JGG) 
sprawc  m odocianym jest osoba, która w czasie pope nienia czynu zabronionego mia a 
uko czone lat 18, ale nie uko czy a lat 21 

S
Brak ustawowej definicji w kk., a tak e brak kategorii sprawcy m odocianego w ustawie kar-
nej dla nieletnich (JStG).

A
Brak ustawowej definicji w kk., a tak e brak kategorii sprawcy m odocianego w usta-
wie o wymiarze sprawiedliwo ci w sprawach czynów pope nionych przez osoby nieletnie 
(JGG).



THE TIME OF THE OFFENSE AND THE AGE 
OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE PENAL CODES 

OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 
THE SWISS CONFEDERATION AND AUSTRIA

SUMMARY

This paper is entitled: „The Time of the Offense and the Age of Criminal Re-
sponsibility in the Penal Codes of the Federal Republic of Germany, the Swiss Con-
federation and Austria.” It consists of three parts containing, respectively: an intro-
duction, analysis of legal approaches in selected countries and a summary. 

The main part of the paper analyzes the German, Swiss and Austrian penal code 
with respect to issues related to the time of the offense and the age of criminal re-
sponsibility in these codes and laws for dealing with juvenile delinquents. 

In order to facilitate comparison of regulation in selected countries in the sum-
mary also contains four tables on the time of committing the offense, and the age of 
criminal responsibility of juvenile offenders and adolescent.
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ROZWI ZANIE STOSUNKU PRACY W ZWI ZKU 
Z OSI GNI CIEM WIEKU EMERYTALNEGO

I. „Wiek osoby Þ zycznej” jest jednym z fundamentalnych zagadnie  zwi za-
nych z problematyk  czasu. Przes anka wieku wyst puje w wielu ga ziach prawa. 
Przyk adowo w prawie cywilnym wiek determinuje zdolno  do czynno ci praw-
nych, zdolno  do zawarcia ma e stwa. W prawie konstytucyjnym wiek decyduje 
o mo liwo ci korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego. W prawie kar-
nym wiek sprawcy przest pstwa wp ywa m.in. na wymiar kary. Wiek osoby od-
grywa tak e istotn  rol  na gruncie przepisów prawa pracy. Okre la bowiem, kie-
dy dopuszczalne jest uzyskanie statusu pracownika, od uko czenia pewnego wieku 
uzale nia si  mo liwo  wykonywania okre lonych funkcji, np. na stanowisko s -
dziego s du rejonowego mo e by  powo ana osoba, która uko czy a 29 lat1. Nie-
kiedy uko czenie pewnego wieku przes dza o zako czeniu aktywno ci zawodowej. 
W my l art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela2, 
stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega roz-
wi zaniu w razie uko czenia 65 lat ycia. Je eli z uko czeniem 65 lat ycia nauczy-
ciel nie naby  prawa do emerytury, dyrektor szko y przed u a okres zatrudniania, nie 
d u ej jednak ni  o 2 lata od uko czenia przez nauczyciela 65 lat. U yty w ustawie 
zwrot „ulega rozwi zaniu” nakazuje przyj , e dyrektor szko y zobowi zany jest do 
rozwi zania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym, który osi gn  wskazany 
wiek. Wyj tek w tym zakresie stanowi sytuacja, gdy mimo uko czenia okre lonego 
wieku nauczyciel nie naby  prawa do emerytury. W takim przypadku okres zatrud-
niania obligatoryjnie ulega przed u eniu do dnia uzyskania przez nauczyciela mia-
nowanego uprawnie  emerytalnych, nie wi cej jednak ni  o 2 lata. Z kolei art. 127 
ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym3 przewiduje, e 
stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stano-
wisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego wygasa z ko cem roku akademi-

1 Artyku  61 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s dów powszechnych, Dz.U. Nr 98, 
poz. 1070 z pó n. zm. 

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pó n. zm.
3 Dz.U. Nr 164, poz. 1365.
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ckiego, w którym uko czy  on 70 rok ycia. W odniesieniu do niektórych nauczy-
cieli akademickich osi gni cie wieku 70 lat prowadzi zatem do ustania zatrudnienia 
z mocy prawa. Zgodnie z uregulowaniami prawa pracy niekiedy osi gni cie okre-
lonego wieku wzmacnia ochron  trwa o ci zatrudnienia. Artyku  39 kp. stanowi, e 

pracodawca nie mo e wypowiedzie  umowy o prac  pracownikowi, któremu braku-
je nie wi cej ni  4 lata do osi gni cia wieku emerytalnego, je eli okres zatrudnienia 
umo liwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osi gni ciem tego wieku. Z tre ci 
wskazanego przepisu expressis verbis wynika, e z dniem osi gni cia wieku emery-
talnego oraz nabycia uprawnie  emerytalnych ustaje ochrona pracownika przed wy-
powiedzeniem stosunku pracy. 

Na tle uregulowa  prawa pracy zagadnieniem o podstawowym znaczeniu jest, 
czy osi gni cie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie prawa do emery-
tury mo e stanowi  wy czn  przes ank  uzasadniaj c  wypowiedzenie przez pra-
codawc  stosunku pracy. Rozstrzygni cie wskazanego problemu odgrywa istotn  
rol  nie tylko w sferze psychicznej. Przej cie na emerytur  przez wiele osób od-
czuwane jest bowiem jako kres przydatno ci w yciu zawodowym i spo ecznym. 
Kwestia ta ma tak e wymiar ekonomiczny. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych4 wyso-
ko  emerytury zale y od d ugo ci okresu aktywno ci zawodowej oraz wysoko ci 
sk adek emerytalnych wp acanych na konta ubezpieczonych. Rozwi zuj c stosunek 
pracy z chwil  uko czenia stosownego wieku, pracodawca pozbawia pracowników, 
zw aszcza kobiety, mo liwo ci zwi kszenia kwot b d cych podstaw  do ustalenia 
wysoko ci emerytury. 

II. W doktrynie prezentowane s  ró ne stanowiska co do dopuszczalno ci wy-
powiedzenia stosunku pracy z powodu uko czenia stosownego wieku oraz nabycia 
uprawnie  emerytalnych. W ocenie niektórych autorów osi gni cie zwyk ego, po-
wszechnego (ogólnego) lub szczególnego (obni onego) wieku emerytalnego, przy 
jednoczesnym spe nieniu innych warunków nabycia prawa do emerytury, stanowi 
uzasadnion  przyczyn  wypowiedzenia umowy o prac 5. Wed ug drugiego zapatry-
wania wiek emerytalny nie mo e stanowi  samoistnej, wy cznej i jedynej przes an-
ki rozwi zania stosunku pracy6. Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, oce-
niaj c rozwi zanie stosunku pracy w zwi zku z osi gni ciem okre lonego wieku, 
nale y liczy  si  z dwoma istotnymi zjawiskami spo ecznymi (gospodarczymi, de-

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 zwana dalej „ustaw  emerytaln ”.
5 Zob. B. Wagner: Wiek emerytalny jako zdarzenie prawa pracy, PiZS 2001, nr 3, s. 23–24; B. Wagner: Zasada 

równego traktowania i niedyskryminacji pracowników, PiZS 2002, nr 3, s. 5–6.
6 Zob. I. Rzymkowska, Odpowiedzi na pytania dotycz ce zawierania i rozwi zywania umowy o prac , „S u ba 

Pracownicza” 1997, nr 3, s. 7; M. Sk pski, Wiek emerytalny pracownika jako uzasadnienie wypowiedzenia umo-
wy o prac , PiZS 2005, nr 4, s. 25; A. Wypych– ywicka, Glosa do uchwa y sk adu siedmiu s dziów S du Naj-
wy szego z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSP 2010, nr 3, poz. 24.
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mograÞ cznymi), a mianowicie z utrzymywaniem si  bezrobocia, co rodzi nacisk na 
zwalnianie z pracy osób w podesz ym wieku, je eli spe niaj  warunki do nabycia 
emerytury oraz wyd u aniem si  przeci tnego ycia obywateli, co sk ania z kolei do 
pozostawiania w zatrudnieniu coraz starszych pracowników. Nie bez znaczenia po-
zostaj  tak e procesy restrukturyzacji oraz modernizacji7. 

Wskazana kwestia budzi tak e sporo kontrowersji w orzecznictwie SN. 

S d Najwy szy przez d ugi czas sta  na stanowisku, e rozwi zywanie stosun-
ków pracy w zwi zku z osi gni ciem wieku emerytalnego i nabyciem uprawnie  
emerytalnych jest w pe ni dopuszczalne oraz uzasadnione i nie powoduje dyskry-
minacji zarówno ze wzgl du na wiek, jak i p e . Taki pogl d zasta  zaprezentowa-
ny m.in. w wyroku z 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/998 SN, w którym stwierdzono, 
e wypowiedzenie umowy o prac  ze wzgl du na osi gni cie przez kobiet  wieku 

emerytalnego (60 lat) oraz uzyskanie prawa do emerytury jest uzasadnione (art. 45 
§ 1 kp. w zwi zku z art. 39 kp.) i nie mo e by  oceniane jako dyskryminacja pra-
cownika ze wzgl du na p e  lub wiek (art. 113 kp.). W podobnym duchu wypowie-
dzia  si  SN w wyroku z 25 lipca 2003 r., I PK 305/029, w którym stwierdzi , e wy-
powiedzenie uzasadnione nabyciem przez pracownika prawa do emerytury – czy te  
osi gni ciem wieku emerytalnego, przy spe nieniu pozosta ych warunków nabycia 
prawa do emerytury – nie dyskryminuje pracownika. Kontynuacj  tej linii orzecz-
niczej jest wyrok SN z 26 listopada 2003 r., I PK 616/0210, w którym orzeczono, e 
osi gni cie przez pracownika wieku emerytalnego stanowi samodzieln  przyczy-
n  uzasadniaj c  wypowiedzenie umowy o prac  i nie jest przejawem dyskrymi-
nacji pracownika, który naby  prawo do emerytury. W wyroku z 3 grudnia 2003 r., 
I PK 80/0311, SN stwierdzi , e spe nienie przez pracownika warunków nabycia pra-
wa do emerytury jest spo ecznie uzasadnion  przes ank  jego wyboru do zwolnienia 
z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia. Podobne stanowisko zaprezentowa  
SN w wyroku z 29 wrze nia 2005 r., II PK 19/0512, orzekaj c, i  uzyskanie przez 
pracownika prawa do emerytury jest uzasadnion  przyczyn  wypowiedzenia przez 
pracodawc  umowy o prac  na czas nieokre lony (art. 45 § 1 kp.), które nie oznacza 
dyskryminacji pracownika ze wzgl du na wiek (art. 113 kp.). S d ten podniós , e 
przyczyn  rozwi zania stosunku pracy jest nie tyle osi gni cie wieku emerytalnego, 
ale fakt, e po osi gni ciu tego wieku pracownik pozyskuje inne, poza zatrudnie-
niem, ród o sta ego dochodu. O dyskryminacji mo na za  mówi  tylko w przypad-

7 Zob. W. Sanetra, Wiek emerytalny (podesz y) jako przyczyna rozwi zania stosunku pracy, PiZS 1997, nr 6, 
s. 26.

8 OSNP 2000, nr 13, poz. 505.
9 LEX nr 127947; OSP 2004, nr 12, poz. 150 z krytyczn  glos  M. Sk pskiego.
10 „Prawo Pracy” 2004, nr 6, s. 34. 

11 OSNP 2004, nr 21, poz. 363.

12 OSNP 2006, nr 15–16, poz. 236.
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ku odmiennego, nieusprawiedliwionego rodzajem pracy traktowania pracowników 
w tej samej grupie wiekowej. 

Nieco inny pogl d zaprezentowa  SN w wyroku z 4 listopada 2004 r., I PK 
7/0413, w którym orzek , i  wypowiedzenie umowy o prac  na czas niepokre lony 
wy cznie z powodu osi gni cia wieku emerytalnego jest uzasadnione w rozumie-
niu art. 45 § 1 kp. W orzeczeniu tym stwierdzono, e dostateczno  uzasadnienia 
wypowiedzenia umowy o prac , w tym równie  ocena podanej przez pracodawc  
przyczyny pod k tem stosowania praktyk dyskryminacyjnych, nie powinna by  do-
konywana w oderwaniu od okoliczno ci konkretnego przypadku. Próba wprowadze-
nia powszechnie obowi zuj cych – w tym zakresie – kryteriów mo e by  skazana 
na niepowodzenie. W sytuacji wysokich wska ników bezrobocia i du ej liczby osób 
poszukuj cych pracy i niemaj cych adnych róde  utrzymania dla siebie i swych 
rodzin, nie mo na powiedzie , e dokonanie wypowiedzenia umowy o prac  umo-
tywowanego osi gni ciem wieku emerytalnego po czonym z uzyskaniem prawa 
do emerytury jest nieuzasadnione jako oparte na dyskryminuj cych podstawach. SN 
podkre li , e sam wiek pracownika nie jest okoliczno ci  uzasadniaj c  wypowie-
dzenie. Innymi s owy, wypowiedzenie dokonane wy cznie z powodu osi gni cia 
przez pracownika wieku emerytalnego musia oby by  uznane za nieuzasadnione, 
a do dokonania takiej oceny przydatne s  generalne zasady prawa pracy uj te mi -
dzy innymi w art. 113 kp. traktuj cym o zakazie stosowania praktyk dyskryminacyj-
nych. W ocenie S du Najwy szego za uzasadniaj ce wypowiedzenie mog , zw asz-
cza w aktualnej sytuacji spo eczno–ekonomicznej kraju, by  uznane wyst puj ce 

cznie dwie przes anki: wiek emerytalny i prawo do emerytury. 

Ca kowicie odmienny pogl d zaprezentowa  SN w wyroku z 19 marca 2008 r., 
I PK 219/0714, w którym stwierdzi , e wypowiedzenie umowy o prac , uzasadnio-
ne wy cznie nabyciem przez kobiet  prawa do emerytury kolejowej w wieku 55 lat 
(art. 40 w zwi zku z art. 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpiecze  Spo ecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2004 Nr 39, poz. 353 ze 
zm.), narusza sformu owany w art. 113 kp. i innych przepisach zakaz dyskrymina-
cji ze wzgl du na p e . Takie wypowiedzenie nie mo e by  uzasadnione w rozumie-
niu art. 45 § 1 kp. W uzasadnieniu wyroku SN podkre li , e wiek emerytalny oraz 
nabycie prawa do emerytury nie wi  si  z prac , w szczególno ci nie wskazuj  na 
nieprzydatno  pracownika lub istnienie, zwi zanego z racjonalizacj  zatrudnienia, 
interesu pracodawcy w rozwi zaniu stosunku pracy. Uzasadnienie wypowiedzenia 
pracownikom w wieku emerytalnym, posiadaj cym prawo do emerytury, musi za-
tem si  odwo ywa  do obiektywnych przyczyn le cych po stronie pracownika lub 

13 OSNP 2005, nr 12, poz. 171.
14 „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 9, s. 480. 
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pracodawcy, jak np.: niew a ciwe wykonywanie obowi zków, d ugotrwa a nieobec-
no  w pracy, redukcja zatrudnienia, ograniczenie dzia alno ci zak adu itp. 

Powy sze stanowisko znalaz o potwierdzenie tak e w uchwale sk adu siedmiu 
s dziów SN z 19 listopada 2008 r. I PZP 4/0815, w której S d ten orzek , e wy-
powiedzenie umowy o prac  na czas nieokre lony pracownicy wy cznie z powo-
du nabycia przez ni  prawa do emerytury na podstawie art. 40 w zwi zku z art. 50 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze  
Spo ecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) stanowi dyskry-
minacj  ze wzgl du na p e  (art. 113 kp.). W tym samym duchu wypowiedzia  si  
SN w uchwale sk adu siedmiu s dziów z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/0816, stwier-
dzaj c, e osi gni cie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie mo e 
stanowi  wy cznej przyczyny wypowiedzenia umowy o prac  przez pracodawc  
(art. 45 § 1 kp.). W obu uchwa ach SN podkre li , e wypowiedzenie umowy o pra-
c  wy cznie z powodu osi gni cia wieku emerytalnego i nabycia uprawnie  eme-
rytalnych stanowi dyskryminacj  (po redni ) ze wzgl du na p e  oraz dyskrymina-
cj  (bezpo redni ) ze wzgl du na wiek. W konsekwencji dokonane z tych przyczyn 
wypowiedzenie jest bezprawne. Narusza bowiem przepisy o wypowiadaniu umów 
o prac . 

III. Stosownie do art. 113 kp. jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bez-
po rednia lub po rednia, w szczególno ci na p e  i wiek, jest niedopuszczalna. Po-
wy sza zasada znajduje rozwini cie w rozdziale IIa kodeksu pracy dotycz cym rów-
nego traktowania w zatrudnieniu. W my l art. 183a § 1 kp. pracownicy powinni by  
równo traktowani w zakresie nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, w szczegól-
no ci bez wzgl du na p e  i wiek. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie-
dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpo rednio lub po rednio, z przyczyn 
okre lonych w § 1 (§ 2).

Zgodnie z tre ci  art. 183a § 3 kp. „dyskryminacja bezpo rednia” istnieje wtedy, 
gdy pracownik m.in. ze wzgl du na p e  lub wiek by , jest lub móg by by  traktowa-
ny w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie ni  inni pracownicy. Dyskryminacja 
bezpo rednia dotyczy konkretnego pracownika (mo e tak e dotyka  wi cej ni  jed-
nego pracownika), który w porównaniu z innymi jest w gorszej sytuacji w szczegól-
no ci w kwestii rozwi zania stosunku pracy17. Natomiast o dyskryminacji po redniej 
nale y mówi  w sytuacji, w której na skutek pozornie neutralnego postanowienia, 
zastosowanego kryterium lub podj tego dzia ania wyst puj  lub mog yby wyst pi  

15 OSNP 2009, nr 13–14, poz. 165.
16 OSNP 2009, nr 19–20, poz. 248.
17 Zob. I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja prawna, PiZS 2004, nr 2, s. 3–4; W. Sa-

netra, Komentarz do art. 183a kp., (w:) J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009, 
s. 144. 
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niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie m.in. 
rozwi zania stosunku pracy wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników na-
le cych do grupy wyró nionej ze wzgl du na jedn  lub kilka przyczyn okre lonych 
w § 1, chyba e postanowienia, kryterium lub dzia anie jest obiektywnie uzasadnio-
ne ze wzgl du na zgodny z prawem cel, który ma by  osi gni ty, a rodki s u ce 
osi gni ciu tego celu s  w a ciwe i konieczne (art. 183a § 4 kp.) Dyskryminacja po-
rednia odnosi si  zatem do grupy pracowników. Chodzi w tym wzgl dzie o grup  

wyró nion  w oparciu o kryterium p ci. W odniesieniu do kwestii zwi zanych przy-
k adowo z rozwi zaniem stosunku pracy wyst puje dysproporcja (dysproporcje) na 
ich niekorzy  w porównaniu z innymi zatrudnionymi18. Nale y podkre li , e po-
wsta e nierówno ci maj  by  wynikiem zastosowania pozornie neutralnego posta-
nowienia, kryterium lub praktyki. Dzia ania powoduj ce odmienne kszta towanie 
sytuacji pracowników nie opieraj  si  zatem wprost na kryterium p ci. W praktyce 
g ównie lub wy cznie dotykaj  kobiet (lub m czyzn). W przepisie zastrzega si , i  
postanowienia, kryteria lub praktyka nie powoduj  dyskryminacji po redniej, je e-
li s  obiektywnie uzasadnione zgodnym z prawem celem, a rodki osi gni cia tego 
celu s  w a ciwe i niezb dne. Oznacza to, e dysproporcje w zakresie rozwi zywa-
nia stosunków pracy nie powoduj  dyskryminacji, o ile opieraj  si  na racjonalnych, 
w pe ni obiektywnych przes ankach. 

Nale y podkre li , e równe traktowanie kobiet i m czyzn stanowi jedn  z fun-
damentalnych zasad prawa wspólnotowego19. Zasada ta pojawia si  w wielu regu-
lacjach unijnych, w ród których wymieni  nale y w szczególno ci art. 2 Trakta-
tu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk  okre laj cy cele Wspólnoty, art. 3 ust. 2 
Traktatu, który nakazuje Wspólnocie d y  we wszystkich dzia aniach podj tych 
dla osi gania równo ci mi dzy m czyznami i kobietami oraz art. 141 (uprzednio 
119) TWE zobowi zuj cy do zapewnienia respektowania zasady równego wynagra-
dzania kobiet i m czyzn za równ  prac  lub za prac  o równej warto ci. Zasadzie 
równo ci kobiet i m czyzn w sferze zatrudnienia dano tak e wyraz w wielu dy-
rektywach UE, spo ród których wymieni  nale y dyrektyw  Rady nr 75/117 EWG 
z 10 lutego 1975 r. w sprawie zbli ania ustawodawstw pa stw cz onkowskich w za-
kresie stosowania zasady równego wynagrodzenia kobiet i m czyzn20,dyrektyw  
76/207 EWG z 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzania w ycie zasady równe-
go traktowania kobiet i m czyzn w zakresie dost pu do zatrudnienia, kszta cenia 

18 Zob. W. Sanetra, Komentarz…, s. 144. 

19 Szerzej na temat zasady równo ci zob. I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – nowa regulacja praw-

na, PiZS 2004, nr 2; L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007; O. Tusi ska, Zasada równo ci kobiet 

i m czyzn w wietle prawa Wspólnot Europejskich, PiP 2002, nr 10; A.M. wi tkowski, Europejskie prawo so-

cjalne, t. II, Warszawa 1999; M. Wandzel, Skutek bezpo redni norm ustanawiaj cych obowi zek równego wyna-

gradzania kobiet i m czyzn w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2001, nr 1; M. Wandzel, 

Wspólnotowy dylemat równo ci kobiet i m czyzn w pracy, PiP 2002, nr 12. 

20 Dz. Urz. WE 1975 L 45. 
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i awansu zawodowego oraz warunków pracy21, dyrektyw  Rady nr 86/613 EWG 
z 11 grudnia 1986 r. dotycz c  stosowania zasady równego traktowania kobiet 
i m czyzn pracuj cych na w asny rachunek, z uwzgl dnieniem pracy w rolnictwie, 
oraz w sprawie ochrony kobiet pracuj cych na w asny rachunek w okresie ci y 
i macierzy stwa22, dyrektyw  Rady 97/80 WE z 15 grudnia 1997 r. dotycz c  do-
wodu w przypadkach dyskryminacji ze wzgl du na p e 23. O zakazach dyskrymina-
cji w odniesieniu do zak adowych systemów (programów) emerytalnych mowa jest 
w szczególno ci w dyrektywie Rady nr 79/7 EWG z 19 grudnia 1978 r. dotycz cej 
realizacji zasady równego traktowania kobiet i m czyzn w zawodowych systemach 
zabezpieczenia spo ecznego24, w dyrektywie Rady 86/378 EWG z 24 lipca 1986 r. 
w sprawie wprowadzania w ycie równego traktowania kobiet i m czyzn w syste-
mach zabezpieczenia spo ecznego pracowników25. Spo ród najnowszych przepi-
sów prawa europejskiego wyra aj cych zasad  równo ci wymieni  nale y dyrekty-
w  Rady 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. w sprawie stosowania zasady równego 
traktowania osób bez wzgl du na ras  i pochodzenie etniczne26, dyrektyw  Rady 
2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiaj c  ogólne warunki ramowe równe-
go traktowania w zatrudnieniu i pracy27 oraz dyrektyw  Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2006/54 WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzania w ycie zasady 
równo ci szans oraz równego traktowania kobiet i m czyzn w dziedzinie zatrud-
nienia i pracy28. Ta ostatnia z dniem 15 sierpnia 2009 r. uchyli a dyrektywy: 76/207 
EWG i 86/378 EWG,75/117 EWG oraz 97/80 WE (art. 34 dyrektywy). Je li zwa y 
si , e w nowych regulacjach ustawodawca unijny powtórzy  zasady przewidziany 
w dotychczasowych przepisach, orzeczenia ETS zapad e na tle uprzednich uregulo-
wa  w pe ni zachowuj  aktualno .

Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. c dyrektywy 2006/54 WE zakazuje si  wszelkiej 
bezpo redniej i po redniej dyskryminacji ze wzgl du na p e  w sektorze prywat-
nym i publicznym, w tym w instytucjach publicznych w odniesieniu do warun-
ków zatrudnienia i pracy, w tym zwolnie . Natomiast art. 5 ust. 1 dyrektywy 76/207 
(w pierwotnym brzmieniu) przewidywa , e stosowanie zasady równego trakto-
wania oznacza zagwarantowanie m czyznom i kobietom takich samych warun-
ków bez wzgl du na p e  w odniesieniu do trwaj cego zatrudnienia oraz zwolnie-

21 Dz.U. UE. z 1976, L 39, s. 40; zmieniona dyrektyw  2002/73 WE w sprawie wprowadzania w ycie równego trak-
towania m czyzn i kobiet w zakresie dost pu do zatrudnienia, kszta cenia i awansu zawodowego oraz warun-
ków pracy, zm. Dz.U. UE. z 2002, L 269, s. 15.

22 Dz. Urz. WE 1986 L 359/56–58. 
23 Dz. Urz. WE 998 l 14/6–8.
24 Dz. Urz. WE 1979 l 6/24–25. 
25 Dz. Urz. WE 1986 L 225/40–42; zmieniona dyrektyw  Rady 96/97 z 20 grudnia 1996 r. zmieniaj  dyrektyw  

Rady 86/378 EWG dotycz c  realizacji zasady równego traktowania kobiet i m czyzn w zawodowych syste-
mach zabezpieczenia spo ecznego, Dz. Urz. WE 1997 L 46/20–24.

26 Dz.U. WE L 180, s. 22.
27 Dz.U. UE z 2000 r., L 303, s. 16; polskie wydanie specjalne Dz.U. UE rozdz. 5, t. 4, s. 79)
28 Dz. Urz. WE 2006 L 204/23. 
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nia. Maj c na wzgl dzie tre  cytowanego przepisu, w wyroku z 26 lutego 1986 r. 
w sprawie 152/84 Marshall v. Southampton and South–West Hampshire Area Heal-
th Authority (Teaching)29 ETS stwierdzi , e rozwi zanie stosunku pracy z powodu 
osi gni cia wieku emerytalnego wchodzi w zakres art. 5 dyrektywy 76/207 EWG, 
który dotyczy warunków pracy, w tym warunków wypowiedzenia umowy o prac . 
Tym samym ogólna polityka dotycz ca zwolnienia (pracowników), z której wynika 
zwolnienie kobiety tylko z powodu osi gni cia lub przekroczenia przez ni  wieku 
emerytalnego okre lonego przez powszechnie obowi zuj ce przepisy, ró nego dla 
m czyzn i kobiet, stanowi dyskryminacj  ze wzgl du na p e  i jest sprzeczne z dy-
rektyw . 

W podobnym duchu wypowiedzia  si  ETS w wyroku z 26 lutego 1986 r. 
w sprawie 262/84 Vera Mia Beets–Proper przeciwko F. Van Lanschot Bankiers 
NV30, stwierdzaj c, e okre lenie ró nego wieku dla kobiet i m czyzn uzasadnia-
j cego wypowiedzenie umowy o prac  jest niezgodne z dyrektyw  79/7 EWG. Try-
buna  doda , e pa stwa cz onkowskie nie mog  ograniczy  zasady równego trakto-
wania, tak aby prowadzi o to do zró nicowania wieku rozwi zania stosunku pracy 
na podstawie kryterium p ci. 

Z kolei w art. 6 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 2000/78/WE wyznaczaj cej ogólne 
ramy do walki z dyskryminacj  ze wzgl du m.in. na wiek wskazano, e odmienne 
traktowanie ze wzgl du na wiek nie stanowi dyskryminacji, je eli w ramach prawa 
krajowego zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami 
celem, w szczególno ci celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kszta cenia za-
wodowego, i je eli rodki maj ce s u y  realizacji tego celu s  w a ciwe i koniecz-
ne. Takie odmienne traktowanie mo e polega , mi dzy innymi, na: wprowadzeniu 
specjalnych warunków dost pu do zatrudnienia i kszta cenia zawodowego, zatrud-
nienia i pracy, w cznie z warunkami zwalniania i wynagradzania, dla ludzi m o-
dych, pracowników starszych i osób maj cych na utrzymaniu inne osoby, w celu 
wspierania ich integracji zawodowej lub zapewnienia im ochrony. Europejski Try-
buna  Sprawiedliwo ci w wyroku z 16 pa dziernika 2007 r., C–411/05, Felix Pa-
lacios de la Villa przeciwko CorteÞ el Servicios SA,31 orzek , e wyk adni zakazu 
wszelkiej dyskryminacji ze wzgl du na wiek, o którym stanowi dyrektywa Rady 
2000/78/WE, nale y dokona  w ten sposób, e przepis ten nie sprzeciwia si  uregu-
lowaniu krajowemu, takiemu jak to b d ce przedmiotem sporu (chodzi o o przepis 
ustawy), w oparciu o które za wa ne uznaje si  klauzule o obowi zkowym przej ciu 
na emerytur , zawarte w uk adach zbiorowych pracy i stawiaj ce jako jedyne wy-

29 Orzeczenie opublikowane w Internecie na stronie: http://eur–lex.europa.eu; omówienie M. Szwarc–Kuczer, Za-
sada bezpo redniej skuteczno ci prawa wspólnotowego, „Europejski Przegl d S dowy” 2007, nr 5, s. 51–54.

30 Orzeczenie opublikowane w Internecie na stronie: http://eur–lex.europa.eu; J Zajdel, Granica wieku emerytalne-
go a równe traktowanie m czyzn i kobiet, „Europejski Przegl d S dowy” 2006, nr 4, s. 32–33.

31 LEX nr 319479.



189

Rozwi zanie stosunku pracy w zwi zku z osi gni ciem wieku emerytalnego

mogi uko czenie przez pracownika okre lonego wieku umo liwiaj cego nabycie 
uprawnie  emerytalnych, je eli przepis ten jest obiektywnie i racjonalnie uzasad-
niony, w ramach prawa krajowego, s usznym celem zwi zanym z polityk  zatrud-
nienia i rynkiem pracy, oraz rodki podj te dla realizacji tego celu interesu ogólnego 
s  w a ciwe i konieczne. W uzasadnieniu orzeczenia Trybuna  wskaza , e w ra-
zie braku doprecyzowania celu polityki zatrudnienia wa ne jest, by inne elemen-
ty wynikaj ce z ogólnego kontekstu danego przepisu pozwoli y na jego okre lenie32. 
W ocenie ETS niepodwa alnie s usznym celem polityki spo ecznej czy te  polity-
ki zatrudnienia jest wspieranie zatrudnienia. Nale y go uzna  za uzasadniony obiek-
tywnie i racjonalnie. 

Problemem dopuszczalno ci rozwi zywania stosunków pracy z powodu osi g-
ni cia wieku emerytalnego wielokrotnie zajmowa  si  tak e Trybuna  Konstytu-
cyjny. W ocenie Trybuna u przepisy ustawowe przewiduj ce rozwi zanie stosun-
ku pracy z kobiet  o pi  lat wcze niej ni  z m czyzn , bez zgody zainteresowanej, 
naruszaj  art. 32 oraz 33 Konstytucji. Przyj te w przepisach zró nicowanie sytuacji 
prawnej kobiet i m czyzn przybiera charakter dyskryminacji ze wzgl du na p e 33. 

Z przeprowadzonych rozwa a  wynika, e wypowiedzenie umowy o prac  za-
wartej na czas nieokre lony kobiecie, która naby a prawo do emerytury w wieku 
ni szym ni  m czyzna, stanowi dyskryminacj  ze wzgl du na p e , rozwi zanie 
stosunku pracy wy cznie z powodu osi gni cia wieku emerytalnego i nabycia pra-
wa do emerytury prowadzi ponadto do dyskryminacji (po redniej) ze wzgl du na 
wiek. 

IV. Zgodnie z regulacjami kodeksu pracy wypowiedzenie umowy o prac  za-
wartej na czas nieokre lony dokonywane przez pracodawc  wymaga uzasadnienia 
(art. 45 kp.). W uchwale pe nego sk adu Izby Pracy i Ubezpiecze  Spo ecznych z 27 
czerwca 1985 r., III PZP 10/85,34 przyj to, e ocena zasadno ci wypowiedzenia umo-
wy o prac  w ramach art. 45 kp. powinna by  dokonana z uwzgl dnieniem s usz-
nych interesów zak adu pracy oraz przymiotów pracownika zwi zanych ze stosun-
kiem pracy. Inne okoliczno ci dotycz ce pracownika, niezwi zane ze stosunkiem 

32 Pkt 52–58 uzasadnienia.

33 Zob. wyrok TK: z 24 wrze nia 1991 r., KW 5/91, OTK 1991, nr 1, poz. 5 ; z 29 wrze nia 1997 r., K 15/97 (OTK 
1997, nr 3–4, poz. 37 z glos  aprobuj c  A. Bienia, PS 1998, nr 2, s. 174), w którym za niezgodne z zasad  rów-
nego traktowania uzna  art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o s u bie cywilnej (Dz.U. Nr 89, poz. 402); 
z 28 marca 2000 r., K 27/99 (OTK 2000, nr 2, poz. 62), w którym za niezgodne z zasad  równego traktowa-
nia uzna  art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 1997 r. Nr 56 
poz. 357 z pó n. zm.); z 13 czerwca 2000 r., K 15/99 (OTK 2000, nr 5 poz. 137), w którym za niezgodne z prze-
pisami art. 32 oraz 33 Konstytucji uzna  art. 40 ust. 1 ustawy z 19 pa dziernika 1991 r. o rodkach farmaceu-
tycznych, materia ach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. Nr 105, poz. 452 
z pó n. zm); z 5 grudnia 2000 r., K 35/99 (OTK 2000, nr 8, poz. 295), w którym za niezgodne z zasad  równego 
traktowania uzna  art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16 wrze nia 1982 r. o pracownikach urz dów pa stwowych (Dz.U. 
Nr 31, poz. 214 z pó n. zm.) 

34 OSNCP 1985, nr 11, poz. 164.
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pracy, mog  w wyj tkowych wypadkach stanowi  podstaw  uznania, na zasadzie 
art. 8 k.p., e wypowiedzenie jest sprzeczne z zasadami wspó ycia spo ecznego. 
Oceniaj c zasadno  wypowiedzenia umowy o prac , nale y bra  pod uwag  ta-
kie przymioty pracownika zwi zane ze stosunkiem pracy, jak jego dotychczasowy 
stosunek do pracy, sta  pracy, kwaliÞ kacje zawodowe. Przyczyn  wypowiedzenia 
mog  stanowi  równie  okoliczno ci niezale ne od zatrudnionego, je eli przemawia 
za tym uzasadniony interes pracodawcy. W tej sytuacji za nieuzasadnione nale y 
uzna  rozwi zanie stosunku pracy w zwi zku z uko czeniem wieku emerytalnego 
oraz uzyskaniem prawa do emerytury, nie czy si  bowiem w aden sposób z pra-
c  wiadczon  przez pracownika, sytuacj  ekonomiczn  pracodawcy czy te  innymi 
okoliczno ciami, które wskazywa yby na nieprzydatno  zatrudnionego35.

Maj c na wzgl dzie powy sze okoliczno ci, wypada stwierdzi , e co do zasady 
osi gni cie wieku emerytalnego oraz nabycie prawa do emerytury nie mog  stano-
wi  wy cznych przes anek rozwi zania stosunku pracy. Pracodawca zobowi zany 
jest do wskazania innych okoliczno ci towarzysz cych tym zdarzeniom, które pozo-
staj  w cis ym zwi zku z prac  wykonywan  przez zatrudnionego. Wypowiedzenie 
umowy o prac  dopuszczalne jest zatem w razie niestarannego lub zbyt powolne-
go wykonywania obowi zków pracowniczych z racji obni onej sprawno ci wi -
cej si  z procesem starzenia. Rozwi zuj c stosunek pracy pracownikowi w wieku 
emerytalnym, pracodawca nie mo e natomiast motywowa  dzia a  w tym zakre-
sie mo liwo ci  uzyskania innych dochodów, w postaci emerytury, pozwalaj cych 
na zaspokajanie potrzeb zatrudnionego i jego rodziny. W ród okoliczno ci towarzy-
sz cych przes ance wieku oraz nabycia prawa do emerytury nie mog  tak e znale  
si  stwierdzenia dotycz ce wysokiego bezrobocia36 lub polityki kadrowej przyj tej 
u danego pracodawcy.

Nale y zauwa y , e w odniesieniu do niektórych kategorii pracowników za 
w pe ni zasadne ustawodawca uznaje rozwi zywanie stosunków pracy w zwi zku 
z osi gni ciem wieku emerytalnego i uzyskaniem uprawnie  emerytalnych. Dzia-
ania w tym wzgl dzie dopuszczalne s  w przypadku np. mianowanych urz dni-

ków pa stwowych37, mianowanych pracowników samorz dowych38, urz dników 
s u by cywilnej39, mianowanych pracowników NIK40, pracowników mianowanych 
Pa stwowej Inspekcji Pracy wykonuj cych czynno ci kontrolne41. W pragmatykach 

35 Uzasadnienie uchwa y SN z 21 stycznia 2009 r. , III PZP 13/08, zob. przypis 15. 
36 Zob. M. Sk pski, Wiek emerytalny…., op. cit., s. 4–5.

37 Ustawa z dnia 16 wrze nia 1982 r. o pracownikach urz dów pa stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, 

poz. 953 z pó n. zm.).

38 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz dowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 

z pó n. zm.) 

39 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s u bie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 z pó  zm.). 

40 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy szej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 

z pó . zm.).

41 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pa stwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589). 
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s u bowych zastrzega si , e rozwi zanie stosunku pracy w drodze wypowiedze-
nia mo e nast pi  w razie nabycia prawa do emerytury (art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o pracownikach urz dów pa stwowych oraz art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o pracow-
nikach samorz dowych) b d  w razie osi gni cia wieku emerytalnego, je eli okres 
zatrudnienia umo liwia pracownikowi uzyskanie prawa do emerytury (art. 41 ust. 2 
pkt 1 ustawy o s u bie cywilnej, art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy o NIK, art. 62 ust. 1 pkt 
7 ustawy o PIP). U yte w cytowanych przepisach sformu owanie „wypowiedzenie 
stosunku pracy mo e nast pi ” prowadzi do konkluzji, i  rozwi zanie stosunku pra-
cy w zwi zku z osi gni ciem wieku emerytalnego mie ci si  w sferze uprawnie  
pracodawcy. Nie ma zatem przeszkód normatywnych do kontynuowania przez pra-
cownika mianowanego zatrudnienia po przekroczeniu okre lonego wieku. Z drugiej 
za  strony, wypowiadaj c stosunki pracy wymienionym osobom, pracodawca nie 
nara a si  na zarzut dyskryminowania osób starszych.

Warto podkre li , e jedn  z podstawowych cech stosunków pracy powsta ych 
w drodze nominacji jest ich wzmo ona trwa o  i stabilizacja. W pragmatykach 
s u bowych ustawodawca w sposób enumeratywny wymienia bowiem przes anki 
umo liwiaj ce zwolnienie pracowników mianowanych. Zwa ywszy, i  w ród oko-
liczno ci dopuszczaj cych wypowiedzenie stosunków pracy wskazuje si  niekiedy 
osi gni cie stosownego wieku oraz nabycie uprawnie  emerytalnych, ustanie za-
trudnienia z tych powodów nale y uzna  za zgodne z prawem i w pe ni uzasadnio-
ne. W tym kontek cie sytuacja pracowników mianowanych diametralnie ró ni si  
od sytuacji ogó u zatrudnionych. W odniesieniu do tych ostatnich zakaz dyskrymi-
nacji ze wzgl du m.in. na p e  i wiek oraz wymóg zasadno ci wypowiedzenia umów 
zawartych na czas nieokre lony powoduje, i  pracodawca nie jest upowa niony do 
rozwi zania stosunku pracy wy cznie wskutek wymienionych zdarze . Przedsta-
wiony wniosek, aczkolwiek znajduje uzasadnienie w wyk adni gramatycznej prze-
pisów prawa pracy, budzi pewne w tpliwo ci. Po pierwsze, stosunki pracy z nomi-
nacji w praktyce mog  okaza  si  mniej trwa e i stabilne ni  umowy o prac  na czas 
nieokre lony. Po drugie, w odniesieniu do ogó u pracowników pojawia si  problem 
do ywotniego zatrudnienia. 

Z podobn  sytuacj  mamy do czynienia na tle uregulowa  dotycz cych mia-
nowanych nauczycieli akademickich. Poza wyra nie okre lonymi przes ankami 
umo liwiaj cymi wypowiedzenie stosunku pracy (art. 124 ustawy), w przepisach 
dopuszcza si  rozwi zanie stosunku pracy z innych wa nych przyczyn, po uzyska-
niu zgody organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni (art. 125 tej ustawy). 
Przez okre lenie „inne wa ne przyczyny” nale y rozumie  okoliczno ci le ce za-
równo po stronie wy szej uczelni, jak i nauczyciela akademickiego, zawinione lub 
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niezawinione przez niego. W ród tego rodzaju zdarze  wymieni  nale y w szcze-
gólno ci znaczny niedobór zaj , sytuacj  Þ nansow  uczelni42. 

Za wa n  przyczyn  uzasadniaj c  rozwi zanie stosunku pracy nie mo na na-
tomiast uzna  osi gni cia przez mianowanego nauczyciela akademickiego wieku 
emerytalnego oraz nabycia prawa do wiadcze  z ubezpiecze  spo ecznych. Pre-
zentowany wniosek znajduje potwierdzenie w wyroku SN z 25 czerwca 2009 r., 
I PK 228/0843, w którym S d ten orzek , e wypowiedzenie stosunku pracy z mia-
nowania na podstawie art. 125 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolni-
ctwie wy szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) wy cznie z przyczyny nabycia 
przez pracownic  prawa do emerytury stanowi dyskryminacj  ze wzgl du na p e  
(art. 113 kp.). Rozwi zuj c stosunek pracy z powodu uko czenia wieku emerytalne-
go pracodawca narusza zatem przepisy o wypowiedzeniu. 

Inaczej kszta tuje si  sytuacja nauczycieli mianowanych zatrudnionych na sta-
nowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego. W my l art. 127 ust. 2 wska-
zanej ustawy stosunek pracy wygasa z ko cem roku akademickiego, w którym na-
uczyciel uko czy 70 lat. Przepis ten jest przepisem szczególnym i jako taki nie 
mo e by  interpretowany w sposób rozszerzaj cy. W odniesieniu do mianowanych 
nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach ni  okre lone 
w art. 127 ust. 2 ustawy, osi gni cie 70 lat ycia nie powoduje ustania zatrudnienia 
z mocy prawa. Jednocze nie klauzule antydyskryminacyjne pozbawiaj  pracodawc  
mo liwo ci wypowiedzenia stosunku pracy wy cznie z powodu wieku nauczycie-
la44. W konsekwencji, w wietle obowi zuj cych przepisów prawa pracy, mianowa-
ny nauczyciel akademicki nieb d cy profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym, 
który nale ycie wykonuje swoje obowi zki, ma w zasadzie zapewnione do ywotnie 
zatrudnienie w wy szej uczelni. 

W ocenie P. Kucharskiego45 art. 127 ustawy – Prawa o szkolnictwie wy szym 
wymaga uzupe nienia o przepis przewiduj cy, e stosunek pracy mianowanego na-
uczyciela akademickiego zatrudnionego na innym stanowisku ni  wymienione 
w ust. 2 wygasa z ko cem roku akademickiego, w którym nauczyciel: 1) uko czy 
65 lat ycia, je eli okres jego zatrudniania umo liwia nabycie prawa do emerytu-
ry, 2) nabywa prawo do emerytury, je eli z uko czeniem 65 lat ycia nie naby  tego 
prawa lub uko czy 70 lat ycia. Nale y zauwa y , e zgodnie z uregulowaniami 
ustawy o emerytalnej, ubezpieczonym urodzonym po 31 XII 1948 r. wiadczenia 
emerytalne przys uguj  po osi gni ciu stosownego wieku wynosz cego co najmniej 
60 lat dla kobiet i 65 lat dla m czyzn (art. 24). Od ubezpieczonych, którzy urodzi-

42 Szerzej zob. K. Leszczy ska, Rozwi zanie stosunku pracy „z wa nych przyczyn” z mianowanym nauczycielem 
akademickim, „Monitor Prawa Pracy” 2009, nr 11, s. 579–580.

43 OSP 2010, nr 3, poz. 26 z glos  P. Kucharskiego. 

44 Zob. A. Dubowik, Wzmo ona trwa o  stosunku pracy z mianowania, PiZS 2007, nr 9, s. 24. 

45 Zob. P. Kucharski, Glosa do wyroku SN z 25 czerwca 2009 r., I PK 228/08, OSP 2010, nr 3, poz. 26. 
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li si  przed 1 I 1949 r. wymaga si  ponadto okre lonego sta u emerytalnego wyno-
sz cego odpowiednio co najmniej 20 lat oraz co najmniej 25 lat okresów sk adko-
wych i niesk adkowych (art. 27 ustawy). W wietle przepisów ubezpieczeniowych 
w przysz o ci (najpó niej od roku 2014) sta  emerytalny nie b dzie odgrywa  roli 
przy nabyciu prawa do emerytury. W rezultacie ka dy mianowany nauczyciel aka-
demicki, niezale nie od d ugo ci okresów sk adkowych i niesk adkowych, z chwil  
uko czenia stosownego wieku b dzie uprawniony do emerytury. Rozwi zania pro-
ponowane przez autora w pkt 2 w praktyce mia yby zatem marginalne znaczenie. 

W moim przekonaniu, nie do przyj cia s  regulacje zawarte w projekcie 
ustawy nowelizuj cej Prawo o szkolnictwie wy szym, w których proponuje 
si , e stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego w uczelni 
publicznej b dzie wygasa  z ko cem roku akademickiego, w którym osi g-
nie on wiek emerytalny (art. 127 ust. 1 zdanie pierwsze). Z tre ci cytowanego 
przepisu wyra nie wynika, e w odniesieniu do kobiet b d cych mianowa-
nymi nauczycielami akademickimi (z wy czeniem profesorów) zatrudnie-
nie b dzie ustawa o o pi  lat wcze niej ni  w przypadku m czyzn. Z po-
dobnymi uregulowaniami mieli my do czynienia na gruncie ustawy z dnia 
12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym46. Pierwotnie art. 95 ust. 2 pkt 
1 tej ustawy stanowi , e stosunek pracy z mianowanym nauczycielem aka-
demickim wygasa  z ko cem roku akademickiego, w którym nauczyciel aka-
demicki osi gn  wiek emerytalny, je eli okres zatrudnienia umo liwia  mu 
nabycie prawa do emerytury; je eli z osi gni ciem wieku emerytalnego na-
uczyciel akademicki nie naby  prawa do emerytury, wyga ni cie stosunku 
pracy nast powa o z ko cem roku akademickiego, w którym naby  to pra-
wo lub w którym up yn o 5 lat od osi gni cia wieku emerytalnego. W wyro-
ku z 27 lutego 2001 r. K 22/0047 TK uzna , e przepis ten w cz ci dotycz cej 
kobiet – nauczycieli akademickich jest niezgodny z Konstytucj . Nie budzi 
najmniejszych w tpliwo ci, e art. 127 ust. 2 w proponowanym brzmieniu 
dyskryminuje kobiety. Narusza tym samym konstytucyjn  zasad  równo ci. 

V. Problemy zwi zane z czasem s  przedmiotem bada  ró nych dyscyplin na-
uki. Czas odgrywa bowiem istotn  rol  zarówno w Þ lozoÞ i, jak i w naukach empi-
rycznych, w tym zw aszcza kosmologii48. W prawie pracy zagadnienie czasu wi -
e si  z wiekiem pracownika. W tym kontek cie zagadnieniem o fundamentalnym 

znaczeniu jest kwestia dopuszczalno ci zwalniania pracowników w wieku emery-

46 Dz.U. Nr 65, poz. 385.
47 OTK 2001, nr 3, poz. 48.
48 Zob. A. Chobot, Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, Pozna  2003, s. 11.
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talnym. Analiza przepisów prawa pracy, zarówno o zasi gu krajowym, jak i mi -
dzynarodowym prowadzi do wniosku, e pracodawca nie jest upowa niony do roz-
wi zania stosunku pracy wy cznie z powodu uko czenia wieku emerytalnego oraz 
nabycia prawa do emerytury. Powo ywanie si  na tego rodzaju okoliczno ci prowa-
dzi bowiem do dyskryminacji ze wzgl du na p e  (je eli wiek emerytalny dla ko-
biet jest ni szy ni  dla m czyzn), b d  dyskryminacji w oparciu o kryterium wie-
ku. Wiek emerytalny oraz uzyskanie wiadcze  ubezpieczeniowych nie s  ponadto 
wystarczaj cymi przes ankami, które uzasadnia yby wypowiedzenie stosunku pra-
cy. Konieczne jest wskazanie innych zdarze  pozostaj cych w zwi zku z prac , 
które t umaczy yby dzia ania pracodawcy. W ród tego rodzaju okoliczno ci mo e 
znale  si  zarzut zbyt powolnego lub niestarannego wykonywania obowi zków 
pracowniczych z racji obni onej sprawno ci spowodowanej wiekiem49, d ugotrwa a 
nieobecno  pracownika w pracy z przyczyn zdrowotnych. Brak dodatkowych zda-
rze  towarzysz cych przes ance wieku i nabycia uprawnie  emerytalnych zapew-
nia w zasadzie pracownikom do ywotnie zatrudnienie. Ze swej strony uwa am, e 
wzorem uregulowa  dotycz cych mianowanych nauczycieli akademickich zatrud-
nionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, nale a oby 
wprowadzi  przepisy przewiduj ce wyga ni cie stosunku pracy z chwil  uko cze-
nia wieku 70 lat. 

49 Zob. A. Wypich–Zywicka, op. cit., s. 166.



EMPLOYMENT TERMINATION DUE 
TO REACHING RETIREMENT AGE

SUMMARY

The subject matter under consideration embraces issues regarding the admissi-
bility of employment termination due to reaching retirement age and acquiring pen-
sion rights. Until the accession of Poland to the European Union, both in literature 
and the jurisprudence of the Supreme Court, there was a prevailing view that ex-
ceeding a certain age is a legitimate reason for employment termination if the em-
ployer reaching a given age acquired pension rights. The Polish accession to the 
Community structures and the need for adjustments in the labour law to EU reg-
ulations, has changed the position of the Supreme Court in this matter. According 
to a recent Supreme Court case law, in general, employment termination solely be-
cause of retirement age constitutes indirect discrimination on the grounds of gen-
der and direct discrimination on the grounds of age. In consequence, termination 
due to the aforementioned reasons is deemed to be unlawful. The exception within 
this scope applies to the employees with regard to whom the labour law regulations 
expressly authorise employment termination owing to retirement age and acquiring 
pension rights. State–appointed ofÞ cials, appointed local government employees, 
civil servants and appointed employees of the SCC (Supreme Chamber of Control) 
fall into this category in particular.

In consideration of the above, employment termination due to reaching retire-
ment age and acquiring pension rights should be considered unfounded since the 
foregoing events are by no means related to the work provided by the employee, the 
employer’s economic situation or other circumstances which would indicate an un-

Þ t employee.
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WIEK UCZESTNIKÓW POST POWANIA ADMINISTRACYJNEGO 
A SKUTECZNO  PODEJMOWANYCH 
PRZEZ NICH CZYNNO CI PRAWNYCH

1. Wprowadzenie

Z punktu widzenia logiki trudno jest zaakceptowa  skrót my lowy w postaci po-
j cia „wiek uczestnika post powania”, za  jeszcze trudniej mówi  – cho  jest to 
stwierdzenie u ywane w judykaturze – o „wieku strony post powania”. Wiek nie-
odparcie kojarzy si  z osob  Þ zyczn , której to poj cie jest w powszechnym zna-
czeniu przypisane1. Z uwagi za  na wszechstronne formy aktywno ci osób Þ zycz-
nych, które mog  przejawia  si  w a nie w uzyskaniu statusu procesowego strony, 
bieg ego czy wiadka, postanowi em przyj  – na potrzeby niniejszego opracowania 
– poprawno  u ycia poj cia „wiek uczestnika post powania administracyjnego”, 
jako swoistego, aczkolwiek przyj tego i stosowanego w praktyce, skrótu my lowe-
go. Pod poj ciem tym rozumiem – podobnie jak to rozumie  nakazuje s ownik j zy-
ka polskiego – stan biologicznej dojrza o ci w ró nych fazach rozwoju cz owieka2, 
ujmowany najcz ciej w formie periodyzacji3. 

Wiek osoby Þ zycznej jest w ustawodawstwie zagadnieniem wa nym, w zale -
no ci bowiem od osi gni cia odpowiedniego jego stanu zaawansowania uzale nio-
no mo liwo  korzystania z ró nego rodzaju uprawnie  (praw i wolno ci), ale te  – 
co cz sto ma znaczenie bardziej istotne dla zainteresowanego – tak e konieczno  

1 Jeszcze dalej id ce skojarzenie wieku, tutaj w zwi zku z pojazdem mechanicznym znajdujemy np. w art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i op atach lokalnych, tekst jedn. Dz.U. z 2006 nr 121, 
poz. 844 ze zm., zgodnie z którym, przy okre laniu stawek tam wskazanych, rada gminy uwzgl dnia m.in. rodzaj 
rodka transportowego i jego wp yw na rodowisko naturalne, dopuszczaln  mas  ca kowit , rok produkcji albo 

wiek pojazdu, nacisk na siod o ci gnika albo liczb  miejsc do siedzenia.
2 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3995582
3 Najcz ciej jako: a) okres prenatalny (od pocz cia do narodzin), b) okres wczesnego dzieci stwa (od narodzin 

do 3 roku ycia), c) wiek przedszkolny (od 4 do 6 roku ycia), d) wiek szkolny (od 7 do 10–12 roku ycia), e) okres 
adolescencji (od 10–12 do 20–23 roku ycia), f) okres wczesnej doros o ci (od 20–23 do 35–40 roku ycia), g) 
okres redniej doros o ci (od 35–40 do 55–60 roku ycia) oraz h) okres pó nej doros o ci (od 55–60 roku ycia 
wzwy ).
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ponoszenia odpowiedzialno ci prawnej za swoje dzia ania (b d  zaniechania). Na 
gruncie materialnego prawa administracyjnego od osi gni cia wieku osoby Þ zycz-
nej (w przedziale od 16 do 21 lat) uzale nia si  mo liwo  np. otrzymania upraw-
nie  do kierowania pojazdami mechanicznymi4, ale te  wprowadza liczne obowi z-
ki – w zwi zku z osi gni ciem okre lonego wieku (od 50 do 75 lat), dotycz ce np. 
konieczno ci poddania si  badaniom lekarskim5 lub ograniczenia, takie jak np.: 
mo liwo  prowadzenie pojazdu wy cznie w dzie , ograniczenie pr dko ci jazdy, 
prowadzenie pojazdu wy cznie w okre lonym obszarze, np. w promieniu 30 mil od 
miejsca zamieszkania czy zakaz jazdy po autostradach6. 

Rozwi zania ustrojowe tak e przewiduj  szereg ogranicze  wiekowych, szcze-
gólnie przy wykonywaniu okre lonych czynno ci zawodowych. I tak np. do pe nie-
nia urz du na stanowisku s dziego wojewódzkiego s du administracyjnego mo e 
by  powo any ten, kto – mi dzy innymi – uko czy  35 lat ycia7. Z drugiej strony, 
przyjmuje si  te  maksymalny wiek do pe nienia okre lonych zawodów, np. kie-
rownikiem apteki mo e by  farmaceuta, który – obok spe nienia innych obowi z-
ków okre lonych w art. 88 ustawy prawo farmaceutyczne8 – nie przekroczy  65 roku 
ycia. Rozwi zanie powy sze wydaje si  spe nia  wymogi okre lone w art. 6 Dy-

rektywy Rady UE 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 roku, ustanawiaj cej ogól-
ne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Na grun-
cie powy szej regulacji przyj to, e odmienne traktowanie ze wzgl du na wiek nie 
stanowi dyskryminacji, je eli w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie 
i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem, w szczególno ci celami 
polityki zatrudnienia, rynku pracy i kszta cenia zawodowego, i je eli rodki maj -
ce s u y  realizacji tego celu s  w a ciwe i konieczne. Takie odmienne traktowa-
nie mo e polega  np. na okre leniu warunków dolnej granicy wieku, do wiadczenia 
zawodowego lub sta u pracy, albo ustalenia górnej granicy wieku przy rekrutacji, 

4 Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602), prawo jaz-
dy otrzymuje osoba, je eli: 1) osi gn a wymagany dla danej kategorii wiek, 2) uzyska a orzeczenie lekarskie 
o braku przeciwwskaza  zdrowotnych do kierowania pojazdem, 3) odby a wymagane szkolenie, 4) zda a z wy-
nikiem pozytywnym egzamin pa stwowy. 2. Wymagany dla danej kategorii wiek wynosi: 1) 16 lat – dla katego-
rii A1, B1 lub T, 2) 17 lat – dla kategorii A lub B, 3) 18 lat – dla kategorii B+E, C, C+E, C1 lub C1+E, 4) 21 lat – 
dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E, z zastrze eniem ust. 4. 3. Osoba, która nie uko czy a 18 lat, mo e uzyska  
prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1 lub T za zgod  rodziców lub opiekuna. 4. Wymagany wiek do uzyskania pra-
wa jazdy kategorii D lub D1 przez o nierza zasadniczej s u by wojskowej posiadaj cego prawo jazdy kategorii 
B wynosi 19 lat.

5 Np. w Niemczech, dwie grupy zawodowe – kierowcy autobusów po uko czeniu 50 roku ycia i kierowcy taksó-
wek po uko czeniu 60. roku ycia musz  co 5 lat podda  si  ogólnemu badaniu zdrowia, wzroku i szybko ci re-
akcji, koncentracji, dopuszczalnego obci enia organizmu itp. i spe ni  przy tym do  wysokie wymogi, je li chc  
dalej wykonywa  swój zawód – por. A. Dragan, Rozwi zania prawne dotycz ce starszych kierowców w Stanach 
Zjednoczonych (USA), Niemczech i Austrii, opracowanie Dzia u Analiz i Opracowa  Tematycznych Kancelarii 
Senatu RP, s. 4.

6 Ibidem, s. 3.
7 Art. 6 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju s dów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 

z pó n. zm.).
8 Ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z pó n. 

zm.).
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z uwzgl dnieniem wykszta cenia wymaganego na danym stanowisku lub potrzeby 
racjonalnego okresu zatrudnienia przed przej ciem na emerytur .

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi  b d  rozwa ania wi ce si  re-
gulacjami prawnymi dotycz cymi ogranicze  mo liwo ci podejmowania czynno-
ci procesowych przez osoby Þ zyczne, b d ce uczestnikami ogólnego post powania 

administracyjnego, które zwi zane s  z ich wiekiem. 

Postanowi em wyró ni  cztery kategorie takich uczestników. Najcz ciej wy-
st puj c  form  uczestnictwa osób Þ zycznych jest oczywi cie ich udzia  w cha-
rakterze strony post powania, b d cej podmiotem koniecznym ka dej sprawy ad-
ministracyjnej. Strona, o ile mo e wyst powa  w sprawie samodzielnie, posiada 
uprawnienie do ustanowienia pe nomocnika w post powaniu administracyjnym, 
którym mo e by  jednak wy cznie osoba Þ zyczna maj ca zdolno  do czynno ci 
prawnych. W post powaniu wymagaj cym przeprowadzenia czynno ci dowodo-
wych mo emy mie  do czynienia z udzia em wiadków b d  bieg ych, których sku-
teczno  dzia a  czy si  – w pewien sposób – z konieczno ci  osi gni cia okre lo-
nego wieku. 

2. Znaczenie wieku strony post powania dla jej zdolno ci 
procesowej

Z punktu widzenia formalnego stron  abstrakcyjnego post powania admini-
stracyjnego mog  by  – obok osób prawnych, pa stwowych i samorz dowych jed-
nostek organizacyjnych i organizacji spo ecznych – tak e osoby Þ zyczne (art. 29 
kpa.). Nie ka da jednak osoba Þ zyczna, która mo e wyst powa  w post powaniu 
administracyjnym jako strona, ma mo liwo  samodzielnego podejmowania praw-
nie wi cych czynno ci procesowych. Nie ka da osoba Þ zyczna posiada wi c tzw. 
zdolno  procesow , pomimo posiadania interesu prawnego lub obowi zku w kon-
kretnej sprawie administracyjnej. 

Zdolno  procesowa strony post powania administracyjnego uzale niona jest 
od zdolno ci do czynno ci prawnych, której przes anki s  oceniane wed ug prze-
pisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze 
zm.) – zwanym dalej „kc.”. W tym zakresie art. 30 § 1 k.p.a. odsy a wprost do prze-
pisów kc. Stosownie za  do postanowie  kc. osoba Þ zyczna mo e mie  zdolno  do 
czynno ci prawnych pe n , ograniczon  lub nie posiada  jej w ogóle. 

Pe n  zdolno  do czynno ci prawnych posiadaj  osoby pe noletnie, tj. te, któ-
re uko czy y osiemnasty rok ycia i nie s  ubezw asnowolnione. Dodatkowo jednak 
ma oletni uzyskuje pe noletno  przez zawarcie ma e stwa, przy czym nie traci jej 
w razie uniewa nienia ma e stwa. Istot  pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych 
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jest mo liwo  dokonywania wszelkich dopuszczanych przez prawo czynno ci 
zmierzaj cych do nabycia lub rozporz dzenia prawem oraz zaci gni cia zobowi -
zania. W post powaniu administracyjnym pe na zdolno  do czynno ci prawnych 
pozwala osobie Þ zycznej, która nie jest ubezw asnowolniona, na skuteczne podej-
mowanie czynno ci procesowych osobi cie lub te  na samodzielne ustanowienie 
w sprawie pe nomocnika. Kryterium wieku w postaci uko czenia przez osob  Þ -
zyczn  18 lat b dzie wi c stanowi o zasadnicz  przes ank  uznania jej za upowa -
nion  do osobistego dzia ania w sprawie administracyjnej. 

Nie maj  natomiast zdolno ci do czynno ci prawnych osoby, które nie uko czy-
y lat trzynastu oraz osoby ubezw asnowolnione ca kowicie. Osoba, która uko czy-
a lat trzyna cie, mo e by  ubezw asnowolniona ca kowicie, je eli wskutek choroby 

psychicznej, niedorozwoju umys owego albo innego rodzaju zaburze  psychicz-
nych, w szczególno ci pija stwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierowa  swym 
post powaniem. Dla ubezw asnowolnionego ca kowicie ustanawia si  opiek , chy-
ba e pozostaje on jeszcze pod w adz  rodzicielsk . Na gruncie prawa cywilnego 
przyjmuje si , e czynno  prawna dokonana przez osob , która nie ma zdolno ci do 
czynno ci prawnych, jest niewa na, tzn. nie wywo uje adnych skutków prawnych. 
W ogólnym post powaniu administracyjnym przewidziano, e zgodnie z art. 30 § 
2 k.p.a. „osoby Þ zyczne nie posiadaj ce zdolno ci do czynno ci prawnych dzia aj  
przez swych ustawowych przedstawicieli”. W konsekwencji powy szego przyjmu-
je si , e czynno  prawna dokonana przez osob , która nie ma zdolno ci do czyn-
no ci prawnych, jest niewa na (art. 14 § 1 kc.). Nieuko czenie lat trzynastu b dzie 
wi c powodowa o brak prawnych mo liwo ci skutecznego dzia ania w post powa-
niu administracyjnym.

Ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych maj  ma oletni, którzy uko czyli 
lat trzyna cie oraz osoby ubezw asnowolnione cz ciowo (art. 15), a tak e osoby, dla 
których ustanowiono doradc  tymczasowego na czas trwania post powania o ubez-
w asnowolnienie (art. 548 § 1 kpc.). Osoba pe noletnia mo e by  ubezw asnowol-
niona cz ciowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umys owego albo 
innego rodzaju zaburze  psychicznych, w szczególno ci pija stwa lub narkomanii, 
je eli stan tej osoby nie uzasadnia ubezw asnowolnienia ca kowitego, lecz potrzeb-
na jest pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 § 1 kc.). Dla osoby ubezw asnowol-
nionej cz ciowo ustanawia si  kuratel  (art. 16 § 2). Osoba posiadaj ca ograniczo-
n  zdolno  do czynno ci prawnych mo e dokonywa  czynno ci prawnych swym 
dzia aniem za zgod  przedstawiciela ustawowego. W praktyce orzeczniczej wska-
zuje si  na sytuacje, w których osoba maj ca ograniczon  zdolno  do czynno ci 
prawnych, pomimo i  by a matk  dziecka, to jako osoba niepe noletnia i nie posia-
daj ca pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych (art. 10 § 1 w zw. z art. 11 kc.), nie-
posiada a zdolno ci procesowej w post powaniu administracyjnym zmierzaj cym 
do przyznania zasi ku rodzinnego na rzecz w asnego dziecka. Uprawnienie to przy-
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s ugiwa o – zdaniem s du – babce dziecka, pod której w adz  rodzicielsk  pozosta-
wa a niepe noletnia9. W konsekwencji przyj to, e wnioski ma oletniej by y niesku-
teczne, za  dzia ania podejmowane przez organy administracyjne na jej wniosek, 
bez zgody przedstawiciela ustawowego, narusza y prawo.

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje si  zasadn  sugesti , e przy ustala-
niu zdolno ci procesowej w sprawach administracyjnych nale y korzysta  równie  
z przepisów kc., które przewiduj  mo liwo  samodzielnego dzia ania ograniczone-
go w zdolno ci do czynno ci prawnych (art. 20–22 kc.)10. Chodzi tu o sytuacje, gdy 
osoba ograniczona w zdolno ci do czynno ci prawnych mo e bez zgody przedsta-
wiciela ustawowego dokonywa  czynno ci prawnych innych ni  wymienione w art. 
17 kc., tj. zawiera  umowy nale ce do umów powszechnie zawieranych w drob-
nych bie cych sprawach ycia codziennego (art. 20 kc.), rozporz dza  swoim za-
robkiem (art. 21 kc.), czy w przypadku okre lonym w art. 22 kc., zgodnie z którym, 
je eli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolno ci do czynno ci praw-
nych odda  jej okre lone przedmioty maj tkowe do swobodnego u ytku, osoba ta 
uzyskuje pe n  zdolno  w zakresie czynno ci prawnych, które tych przedmiotów 
dotycz . Wyj tek stanowi  czynno ci prawne, do których dokonania nie wystarcza 
wed ug ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. 

W administracyjnym prawie materialnym sporadycznie wyst puj  regulacje 
które przewiduj  samodzielne dzia anie osób nieposiadaj cych pe nej zdolno ci do 
czynno ci prawnych, gdy  zasad  jest, e takie osoby dzia aj  przez swoich przed-
stawicieli ustawowych (art. 30 § 2 k.p.a.). Przyk adem czynno ci, któr  mo e pod-
j  nieletni (który uko czy  14 lat) samodzielnie, bez konieczno ci uzyskania zgo-
dy przedstawiciela, jest przyst pienie do egzaminu ze znajomo ci ochrony i po owu 
ryb, za  po jego zdaniu, uzyskanie karty w dkarskiej. Ani bowiem z ustawy z dnia 
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl dowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91 z pó n. zm.), 
ani z przepisów wykonawczych nie wynika obowi zek uzyskania zgody przedsta-
wiciela ustawowego na udzia  w tym egzaminie. Inaczej kwesti  t  uregulowano 
w przepisach dotycz cych egzaminowania osób ubiegaj cych si  o uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Z tre ci § 6 ust. 3 odpowiedniego11 rozporz dzenia wynika, 
e szkolenie podstawowe lub dodatkowe mo e rozpocz  osoba, która posiada pi-

semn  zgod  rodziców lub opiekunów, je eli nie uko czy a 18 lat.

Tak wi c w przedziale wiekowym 13–18 lat czynny udzia  osoby Þ zycznej 
w post powaniu administracyjnym w charakterze strony b dzie – dla swej wa no-

9 Por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2006 r., II SA/Sz 309/06 (Centralna Baza Orzecze  Administra-
cyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/190A0EA7C5)

10 M. Pazdan, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – cz  ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 
2007, s. 930

11 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 pa dziernika 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania 
i uzyskiwania uprawnie  przez kieruj cych pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, Dz.U. Nr 217, poz. 1834 
z pó n. zm.
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ci – zasadniczo wymaga  zgody jej przedstawiciela ustawowego, chyba e b d  to 
czynno ci przewiduj ce mo liwo  samodzielnego dzia ania ograniczonego w zdol-
no ci do czynno ci prawnych.

3. Pe nomocnik i jego wiek a skuteczno  podejmowanych 
przez niego czynno ci

Strona, b d ca osob  Þ zyczn  maj c  pe n  zdolno  do czynno ci prawnych 
(czyli ma uko czone lat 18 i nie jest ubezw asnowolniona), mo e samodzielnie 
ustanowi  w sprawie pe nomocnika, za  je eli nie ma pe nej zdolno ci do czynno-
ci prawnych, to pe nomocnika mo e ustanowi  wy cznie przedstawiciel ustawo-

wy strony.

Co ciekawe, z tre ci art. 33 § 1 k.p.a. wynika jednoznacznie, e pe nomocnikiem 
strony mo e by  wy cznie osoba Þ zyczna12, w odró nieniu do procesu cywilnego, 
gdzie tak  funkcj  pe ni  mo e równie  osoba prawna13. 

W orzecznictwie s dowym wskazuje si , e skierowanie przez organ admini-
stracji publicznej decyzji do osoby prawnej (konkretnie – do spó ki z o.o.) jako pe -
nomocnika strony jest równoznaczne ze skierowaniem decyzji do osoby nieb d cej 
stron  w sprawie i powoduje, e decyzja taka jest dotkni ta wad  niewa no ci w ro-
zumieniu art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a.14 W literaturze podnosi si  w tpliwo , czy ograni-
czenie kr gu pe nomocników stron do osób Þ zycznych odpowiada potrzebom i wa-
runkom obrotu prawnego oraz interesom stron post powania15.

Pe nomocnikiem strony mo e by  osoba Þ zyczna posiadaj ca zdolno  do czyn-
no ci prawnych. Wskazuje na to ustawodawca w art. 33 § 1 k.p.a., gdzie nie prze-
widziano warunku, aby pe nomocnikiem strony mog a by  osoba Þ zyczna posia-
daj ca pe n  zdolno  do czynno ci prawnych. W literaturze wyprowadza si  wi c 
z powy szego wniosek, e wystarczy tu ograniczona zdolno  do czynno ci praw-
nych16. 

12 Podobnie sytuacja kszta tuje si  w post powaniu podatkowym, tzn. wy cznie osoba Þ zyczna mo e by  pe no-
mocnikiem w post powaniu przed organami podatkowymi (art. 137 § 1 O.p.).

13 Uchwa a sk adu siedmiu s dziów SN z dnia 23 wrze nia 1963 r., III Co 42/63 (OSNC 1965, nr 2, poz. 22).
14 Por. wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 

534/06 (LEX nr 219233) oraz wyrok NSA z 21 marca 2002 r., V SA 2019/01 (Lex nr 109322), w którym stwierdzo-
no, e: „Zrzeszenie W a cicieli Nieruchomo ci nie mog o by  w sprawie administracyjnej o wymeldowanie pe no-

mocnikiem procesowym w a cicieli ju  cho by z tego wzgl du, e w my l art. 33 § 1 k.p.a. pe nomocnikiem pro-

cesowym strony w post powaniu administracyjnym mo e by  jedynie osoba Þ zyczna”, a tak e niepublikowany 
wyrok NSA z dnia 8 marca 2001 r., VI SA 41/99, gdzie przyj to, e: „Zgodnie z art. 33 § 1 kodeksu post powania 

administracyjnego, pe nomocnikiem strony mo e by  osoba Þ zyczna posiadaj ca zdolno  do czynno ci praw-

nych, a wi c zarz d stowarzyszenia nie mo e pe ni  funkcji pe nomocnika”. 
15 Por. A. Wróbel, Komentarz do art. 33 k.p.a., (w:) M. Ja kowska, A. Wróbel, Kodeks post powania administracyj-

nego. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2009.
16 Por. J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warsza-

wa 2009, s. 213. Twierdzenie powy sze wydaje si  by  jednak uzasadnione tre ci  art. 100 kc., zgodnie z któ-
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W sposób bardziej precyzyjny w powy szej kwestii wypowiada  si  E. Iserzon, 
który twierdzi , e osoba maj ca ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych 
mo e by  pe nomocnikiem, ale jedynie w takim zakresie, w jakim nie jest ograni-
czona w zdolno ci do czynno ci prawnych17. 

Nie ma wi c podstaw do zupe nego wykluczenia czynno ci pe nomocnika ogra-
niczonego w zdolno ci do czynno ci prawnych, ale nie wydaje si  zasadne przyj-
mowanie jego udzia u w post powaniu jako regu y. Pe nomocnik osoby ograniczo-
nej w zdolno ci do czynno ci prawnych móg by, reprezentuj c stron  w procesie, 
dokonywa  czynno ci procesowych jedynie w takim zakresie, w jakim nie stano-
wi  one zaci gni cia zobowi zania lub rozporz dzenia prawem strony (art. 30 k.p.a. 
w zwi zku z art. 17 i 18 kc.). 

W mojej ocenie, do rozwa a  dotycz cych udzia u pe nomocnika w czynno -
ciach post powania administracyjnego nale a oby odpowiednio stosowa  nie tyle 
ogólne przepisy kc. dotycz ce pe nomocnictwa, co regulacje odnosz ce si  do pro-
kury, jako pe nomocnictwa szczególnego. Zgodnie z tre ci  art. 1091–1092 kc. pro-
kurentem mo e by  jedynie osoba Þ zyczna maj ca pe n  zdolno  do czynno ci 
prawnych. Takie za o enie pozwala oby na sprawne przeprowadzenie post powa-
nia, bez konieczno ci ewentualnego potwierdzania czynno ci pe nomocnika przez 
stron  b d  te  przez przedstawiciela ustawowego w przypadku pe nomocnika nie 
ograniczonego w zdolno ci do czynno ci prawnych. Trzeba te  zdawa  sobie spra-
w  z prawnych konsekwencji ustanowienia pe nomocnika w post powaniu admini-
stracyjnym, np. w zakresie dor czania pism procesowych oraz obowi zku zapew-
nienia czynnego udzia u w prowadzonym post powaniu. Tak wi c – w mojej ocenie 
– nale a oby przyj , e w post powaniu administracyjnym pe nomocnikiem mo e 
zosta  jedynie osoba Þ zyczna, maj ca pe n  zdolno  do czynno ci prawnych, czy-
li pe noletnia. W stosunku do osób ograniczonych w zdolno ci do czynno ci praw-
nych mo liwy i skuteczny jest ich udzia  – jak si  wydaje – jedynie w charakterze 
pos a ców. 

rym „okoliczno , e pe nomocnik jest ograniczony w zdolno ci do czynno ci prawnych, nie ma wp ywu na wa -

no  czynno ci dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy”. Zdaniem E. Strzebi czyka, (w:) Kodeks cywilny. 
Komentarz pod red. E. Gniewka, Warszawa 2008, s. 247, powy szy przepis ma zastosowanie niezale nie od 
zakresu zdolno ci do czynno ci prawnych, jak  posiada a osoba umocowana w momencie udzielania jej pe no-
mocnictwa, z uwagi na jednostronny charakter pe nomocnictwa, które ze swej istoty nie wymaga przyj cia go 
przez pe nomocnika. 

17 E. Iserzon, (w:) E. Iserzon, J. Staro ciak, Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz (teksty, wzory 
i formularze), wyd. 4 zm. i uzup., Warszawa 1970, s. 62. 
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4. Znaczenie wieku wiadka dla warto ci dowodowej 
jego zezna

Przez wiadka rozumie si  osob  Þ zyczn  wezwan  przez s d (lub organ admi-
nistracyjny) z inicjatywy strony lub z urz du, w celu z o enia zezna  (udzielenia in-
formacji) o okoliczno ciach faktycznych przez siebie spostrze onych lub te  o oko-
liczno ciach, o których wie od innych osób (tzw. wiadek ze s yszenia)18. Istotn  
cech  wiadka powinno by  to, e post powanie nie dotyczy jego praw i obowi z-
ków oraz to, e by  on w stanie lub mia  mo liwo  spostrzec okoliczno ci maj ce 
znaczenie dla sprawy. Z powy szych powodów wiadek wezwany przez organ obo-
wi zany jest z o y  zeznanie oraz zeznawa  w zgodzie z prawd . 

W post powaniu administracyjnym, w charakterze wiadka, wyst powa  mo e 
osoba Þ zyczna wezwana przez organ do z o enia zezna , niezale nie od jej stanu 
wieku. Ustawodawca wprowadzi  ograniczenia innego rodzaju w korzystaniu z tego 
ród a dowodowego. Ograniczenia te mog  wyp ywa  z dwóch rodzajów przyczyn: 

faktycznych i prawnych19, przy czym te pierwsze mog  wi za  si  – w pewnym 
oczywi cie sensie – z wiekiem wiadka. I tak, z przyczyn faktycznych wiadkami 
nie mog  by  „osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spo-
strze e ” (art. 82 pkt 1 k.p.a.). 

Niezdolno  spostrzegania polega na niemo no ci u wiadomienia sobie przedmio-
tu (zjawiska) spostrzeganego, braku kontroli reakcji narz du zmys owego na bodziec 
zewn trzny20. Jak podkre la W. Siedlecki, ustawodawca „nie usuwa od zezna  dzieci, 

w szczególno ci nie stawia adnej granicy wieku dla zdolno ci zeznawania dziecka 

w charakterze wiadka, gdy  zale y to od indywidualnego rozwoju umys owego”21. 
Tak wi c ocena, czy ma oletni ma zdolno  do postrzegania lub komunikowania 
swoich spostrze e , nale y ka dorazowo do organu prowadz cego post powanie. 
Oczywi cie, nale y ka dy przypadek analizowa  oddzielnie, bior c pod uwag  ca-
okszta t okoliczno ci, w jakich zeznania maj  by  sk adane. 

Niezdolno  komunikowania swoich spostrze e  polega na braku umiej tno ci 
przekazywania informacji za po rednictwem symboli, którymi s  s owa oraz sygna-
y pozawerbalne (np. wyraz twarzy, pozawerbalne d wi ki mowy, ruchy cia a, ge-

sty)22. W doktrynie przyjmuje si , e osoba, która „z racji pewnych u omno ci mo e 
komunikowa  swoje spostrze enia w sposób zrozumia y dla niektórych osób, np. za 
pomoc  alfabetu g uchoniemych, mo e by  powo ana w charakterze wiadka, je eli 

18 T. Wi niewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009, s. 217. 
19 S. Kalinowski, Dowód z opinii instytutu, zak adu i urz du w post powaniu s dowym i administracyjnym, Warsza-

wa 1967, s. 186. 
20 Por. W. Siedlecki, Post powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s. 327.
21 Ibidem, s. 328, podobnie E. Iserzon, Komentarz IV, s. 172.
22 Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, http://wiem.onet.pl/wiem/000c42.html
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zapewni si  jednocze nie udzia  bieg ego w post powaniu”23. Przyj cie powy sze-

go rozwi zania uwarunkowane jest jednak wyst pieniem u wiadka cznie obu ele-

mentów, tj. musi on postrzega  fakty oraz ma mo liwo  ich komunikowania. 

Na gruncie k.p.a. nie zosta  uregulowany sposób przeprowadzania czynno-

ci dowodowej przes uchania. Ustawodawca w tym zakresie pozostawi  organom 

wzgl dn  swobod . Zobowi za  jednak organ, aby przed odebraniem zezna  uprze-

dzi  wiadka o prawie odmowy zezna  i odpowiedzi na pytania oraz o odpowie-

dzialno ci za z o enie fa szywych zezna . Nie ulega jednak w tpliwo ci, i  prze-

s uchanie wiadka musi odbywa  si  w warunkach stwarzaj cych mu mo liwo  

swobodnej wypowiedzi. Do stworzenia tych warunków obowi zany jest organ prze-

prowadzaj cy czynno  dowodow  przes uchania. Za niedopuszczalne nale y uzna  

np. przyjmowanie zezna  przez osob  nietrze w  czy te  b d c  pod wp ywem le-

karstw ograniczaj cych wiadomo 24. 

Natomiast w przypadku, gdy istnieje w tpliwo  co do stanu psychicznego 

wiadka, stanu jego rozwoju umys owego, zdolno ci postrzegania lub odtwarzania 

spostrze e , nale a oby zarz dzi  przes uchanie wiadka z udzia em bieg ego (le-

karza lub psychologa), na wzór regulacji przewidzianej w art. 192 § 2 kpk. Wydaje 

si , e takie post powanie by oby uzasadnione ze wzgl du na trudno ci wi ce si  

z dokonaniem obiektywnej w tym zakresie oceny, która przekracza  mo e wiedz  

i umiej tno ci pracowników organów administracji publicznej.

Podsumowuj c, nale y uzna , e ustawodawca wprost nie uzale ni  mo liwo ci 

powo ania osoby Þ zycznej w charakterze wiadka od osi gni cia przez ni  konkret-

nego wieku. Tak e warto  dowodowa zezna  nie powinna by  kontestowana wy-

cznie z powodu wieku wiadka, niezale nie, czy chodzi o jego niepe noletnio , 

czy te  z uwagi na wiek podesz y. wiadek, aby móc stanowi  rzetelne osobowe 

ród o dowodowe, musi mie  mo liwo  postrzegania faktów oraz ich komuniko-

wania. Odr bn  kwesti  jest oczywi cie ocena wiarygodno ci zezna , która powin-

na by  dokonywana w ca okszta cie materia u dowodowego. Nie jest wi c zasadne 

dokonywanie oceny zezna  wiadków „ze szczególn  ostro no ci , bior c pod uwa-
g  podesz y wiek wiadków, jak równie  to, e przes uchiwani byli na okoliczno ci 
sprzed 60–ciu lat, gdy byli dzie mi”25. Analiza zezna  powinna by  dokonywana ra-

czej pod k tem tego, czy nie s  one sprzeczne z rzeczywistym stanem wynikaj cym 

z ca okszta tu zgromadzonego materia u dowodowego.

23 J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2009, s. 170. 

24 Por. S. Walto , Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1996, s. 339.
25 Tak w uchylonym przez NSA wyroku WSA w Warszawie z dnia 6 listopada 2006, IV SA/Wa 1457/06 (Centralna 

Baza Orzecze  S dów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1ACD85BB50)
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5. Relacje mi dzy wiekiem bieg ego a wiadomo ciami 
specjalnymi

Bieg ym jest osoba Þ zyczna, nie posiadaj ca interesu prawnego ani faktyczne-
go w sprawie, powo ana z urz du lub na wniosek strony do oceny okoliczno ci fak-
tycznych przez organ prowadz cy post powanie, z uwagi na posiadane przez ni  
wiadomo ci specjalne. W kpa. nie wprowadzono wymaga  formalnych stawianych 
bieg emu, nie deÞ niuj c jednocze nie poj cia „wiadomo ci specjalnych”. 

Oznacza to, e bieg ym w ogólnym post powaniu administracyjnym mo e by  
zarówno osoba wpisana na przewidzian  przepisami szczególnymi list  bieg ych 
(rzeczoznawców), jak i osoba spoza tej listy, o ile posiada wiedz  fachow  w danej 
dziedzinie26. Ustawodawca nie wprowadza jednak jakichkolwiek kryteriów, w opar-
ciu o które organ mia by ocenia  wiadomo ci specjalne bieg ego.

W orzecznictwie S du Najwy szego ukszta towa  si  pogl d, i  do wiadomo ci 
specjalnych nale y zaliczy  wszelkie te wiadomo ci oraz umiej tno ci, które wy-
kraczaj  poza przeci tne i praktyczne27. Do wiadomo ci specjalnych nie nale  wi c 
„wiadomo ci dost pne dla doros ego cz owieka o odpowiednim do wiadczeniu y-
ciowym, wykszta ceniu i zasobie wiedzy ogólnej”28. Przyjmuje si  te  powszechnie 
pogl d, i  organ procesowy nie mo e zast powa  bieg ego i rezygnowa  z jego opi-
nii, je eli ustalenie danej okoliczno ci wymaga wiedzy specjalistycznej29, za  orze-
kaj cy w sprawie nie mo e odrzuci  wszystkich opinii specjalistycznych i przyj  
w sprawie w asnego, odmiennego stanowiska30.

Na gruncie regulacji prawnych dotycz cych post powa  s dowych mamy do 
czynienia z bieg ymi s dowymi, wpisanymi na list  prowadzon  przez prezesa s du 
okr gowego31, których ustanawia si  dla poszczególnych ga zi nauki, techniki, 
sztuki, rzemios a, a tak e innych umiej tno ci. Poj cie wiadomo ci specjalnych ro-
zumie si  tu niezwykle szeroko, bowiem oznaczaj  one nie tylko wiedz  naukow , 
ale tak e umiej tno ci praktyczne, oparte na do wiadczeniu i obserwacji najró niej-
szych dziedzin. 

Jednak e, o ile w procesie cywilnym mo e uczestniczy  wy cznie ten bieg y, 
który – obok spe nienia innych warunków – uko czy  25 lat32, o tyle w post po-

26 Por. E. Iserzon (w:) Komentarz IV, 1970, s. 176: „Bieg ym mo e by  osoba posiadaj ca specjalne wykszta cenie, 

jak i nie maj cy takiego wykszta cenia praktyk, który faktycznie ma potrzebne organowi wiadomo ci”.
27 Por. wyrok SN z 23 listopada 1982 r., II KR 186/82 (OSNPG 1983, nr 5, poz. 59).
28 Wyrok SN z 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, (OSNKW 1976, nr 10–11, poz. 133).
29 Wyrok SN z 1 kwietnia 1988 r. IV KR 281/87, (OSNKW 1988, poz. 69).
30 Wyrok SN z 3 marca 1981, IV KR 271/80, OSNPG 1981, nr 8–9, poz. 101. 
31 Na mocy rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bieg ych s dowych, 

Dz.U. Nr 15, poz. 133.
32 Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporz dzenia, bieg ym mo e by  ustanowiona osoba, która uko czy a m.in. 

25 lat ycia.
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waniu administracyjnym ta granica wiekowa nie zosta a precyzyjnie ustanowiona. 
Oczywistym jest, e osi gni cie wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej czy 
to naukowej, czy te  opartej o zdobyte do wiadczenie, wi za  si  musi nieuchron-
nie z up ywem okre lonego czasu, a co za tym idzie – osi gni ciem pewnego wie-
ku przez takiego specjalist . Nie mo na jednak wykluczy , e w okre lonej sprawie 
administracyjnej mo e okaza  si , e w obszarze danej dziedziny wiedzy jedynym 
(b d  najlepszym) specjalist  b dzie osoba niepe noletnia. Sam fakt osi gni cia 
(b d  nie) okre lonego wieku nie mo e jednak mie  znaczenia decyduj cego o wy-
borze specjalisty. 

6. Podsumowanie

Ogólne post powanie administracyjne nie zosta o przez ustawodawc  sformali-
zowane w taki sposób, aby nada  kwestii precyzyjnego okre lenia wieku uczestni-
ków post powania znaczenie decyduj ce dla mo liwo ci ich udzia u w post powa-
niu administracyjnym. Osi gni cie okre lonego wieku przez stron  post powania 
nie ma dla jej bytu prawnego bezpo redniego znaczenia procesowego. Jest to bo-
wiem kwestia materialnoprawna, regulowana przepisami szczególnymi. 

Kryterium wieku uczestników post powania b dzie jednak mia o istotne zna-
czenie przy ustalaniu ich zdolno ci procesowej. Skuteczno  podejmowania czyn-
no ci procesowych przez stron , a tak e przez pe nomocnika strony zosta a na grun-
cie k.p.a. uwarunkowana konieczno ci  osi gni cia okre lonego poziomu zdolno ci 
do czynno ci prawnych, który to osoba Þ zyczna nabywa w a nie poprzez spe nienie 
kryterium wieku (odpowiednio 18 lat dla pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych, 
za  13 lat dla zdolno ci ograniczonej). Jest to rozwi zanie systemowe, stosowane 
powszechnie w sferze prawa cywilnego, do którego odsy a k.p.a. i trudno z nim dys-
kutowa  (mo e poza sygnalizowan  kwesti  potrzeby przyj cia warunku posiadania 
pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych przez pe nomocnika). 

Inaczej jednak kszta tuje si  sytuacja w przypadku wiadków i bieg ych, gdzie 
kwestia wieku uczestnika procesowego nie ma bezpo redniego znaczenia dla spra-
wy. Owszem, wiek wczesnodzieci cy mo e mie  i najcz ciej ma wp yw na sposób 
postrzegania i komunikowania spostrze e  przez wiadka, a tym bardziej na zakres 
posiadanej wiedzy specjalistycznej. Ale jest to raczej okoliczno  stanowi ca przy-
czyn  niespe nienia ustawowego kryterium warunkuj cego mo liwo  powo ania 
takiej osoby na wiadka. Mo na wi c stwierdzi , e kwestia osi gni cia konkretne-
go wieku po rednio oddzia ywa na mo liwo  powo ania okre lonych osób Þ zycz-
nych do udzia u w post powaniu administracyjnym w charakterze wiadka lub bie-
g ego. 
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Dokonuj c oceny sposobu regulacji zwi zanych z wiekiem wiadka i bieg ego 
przyj tej na gruncie k.p.a., nale y je oceni  pozytywnie. Wydaje si , e w tym za-
kresie sztywno okre lone ramy wiekowe by yby rozwi zaniem sztucznym i ma o 
elastycznym z punktu widzenia dynamicznego rozwoju spo ecznego i techniczne-
go. 

U ycie przez ustawodawc  klauzuli generalnej w postaci poj cia „wiadomo ci 
specjalne” daje organom mo liwo  swobodnego wyboru bieg ego w oparciu o luz 
interpretacyjny, pozwalaj cy na branie pod uwag  tak e kryteriów pozaprawnych, 
maj cych cz sto istotne znaczenie praktyczne.

 



THE AGE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE’S PARTIES 

VERSUS VALIDITY OF THEIR LEGAL ACTIVITIES

SUMMARY

The scope of article presented are reß exions on legal limitations concerning the 
age of natural persons undertaking actions within administrative procedure.

There are four general, basic categories of such participants indicated in the arti-
cle: party, party’s legal representative, witness and expert.

The conclusion goes towards statement, that the criterion of the procedure’s par-

ticipants’ age has different importance according to validity of their procedural ac-

tivities. In the case of a party as well as party’s representative, their activities’ validi-

ty depend on the level of their ability to undertake legal activities which is connected 

to the age (age of 18 to obtain full ability to undertake legal activities and age of 13 

for limited ability). 

The situation of witnesses and experts differs. In general their age does not in-

ß uence the case. But it seems to be obvious that the young age implicates the way of 

perception and communication, as well as range of speciÞ c knowledge. 
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KADENCJA PARLAMENTU WE WSPÓ CZESNYCH 
SYSTEMACH KONSTYTUCYJNYCH

1. Problematyka wyznaczenia czasu (okresu) sprawowania funkcji przez wy-
aniane z woli suwerena gremia parlamentarne zaliczana jest tradycyjnie do naji-

stotniejszych zagadnie  w prawie konstytucyjnym1. Powo ywanie sk adu parlamen-
tu w drodze wyborów powszechnych i bezpo rednich na konstytucyjnie okre lon  
kadencj 2 stanowi bowiem od dawna jeden z uniwersalnych standardów oceny de-
mokratyzmu praktycznie ka dego systemu ustrojowego. Kadencyjno  parlamentu 
uznawana jest przy tym w doktrynie prawa konstytucyjnego za konieczny element 
przedstawicielskiego charakteru tego organu, gdy  „tylko okresowa oraz poddana 
sztywnym procedurom i terminom odnawialno  sk adu parlamentu (w powi zaniu 
z demokratycznym prawem wyborczym) mo e mu nadawa  charakter organu rze-
czywi cie reprezentatywnego”3. Przyj cie zasady kadencyjno ci parlamentu4 spe -
nia zarazem istotn  funkcj  gwarancyjn . W sytuacji, kiedy obowi zuj ce przepisy 
konstytucyjne nie przewiduj  mo liwo ci skrócenia kadencji parlamentu (b d  te  
jednej z jego izb) w ci le okre lonych wypadkach oraz z zastosowaniem okre lonej 
procedury, domniemanie przemawia bowiem za sztywn  kadencj , a wi c za wy -
czeniem jakichkolwiek mo liwo ci jej skrócenia5.

Analiza obowi zuj cych ustaw zasadniczych pozwala na stwierdzenie, e przy-
j te w ich tre ci regulacje prawnoustrojowe odnosz ce si  do problematyki kadencji 
parlamentu s  w istotny sposób zró nicowane w poszczególnych systemach konsty-

1 Por. H. Hofmann, H. Dreier, Repräsentation, Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz, (w:) Parlamentrecht und 
Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, red. H–P. Schneider, W. Zeh, Berlin 1989, s. 165 i nast. 

2 Kadencja organu pa stwowego okre lana jest w doktrynie jako czas trwania pe nomocnictw tego organu, czyli 
okres, na jaki zosta  on wybrany. Por. m.in. F. Siemie ski, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1978, s. 263. 

3 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk adu, Warszawa 2007, s. 196. 
4 Warto podkre li , e tre  zasady kadencyjno ci okre lona zosta a m.in. w wyroku Trybuna u Konstytucyjnego 

z dnia 26 maja 1998 r. (K.17/98). Trybuna  stwierdzi , e na zasad  kadencyjno ci sk adaj  si  trzy podstawowe 
elementy. Po pierwsze, „nakaz nadania pe nomocnictwom danego organu z góry oznaczonych ram czasowych. 

Po drugie, wymienione ramy czasowe nie mog  przekroczy  rozs dnych granic. Po trzecie, kadencyjno  ozna-

cza nakaz ustanowienia regulacji prawnych, które zapewni  ukonstytuowanie si  nowo wybranego organu tak, 

aby móg  on rozpocz  wykonywanie swoich funkcji bez nadmiernej zw oki, po zako czeniu poprzedniej kaden-

cji”. 
5 Por. Z. Czeszejko–Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997, s. 130 i nast.



212

Stanis aw Bo yk

tucyjnych. Dotyczy to zarówno czasu trwania kadencji parlamentów, jak te  zasad 
oznaczania pocz tku i ko ca kadencji oraz mo liwo ci jej skrócenia lub przed u e-
nia. Poza tym w praktyce ustrojowej niektórych pa stw znajduj  zastosowanie ca -
kowicie odr bne zasady liczenia kadencji obu izb w parlamentach dwuizbowych.

2. Konstytucyjne wyznaczenie ram czasowych kadencji parlamentu ma w ka -
dej sytuacji okre lone znaczenie. Gdy kadencja najwy szego organu przedstawi-
cielskiego jest krótka, to deputowani s  bardziej zwi zani ze swoim elektoratem, 
gdy  cz ste wybory parlamentarne gwarantuj  wierne odzwierciedlenie w jego sk a-
dzie dominuj cych w danym momencie orientacji politycznych w spo ecze stwie. 
Parlamentarzy ci s  jednak wtedy mniej aktywni, poniewa  koncentruj  si  prze-
de wszystkim na zapewnieniu sobie reelekcji w nadchodz cych wyborach. W do-
datku „spora cz  nowo wybranych deputowanych potrzebuje czasu, aby wdro y  
si  do pracy parlamentarnej i gdy ju  to uczyni , kadencja si  ko czy”6. Z kolei zbyt 
d ugie kadencje parlamentu powoduj  zwykle ograniczenie wp ywu elektoratu na 
postawy reprezentantów, co w konsekwencji stwarza deputowanym wi ksze mo li-
wo ci prowadzenia dzia a  bardziej niezale nych oraz zgodnych z ich w asnym su-
mieniem i zainteresowaniami. Takie kadencje sprzyjaj  jednak zawsze stabilno ci 
parlamentu, gdy  stwarzaj  mu znacznie wi ksze mo liwo ci planowania i wykony-
wania zada  w d u szej perspektywie czasowej, a tym samym s u  bardziej efek-
tywnej partycypacji tego organu w adzy ustawodawczej w realizacji zasadniczych 
kierunków polityki pa stwa7.

W historii znajdowa y niejednokrotnie zastosowanie zarówno niezwykle krótkie 
kadencje parlamentów8, jak te  wyj tkowo d ugie okresy kadencji tych organów9. 
We wspó czesnych systemach ustrojowych nie wyst puj  ju  tak znaczne dyspro-
porcje w odniesieniu do ram czasowych kadencji najwy szych organów przedsta-
wicielskich. Najcz ciej przyjmowane s  tak zwane „u rednione” d ugo ci kaden-
cji, a wi c kadencje czteroletnie oraz pi cioletnie. Pod tym wzgl dem wyró niaj  
si  przede wszystkim parlamenty jednoizbowe, którym wyznacza si  zawsze sztyw-
no okre lone i mieszcz ce si  w tych granicach d ugo ci kadencji.

Ujednolicone kadencje, ograniczone konstytucyjnie do czterech lat, posiadaj  
obecnie zw aszcza parlamenty jednoizbowe we wszystkich pa stwach skandynaw-
skich. Konstytucja Danii z 1953 r. w § 32 ust. 1 przewiduje, e deputowani do Fol-

6 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne wspó czesnych pa stw demokratycznych, Kraków 2004, 
s. 440.

7 Por. Z. Czeszejko–Sochacki, Prawo parlamentarne…, s. 133.
8 Wskaza  tu nale y zw aszcza na rozwi zania przyj te w konstytucji Rosji radzieckiej z 1918 r., przewiduj ce za-

ledwie trzymiesi czn  kadencj  najwy szego organu przedstawicielskiego. 
9 Najbardziej charakterystycznym przyk adem mo e by  w tym wypadku kadencja parlamentów niektórych krajów 

niemieckich w XIX stuleciu, która wynosi a a  12 lat. 
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ketingu wybierani s  na cztery lata10. Podobnie czyni przepis § 54 konstytucji Nor-
wegii z 1814 r., stanowi c, e wybory do parlamentu (Stortingu) odbywaj  si  co 
cztery lata11. Czteroletni  kadencj  parlamentu ustala aktualnie tak e szwedzki Akt 
o Formie Rz du z 1974 r.12, ale nale a oby tu jednak zaznaczy , e w Szwecji w la-
tach 1969–1994 kadencja parlamentu (Riksdagu) by a do  nietypowa, bo wynosi-
a trzy lata. Konstytucja Islandii z 1944 r. przewiduje z kolei (art. 63), e “Althing 

sk ada si  z 63 deputowanych wybieranych przez naród na cztery lata w g osowa-

niu tajnym opartym na zasadzie proporcjonalno ci”13. Jednoznacznie kadencji parla-

mentu nie okre la jedynie konstytucja Finlandii z 1999 r., która w tre ci § 24 stwier-

dza, e kadencja Eduskunty „rozpoczyna si  wraz z og oszeniem wyników wyborów 

powszechnych i trwa do nast pnych wyborów powszechnych”14. To sformu owanie 

konstytucji precyzuje jednak przepis § 3 Aktu o Parlamencie, który przyj  zasa-

d  odbywania regularnych wyborów parlamentarnych co cztery lata15. Tym samym 

w drodze ustawodawczej ustanowiona zosta a czteroletnia kadencja parlamentu Fin-

landii.

Kolejn  grup  pa stw, w których funkcjonuj  parlamenty jednoizbowe z kon-

stytucyjnie okre lon  czteroletni  kadencj  parlamentu, s  niektóre pa stwa postko-

munistyczne: S owacja, W gry i Bu garia. Konstytucja S owacji z 1992 r. w art. 73 

ust. 2 przewiduje, e: “Rada Narodowa Republiki S owackiej sk ada si  ze 150 po-

s ów, którzy s  wybierani na cztery lata”16. Konstytucja W gier z 1949 r. stanowi 

z kolei w § 20 ust. 1, e: „Wybory powszechne deputowanych do Zgromadzenia 

Krajowego zarz dza si  w miesi cu kwietniu lub maju roku czwartego od wyboru 

poprzedniego Zgromadzenia Krajowego”17. Podobnie problematyk  kadencji parla-

mentu reguluje konstytucja Bu garii z 1991 r., której przepis art. 64 ust. 1 stwierdza, 

i : „Zgromadzenie Narodowe wybierane jest na okres czterech lat”18. Czteroletnia 

kadencja parlamentów jednoizbowych znalaz a zastosowanie równie  w trzech re-

publikach nadba tyckich (Litwa, otwa, Estonia) oraz na Ukrainie.

W pozosta ych pa stwach europejskich parlamenty jednoizbowe ukszta towane 

zosta y jeszcze tylko w Grecji, Portugalii oraz Luksemburgu. Zarówno grecka Izba 

Deputowanych, jak te  portugalskie Zgromadzenie Republiki wybierane s  w wy-

borach powszechnych i bezpo rednich na czteroletni  kadencj . Wyj tkiem jest tu 

parlament Wielkiego Ksi stwa Luksemburga, gdzie licz ca 60 parlamentarzystów 

Izba Deputowanych funkcjonuje w ramach pi cioletniej kadencji. Przes dza o tym 

10 Konstytucja Królestwa Danii, t umaczenie i wst p M. Grzybowski, Warszawa 2002, s. 48.
11 Konstytucja Królestwa Norwegii, t umaczenie i wst p J. Osi ski, Warszawa 1996, s. 36.
12 Konstytucja Królestwa Szwecji, wst p M. Grzybowski, Warszawa 2000, s. 34.
13 Konstytucja Republiki Islandii, t umaczenie i wst p J. Osi ski, Warszawa 2009, s. 43.
14 Konstytucja Republiki Finlandii, t umaczenie i wst p J. Osi ski, Warszawa 2003, s. 72.
15 Por. M. Grzybowski, Eduskunta. Parlament Finlandii, Warszawa 2001, s. 29.
16 Konstytucja Republiki S owackiej, t umaczenie i wst p K. Skotnicki, Warszawa 2003, s. 65.
17 Konstytucja Republiki W gierskiej, wst p W. Brodzi ski, Warszawa 2002, s. 41.
18 Konstytucja Republiki Bu garii uchwalona 12 lipca 1991 r., pod red. R. Chru ciaka, Warszawa 1993, s. 23.
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przepis art. 56 konstytucji z 1868 r., stanowi cy, e: „Deputowani s  wybierani na 

pi  lat”19. Jest to obecnie jedyny jednoizbowy parlament w Europie, który wybiera-
ny jest na pi cioletni  kadencj .

Czteroletnia kadencja znalaz a tak e powszechne wykorzystanie prawie we 
wszystkich jednoizbowych parlamentach w pa stwach pozaeuropejskich20. Do nie-
licznych wyj tków w tym zakresie zaliczy  nale y jednoizbowe parlamenty w Chi -
skiej Republice Ludowej oraz w Nowej Zelandii. Licz ce zwykle prawie 3000 de-
putowanych Ogólnochi skie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych wybierane 
jest, co do zasady, na pi cioletni  kadencj 21. Z kolei Izba Reprezentantów Nowej 
Zelandii powo ywana jest w wyborach na zdecydowanie krótsz  kadencj , która 
wynosi jedynie trzy lata22.

3. Bardziej zró nicowane rozwi zania prawnoustrojowe w odniesieniu do cza-
su trwania kadencji przyj te zosta y w tych pa stwach, w których funkcjonuj  par-
lamenty dwuizbowe. Bior c pod uwag  istniej ce ró nice lub podobie stwa mi dzy 
izbami parlamentu w zakresie okre lania d ugo ci ich kadencji, mo emy wyodr b-
ni  cztery zasadnicze rozwi zania: 1) tylko jedna z izb parlamentu ma okre lon  ka-
dencj , 2) kadencje obu izb liczone s  na odmiennych zasadach, 3) zró nicowane 
kadencje obu izb w pa stwach federacyjnych, 4) analogiczny czas trwania kaden-
cji obu izb parlamentu.

Z sytuacj , kiedy tylko jedna z izb parlamentu posiada okre lon  kadencj , spo-
tykamy si  przede wszystkim w systemie parlamentarno–gabinetowym Wielkiej 
Brytanii. W tym modelu organem kadencyjnym i pochodz cym z wyborów po-
wszechnych jest tylko izba pierwsza – Izba Gmin. Ustawa o parlamencie z 1911 r. 
przyjmuje w tym zakresie zasad , e maksymalny czas trwania kadencji Izby Gmin 
wynosi pi  lat23. Sk ad drugiej izby parlamentu – Izby Lordów – kszta towany jest 
ju  w drodze pozawyborczej (tworz  j  lordowie dziedziczni, lordowie do ywot-
ni, lordowie duchowni i lordowie prawa) i w konsekwencji nie ma te  wyznaczo-
nego okresu nawet cz ciowej zmiany sk adu osobowego tej izby. Analogiczne roz-
wi zanie znalaz o zastosowanie w systemie konstytucyjnym Kanady. Tu równie  
tylko Izba Gmin jest organem kadencyjnym, powo ywanym w drodze wyborów 

19 Konstytucja Wielkiego Ksi stwa Luksemburga, wst p K. Wojtyczek, Warszawa 2006, s. 60.
20 W doktrynie podkre la si  niekiedy fakt, e a  2/3 pa stw posiada parlamenty jednoizbowe, natomiast tylko 

w 1/3 wspó czesnych systemów ustrojowych funkcjonuj  parlamenty dwuizbowe. Por. A. Antoszewski, R. Her-
but, Systemy polityczne wspó czesnego wiata, Gda sk 2001, s. 250. 

21 Por. J. Rowi ski, W. Jakóbiec, Parlament Chi skiej Republiki Ludowej, Warszawa 2008, s. 26. 
22 Por. S. Bo yk, Izba Reprezentantów. Parlament Nowej Zelandii, Warszawa 2009, s. 27.
23 Trzeba przy tym podkre li , e brytyjskiemu prawu konstytucyjnemu nie jest de facto znane poj cie kadencji 

parlamentu jako okre lonego czasu trwania pe nomocnictw danych przedstawicielom do podejmowania decyzji 
w imieniu spo ecze stwa. Zwo ywanie nowej Izby Gmin, czyli zarz dzenie powszechnych wyborów do tej izby, 
nast puje bowiem zawsze w drodze proklamacji królewskiej, a nie poprzez podj cie specjalnej uchwa y o zako -
czeniu prac danej Izby Gmin. Por. P. Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Pó nocnej, Warszawa 2009, s. 28 i nast.
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powszechnych na pi cioletni  kadencj . Cz onkowie kanadyjskiego Senatu powo-
ywani s  natomiast przez Gubernatora Generalnego na wniosek premiera rz du fe-

deralnego. Senat nie ma wyznaczonej kadencji, bowiem senatorowie pe ni  swoje 
mandaty do czasu rezygnacji, osi gni cia wieku emerytalnego (75 lat), utraty prawa 
zasiadania w tej izbie lub mierci24.

Cz sto spotykanym rozwi zaniem jest okre lanie d ugo ci kadencji obu izb par-
lamentu na zró nicowanych zasadach. Wówczas jedna izba ma z regu y wyra nie 
okre lon  kadencj , druga za , ze wzgl du na odmienny sposób kszta towania jej 
sk adu, posiada kadencj  o innej d ugo ci. Przyk adem tego mo e by  zw aszcza 
system ustrojowy Stanów Zjednoczonych, gdzie cz onków drugiej izby parlamen-
tu (Senatu) wybiera si  na sze cioletni  kadencj , przy czym co dwa lata odbywa-
j  si  wybory 1/3 ogólnej liczby senatorów. Izba Reprezentantów wybierana jest 
z kolei w ca o ci na niespotykanie krótk , bo zaledwie dwuletni  kadencj 25. Ko-
lejnym pa stwem, gdzie równie  obie izby parlamentu maj  kadencj  o ró nej d u-
go ci, jest Francja. W systemie pó prezydenckim V Republiki Francuskiej Zgro-
madzenie Narodowe (izba pierwsza) wybierane jest w wyborach powszechnych na 
pi cioletni  kadencj . Senatorowie wybierani s  natomiast przez kolegium elekto-
rów na dziewi  lat, z tym e co trzy lata sk ad Senatu jest odnawiany poprzez wy-
bór 1/3 ogólnej liczby senatorów26. Kadencja obu izb parlamentu jest zró nicowa-
na tak e w systemie parlamentarnym Japonii. Przepis art. 45 konstytucji japo skiej 
z 1946 r. przewiduje dla izby pierwszej (Izby Reprezentantów) kadencj  czterolet-
ni . Z kolei w art. 46 przyj to zasad , e cz onkowie drugiej izby (Izby Radców) s  
wybierani na sze  lat, ale co trzy lata musi by  dokonywany wybór po owy sk a-
du tej izby27. Podobne rozwi zanie przyj a tak e konstytucja Republiki Czeskiej 
z 1992 r. Kszta tuje je przepis art. 16, który stanowi, e: „1. Izba Poselska liczy 200 

pos ów wybieranych na okres czterech lat. 2. Senat liczy 81 senatorów wybieranych 

na okres sze ciu lat. Co dwa lata wybiera si  1/3 senatorów”28. Zaprezentowane tutaj 
rozwi zania nie s  bynajmniej stosowane jedyne w tych czterech pa stwach. Kszta -
towanie zró nicowanej d ugo ci kadencji obu izb parlamentu ma bowiem miejsce 
tak e w innych systemach rz dów, jak chocia by w Australii, Brazylii, Holandii, In-
diach oraz Meksyku.

Na odmienny sposób kszta towania d ugo ci kadencji obu izb parlamentu rzu-
tuje zawsze federacyjna struktura pa stwa. Zwykle we wszystkich wspó czesnych 
federacjach pierwsza izba parlamentu ma wyra nie okre lon  kadencj , natomiast 

24 Por. M. Grzybowski, Szkice kanadyjskie (pa stwo–ustrój–obywatele), Kielce 2003, s. 109.
25 W ten sposób co 2 lata nast puje wybór pe nego sk adu Izby Reprezentantów (435 deputowanych) oraz 1/3 

sk adu Senatu. Por. A. Pu o, Ustroje pa stw wspó czesnych, Warszawa 2006, s. 118 i nast.
26 Por. E. Gdulewicz, Parlament Republiki Francuskiej, Warszawa 1993, s. 21.
27 Konstytucja Japonii, wst p A. i L. Garliccy, Wroc aw 1990, s. 41. Por te . K. Karolczak, System konstytucyjny Ja-

ponii, Warszawa 2008, s. 25 i nast.
28 Konstytucja Republiki Czeskiej, t umaczenie i wst p M. Kruk, Warszawa 1994, s. 38. 
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poszczególni cz onkowie drugiej izby, stanowi cej parlamentarn  reprezentacj  
podmiotów federacji, mog  by  powo ywani na ró n  kadencj . Widoczne jest to 
szczególnie w parlamencie federalnym RFN. Pos owie do Bundestagu s  tam wy-
bierani w wyborach powszechnych i bezpo rednich na czteroletni  kadencj . Dru-
ga izba parlamentu (Bundesrat) nie jest dla odmiany organem kadencyjnym, bo jej 
sk ad osobowy kszta towany jest wy cznie przez rz dy krajowe. W konsekwencji 
okres piastowania mandatów w tej izbie przez reprezentantów okre lonych landów 
uzale niony jest od tego, jak d ugo w danym kraju zwi zkowym w adz  sprawuje 
ta sama koalicja rz dowa29. Federalna struktura pa stwa ma te  wp yw na kadencj  
parlamentu austriackiego. Kadencja izby pierwszej (Rady Narodowej) wynosi czte-
ry lata, natomiast izba druga (Rada Federalna), reprezentuj ca 9 krajów wchodz -
cych w sk ad Austrii, nie ma faktycznie wyodr bnionej kadencji. Do izby tej depu-
towani wybierani s  bowiem przez parlamenty krajowe, które maj  zró nicowane 
kadencje i ró ne daty wyborów. W ten sposób poszczególni cz onkowie Rady Fe-
deralnej mog  piastowa  mandaty parlamentarne przez istotnie ró ni ce si  mi dzy 
sob  okresy kadencji. W praktyce ka dorazowo kadencja cz onka Rady Federalnej 
zaczyna si  z chwil  wyboru go do sk adu tej izby przez w a ciwy parlament krajo-
wy, a ko czy si  wraz z up ywem kadencji tego parlamentu30. Istotnie zró nicowa-
n  kadencj  posiadaj  te  obie izby parlamentu w kolejnej federacji europejskiej – 
Szwajcarii. Kadencja izby pierwszej (Rady Narodowej) jest czteroletnia, natomiast 
okres trwania mandatu poszczególnych cz onków drugiej izby (Rady Kantonów) 
reguluje prawo kantonalne i dlatego izba ta nie ma jednolitej kadencji. Sk ad Rady 
Kantonów nie jest periodycznie w ca o ci odnawiany – z wyj tkiem jej rozwi zania 
w nast pstwie ca kowitej zmiany konstytucji, co jednak dotychczas nie mia o miej-
sca31. Obecnie we wszystkich kantonach praktykowany jest czteroletni okres trwa-
nia mandatu deputowanych reprezentuj cych kantony w sk adzie Rady Kantonów. 
Jego pocz tek nie zawsze pokrywa si  jednak z pocz tkiem kadencji Rady Narodo-
wej. W obowi zuj cym stanie prawnym po owa cz onków Rady Kantonów wybie-
rana jest bowiem równocze nie z pos ami do Rady Narodowej, druga po owa za  – 
podczas kadencji izby pierwszej parlamentu federalnego, ale nie zawsze w po owie 
tej kadencji.

Stosunkowo cz sto spotykanym rozwi zaniem prawnoustrojowym jest te  po-
krywanie si  d ugo ci kadencji obu izb parlamentu, które s  zarazem wspólnie wy-
aniane w drodze wyborów parlamentarnych. Jest to regu a praktykowana przede 

wszystkim w systemach ustrojowych Ameryki aci skiej, gdzie z wyj tkiem kil-

29 Zob. m.in. R. Herzog, Sk ad oraz zasady organizacji i funkcjonowania Bundesratu, (w:) Parlament Republiki Fe-
deralnej Niemiec, pod red. J. Isensee i P. Kirchhofa, Warszawa 1995, s. 222 i nast.

30 Zob. szerzej m.in. I. Kathrein, Rada Federalna, (w:) Parlament Republiki Austrii, pod red. H. Schambecka, War-
szawa 1997, s. 103 i nast. 

31 Por. J.F. Aubert, Parlament a Zgromadzenie Federalne, (w:) Parlament Szwajcarii, Warszawa 2000, s. 22–23; 
P. Sarnecki, Zgromadzenie Federalne. Parlament Konfederacji Szwajcarskiej, Warszawa 2003, s. 10 i nast.
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ku pa stw (Argentyny, Brazylii, Chile, Meksyku) „dwuizbowe cia a przedstawiciel-

skie wybierane s  na ca  kadencj  w jednorazowym powszechnym akcie g osowa-

nia”32. W ród pa stw Europy Zachodniej zasada powo ywania obu izb parlamentu 
na identyczn  kadencj  znajduje zastosowanie m.in. w Hiszpanii oraz we W oszech. 
Hiszpa ska konstytucja z 1978 r. przewiduje w art. 68 ust. 2, e izba pierwsza (Kon-
gres) jest wybierana na okres czterech, natomiast art. 69 ust. 6 wprowadza cztero-
letni  kadencj  tak e w odniesieniu do izby drugiej (Senatu)33. Z kolei w oska usta-
wa zasadnicza z 1947 r. formu uje w art. 60 zasad , e: „Izba Deputowanych i Senat 
Republiki s  wybierane na pi  lat”34. Tym samym we W oszech przyj ta zosta a 
jednolita, pi cioletnia kadencja dla obu izb parlamentu35. Identyczna (czteroletnia) 
kadencja obu izb parlamentu wprowadzona zosta a równie  przez niektóre pa stwa 
Europy rodkowej i Wschodniej: Rumuni , Rosj  oraz Polsk .

4. Unormowania konstytucyjne we wspó czesnych systemach ustrojowych ogra-
niczaj  si  zazwyczaj jedynie do zakre lenia ram czasowych kadencji parlamentu, 
pomijaj c najcz ciej okre lenie momentu, w którym kadencja ta si  rozpoczyna, 
jak te  wskazanie terminu jej zako czenia. W konsekwencji regulacja tej problema-
tyki stanowi domen  ustawodawstwa zwyk ego, cho  w niektórych pa stwach tak e 
ustawy zasadnicze wyznaczaj  pocz tek oraz koniec kadencji parlamentu.

W Stanach Zjednoczonych pocz tek i koniec kadencji Kongresu nie zosta  okre-
lony w pierwotnym tek cie konstytucji federalnej z 1787 r. Uczyni a to dopiero, 

wprowadzona w ycie w 1933 r., XX poprawka do obowi zuj cej konstytucji36. Po-
prawka ta przewiduje, e kadencja Izby Reprezentantów oraz wybranych w ostat-
nich wyborach senatorów (tworz cych 1/3 ogólnej liczby cz onków Senatu) roz-
poczyna si  zawsze w po udnie 3 stycznia w roku nieparzystym. Up ywa ona tak e 
w po udnie 3 stycznia po dwóch latach, a wi c w kolejnym roku nieparzystym. 
Wówczas dobiega ko ca kadencja ca ej Izby Reprezentantów oraz tych senatorów, 
którzy przez ostatnich sze  lat zasiadali w sk adzie Senatu. Taka forma okre le-
nia pocz tku i ko ca kadencji parlamentu nie jest znana w adnym innym systemie 
ustrojowym.

Oryginalnym rozwi zaniem prawnoustrojowym jest konstytucyjne wyznaczenie 
pocz tku i ko ca kadencji parlamentu w taki sposób, e koniec kadencji jest w ka -
dym wypadku dniem przypadaj cym równo po up ywie przewidzianego prawem 
okresu pe nomocnictw parlamentu od dnia wyborów parlamentarnych. Czyni tak 
art. 45 konstytucji Islandii, w którym przyj to, e pocz tek i koniec kadencji przy-

32 K. Complak, Parlament we wspó czesnej Ameryce aci skiej, Wroc aw 1994, s. 37.
33 Konstytucja Hiszpanii, t umaczenie i wst p T. Mo dawa, Warszawa 2008, s. 52.
34 Konstytucja Republiki W oskiej, t umaczenie i wst p Z. Witkowski, Warszawa 2004, s. 73.
35 Do 1963 r. obie izby parlamentu w oskiego wybierane by y na jeszcze d u sz , bo sze cioletni  kadencj . Por. 

J. Zakrzewska, W ochy. Zarys ustroju, Wroc aw 1974, s. 86.
36 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, t umaczenie i wst p A. Pu o, Warszawa 2002, s. 62.
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pada „w tym samym dniu tygodnia w miesi cu, od którego liczy si  pocz tek ka-
dencji”37. Podobnie pocz tek kadencji parlamentu zosta  okre lony w Izraelu przez 

art. 8 Ustawy Zasadniczej o Knesecie z 1958 r. Przewiduje on, e ka dorazowo ka-

dencja Knesetu ma by  liczona od dnia przeprowadzenia wyborów do parlamen-

tu. Z kolei up yw kadencji parlamentu Izraela nast puje, zgodnie z art. 37 tej samej 

Ustawy Zasadniczej, dopiero w dniu poprzedzaj cym zebranie si  na pierwsze po-

siedzenie po wyborach Knesetu nowej kadencji38.

W kilku ustawach zasadniczych wprowadzona zosta a generalna zasada, e 

pierwszym dniem nowej kadencji parlamentu jest dzie  zebrania si  izby na pierw-

sze posiedzenie po wyborach parlamentarnych, natomiast ostatnim dniem kadencji 

jest dzie  poprzedzaj cy to w a nie posiedzenie. Takie rozwi zanie przewidziane 

zosta o m.in. przez konstytucje Austrii, Portugalii oraz Rosji. Przepis art. 27 ust. 1 

konstytucji Republiki Austriackiej stanowi w tej materii, e kadencja Rady Narodo-

wej trwa cztery lata “licz c od dnia jej pierwszego zebrania si , zawsze jednak do 

dnia, w którym zbiera si  nowo wybrana Rada”39. Analogicznie czyni obowi zuj ca 

konstytucja Portugalii w tre ci art. 153 ust. 1, który przewiduje, e kadencja parla-

mentu rozpoczyna si  ka dorazowo „z dniem zebrania si  Zgromadzenia Republiki 

na pierwsze posiedzenie po wyborach i ko czy si  z dniem pierwszego posiedzenia 

po kolejnych wyborach”40. Nieco inaczej zasada ta sformu owana zosta a w usta-

wie zasadniczej Federacji Rosyjskiej. Deklaruje j  przepis art. 99 ust. 4, stanowi c, 

e: “Z chwil  rozpocz cia obrad Dumy Pa stwowej nowej kadencji wygasaj  pe -

nomocnictwa Dumy Pa stwowej poprzedniej kadencji”41. Oznacza to, e równie  

w Rosji kadencja parlamentu rozpoczyna si  w dniu zebrania si  izby na pierwsze 

po wyborach posiedzenie plenarne, up ywa za  w przededniu zebrania si  nowego 

parlamentu po kolejnych wyborach parlamentarnych. Zastosowanie w tych trzech 

pa stwach takiej formy liczenia pocz tku i ko ca kadencji parlamentu posiada prze-

de wszystkim jedn  zasadnicz  zalet , a mianowicie pozwala ca kowicie wyelimi-

nowa  przerw  mi dzykadencyjn .

5. Faktyczny czas trwania kadencji parlamentu jest niejednokrotnie znacznie 

krótszy ani eli konstytucyjnie wyznaczone ramy czasowe kadencji, gdy  w wielu 

wspó czesnych systemach ustrojowych mo liwe jest skrócenie jego kadencji w wy-

niku rozwi zania izby (izb) przez organ w adzy wykonawczej lub te  w drodze sa-

morozwi zania parlamentu42. S  jednak takie pa stwa, których konstytucje ca ko-

wicie wykluczaj  mo liwo  skrócenia kadencji czy to ca ego parlamentu, czy te  

37 Konstytucja Republiki Islandii…, s. 46.

38 Por. S. Bo yk, Kneset. Parlament Izraela, Warszawa 2002, s. 29.

39 Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii, wst p P. Czarny i B. Nalezi ski, Warszawa 2004, s. 68. 

40 Konstytucja Republiki Portugalskiej, wst p J. Miranda i P. Kownacki, Warszawa 2000, s. 106–107.
41 Konstytucja Federacji Rosyjskiej, wst p A. Bosiacki, Warszawa 2000, s. 70. 
42 Por. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne…, s. 440 i nast.
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jednej z jego izb (m.in. Norwegia i Szwajcaria). Rozwi zanie izby jest niedopusz-
czalne tak e tam, gdzie izba parlamentu nie jest organem kadencyjnym, tak jak ma 
to miejsce w przypadku brytyjskiej Izby Lordów czy kanadyjskiego Senatu. Poza 
tym instytucja rozwi zania parlamentu nie ma zastosowania w klasycznym systemie 
rz dów prezydenckich, bowiem istot  tego modelu ustrojowego jest przede wszyst-
kim maksymalne odseparowanie poszczególnych w adz centralnych oraz przyj cie 
zasady równowagi mi dzy nimi (zw aszcza w relacjach mi dzy legislatyw  a egze-
kutyw )43.

We wspó czesnych systemach konstytucyjnych prawo skrócenia kadencji parla-
mentu przys uguje najcz ciej g owie pa stwa. Takie rozwi zanie prawnoustrojowe 
stosowane jest najd u ej w modelu brytyjskim, gdzie przy braku sztywnych ram cza-
sowych kadencji tylko monarcha mo e podj  decyzj  o jej zako czeniu44. W prak-
tyce ustrojowej Wielkiej Brytanii wr cz regu  sta o si  wcze niejsze rozwi zywa-
nie Izby Gmin, które ma miejsce najcz ciej wtedy, gdy partia rz dz ca uznaje dany 
moment za najdogodniejszy do wygrania wyborów. Cho  formalnie decyzj  o roz-
wi zaniu Izby Gmin podejmuje monarcha, to w rzeczywisto ci nale y ona do pre-
miera, a wi c do partii dysponuj cej wi kszo ci  mandatów poselskich w tej izbie 
parlamentu. Na wzór brytyjski taka forma skrócenia kadencji parlamentu stosowana 
jest równie  w dominiach (m.in. w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii), gdzie roz-
wi zanie izby nale y do kompetencji urz duj cego gubernatora generalnego45.

W pa stwach Europy kontynentalnej, gdzie najcz ciej przyjmowane s  sztyw-
ne ramy kadencji parlamentu, rozwi zanie izby traktowane jest tradycyjnie jako wy-
j tkowa sytuacja. Podj cie decyzji w tym zakresie uznawane jest wobec tego za 
prerogatyw  g owy pa stwa i w konsekwencji nie stawia si  nawet adnych meryto-
rycznych ogranicze  dla jej wykonywania. Widoczne jest to przede wszystkim w sy-
stemie konstytucyjnym V Republiki, gdzie prezydent mo e w ka dej chwili rozwi -
za  Zgromadzenie Narodowe bez konieczno ci kontrasygnaty ze strony premiera46. 

Z analizy tre ci wspó czesnych konstytucji wynika, e coraz wi cej pa stw 
wprowadza ograniczenia czasowe w wykorzystywaniu instytucji skrócenia kaden-
cji parlamentu. W Rosji nie mo na podj  decyzji o rozwi zaniu Dumy Pa stwowej 
w ci gu roku od jej wybrania, na Ukrainie prezydent nie mo e rozwi za  parlamentu 

43 Widoczne jest to g ównie w systemie prezydenckim Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie prezydent nie ma 
adnych mo liwo ci skrócenia kadencji parlamentu. Rozwi zanie parlamentu przez egzekutyw  stanowi z kolei 

klasyczn  instytucj  parlamentarno–gabinetowego systemu rz dów.
44 W ten sposób w Wielkiej Brytanii tylko w drodze proklamacji monarchy o rozwi zaniu Izby Gmin mo liwe jest for-

malne zako czenie kadencji parlamentu.
45 Do podj cia takiej decyzji przez gubernatora generalnego wymagany jest jednak w ka dym wypadku formalny 

wniosek premiera. Por. S.Bo yk, Parlament a egzekutywa w systemie ustrojowym dominium (Australia, Kanada, 
Nowa Zelandia), (w:) Prawo, parlament i egzekutywa we wspó czesnych systemach rz dów, pod red. S. Bo yka, 
Bia ystok 2009, s. 229 i nast.

46 Pewne ograniczenie proceduralne zawiera jednak art. 12 ust. 1 konstytucji, zgodnie z którym prezydent mo e 
zarz dzi  rozwi zanie Zgromadzenia Narodowego „po zasi gni ciu opinii premiera i przewodnicz cych izb” 

(Konstytucja Republiki Francuskiej, t umaczenie i wst p W. Skrzyd o, Warszawa 2005, s. 38).
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w okresie roku od daty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych oraz w okresie 
sze ciu miesi cy pozostaj cych do ko ca kadencji prezydenta, w Portugalii oraz we 
W oszech wprowadzono zakaz rozwi zania parlamentu w ostatnich sze ciu miesi -
cach kadencji prezydenta, w Austrii dopuszcza si  mo liwo  tylko jednokrotnego 
rozwi zania parlamentu z tego samego powodu. Inn  form  ograniczania mo liwo-
ci skrócenia kadencji parlamentu jest dopuszczalno  jego rozwi zania wy cznie 

w tych sytuacjach, które zosta y enumeratywnie wymienione w tre ci konstytucji. 
Uczyni a tak przede wszystkim ustawa zasadnicza RFN z 1949 r., która przewidu-
je mo liwo  rozwi zania Bundestagu przez prezydenta tylko w dwóch przypad-
kach: a) gdy Bundestag nie jest w stanie dokona  wyboru wi kszo ciowego kancle-
rza (art. 63), b) gdy Bundestag odrzuci wniosek kanclerza o udzielenie mu wotum 
zaufania (art. 67)47. Podobne unormowania zawieraj  te  inne konstytucje, m.in. 
belgijska, grecka oraz esto ska. Do najcz ciej wymienianych przez konstytucje po-
wodów uzasadniaj cych skrócenie kadencji parlamentu przez g ow  pa stwa nale-
y brak zdolno ci parlamentu do wy onienia sk adu rz du oraz wyczerpanie wszyst-

kich przewidzianych w tym celu czynno ci proceduralnych48.

Drug , znacznie rzadziej przewidywan  form  skrócenia kadencji parlamen-
tu jest znana niektórym systemom ustrojowym instytucja samorozwi zania izby 
na mocy ustawy b d  te  uchwa y podj tej przez sam parlament. Samorozwi za-
nie parlamentu przewidywane jest m.in. w konstytucji Republiki Austriackiej. Prze-
pis art. 29 ust. 2 tej ustawy zasadniczej stanowi, e: “Przed up ywem kadencji Rada 

Narodowa mo e w drodze ustawy zwyk ej uchwali  swoje rozwi zanie”49. Prawo 

skrócenia kadencji parlamentu w drodze suwerennej decyzji samej izby przedstawi-

cielskiej przewidziane jest równie  w Izraelu. Podj cie decyzji w tym zakresie mo e 

nast pi  na podstawie przepisu art. 34 Ustawy Zasadniczej o Knesecie50. W wietle 

tego przepisu konstytucyjnego Knesetowi przys uguje prawo samorozwi zania si  

przed up ywem kadencji wy cznie w drodze ustawy uchwalonej w tym celu bez-

wzgl dn  wi kszo ci  g osów cz onków Knesetu51.

Konstytucje pa stw wspó czesnych nie przewiduj  z kolei mo liwo ci przed u-

ania czasu trwania kadencji parlamentu, je li nie przemawiaj  za tym szczególne 

okoliczno ci. Jedynym wyj tkiem jest dopuszczalno  przed u ania kadencji par-

lamentu i innych organów pa stwa w czasie obowi zywania stanów nadzwyczaj-

nych. Przyk adem tego mo e by  chocia by praktyka ustrojowa Wielkiej Brytanii 

w okresach obu wojen wiatowych, kiedy konieczne by o ustawowe wyd u enie ka-

47 Konstytucja Niemiec, wst p B. Banaszak, Warszawa 2008, s. 63 i nast.
48 Por. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne…, s. 441.

49 Federalna Ustawa Konstytucyjna…, s. 69.

50 Konstytucja Pa stwa Izrael, t umaczenie i wst p K. Wojtyczek, Warszawa 2001, s. 52.

51 Dotychczas by a to jedyna praktykowana w Izraelu forma skrócenia kadencji Knesetu. Por. S. Bo yk, System 

konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002, s. 51.
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dencji Izby Gmin52. Przed u enie kadencji parlamentu podczas obowi zywania sta-
nów nadzwyczajnych przewiduje równie  obowi zuj ca Konstytucja RP z 2 kwiet-
nia 1997 roku.

6. Zasada kadencyjno ci parlamentu, czyli wybierania go na okres, w ramach 
którego jest on w adny realizowa  swoje konstytucyjne funkcje, przyj ta zosta a 
tak e w polskiej ustawie zasadniczej53. Formu uje j  przepis art. 98 ust. 1 Konsty-
tucji RP z 1997 r., który postanawia w tej kwestii, e “Sejm i Senat s  wybierane na 

czteroletnie kadencje”. Okre la on jednocze nie precyzyjnie ramy czasowe kadencji 

parlamentu, stwierdzaj c, i : „Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynaj  si  z dniem 

zebrania si  Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwaj  do dnia poprzedzaj cego dzie  

zebrania si  Sejmu nast pnej kadencji”. Z tre ci art. 98 ust. 1 wynika wi c, e ka-

dencje obu izb parlamentu s  ze sob  ci le powi zane. W konsekwencji kadencja 

Senatu liczy si  od dnia, w którym Sejm zebra  si  na pierwsze posiedzenie po wy-

borach, mimo e pierwsze posiedzenie Senatu zwo ywane jest zwykle na inny dzie . 

Tak e ostatni dzie  kadencji Sejmu jest jednocze nie ostatnim dniem kadencji Se-

natu. Poza tym obecna ustawa zasadnicza nie przewiduje adnej przerwy mi dzyka-

dencyjnej, gdy  up yw „starej” kadencji parlamentu i pocz tek „nowej” zbiegaj  si  

w tym samym terminie54. 

Ewentualne przed u enie czteroletniej kadencji parlamentu by oby dopuszczalne 

tylko w drodze zmiany tre ci art. 98 ust. 1 obowi zuj cej Konstytucji RP. Bez doko-

nywania zmiany ustawy zasadniczej kadencja parlamentu mog aby zosta  wyd u o-

na wy cznie w jednym przypadku, a mianowicie podczas obowi zywania jedne-

go ze stanów nadzwyczajnych. Taka mo liwo  wynika bowiem z przepisu art. 228 

ust. 7, który przewiduje, e w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ci gu 90 dni po 

jego zako czeniu nie mog  odbywa  si  wybory do Sejmu, Senatu, organów samo-

rz du terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych or-

ganów ulegaj  odpowiedniemu przed u eniu55.

Przepisy Konstytucji RP przewiduj  natomiast skrócenie kadencji parlamentu. 

Jest ono dopuszczalne jedynie po spe nieniu szczególnych wymogów formalnych 

i mo e nast pi  z zastosowaniem dwóch wariantów: a) w formie w asnej decyzji 

parlamentu, 2) decyzj  podj t  przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

52 W okresie I wojny wiatowej kadencja Izby Gmin trwa a 7 lat i 10 miesi cy, natomiast podczas II wojny wiatowej 
9 lat i 7 miesi cy. 

53 Por. S. Bo yk, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) Prawo konstytucyjne, pod red. M. Grzybowskiego, Bia-
ystok 2009, s. 221 i nast.

54 Por. A. awniczak, M. Masternak–Kubiak, Zasada kadencyjno ci Sejmu – wybrane problemy, „Przegl d Sejmo-
wy” 2002, nr 3, s. 15 i nast. 

55 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 969 i nast.
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Podj cie decyzji o skróceniu konstytucyjnie okre lonej kadencji przez sam par-
lament to tzw. samorozwi zanie. Przewiduje je art. 98 ust. 3 Konstytucji, który sta-
nowi, e: “Sejm mo e skróci  swoj  kadencj  uchwa  podj t  wi kszo ci  co naj-

mniej 2/3 g osów ustawowej liczby pos ów”. Oznacza to, i  do podj cia decyzji 

Sejmu o samorozwi zaniu parlamentu wymaganych jest 307 g osów poselskich56. 

Nast pstwem podj cia przez Sejm decyzji w sprawie samorozwi zania izby jest 

ka dorazowo tak e zako czenie kadencji Senatu.

Gdy decyzj  w sprawie przedterminowego up ywu kadencji Sejmu podejmuje 

Prezydent RP, ma miejsce skrócenie kadencji obu izb parlamentu. Przewiduje je 

art. 98 ust. 4 Konstytucji, stwierdzaj c, e: “Prezydent Rzeczypospolitej, po zasi g-

ni ciu opinii Marsza ka Sejmu i Marsza ka Senatu, mo e w przypadkach okre lo-

nych w Konstytucji zarz dzi  skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kaden-

cji Sejmu skrócona zostaje równie  kadencja Senatu”. W obecnym stanie prawnym 

Prezydent RP ma mo liwo  podj cia decyzji o skróceniu kadencji parlamentu je-

dynie w dwóch przypadkach, bardzo wyra nie okre lonych w tre ci ustawy zasad-

niczej. Po pierwsze, gdy zostan  wyczerpane wszystkie przewidziane w Konstytu-

cji mo liwo ci powo ania Rady Ministrów, a wi c w przypadku odrzucenia przez 

Sejm po raz trzeci wniosku o wotum zaufania dla rz du – wówczas skrócenie ka-
dencji jest obligatoryjne (art. 155 Konstytucji). Po drugie, je eli w ci gu 4 miesi -
cy od przed o enia Sejmowi projektu ustawy bud etowej nie zostanie ona przedsta-
wiona Prezydentowi RP do podpisu – wówczas skrócenie kadencji jest fakultatywne 
(art. 225 Konstytucji). 

 

 

 

 

56 Uzyskanie takiej wi kszo ci g osów nie jest atwe, ale np. podczas g osowania z dnia 7 wrze nia 2007 r. za skró-
ceniem poprzedniej kadencji Sejmu opowiedzia o si  a  377 pos ów, w tym tak e pos owie tworz cy wtedy wi k-
szo  rz dow .



PARLIAMENTARY TERM 
IN CONTEMPORARY CONSTITUTIONAL SYSTEMS

SUMMARY

The study presents the issue of the Parliamentary term as the time of its authority 
granted during elections. It provides the comparison of different legal solutions con-
cerning that matter, particularly focusing on constitutional regulations legally bind-
ing in particular countries. The author analyses the duration of a parliamentary term, 
the rules for the calculation of the beginning and ending of the term of ofÞ ce as well 
as the possibilities of its shortening or prolonging. He also depicts various rules of 
counting the term of both houses of two–house parliaments. Moreover, different is-
sues concerning the term of the Polish parliament were taken into account, with the 
focus on the corresponding effective legal provisions of the Constitution of the Re-
public of Poland of 2 April 1997. 
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KADENCJA CZ ONKÓW ZARZ DU SPÓ KI Z O.O.

1. Wprowadzenie

Przepisy kodeksu spó ek handlowych2 dotycz ce zarz du spó ki z o.o. czas pe -
nienia funkcji cz onka tego organu okre laj , odwo uj c si  do poj cia „mandat” 
(art. 202 ksh.). ci lej, wskazuj  dzie  wyga ni cia mandatu, nie stanowi c wprost 
o tym, od kiedy mandat cz onkowi zarz du przys uguje. W praktyce wi ksze zna-
czenie przywi zuje si  do poj cia „kadencja”. Nie budzi w tpliwo ci, e cz onko-
stwo w zarz dzie spó ki z o.o. mo e by  do  swobodnie ograniczone co do ram 
czasowych przez odwo anie si  w umowie spó ki w a nie do poj cia kadencji i okre-
lenia czasu jej trwania. 

Kodeks spó ek handlowych u ywa poj cia „kadencja cz onka zarz du spó ki 
z o.o.” tylko w kontek cie ustalenia, e dopuszczalne jest powo anie cz onków za-
rz du na okres wspólnej kadencji (art. 202 § 3 ksh.). Daje to podstaw  do ustalenia, 
e „wspólna kadencja” charakteryzuje si  równoczesno ci  wygasania mandatów 

wszystkich cz onków zarz du, chocia  poszczególni cz onkowie zarz du mogli uzy-
ska  mandat w ró nym czasie. Trudno jednak w oparciu o przepis art. 202 § 3 ksh. 
sformu owa  ogólne poj cie kadencji cz onka zarz du spó ki z o.o. Nie zosta o ono 
w przepisach ksh. zdeÞ niowane. Co wi cej, nie jest jasne, czy okres sprawowania 
funkcji przez cz onków zarz du spó ki z o.o. mo na okre li  mianem „kadencja”, 
czy te  ustawowo termin ten zastrze ony jest jedynie dla cz onków zarz du spó ki 
akcyjnej3 z uwagi na art. 369 § 1 ksh. wyznaczaj cy zakres tego poj cia tylko w od-
niesieniu do zarz du spó ki akcyjnej. Brak jest analogicznej regulacji w odniesieniu 
do zarz du spó ki z o.o. 

1 Dr El bieta Bieniek–Koronkiewicz – autor punktów 1, 2, 5, 6, mgr Marek Zaremba – autor punktów 3, 4, 5, 6.
2 Ustawa z 15 wrze nia 2000 r. Kodeks spó ek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z pó n. zm., dalej cyt. jako 

ksh.
3 Por. A. Gburzy ska–Dulewicz, Pozycja prawna zarz du i cz onków zarz du spó ek kapita owych, Warszawa 

2006, s. 138.
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Doktryna wielokrotnie podejmowa a temat kadencji cz onków organów spó ki 
z o.o., zw aszcza w zestawieniu z poj ciem mandatu4. W istocie na gruncie przepi-
sów dotycz cych spó ek handlowych nie sposób mówi  o kadencji bez odwo ywa-
nia si  do poj cia mandatu. Zdaniem A. Kidyby5 nie ma powodu, aby przeciwsta-
wia  sobie te dwa terminy. Generalnie poj cie mandatu i kadencji stanowi  aspekty 
tego samego zjawiska, jakim jest pe nienie obowi zków i wykonywanie praw cz on-
ka zarz du. Problem w tym, e brak jest jednoznacznej deÞ nicji obu tych poj . 
Ustawodawca nie przes dzi  ani zakresu poj  mandat i kadencja, ani te  relacji, 
jaka mi dzy nimi zachodzi. W dyskusji dotycz cej tej relacji wyra ono te  pogl d, 
e up yw kadencji jest równoznaczny z pozbawieniem funkcji cz onka zarz du jako 

piastuna organu, ale nie prowadzi to do automatycznego wyga ni cia mandatu6. Po-
gl d ten akcentuje ró nic  pomi dzy okresem pe nienia przez cz onka organu zarz -
dzaj cego jego funkcji a sprawowaniem przez niego mandatu, przyjmuj c, e nie 
musi to by  ten sam okres7. Dodatkowo problem komplikuje si  wobec dyskusyjne-
go charakteru prawnego cz onkostwa w organach spó ki8. 

Kodeks handlowy9 stanowi  w art. 196, i  mandaty cz onków zarz du wygasa-
j  z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzaj cego sprawozdanie, bi-
lans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urz dowania. Aktualnie obowi zu-
j ce przepisy kodeksu spó ek handlowych, tj. art. 202 § 1, 2 i 4 ksh., przejmuj c t  
sam  zasad  wygasania mandatu z dniem odbycia zgromadzenia wspólników za-
twierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe za pierwszy b d  ostatni rok obrotowy pe -
nienia funkcji, doprecyzowuj  trzy istotne kwestie: 1) chodzi o pe ny rok obrotowy 
(pierwszy i jedyny, gdy cz onka zarz du powo ano na okres nie d u szy ni  rok lub 
ostatni rok pe nienia funkcji w przypadku powo ania cz onka zarz du na okres d u -
szy ni  rok), 2) umowa spó ki mo e stanowi  inaczej, 3) mier , rezygnacja oraz od-
wo anie ze sk adu zarz du skutkuje wyga ni ciem mandatu10.

4 W latach 90–tych ubieg ego wieku, jeszcze pod rz dami kodeksu handlowego, temat ten podj li jako pierw-
si J.Brol i M Safjan, Mandat a kadencja cz onka zarz du spó ki z o.o. (art. 196 kh), PPH 1995, nr 11, s. 1. Inne 
wa niejsze publikacje z tego okresu: J. Krauss, Komentarz do postanowienia SW z dnia 6 marca, 1996 r XX GR 
194/95, PPH 1996, nr 8, s. 38; S. So tysi ski, A. Nowicka, Okres urz dowania a czas trwania mandatu cz on-
ków zarz du spó ek kapita owych, PPH 1998, nr 5, s. 5; Z. Kuniewicz, Chwila wyga ni cia mandatu pochodz -
cego z wyboru cz onka organu spó ki kapita owej, PS 1998, nr 3, s. 38; W. Jurcewicz, Kadencja zarz du w spó -
ce akcyjnej, PPH 1999, nr 4, s. 38; J. Trzebi ski, Mandat a cz onkostwo we w adzach spó ek kapita owych, PPH 
1999, nr 12, s. 29. Po wej ciu w ycie ksh. na ten temat pisali m.in. A. Opalski, Kadencja i mandat cz onka zarz -
du, PPH 2003, nr 10, s. 38; W. Popio ek, Wyga ni cie mandatu cz onka organu spó ki kapita owej – zagadnienia 
wybrane, (w:) Kodeks spó ek handlowych po pi ciu latach, Wroc aw 2006, s.781; A. Szuma ski, Przes anka wy-
ga ni cia mandatu cz onka zarz du spó ki kapita owej w trybie art. 202 § 2 albo art. 369 § 4 ksh., „Prawo Spó ek” 

2007, nr 2, s. 2; P. Pinior, Wyga ni cie mandatu cz onka zarz du spó ki kapita owej, „Prawo Spó ek” 2008, nr 7–
8, s. 2.

5 A. Kidyba, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz. T. I, Warszawa 2008, s. 822.
6 J. Brol, M. Safjan, op. cit., s. 3. 
7 I CKN 1279/00, LEX nr 74506.
8 Szerzej E. P onka, Mechanizm czenia skutków dzia a  prawnych z osobami prawnymi na przyk adzie spó ek 

kapita owych, Wroc aw 1994; E. P onka, Umocowanie zarz du spó ki kapita owej do jej reprezentacji, NP 1990, 
nr 4–6, s. 3 i nast. 

9 Rozporz dzenie Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 r., Dz.U. Nr 57, poz. 502 z pó n. zm.
10 D. Wajda, Rezygnacja z cz onkowstwa w zarz dzie spó ki kapita owej, „Prawo Spó ek” 2008, nr 6, s. 23.
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Kodeks spó ek handlowych przes dzi  jednoznacznie pewne kwestie zwi za-
ne z podniesion  problematyk , które by y sporne na gruncie kh. W szczególno ci 
przeci  dyskusj  co do problemu chwili wyga ni cia mandatów osób odwo anych 
ze sk adu zarz du, sk adaj cych rezygnacj  oraz zmar ych cz onków zarz du, sta-
nowi c w art. 202 § 4 ksh., e zdarzenia te skutkuj  wyga ni ciem mandatu. Jednak 
dalej nie daje jasnej odpowiedzi na pytania dotycz ce w szczególno ci: jak liczy  
czas kadencji (lata kalendarzowe, lata obrotowe), czy kadencja ulega wyd u eniu 
(a mo e w niektórych sytuacjach skróceniu) do czasu wyga ni cia mandatu, czy te  
kadencja si  ko czy, ale nie ko czy si  czas posiadania mandatu, a je eli tak, to czy 
sytuacja cz onka zarz du, którego kadencja jeszcze nie up yn a, ró ni si  od sytua-
cji tego, którego kadencja up yn a, ale mandat jeszcze nie wygas . Pytania te maj  
nie tylko walor teoretyczny, porz dkuj cy. Maj  one bezpo rednie odniesienie do 
praktyki, poniewa  podniesione w tpliwo ci mog  by  podstaw  do kwestionowa-
nia wa no ci czynno ci dokonanych przez cz onków zarz du. 

Kompleksowa analiza wszystkich zagadnie  sk adaj cych si  na problem ram 
czasowych pe nienia funkcji w zarz dzie spó ki z o.o. nie jest mo liwa w ramach 
tego opracowania. Autorzy za cel stawiaj  sobie wyja nienie tylko tych kwestii, któ-
re pozwol  zaproponowa  spójn  koncepcj  liczenia czasu pe nienia funkcji w za-
rz dzie spó ki z o.o., daj c  zastosowa  si  w praktyce, je eli w umowie spó ki za-
mieszczono klauzul  wskazuj c , e cz onków zarz du powo uje si  na okre lon  
liczb  lat, najcz ciej sformu owan  przez odwo anie si  do poj cia kadencja (np. 
„Cz onków zarz du powo uje si  na 3–letni  kadencj ”.). Maj c na uwadze ten cel 

konieczne jest ustalenie desygnatu poj cia „kadencja” w cis ym powi zaniu z ko-

deksowym poj ciem „mandat”.

2. Mandat a kadencja na gruncie przepisów kodeksu spó ek 
handlowych

S owo „mandat” pochodzi od aci skiego mandatum. W prawie rzymskim 

by  to termin okre laj cy umow  – odpowiednik dzisiejszego zlecenia. Od czasów 

rzymskich znaczenie poj cia „mandat” ewoluowa o, przyjmuj c w ró nych syste-

mach prawnych zbli one, chocia  nie zawsze takie samo znaczenie. Przyk adowo 

w ustawodawstwie francuskim oznacza generalnie zlecenie lub pe nomocnictwo11. 

We francuskim prawie spó ek podkre la si , e mandat powstaje w momencie for-

malnego powo ania, a czas trwania mandatu pokrywa si  z czasem urz dowania12.

Przedstawiciele polskiej doktryny na ogó , wyja niaj c poj cie mandat, od-

wo uj  si  do etymologii tego s owa. W wyniku takiego podej cia przyjmuje si , 

11 A. Gburzy ska, Glosa do uchwa y SN z dnia 19 czerwca 1997 r. PPH 1995, nr 11, s. 47.
12 Ibidem
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e mandat stanowi upowa nienie do pe nienia obowi zków i wykonywania praw 
cz onka zarz du. Jest uprawnieniem do sprawowania funkcji piastuna organu oso-
by prawnej13. Rozumiany te  jest jako suma obowi zków cz onka zarz du14. Upo-
wa nienie i odpowiadaj cy mu obowi zek nieodzownie zwi zane s  z powo aniem 
w sk ad organu spó ki, jako osoby prawnej. Na tle tak zdeÞ niowanego poj cia man-
dat nale y przypomnie  inny pogl d, wed ug którego mandat to pewna formalna re-
lacja istniej ca pomi dzy cz onkiem zarz du (równie  nie urz duj cym) a spó k  – 
do czasu udzielenia skwitowania15. W podobnym stanowisku mandat uto samiano 
z zobowi zaniem, które wynika ze stosunku organizacyjnego cz onka zarz du, a nie 
z formalnym cz onkostwem w zarz dzie16. Stanowisko to znalaz o odzwierciedle-
nie w powo anym wy ej wyroku SN z 6 listopada 2002 r., który zapad  jeszcze na 
gruncie przepisów kodeksu handlowego. S d Najwy szy przyj , e konieczne jest 
odró nienie urz dowania cz onka zarz du, czyli piastuna organu osoby prawnej, od 
mandatu cz onka zarz du. Wed ug tego stanowiska mandat cz onka zarz du przy-
s uguje zarówno urz duj cemu cz onkowi zarz du, jak równie  cz onkowi zarz du, 
który utraci  atrybut cz onka urz duj cego wskutek up ywu czasu, na jaki zosta  po-
wo any (kadencja). W zwi zku z tym stanowiskiem podnoszono, i  wynika z niego 
rozró nienie dwóch kategorii cz onków zarz du: urz duj cych i nieurz duj cych, 
z których ka da posiada wa ny mandat. Wed ug krytyków tego pogl du rodzi to za-
sadniczy problem, zw aszcza wobec niesprecyzowanych uprawnie  i obowi zków 
nieurz duj cych cz onków zarz du

Co do poj cia „kadencja” w doktrynie zwykle przyjmuje si , i  kadencja wy-
znacza okres pe nienia funkcji17 i jest to okres sprawowania funkcji przez cz on-
ka zarz du18. Pogl d ten wyra nie koresponduje z tre ci  art. 369 § 1 ksh., który 
w odniesieniu do cz onkostwa w zarz dzie spó ki akcyjnej stanowi, e okres spra-
wowania funkcji przez cz onka zarz du nie mo e by  d u szy ni  pi  lat (kaden-
cja). Rozci gni cie wprost deÞ nicji z art. 369 § 1 ksh. na grunt spó ki z o.o. wyda-
je si  nieuzasadnione. Brak odpowiednika powo anego przepisu w regulacji zarz du 
spó ki z o.o. mo e sugerowa  niedopatrzenie ustawodawcy, jednak e bli sza anali-
za tego za o enia nie potwierdza. Wprowadzenie poj cia „kadencja” do art. 369 § 1 
ksh. mia o na celu tylko i wy cznie ograniczenie czasu sprawowania funkcji w za-
rz dzie spó ki akcyjnej do 5 lat i tym samym wy czenie mo liwo ci powo ywania 
cz onków zarz du na czas d u szy, a zw aszcza nieoznaczony. Powód ten odpada 
w przypadku zarz du spó ki z o.o., gdzie takich ogranicze  nie wprowadzono. Sko-

13 Wyrok SN z 10 listopada 2006 r. I CSK 246/06 (OSNC 2007, nr 7–8, poz. 124); P. Pinior, op. cit., s. 2.
14 A. Rzetecka–Gil, Glosa do wyroku SN z 10 listopada 2006 r., I CSK 246/06, LEX nr 2008
15 J. Brol, M. Safjan, op. cit., s. 3.
16 J. Krauss, op. cit., s. 39.
17 P. Pinior, op. cit., s. 2; M. Borkowski, Reprezentacja spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , Warszawa 2009, 

s. 67. 
18 J. wieca, Odpowiedzialno  zarz du spó ki, Warszawa 2009, s. 50; podobnie R.L. Kwa nicki (red.), Spó ka 

z ograniczon  odpowiedzialno ci , Warszawa 2005, s. 271.
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ro tak, to pos ugiwanie si  deÞ nicj  kadencji skonstruowan  w innym celu nie wy-
daje si  prawid owe. 

Ponadto, czy s uszne jest rozumienie kadencji jako okresu sprawowania funk-
cji w zarz dzie spó ki, skoro ustawowo ten czas ko czy si  z chwil  wyga ni cia 
mandatu, a nie z chwil  up ywu kadencji. Ustalenie kadencji rocznej lub wielo-
letniej w adnym wypadku (niezale nie od sposobu jej liczenia, co budzi zasadni-
cze kontrowersje i o czym dalej jest mowa) nie oznacza, e dany cz onek zarz du 
b dzie pe ni  funkcj  dok adnie przez rok lub tyle lat, na ile wyznaczono kaden-
cj . B dzie j  pe ni  do czasu wyga ni cia mandatu. Dok adnej daty tego zdarzenia 
z zasady si  nie ustala. Pomijaj c sytuacje, których z istoty rzeczy nie da si  ci le 
przewidzie , a które skutkuj , jak stanowi art. 202 § 4 ksh., wyga ni ciem manda-
tu ( mier  cz onka zarz du, jego rezygnacja lub odwo anie z funkcji), mandat wy-
gasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj cego sprawozdanie za 
pierwszy (art. 202 § 1 ksh.) lub ostatni (art. 202 § 2 ksh.) rok obrotowy pe nienia 
funkcji cz onka zarz du. Stosownie do art. 231 § 1 ksh. data, w której odb dzie si  
takie zgromadzenie, mo e przypa  na ka dy z dni w ci gu 6 miesi cy po zako cze-
niu roku obrotowego, w zale no ci od decyzji organu zwo uj cego zwyczajne zgro-
madzenie wspólników (z zasady zarz du). Zatem, co do zasady, nie mo na ustali  
dok adnego czasu pe nienia funkcji w zarz dzie z tego powodu, e nie da si  ustali  
z góry daty wyga ni cia mandatu. W adnym te  razie kadencja wyznaczana w la-
tach nie oznacza czasu sprawowania funkcji. Jak wskazuj  ni ej prezentowane przy-
k ady, nie mo na nawet powiedzie , e kadencja w przybli eniu wyznacza ten czas, 
skoro faktyczne pe nienie funkcji mo e by  wyd u one nie tylko o dni czy miesi -
ce, ale nawet lata. 

Je li wi c uzna  za potrzebne pos ugiwanie si  poj ciem kadencja, obok po-
j cia „posiadania” czy „sprawowania” mandatu nale y je deÞ niowa  nie jako czas 
pe nienia funkcji, lecz okres, na jaki powo ywani s  cz onkowie zarz du19. Cz onko-
wie zarz du powo ani mog  by  na np. 2 lata (2–letnia kadencja), a pe ni  funkcj  
b d  od momentu powo ania do czasu wyga ni cia ich mandatów. Czas pe nienia 
funkcji rozpoczyna si  w momencie powo ania, przy za o eniu przyj cia funkcji. 
Jest to jednocze nie pocz tek kadencji oraz moment, od którego cz onek zarz du 
posiada mandat do pe nienia funkcji. Zatem data powo ania, pocz tku kadencji i po-
cz tku pe nienia mandatu jest wspólna. Rozpocz cie kadencji pokrywa si  z uzy-
skaniem mandatu20. Powstaje natomiast pytanie, czy analogicznie wspólna jest data 
ko cowa. 

19 Por. A. Gburzy ska–Dulewicz, op. cit., s. 143; podobnie A. Kidyba, Kodeks…, op. cit., s. 821.

20 A. Kidyba, Kodeks…, op. cit., s. 821
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W tej kwestii pogl dy s  ró ne. Przyj cie do obliczania kadencji zasady wy-
nikaj cej z art. 112 kc.21, który stanowi, e termin oznaczony w latach ko czy si  
z up ywem dnia, który dat  odpowiada pocz tkowemu dniowi terminu, wydaje si  
uzasadnione. Wszak d ugo  kadencji podawana jest z zasady w latach. Zatem ka-
dencja up ywa z ko cem dnia odpowiadaj cego dacie jej pocz tku, po up ywie od-
powiedniej liczby lat. Powstaje pytanie, czy ulega ona przed u eniu (skróceniu) tak, 
e jej koniec nast puje w chwili wyga ni cia mandatu? W t  podstaw  pozytyw-

nej odpowiedzi jest powo ywanie si  na przepisy o wygasaniu mandatów, poniewa  
one nie odnosz  si  do kadencji. Mo e wi c nale y przyj , e wprawdzie kadencja 
ko czy si , ale nie wygasaj  mandaty. Zatem czas pe nienia funkcji dok adnie po-
krywa si  z czasem pe nienia mandatu (i co do pocz tku i co do ko ca), jednak nie 
dotyczy to kadencji.

Przeciwny pogl d zak ada, e nigdy nie powstanie sytuacja utrzymywania si  
mandatu cz onka zarz du pomimo up ywu kadencji. Z. Kuniewicz22 stwierdza, e 
wynika to z wy czenia stosowania art. 112 kc. do obliczania kadencji. Podstaw  
wy czenia tego przepisu mo e by  art. 110 kc., który dopuszcza stosowanie innej 
regu y, gdy okre la j  ustawa, orzeczenie s du lub decyzja innego organu pa stwo-
wego albo czynno  prawna. Powo any autor przyjmuje, e kodeks spó ek handlo-
wych jest w a nie ustaw  okre laj c  sposób obliczania kadencji cz onka zarz -
du, a zatem wy cza stosowanie regu y wynikaj cej z art. 112 kc. Jednak e aden 
z przepisów ksh. nie okre la sposobu obliczania kadencji cz onka zarz du spó ki 
z o.o. Wbrew przytoczonemu pogl dowi nie czyni tego art. 202 ksh. Przepis ten 
okre la tylko z jakim zdarzeniem wi za  nale y wyga ni cie mandatu cz onka za-
rz du. Zasady okre lone w art. 202 ksh. maj  zastosowanie tak e wtedy, gdy umo-
wa spó ki nie sprecyzuje czasu, na jaki cz onek zarz du zosta  powo any, a wi c nie 
wyznacza d ugo ci kadencji. 

Wy czenie stosowania art. 112 kc. do obliczania kadencji cz onków zarz du 
spó ki z o.o. jest tak e podstaw  pogl du, wed ug którego kadencj  oblicza si  we-
d ug pe nych lat obrotowych23. Uzasadnieniem tego pogl du jest zasada wynikaj ca 
z ksh., e cz onek zarz du zawsze „rozlicza si ” ze spó k  z tytu u pe nienia funkcji 
w danym roku obrotowym. Zdaniem W. Popio ka24 tej zasadzie odpowiada rozwi -
zanie, które wi e poj cie okresu kadencji (kolejnych jej lat) z kolejnymi latami ob-
rotowymi, co pozostaje w zgodzie z „rytmem funkcjonowania” spó ki kapita owej. 
Akceptacja tego pogl du rodzi jednak pewne w tpliwo ci. 

21 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej cyt. jako kc. 
22 Z. Kuniewicz, Uwagi o kadencyjno ci pe nienia funkcji w zarz dzie spó ki kapita owej, (w:) Kodeks spó ek han-

dlowych po pi ciu latach, Wroc aw 2006, s. 713.
23 W. Popio ek, op. cit., s. 782. 
24 Ibidem, s. 784.
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Przede wszystkim obliczanie kadencji wed ug pe nych lat obrotowych powinno 
oznacza , e kadencja ko czy si  wraz z ko cem pe nego roku obrotowego (pierw-
szego w przypadku przewidzianym w art. 202 § 1 ksh. lub ostatniego w sytuacji, 
o której mowa w art. 202 § 2 ksh). Jej przed u enie do dnia zatwierdzenia sprawo-
zdania Þ nansowego za ten rok25 jest w tej koncepcji s abo uzasadnione. Oznacza 
przecie , e na okres kadencji sk adaj  si  oprócz pe nych lat obrotowych jeszcze 
okresy stanowi ce cz  roku obrotowego, z których cz onek zarz du równie  musi 
si  „rozliczy ”. Z okresu niepe nego roku obrotowego zwi zanego z pocz tkiem ka-
dencji „rozliczy” si  na zwyczajnym zgromadzeniu w swoim pierwszym pe nym 
roku pe nienia funkcji. W art. 231 § 3 ksh. wyra nie jest mowa o tym, e kwestia 
udzielenia absolutorium (a wi c „rozliczenia”) dotyczy wszystkich osób, które pe -
ni y funkcj  cz onków zarz du w ostatnim roku obrotowym. Rozliczany wi c b dzie 
poprzednik (poprzednicy) i nast pca, pe ni cy funkcj  w danym roku. Analogiczna 
sytuacja b dzie mia a miejsce po up ywie ostatniego pe nego roku obrotowego pe -
nienia funkcji kolejnego cz onka zarz du. Na zwyczajnym zgromadzeniu cz onek 
zarz du jest „rozliczany” za rok obrotowy, który si  zako czy . Nast puje to zwy-
kle kilka miesi cy po zako czeniu roku obrotowego. Je eli nawet przyj , e ka-
dencja ko czy si  dopiero wówczas, gdy wygasa mandat, nadal istnieje problem 
„rozliczenia” za cz  bie cego roku obrotowego, co nast pi dopiero w kolejnym 
roku. Dotyczy to takich sytuacji, gdy dana osoba pe ni a funkcj  przez cz  roku 
obrotowego, a w jego trakcie jej mandat wygas . Tak b dzie nie tylko wskutek zda-
rze , o których mowa w art. 202 § 4 ksh. (odwo anie, rezygnacja, mier ), ale tak e 
w zwyk ym toku rzeczy, gdy mandaty wygasaj  z dniem okre lonym w art. 202 § 1 
i 2 ksh. Je eli dany cz onek zarz du nie zostanie powo any w sk ad zarz du ponow-
nie, to oczywi cie jego funkcja ustaje, ale na kolejnym zwyczajnym zgromadzeniu 
wspólników stanie problem udzielenia mu absolutorium za t  cze  roku obrotowe-
go, w której pe ni  funkcj . W konsekwencji koncepcja opieraj ca si  na za o eniu, 
e kadencja obliczana ma by  wed ug lat obrotowych, poniewa  tak s  „rozlicza-

ni” cz onkowie zarz du, nie wydaje si  przekonywuj ca. Nie rozwi zuje bowiem 
zasadniczego problemu, a mianowicie nie wyja nia dlaczego nale y przyj , e tak 
obliczana kadencja sko czy si  z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzaj cego 
sprawozdanie Þ nansowe. 

Podobnie nie daje satysfakcjonuj cego rozwi zania koncepcja liczenia lat ob-
rotowych kadencji odr bnych od lat obrotowych spó ki26. Zak ada ona, e rok obro-
towy pe nienia funkcji cz onka zarz du nie musi pokrywa  si  z rokiem obrotowym 
samej spó ki. Przyjmuje, e pozostaj c w zgodzie z przepisami ustawy o rachunko-
wo ci, przez rok obrotowy pe nienia funkcji cz onka zarz du nale y rozumie  okres 
dwunastu kolejnych pe nych miesi cy, który nie musi pokrywa  si  z rokiem kalen-

25 Ibidem

26 A. Gburzy ska–Dulewicz, op. cit., s. 140. 
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darzowym i nie musi by  to samy z rokiem obrotowym samej spó ki. Autorka tej 
koncepcji, A. Gburzy ska27, z powy szych za o e  wywodzi wniosek, e mandat 
cz onka zarz du wygasa z dniem odbycia zgromadzenia, o którym mowa w art. 202 
§ 1 ksh., je eli odbywa si  ono co najmniej po up ywie dwunastu miesi cy od mo-
mentu powo ania do sk adu organu. Nie wydaje si  jednak, aby stanowisko to da-
wa o inne rezultaty ni  liczenie kadencji wed ug lat kalendarzowych. Co najwy ej 
godzi takie liczenie z u ytym w art. 202 poj ciem roku obrotowego. Nie wyja nia 
natomiast, dlaczego up yw kolejnych dwunastu miesi cy („roku obrotowego pe nie-

nia funkcji”) nie ko czy okresu sprawowania funkcji (skoro kadencja wynosi rok), 
lecz ulega automatycznemu przed u eniu do najbli szego zgromadzenia zatwierdza-
j cego sprawozdanie Þ nansowe. Jednak zdecydowanie atwiej zaakceptowa  t  kon-
cepcj  ni  nakazuj c  liczenie kadencji latami obrotowymi spó ki. Rezultat liczenia 
latami obrotowymi pe nienia funkcji (jak równie  latami kalendarzowymi) nie po-
woduje tak du ych rozbie no ci czasowych, tzn. przed u ania kadencji o rok, a na-
wet d u ej, nie mówi c o okresach, które w ogóle nie s  brane pod uwag 28.

3. Obliczanie kadencji cz onków zarz du spó ki z o.o. 

W praktyce obliczanie d ugo ci kadencji oraz czasu trwania mandatu mo e bu-
dzi  wiele trudno ci29. Wiele rozbie no ci interpretacyjnych wywo uje art. 202 § 
2 ksh., na gruncie którego zarysowuj  si  dwa dominuj ce stanowiska. Zgodnie 
z pierwszym stanowiskiem – okres kadencji nie jest liczony wed ug pe nych lat ob-
rotowych, co w konsekwencji prowadzi do liczenia kadencji od dnia powo ania, 
przy czym ostatni rok urz dowania cz onka zarz du musi by  pe nym rokiem ob-
rotowym. Przyk adowo mandat cz onka zarz du powo anego na trzyletni  kadencj  
w czerwcu 2006 r. wyga nie najpó niej w czerwcu 2009 r., z dniem odbycia zgro-
madzenia wspólników zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe za rok 2008, który 
to rok jest ostatnim pe nym rokiem obrotowym urz dowania cz onka zarz du. 

Wed ug drugiego pogl du – kadencj  nale y liczy  wed ug pe nych lat obroto-
wych. St d powo anie cz onka zarz du na trzyletni  kadencj  oznacza up yw trzech 
nast puj cych po sobie pe nych lat obrotowych, co powoduje, e okres pe nienia 
funkcji ulega wyd u eniu (podobnie jak w przypadku okre lonym w art. 202 § 1 
ksh.). 

Zestawienie art. 202 § 1 ksh. i art. 202 § 2 ksh. pozwala na przyj cie za o e-
nia, e art. 202 § 2 ksh. odnosi si  do przypadku, gdy zarz d powo ywany jest na ka-
dencj  wieloletni , za  art. 202 § 1 ksh. odnosi si  do kadencji jednorocznej. Takie 

27 Ibidem, s. 141.
28 Por. A. Opalski, op. cit., s. 38.
29 P. Pinior, op. cit., s. 4.
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za o enie jest jednak myl ce, gdy  dyspozycja art. 202 § 1 ksh. wskazuje, e prze-
pis ten znajduje zastosowanie, „je eli umowa nie stanowi inaczej”. Podstawowym 
zakresem zastosowania art. 202 § 1 ksh. b dzie sytuacja, w której umowa milczy 
w kwestii kadencji cz onków zarz du. Oznacza to, e je eli kadencja nie jest w ogó-
le w umowie oznaczona, nale y przyj , e mandat wygasa z dniem odbycia zgro-
madzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe za pierwszy pe ny rok obroto-
wy pe nienia funkcji cz onka zarz du. W zwi zku z powy szym, z art. 202 § 1 ksh. 
mo na wyprowadzi  wniosek, e w przypadku spó ki z ograniczon  odpowiedzial-
no ci  ustawodawca przyj  generaln  zasad , i  kadencja jest jednoroczna, co ozna-
cza jeden pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji przez cz onka zarz du30. Domniema-
nie rocznej kadencji ustawodawca wprost wyrazi  w art. 216 § 1 ksh., odno nie do 
cz onków rady nadzorczej, za  kadencja jednoroczna oznacza w tym przypadku je-
den pe ny rok obrotowy, zgodnie z art. 218 § 1 ksh. W przypadku zarz du domnie-
manie jednorocznej kadencji nie zosta o wyra one wprost, jest natomiast wynikiem 
wyk adni obu przepisów dotycz cych wyga ni cia mandatu cz onka zarz du w try-
bie art. 202 § 1 i § 2 ksh. 

Kolejnym przypadkiem, kiedy art. 202 § 1 ksh. znajduje zastosowanie, jest sy-
tuacja, w której umowa spó ki wprowadza jednoroczn  kadencj  cz onków zarz du 
i milczy jednocze nie w kwestii wyga ni cia mandatu. Artyku  202 § 1 ksh. stoso-
wa  nale y do kadencji jednorocznej – mimo e przepis ten odnosi si  do przypad-
ków, „gdy umowa nie stanowi inaczej”– gdy  jest to jedyny mo liwy do zastosowa-
nia przepis, skoro art. 202 § 2 ksh. dotyczy kadencji kilkuletniej. W takim przypadku 
okres kadencji to równie  okres co najmniej jednego pe nego roku obrotowego. Je-
eli zatem przyjmiemy, e kadencja powinna wynosi  – w przypadku braku regula-

cji w umowie – przynajmniej jeden pe ny rok obrotowy, trudno znale  uzasadnie-
nie, dlaczego w przypadku kadencji wieloletniej nale a oby okres pe nienia funkcji 
liczy  inaczej ni  wed ug pe nych lat obrotowych. Doszliby my bowiem do wnio-
sku, e – na gruncie art. 202 § 2 ksh. – kadencja powinna by  liczona w okresach 
rocznych od dnia powo ania, za  w przypadku okre lonym w art. 202 § 1 ksh. ka-
dencji nie liczy si  od dnia powo ania. Wydaje si , e skoro § 1 art. 202 ksh. wpro-
wadza zasad  obliczania kadencji wg pe nych lat obrotowych, to konsekwentnie na-
st puj cy po nim § 2 art. 202 ksh. t  zasad  kontynuuje. Trzeba wskaza , e z tre ci 
art. 202 § 2 ksh. nie wynika, aby kadencji nie liczy  wg pe nych lat obrotowych. 
Ustawodawca stanowi w art. 202 § 2 ksh. tylko, e mandat wygasa z dniem odbycia 
zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie za ostatni pe ny rok obrotowy pe nie-
nia funkcji, gdy  trudno by oby inaczej uj  zasad  kadencyjno ci wed ug pe nych 
lat obrotowych, skoro wspólnicy maj  dowolno  w okre leniu d ugo ci kadencji 

30 A. Szuma ski, (w:), S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, Kodeks spó ek handlowych – ko-
mentarz, t. II, Warszawa 2002, s. 369; A. Kidyba, Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  – Komentarz, War-
szawa 2005, s. 461. 



233

Kadencja zarz du spó ki z o.o.

w umowie. Je eli zatem kadencja jest trzyletnia, to mandat wygasa z dniem odbycia 
zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe za ostatni, czyli trzeci pe -
ny rok obrotowy31. 

Przyj cie stanowiska pierwszego powoduje, e kadencja jednoroczna liczona, 
zgodnie z art. 202 § 1 ksh., pokrywa si  z kadencj  dwuletni  liczon  zgodnie z art. 
202 § 2 ksh., co sugerowa oby niekonsekwencj  ustawodawcy przy obliczaniu okre-
su pe nienia funkcji przez cz onków zarz du. Przyk adowo, mandat cz onka zarz du 
powo anego na roczn  kadencj  1 czerwca 2008 r. wygasa w roku 2010, z dniem od-
bycia zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie za rok 2009, który jest w tym 
przypadku pierwszym pe nym rokiem obrotowym pe nienia funkcji. Z kolei man-
dat cz onka zarz du powo anego 1 czerwca 2007 r. na dwuletni  kadencj  te  wy-
gasa w 2009 r., je eli liczymy okres dwóch lat od dnia powo ania, za  rok 2008 jest 
w tym przypadku ostatnim pe nym rokiem obrotowym pe nienia funkcji. Natomiast 
przyj cie we wskazanym przyk adzie, e kadencj  liczy si  wg pe nych lat obro-
towych, powoduje, e mandat cz onka zarz du powo anego na dwuletni  kaden-
cj  wygasa w roku 2010. Drugi sposób obliczania kadencji daje ju  ró nic  pomi -
dzy kadencj  jednoroczn  a kadencj  dwuletni , co niew tpliwie jest rozwi zaniem 
logicznym i spójnym. Jednak e rozumuj c odmiennie, je eli umowa spó ki nie sta-
nowi inaczej, przyk adowo wskaza  nale y, i  mandaty cz onków zarz du powo a-
nych 1 czerwca 2007 r. na trzyletni  kadencj  wygasn  z powodu up ywu kaden-
cji ju  z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzaj cego sprawozdanie 
Þ nansowe za 2009 r. (ostatni pe ny rok obrotowy), tj. najpó niej dnia 30 czerwca 
2010 r.32 

Nale y podkre li , e brak jest argumentów przemawiaj cych za tym, aby ka-
dencj  jednoroczn  liczy  wed ug pe nych lat obrotowych, a ju  kadencj  dwuletni  
(kilkuletni ) od dnia powo ania. Wyk adnia literalna nie daje tutaj satysfakcjonuj -
cych wyników. Z kolei wyk adnia systemowa art. 202 § 1 i 2, a tak e art. 218 § 1 i 2 
w zw. z art. 216 § 1 ksh. umo liwia przyj cie jednolitego sposobu obliczania kaden-
cji, tj. wed ug pe nych lat obrotowych. Natomiast zastosowanie wyk adni celowo -
ciowej mo e prowadzi  do odmiennych wniosków. Skoro wspólnicy decyduj  si  
na powierzenie uprawnie  do zarz dzania spó k  konkretnym osobom na okre lony 
czas liczony w latach kalendarzowych, to sposób liczenia kadencji w latach obroto-
wych, który prowadzi wprost do wyd u enia czasu sprawowania funkcji w zarz -
dzie spó ki, z zasady nie jest zbie ny z ich zamiarem. Jednak e, zdaniem wi kszo-
ci przedstawicieli doktryny, obliczanie kadencji wg pe nych lat obrotowych jest 

ze wszech miar s uszne i odpowiada praktyce obrotu, gdy  zwyczajne zgromadze-
nie wspólników zatwierdza sprawozdanie z dzia alno ci zarz du za ca y rok obroto-

31 P. Pinior, op. cit., s. 5.
32 R.L. Kwa nicki (red.), Spó ka z ograniczon …, op. cit., s. 280.
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wy oraz przyjmuje sprawozdanie Þ nansowe za ten rok obrotowy33. Wtedy nast pu-
je udzielenie absolutorium cz onkom w adz spó ki, gdy  z regu y to rok obrotowy 
jest okresem, za który rozliczani s  cz onkowie w adz, a zatem zmiana mened erów 
w trakcie roku obrotowego jest niekorzystna z punktu widzenia dzia alno ci spó -
ki, prowadzonej przez spó k  polityki gospodarczej, a w szczególno ci – polityki Þ -
nansowej, chyba e zachodz  powody uzasadniaj ce wcze niejsze odwo anie cz on-
ków zarz du34. 

aden z komentatorów przepisów ksh., jak równie  aden z autorów rozwa a-
j cych kwestie praktycznego stosowania przepisów art. 202 § 1 ksh. i 202 § 2 ksh. 
nie odnosi si  do sytuacji faktycznej, w której to kadencja rozpoczyna si  przyk a-
dowo w dniu 1 grudnia, tj. po dacie, do której musi odby  si  zwyczajne zgroma-
dzenie wspólników zatwierdzaj ce sprawozdanie Þ nansowe za poprzedni rok ob-
rotowy. Je eli przyjmiemy, e trzyletnia kadencja zarz du rozpocz a si  1 grudnia 
2006 r., to b dzie trwa a do dnia 1 grudnia 2009 r. Bior c pod uwag  tre  art. 202 § 
1 oraz § 2 ksh. mandaty cz onków zarz du wygasn  z chwil  odbycia zgromadzenia 
za ostatni pe ny rok obrotowy pe nienia funkcji. Wobec przytaczanych wy ej kon-
cepcji liczenia d ugo ci kadencji w latach obrotowych lub latach kalendarzowych, 
nie ma mo liwo ci udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy mandaty 
wygasn  z chwil  udzielenia absolutorium za 2008 r. (najpó niej do dnia 30 czerw-
ca 2009 r.), czy te  z chwil  udzielenia absolutorium za 2009 r. (najpó niej do dnia 
30 czerwca 2010 r.). Przyj cie pierwszego rozwi zania powoduje, e kadencja ule-
ga skróceniu, natomiast przyj cie drugiego skutkuje wyd u eniem kadencji, co – jak 
si  wydaje – mo e implikowa  powstanie wielu ryzyk prawnych zwi zanych z re-
prezentacj  spó ki35.

4. Niezatwierdzenie sprawozdania Þ nansowego 
a wyga ni cie mandatu

Przepisy art. 202 § 1 ksh. i art. 202 § 2 ksh. wprowadzaj  zasad , zgodnie z któ-
r  wyga ni cie mandatu cz onka zarz du nast puje z dniem odbycia zgromadzenia 
wspólników zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe za rok obrotowy. W zwi z-
ku z t  regulacj  pojawi y si  w doktrynie w tpliwo ci dotycz ce kwestii wyga -
ni cia mandatu w przypadku niezatwierdzenia sprawozdania Þ nansowego, w przy-
padku niepodj cia jakiejkolwiek uchwa y w tym przedmiocie oraz w sytuacji, gdy 
zgromadzenie, w którego porz dku obrad zapowiedziano podj cie uchwa y zatwier-
dzaj cej sprawozdanie Þ nansowe, nie odby o si . Bezspornym pozostaje, e man-

33 P. Pinior, op. cit., s. 5.
34 Tak  argumentacj  prezentuje Minister Skarbu Pa stwa RP w wyja nieniach w sprawie sposobu liczenia kaden-

cji cz onków organów spó ek kapita owych, DP–MP–079–172/04, MSP/DP/6957/04 pkt 4.1.3., s. 3.
35 R.L. Kwa nicki (red.), Spó ka z ograniczon …, op. cit., s. 281.



235

Kadencja zarz du spó ki z o.o.

dat cz onka zarz du wygasa w przypadku zatwierdzenia sprawozdania Þ nansowe-
go, jak i to, e mandat nie wygasa w przypadku nieodbycia si  zgromadzenia, które 
mia o zatwierdzi  sprawozdanie Þ nansowe. Rozbie no ci powstaj , gdy zgroma-
dzenie wspólników odbywa si , jednak e w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
zapada uchwa a negatywna lub te  gdy to zgromadzenie nie podejmuje jakiejkol-
wiek uchwa y w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Þ nansowego. 

Cz  przedstawicieli doktryny36 stoi na stanowisku, e niezb dn  przes ank  
wyga ni cia mandatu cz onka zarz du spó ki jest zatwierdzenie sprawozdania Þ -
nansowego za poprzedni rok obrotowy, czyli podj cie uchwa y w tym przedmio-
cie wymagan  wi kszo ci  g osów. Stanowisko to oparte jest m.in. na za o eniu, e 
przepisy ksh. wskazuj  jednoznacznie na zgromadzenie „zatwierdzaj ce” sprawo-
zdanie Þ nansowe, a nie jedynie „rozpatruj ce” sprawozdanie Þ nansowe, przy czym 
uzasadnienie rozró nienia tych dwóch poj  wywodzi si  z analizy art. 228 pkt 1 
ksh., art. 231 § 2 pkt 1 ksh., art. 393 pkt 1 ksh. oraz art. 395 § 2 pkt 1 ksh. Powo uje 
si  tak e argumenty wyk adni funkcjonalnej i j zykowej. 

Druga grupa autorów37 zajmuje odmiennie stanowisko, przyjmuj c, e do wy-
ga ni cia mandatu nie jest konieczne zatwierdzenie sprawozdania Þ nansowego. Ar-
gumentem przemawiaj cym za tym stanowiskiem jest tak e brzmienie art. 202 § 1 
i § 2 ksh. oraz art. 369 § 4 ksh., jednak e w tym przypadku podkre la si , e podsta-
wowe znaczenie ma „odbycie” zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie, bez 
wzgl du na to, czy sprawozdanie zosta o ostatecznie zatwierdzone. Do wyga ni cia 
mandatu nie jest konieczne zatwierdzenie sprawozdania Þ nansowego, jednak e ko-
nieczne jest podj cie jakiejkolwiek uchwa y w tym przedmiocie: albo pozytywnej 
(zatwierdzaj cej), albo negatywnej (niezatwierdzenie sprawozdania na skutek nie-
uzyskania wymaganej wi kszo ci g osów). Samo za  odbycie si  zgromadzenia bez 
podj cia uchwa y, nawet je li by a zapowiedziana w porz dku obrad, nie jest wy-
starczaj ce do uznania, e mandaty cz onków zarz du wygas y.

Zdaniem autorów niniejszego opracowania, w tej kwestii nale y zgodzi  si  
z drugim z prezentowanych pogl dów. Trzeba przede wszystkim podkre li , e do 
wyga ni cia mandatu konieczne jest odbycie zgromadzenia zatwierdzaj cego spra-
wozdanie Þ nansowe. Jest to zgromadzenie, w którego porz dku obrad zapowiedzia-
no zatwierdzenie sprawozdania oraz g osowano w tej sprawie. Odbycie g osowania 
co do zatwierdzenia sprawozdania Þ nansowego jest konieczne, gdy  sama dysku-
sja w tym przedmiocie jest jedynie „rozpatrywaniem” sprawozdania, a nie jego „za-
twierdzaniem”. Natomiast do wyga ni cia mandatu nie jest konieczne zatwierdze-
nie sprawozdania Þ nansowego, a jedynie podj cie uchwa y w tym przedmiocie. 
Oznacza to, e mandat wygasa w przypadku, gdy zgromadzenie podejmie uchwa-

36 A. Szuma ski, Przes anki…, op. cit., s. 7.

37 Autorzy prezentuj cy taki pogl d s  wymienieni w przypisie nr 3.
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 zatwierdzaj c  sprawozdanie Þ nansowe, jak równie  gdy zgromadzenie podej-
mie uchwa  negatywn , tzn. nie zatwierdzi sprawozdania Þ nansowego. Wynika to 
z faktu, i  w spó kach kapita owych nie zawsze musi nast pi  zatwierdzenie spra-
wozdania Þ nansowego przez wspólników. Je eli bowiem istniej  uzasadnione w t-
pliwo ci co do tre ci sprawozdania, a wspólnicy oddadz  g osy „przeciw”, wówczas 
nie dojdzie do zatwierdzenia sprawozdania Þ nansowego, ale niew tpliwie b dzie 
to zgromadzenie „zatwierdzaj ce” sprawozdanie Þ nansowe. Przyj cie odmiennego 
stanowiska (stwierdzaj cego, e konieczne jest zatwierdzenie sprawozdania Þ nan-
sowego) prowadzi oby do nieuzasadnionego przed u ania mandatu cz onkom zarz -
du, mimo e w wi kszo ci wypadków w tpliwo ci wspólników co do zatwierdzenia 
sprawozdania Þ nansowego s  efektem dzia a  tych w a nie osób. 

Trzeba ponadto podkre li , e ksh. wskazuje w niektórych przepisach jedno-
znacznie, e okre lony skutek wi za  nale y z zatwierdzeniem sprawozdania Þ nan-
sowego (por. art. 195 § 1 ksh. czy art. 349 § 2 ksh.). W przypadku wyga ni cia 
mandatu przepis nie jest tak jednoznaczny. Trzeba zatem uzna , e do wyga ni cia 
mandatu konieczne jest odbycie zgromadzenia wspólników (walnego zgromadze-
nia) zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe, tj. podejmuj cego uchwa  w tym 
przedmiocie, bez wzgl du na wynik g osowania. 

5. Dopuszczalno  powo ania cz onków zarz du spó ki z o.o. 
na czas nieoznaczony

Regu  w spó kach kapita owych jest kadencyjno  organów. Przede wszyst-
kim dotyczy to organów nadzoruj cych spó k  z ograniczon  odpowiedzialno ci , 
co wynika bezpo rednio z tre ci przepisu art. 216 § 1 ksh. Kadencja powinna za-
tem zosta  okre lona w umowie spó ki, przy czym w przypadku spó ki akcyjnej ka-
dencja zarz du i rady nadzorczej nie mo e przekracza  5 lat (art. 369 § 1 ksh. oraz 
art. 386 § 1 ksh.), natomiast w przypadku rady nadzorczej, a tak e komisji rewizyj-
nej, w spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci  przyj to zasad , e cz onków tych 
organów powo uje si  na rok, je eli umowa nie stanowi inaczej. 

Natomiast w przypadku zarz du spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  brak 
jest regulacji wskazuj cej na d ugo  kadencji. Z tre ci przepisu art. 202 § 2 ksh. 
wynika tylko, e cz onek zarz du mo e by  powo any na okres d u szy ni  rok. Po-
wstaje zatem pytanie, czy dopuszczalne jest powo anie cz onków zarz du spó ki z o.
o. na czas nieoznaczony, a je eli uzna  to za dopuszczalne, to czy brak jakichkol-
wiek postanowie  umowy w tym przedmiocie oznacza, e cz onków zarz du powo-
ano na czas nieoznaczony. Nale y rozstrzygn , czy brak jakichkolwiek postano-

wie  umowy spó ki dotycz cych kadencji cz onków zarz du umo liwia przyj cie 
pogl du, e kadencja cz onków zarz du spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  
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jest nieoznaczona. Równie  w tym przypadku nie mo na pomin  kwestii wyga -
ni cia mandatu, co jest nierozerwalnie zwi zane z problemem czasu pe nienia funk-
cji. Jak ju  wcze niej wskazano, w takim przypadku znajduje zastosowanie art. 202 
§ 1 ksh., który przewiduje wyga ni cie mandatu z dniem odbycia zgromadzenia 
wspólników zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe za pierwszy pe ny rok ob-
rotowy pe nienia funkcji. Zatem w przypadku braku postanowie  umownych nie 
mamy do czynienia z nieoznaczon  kadencj , a z kadencj  jednoroczn 38. 

Nale y tak e zastanowi  si  nad tym, czy dopuszczalne jest postanowienie 
umowy spó ki z o.o., które przewiduje powo ywanie cz onków zarz du na czas nie-
oznaczony. Porównuj c regulacj  przepisów dotycz cych powo ywania cz onków 
w adz spó ek kapita owych, nale y dostrzec, e jedynie w przypadku zarz du spó -
ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  przepisy milcz  co do d ugo ci kadencji cz on-
ków zarz du. Jak ju  wcze niej wskazano, w pozosta ych przypadkach mamy do 
czynienia z kadencyjno ci  cz onków organów spó ki, za  w przypadku cz onków 
zarz du i rady nadzorczej spó ki akcyjnej kadencj  wyra nie ograniczono do maksi-
mum 5 lat. Wydaje si  zatem, e skoro ustawodawca nie ogranicza w przypadku za-
rz du spó ki z o.o. d ugo ci kadencji (co wi cej – pozostawia kwestie dotycz ce ka-
dencji swobodnemu uznaniu wspólników w umowie), to brak jest ogranicze  co do 
tre ci postanowie  umownych39. Nale y zatem uzna , e dopuszczalne jest powo-
ywanie cz onków zarz du spó ki z o.o. na czas nieoznaczony, jednak e musia oby 

to wprost wynika  z postanowie  umowy spó ki. W przypadku powo ania cz onka 
zarz du na czas nieoznaczony jego mandat wygasa z dniem odwo ania, rezygnacji, 
mierci czy innego zdarzenia uniemo liwiaj cego pe nie funkcji cz onka zarz du.

6. Wnioski 

Ka da z przedstawionych koncepcji liczenia kadencji cz onków zarz du rodzi 
pewne w tpliwo ci. Wynikaj  one z konieczno ci przyj cia, e mandaty wygasaj , 
stosownie do woli ustawodawcy, z dniem odbycia zgromadzenia wspólników za-
twierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe oraz za o enia, e jest to data zako cze-
nia pe nienia funkcji. W adnym wypadku nie da si  okre li  w umowie spó ki d u-
go ci kadencji w pe nych latach (czy to kalendarzowych, czy to obrotowych) tak, 
aby ko cowa data kadencji zbiega a si  z dniem wyga ni cia mandatu, przy za o-
eniu, e zostanie zastosowany przepis art. 202 ksh. wprost. Je eli te daty powinny 

by  zbie ne, konieczne s  dodatkowe zastrze enia wynikaj ce z przyj tej wyk ad-

38 Tak, A. Szuma ski, (w:), S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, Kodeks spó ek handlowych…, 

op. cit., s. 371, jednak e autor nie analizuje sytuacji polegaj cej na zawarciu w umowie spó ki klauzuli o powo-

aniu cz onków zarz du na czas nieoznaczony, ograniczaj c uwagi do sytuacji braku jakichkolwiek postanowie  

umowy co do pe nienia funkcji cz onka zarz du spó ki. 

39 A. Kidyba, Spó ka z ograniczon …, op. cit., s. 461.
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ni art. 202 ksh. Mo e by  to zastrze enie wskazuj ce, e obliczaj c kadencj , nale y 
zawsze j  wyd u y  do daty wyga ni cia mandatu, albo e mimo up ywu kadencji, 
cz onek dalej wykonuje swoj  funkcj  do czasu wyga ni cia mandatu. Podkre li  
nale y, e dotychczas w literaturze kwestia ta nie zosta a dok adnie sprecyzowana. 
Zwykle bez przywi zywania wagi do konsekwencji u ywa si  zamiennie sformu o-
wa  o wyd u eniu kadencji lub o dalszym pe nieniu funkcji mimo up ywu kadencji, 
co zdaniem autorów nie jest to same.

Sposób liczenia kadencji powinien by  jednolity. De lege lata trudno o spójn  
wyk adni  art. 202 ksh. Ró ne koncepcje w tym wzgl dzie rodz  niebezpiecze stwo 
podwa ania wa no ci czynno ci dokonywanych przez cz onków zarz du po up y-
wie terminu, który wed ug jednej z koncepcji oznacza koniec pe nienia funkcji, gdy 
inni przyjmuj , e termin ten jeszcze nie nast pi . Wobec braku jednolitego stanowi-
ska doktryny i jednolitej linii orzeczniczej procesowe rozstrzygni cie ewentualnego 
sporu jest trudne do przewidzenia.

Dyspozytywny charakter art. 202 § 1 ksh. pozwala unikn  rozbie no ci inter-
pretacyjnych przez sprecyzowanie w umowie kwestii spornych. W interesie spó -
ki, jej wspólników oraz osób pe ni cych funkcje cz onków zarz du le y niebudz -
ce w tpliwo ci rozwi zanie tej kwestii. Wydaje si , e nale y pozostawi  ustawowo 
okre lon  zasad  wygasania mandatu z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzaj -
cego sprawozdanie Þ nansowe. Natomiast w umowie mo na rozstrzygn  nie tylko 
d ugo  kadencji poprzez wyznaczenie jej w latach (np. 3 letnia kadencja), ale wy-
ra nie stwierdzi , e ko czy si  ona w dniu, którym wygasa mandat, a nast puje to 
na zgromadzeniu zatwierdzaj cym sprawozdanie za ostatni pe ny rok obrotowy da-
nej kadencji. 

Innym rozwi zaniem jest przyj cie w umowie, i  kadencj  liczy si  latami ka-
lendarzowymi (data do daty, tak jak nakazuje art. 112 kc.), co powoduje, e wraz 
z up ywem kadencji wygasa mandat. Obliguje to do powo ania w tak ustalonym 
czasie cz onków zarz du w miejsce tych, których kadencja up yn a i wygas  man-
dat. Jest to rozwi zanie pozostaj ce w pewnej opozycji do modelu kodeksowego, 
ale budzi mniej pyta , na które odpowiada  mo na ró nie, w zale no ci od przy-
j tej koncepcji. Mo na tu dostrzec wyra n  analogi  do przepisu art. 202 § 4 ksh., 
który okre la niezwi zany z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzaj cego spra-
wozdanie Þ nansowe moment wygasania mandatów na wypadek mierci, rezygnacji 
lub odwo ania ze sk adu zarz du. Powi zanie wygasania mandatów z dniem odby-
cia zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie Þ nansowe ma swoje uzasadnienie 
z uwagi na rytm funkcjonowania spó ki, ale nie jest bezwzgl dnie konieczne. Zalet  
przedstawionego rozwi zania, obok niebudz cego w tpliwo ci sposobu liczenia ka-
dencji, jest to, e pozwala wspólnikom (czy innym osobom maj cym odpowiedni  
kompetencj ) precyzyjnie (co do dnia) wyznaczy  czas pe nienia funkcji w zarz -
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dzie wskazanej osobie (osobom) zgodnie z wol  wspólników wyra on  w umowie 
spó ki. Niebezpiecze stwo pozostawienia spó ki bez zarz du jest niewielkie. Skoro 
wiadomo od pocz tku, kiedy dok adnie ko czy si  kadencja i wygasa mandat, mo -
na przygotowa  czynno ci zmierzaj ce do powo ania zarz du nowej kadencji z od-
powiednim wyprzedzeniem.

Zdaniem autorów, wnioski de lege ferenda co do sztywnego wyznaczenia 
w przepisach kodeksu momentu wyga ni cia mandatu wraz z up ywem kadencji 
mo na by oby uzna  za zbyt daleko id ce. Mog oby to naruszy  autonomi  woli 
wspólników. Dyspozytywna konstrukcja wi kszo ci przepisów ksh. dotycz cych 
spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci , a w szczególno ci liczenia d ugo ci ka-
dencji i wyga ni cia mandatu, pozwala wspólnikom na swobodne kszta towanie 
wewn trznego stosunku spó ki pomi dzy nimi. Mo liwo  swobodnego regulowa-
nia omawianych kwestii w umowie spó ki pozwala praktycznie i skutecznie realizo-
wa  nadzór w a cicielski nad spó k . W tpliwo ci co do liczenia d ugo ci kadencji 
mog  zosta  wyeliminowane, gdy wspólnicy, korzystaj c z mo liwo ci, jakie daje 
im dyspozytywny charakter przepisów, doprecyzuj  w umowie za o ycielskiej zasa-
dy dotycz ce czasu pe nienia funkcji w zarz dzie ich spó ki.



THE TERM OF OFFICE OF BOARD 
OF A LIMITED LIABILITY COMPANY

SUMMARY

The term and the concept that function on the grounds of the Commercial Com-
panies Code are the basis for functioning of bodies within the companies – a limit-
ed liability company and a joint stock company. In practice, to calculate the length 
of the term and the duration of the mandate raises many difÞ culties, depending on 
position. According to the Þ rst standpoint – the term of ofÞ ce is not counted by the 
full Þ nancial years, which consequently leads to counting the term from the date of 
appointment, with the last year of ofÞ ce of a member of the board must be a full Þ -
nancial year. According to the second view – the term must be counted by the full Þ -
nancial years. Hence the appointment of the board member for three years, means 
the passage of three consecutive full Þ nancial years, which makes that the period of 
the term of ofÞ ce is extended. A comprehensive analysis of all the issues that make 
up the problem of timing to hold ofÞ ce on the board of a limited liability company is 
not possible in this study. However, the authors set themselves the target of explana-
tion only those issues that will propose a coherent concept of counting time within 
the board of a limited liability company, which offers to apply in practice.

240



CZ  VI

CZAS OZNACZAJ CY TERMINY





243

Rafa  Dowgier

WEJ CIE W YCIE I OBOWI ZYWANIE 
USTAWY PODATKOWEJ

1. Wprowadzenie

Podstawowym wymogiem obowi zywania aktu prawnego jest jego wej cie 
w ycie. Moment ten, a  do daty uchylenia lub wyga ni cia, wyznacza czas, w któ-
rym uj te w danym akcie prawnym przepisy prawne mog  by  stosowane. Zagad-
nienie obowi zywania aktu prawnego ma szczególny wymiar w aspekcie ustaw 
podatkowych. Wynika to ze specyÞ ki materii podatkowej, w tym zw aszcza z ogra-
nicze  w zakresie nak adania obowi zku podatkowego oraz okre lania elementów 
konstrukcyjnych podatku. Zgodnie bowiem art. 84 i art. 217 Konstytucji RP, tak na-
k adanie podatków, jak i elementy ich konstrukcji musi regulowa  ustawa. Rzecz  
kluczow  z tego punktu widzenia jest wi c ustalenie czasookresu obowi zywania 
ustawy podatkowej. 

Ze wskazan  wy ej problematyk  wi  si  dwie zasadnicze grupy zagadnie . 

Pierwsza z nich dotyczy kwestii o charakterze zasadniczym, ustrojowym, zwi -
zanych z naczelnymi zasadami stanowienia prawa. Zasady stanowienia (tworzenia) 
prawa podatkowego stanowi  jedn  z kategorii zasad prawa podatkowego. Maj  
one techniczny charakter, odnosz cy si  do formu owania i systematyzowania prze-
pisów podatkowych. Ze wzgl du na jurydyczny charakter mo na je podzieli  na 
zasady normatywne i pozanormwatywne.1 Podstawowe zasady legislacji znajduj  
umocowanie w przepisach prawa. W tym zakresie zwróci  nale y uwag  na zasa-
d  jawno ci wyra on  w art. 88 ust. 1 Konstytucji RP, w wietle której warunkiem 
obowi zywania aktu prawnego jest jego prawid owe og oszenie. Z problematyk  t  
wi e si  równie  kwestia zapewnienia odpowiedniego okresu vacatio legis w za-
kresie wprowadzanych rozwi za . 

1 Zob. R. Dowgier, Zasady stanowienia prawa podatkowego – próba klasyÞ kacji, (w:) Podatkowe i niepodatko-
we ród a Þ nansowania zada  publicznych, pod. red. J. G uchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szo no–Koguc, Lublin 
2007, s. 12.
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Kolejna grupa zasad stanowienia prawa podatkowego wynika z przepisów pra-
wa w sposób po redni – jest wi c konieczne ich odtworzenia w oparciu o norm  
o charakterze generalnym. Przyk adem takiej sytuacji jest art. 2 Konstytucji RP za-
wieraj cy zasad  demokratycznego pa stwa prawnego. Sama zasada pa stwa praw-
nego ma charakter generalny i jako taka bez w tpienia oddzia ywuje na tworzenie 
prawa podatkowego w Polsce. Mo na w jej ramach wyró ni  podzasady dotycz ce 
wymaga  co do bezpiecze stwa prawnego (zasada zaufania obywatela do pa stwa, 
w sk ad której wchodz : zasada ochrony praw nabytych, zasada niedzia ania prawa 
wstecz, zakaz wprowadzania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku). Wska-
zane zasady w sposób bezpo redni kszta tuj  czasookres obowi zywania prawa po-
datkowego.

Drugi ze wskazanych aspektów to kwestie czysto techniczne, legislacyjne, 
zwi zane z konstrukcj  przepisów ustawowych, które okre laj  ich moment wej-
cia w ycie i okres obowi zywania. S  to zatem normy skierowane do podmiotów 

tworz cych prawo, których stosowanie stanowi  ma gwarancj  realizacji wskaza-
nych wy ej zasad ogólnych. Podstawowym zbiorem tych regu  jest rozporz dze-
nie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej”.2 W orzecznictwie podkre la si , i  nie jest to akt normatywny, ale 
odzwierciedla standardy kultury prawnej.3 Na szczególn  uwag , w analizowanym 
kontek cie, zas uguje tak e ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych.4 Materia regulowana wskazanymi 
aktami b dzie przedmiotem dalszych rozwa a .

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnie  
zwi zanych z problematyk  wej cia w ycie i obowi zywania ustawy podatkowej, 
z uwzgl dnieniem wskazanych wy ej aspektów i specyÞ ki prawa podatkowego. 
Mo na bowiem postawi  tez , i  ustawa, której przedmiotem jest materia podat-
kowa, wyró nia si  tak na etapie jej stanowienia, jak i stosowania w stopniu, któ-
ry uzasadnia jej analiz , odr bnie od aktów normatywnych o charakterze podsta-
wowym z innych ga zi prawa. Odr bno ci te widoczne s  tak e na p aszczy nie 
czasookresu obowi zywania aktu prawnego, czyli przedzia u czasowego, który roz-
poczyna wej cie w ycie ustawy, a ko czy data jej uchylenia lub wyga ni cia. 

2. Moment wej cia w ycie ustawy podatkowej

Zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji warunkiem wej cia w ycie ustaw, rozpo-
rz dze  oraz aktów prawa miejscowego jest ich og oszenie. Og oszenie oznacza 

2 Dz.U. Nr 100, poz. 908 – dalej zwane w skrócie z.t.p.
3 Wyrok WSA z dnia 14 czerwca 2006 r., III SA/Wa 2433/05, LEX nr 229603.
4 Dz.U. Nr 62, poz. 718 z pó n. zm. – dalej zwana w skrócie u.o.a.n.
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przekazanie informacji o tre ci aktu normatywnego jego adresatom. Zasady i tryb 
og aszania ustaw i innych aktów normatywnych okre la ustawa o og aszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Warunkiem wej cia w y-
cie ustawy jest opublikowanie jej tekstu w urz dowym promulgatorze – Dzienniku 
Ustaw. Zaznaczy  przy tym trzeba, e do spe nienia warunku opublikowania aktu 
normatywnego konieczne jest nie tylko wydanie danego numeru Dziennika Ustaw, 
ale tak e jego udost pnienie, a wi c przynajmniej skierowanie go do rozpowszech-
niania. Nie ma natomiast znaczenia, czy adresaci skorzystali z mo liwo ci zapozna-
nia si  z tekstem og oszonego we w a ciwy sposób aktu normatywnego.5

Powy sze jest realizacj  zasady pewno ci prawa nakazuj cej przestrzeganie re-
gu y jawno ci, która wyra a si  obowi zkiem publikacji mi dzy innymi aktów pra-
wa podatkowego. Podatnik nie mo e przestrzega  prawa, którego z przyczyn obiek-
tywnych (brak publikacji) nie móg  pozna .

Warunkiem skutecznego wej cia w ycie aktu normatywnego, obok jego opub-
likowania, jest tak e zachowanie odpowiedniego okresu vacatio legis. W tym kon-
tek cie respektowanie zasady jawno ci jest konieczne, gdy  po wprowadzeniu 
w ycie nowych regulacji podatkowych podatnik musi mie  zagwarantowany czas 
(vacatio legis) na przystosowanie si  do nowej rzeczywisto ci podatkowej oraz bez-
pieczne podj cie decyzji dotycz cych dalszego post powania.6

Podmioty przygotowuj ce projekty aktów prawnych, ju  na tym etapie proce-
su prawodawczego, powinny ustali  termin ich wej cia w ycie. Wymóg taki sta-
wiaj  postanowienia z.t.p. W tym miejscu mo na wskaza , e zgodnie z § 38 ust. 1 
pkt 2 wskazanego zbioru zasad, przepisy o wej ciu w ycie ustawy powinny znaj-
dowa  si  w cz ci „przepisy ko cowe”. Zasad  jest, e w ustawie zamieszcza si  
przepis okre laj cy termin jej wej cia w ycie, chyba e termin ten okre laj  od-
r bne przepisy ustawy wprowadzaj cej (§ 43). Ustawa powinna wchodzi  w ycie 
w ca o ci w jednym terminie. Nie ró nicuje si  terminów wej cia w ycie poszcze-
gólnych przepisów ustawy, a odst pstwo od tego rozwi zania mo e nast pi  tylko 
w przypadku przepisów zmieniaj cych, uchylaj cych, przej ciowych i dostosowu-
j cych (§ 44). 

Odpowiednie vacatio legis jest warunkiem realizacji zasady zaufania obywate-
li do pa stwa i pewno ci prawa. Trybuna  Konstytucyjny uzna , e minimalny okres 
vacatio legis nie powinien by  krótszy ni  14 dni, co nie oznacza, e – stosownie 
do okoliczno ci – termin ten nie powinien by  d u szy. Dotyczy to zw aszcza norm 
prawnych, które reguluj  zagadnienia gospodarcze (w tym Þ nansowe i podatkowe) 
i wymagaj  dostosowania dzia alno ci gospodarczej do nowych okoliczno ci. Oby-

5 Zob. wyrok TK z dnia 20 grudnia 1999 r., K 4/99, OTK 1999, nr 7.
6 A. Gomu owicz, Zasady podatkowe wczoraj i dzi , Warszawa 2001, s. 31.
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watel musi mie  pewno  nale ytego zabezpieczenia interesów w toku oraz uk a-
dania swoich spraw w zaufaniu, e „nie nara a si  na niekorzystne skutki praw-

ne swoich decyzji i dzia a , niemo liwe do przewidzenia w chwili podejmowania 

tych decyzji i dzia a .7 W zwi zku z powy szym termin 14–dniowy nale y uzna  

za punkt wyj cia i powinien by  on modyÞ kowany odpowiednio do tre ci i charak-

teru przepisów prawa. Ocena „odpowiednio ci” vacatio legis zale y od innych za-

sad i warto ci konstytucyjnych, odnosz cych si  do danej regulacji prawnej. Argu-

ment wa nego interesu publicznego mo e – wyj tkowo – uzasadnia  ograniczenie 

lub nawet rezygnacj  z ustanowienia vacatio legis.8 W szczególno ci, jak wskaza  

Trybuna  Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 16 czerwca 1999 r.9, w sytuacji, gdy 

istnieje mo liwo  zapoznania si  z nowymi przepisami i istniej  mo liwo ci adap-

tacyjne, wa ny interes publiczny przemawia za uznaniem, i  7–dniowa vacatio le-

gis jest „odpowiednia”.

Skrócenie zwyk ego okresu vacatio legis przy wprowadzaniu zmian prawa po-

datkowego jest mo liwe, gdy wymaga tego przestrzeganie prawa i ochrona intere-

sów Þ nansowych pa stwa. Równowaga Þ nansowa pa stwa stanowi warto  chro-

nion  konstytucyjnie. Wynika ona z ca okszta tu regulacji zawartych w rozdziale X 

Konstytucji, zw aszcza za  z art. 216 oraz art. 220, ale tak e z art. 1, który stanowi, 

e Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Argument wa nego 

interesu publicznego mo e wyj tkowo uzasadnia  ograniczenie lub nawet rezygna-

cj  z ustanowienia vacatio legis. Za taki wa ny interes publiczny mo na bez w tpie-

nia uzna  d enie ustawodawcy do przeciwstawienia si  oszustwom i nadu yciom 

podatkowym, prowadz cym do uchylenia si  od obowi zku uiszczania nale nych 

podatków.10 W zakresie ustaw podatkowych zdarza y si  sytuacje, gdy okres va-

catio legis by  krótszy od standardowego, np. cz  opublikowanych w Dzienniku 

Ustaw Nr 249, poz. 1828 z dnia 29 grudnia 2006 r. przepisów ustawy z dnia 7 grud-

nia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i op atach lokalnych wesz a w ycie ju  

dnia 1 stycznia 2007 r. Sytuacj  t  nale y uzna  jednak za wyj tkow  i nie zmie-

nia ona faktu, e modyÞ kowanie momentu wej cia w ycie ustawy podatkowej po-

przez skrócenie podstawowego okresu vacatio legis w praktyce jest rzadko wyko-

rzystywane.

Jak ju  wspomniano, co do zasady, okres vacatio legis powinien by  dostoso-

wany do materii obj tej nowo wprowadzan  regulacj . W tym kontek cie w zakre-

sie podatków o tak zwanym otwartym stanie faktycznym (przede wszystkim docho-

dowe), sformu owano zasad , zgodnie z któr  nowelizacje tych wiadcze  powinny 

by  og aszane co najmniej na miesi c przed ko cem poprzedniego roku podatko-

7 Orzeczenie TK z dnia 3 grudnia 1996 r., K 25/95, OTK 1996, cz. II.
8 Orzeczenie TK z dnia 11 wrze nia 1995 r., P 1/95, OTK 1995, cz. II.
9 P 4/99, OTK 1999, nr 7.
10 Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2002 r., K 45/01, OTK 2002, nr 4.
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wego. Powy sze stanowisko potwierdzono w wyroku Trybuna u Konstytucyjne-
go z dnia 15 lutego 2004 r.11, w którym zakwestionowano, jako niezgodne z zasad  
pa stwa prawnego, wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2005 r. 50–procentowej staw-
ki podatkowej od dochodów osobistych powy ej 600 tys. z  w stosunku rocznym, 
na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób Þ zycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw12, og oszonej 
w dniu 13 grudnia 2004 r. Powo uj c si  na wyp ywaj c  z zasady demokratyczne-
go pa stwa prawnego zasad  zaufania, Trybuna  stwierdzi , e „w odbiorze podat-
ników mog o powsta  przekonanie o stabilno ci obci e  podatkiem dochodowym, 
a w szczególno ci o jego trójszczeblowej skali. Nie zmieni y zasadniczo tego prze-
konania doniesienia prasowe o projektach wprowadzenia istotnych zmian skali opo-
datkowania czy wprowadzenia podatku liniowego, poniewa  prace w tym zakresie 
nie wykroczy y poza faz  postulatów, a zaskar one w niniejszej sprawie przepisy 
ustawy nowelizuj cej z 18 listopada 2004 r. traktowane by y – do chwili jej podpi-
sania przez Prezydenta i og oszenia – jako kontrowersyjne. Dlatego nale y przyj , 
e o nowej stawce podatkowej, obowi zuj cej w 2005 r., podatnicy mogli si  do-

wiedzie  dopiero 13 grudnia 2004 r., czyli z chwil  og oszenia ustawy nowelizuj -
cej w Dzienniku Ustaw, a zatem bez miesi cznego wyprzedzenia”. 

Wobec zwi kszonego obci enia, jakie dla niektórych podatników nios o ze 
sob  wprowadzenie 50–procentowej stawki podatkowej z dniem 1 stycznia 2005 r., 
og oszenie tej zmiany dopiero 13 grudnia 2004 r. spowodowa o, e vacatio legis 
by a zbyt krótka. Stanowi o to naruszenie zasady zaufania do pa stwa i stanowione-
go przez nie prawa i przez to by o niezgodne z art. 2 Konstytucji.

3. Prawo podatkowe nie dzia a wstecz

Zakaz wstecznego dzia ania prawa (zasada lex retro non agit) jest jednym z fun-
damentów prawodawstwa podatkowego. Wsteczne dzia anie prawa polega na tym, 
e normy prawne nakazuj  nawi zywa  do czynów, stanów rzeczy lub zdarze , któ-

re mia y miejsce w przesz o ci, przed wej ciem w ycie owych norm. Ustawa dzia-
a z moc  wsteczn , kiedy pocz tek jej stosowania pod wzgl dem czasowym zosta  

ustalony na moment wcze niejszy od momentu, w którym ustawa zacz a obowi -
zywa  (zosta a nie tylko uchwalona, lecz tak e prawid owo og oszona w organie 
promulgacyjnym).13 Istot  retroaktywno ci jest okoliczno , e nowo ustanowione 
normy modyÞ kuj  zaistnia e ju  i skonsumowane skutki stosowania norm wcze -
niejszych.14

11 K 48/04, OTK 2005, nr 2.
12 Dz.U. Nr 263, poz. 2619.
13 Orzeczenie TK z dnia 29 stycznia 1992 r., K 15/91, OTK 1992, cz. I. 
14 Orzeczenie TK z dnia 20 grudnia 1990 r., K 5/90, OTK 1990, nr 4.
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Analizowana zasada jako dyrektywa legislacyjna skierowana pod adresem or-
ganów stanowi cych prawo zawiera w swej tre ci zakaz stanowienia norm praw-
nych, które stosowane by yby do zdarze  (rozumianych sensu largo) maj cych 
miejsce przed wej ciem w ycie nowo ustanowionych regulacji i z którymi prawo 
nie wi za o dot d skutków prawnych przewidzianych tymi normami. Norma nie 
dzia a wstecz, je eli na jej podstawie nale y dokonywa  kwaliÞ kacji zdarze , które 
wyst pi y po jej wej ciu w ycie.15

Respektowanie zasady lex retro non agit w praktyce oznacza, e:

istnieje zakaz stanowienia rozwi za  prawnopodatkowych, które nakazywa-
yby stosowa  nowo ustanowione normy prawne do zdarze , które mia y 

miejsce przed ich wej ciem w ycie i z którymi prawo podatkowe nie wi -
za o dot d skutków prawnych;

post powanie podatnika podejmowane pod rz dami obowi zuj cego pra-
wa podatkowego i zwi zane z nimi nast pstwa musz  by  równie  uznane 
przez pó niejszy porz dek prawny – czyli przez now  regulacj .16

Warto zwróci  uwag , e zasada lex retro non agit nie ma charakteru bez-
wzgl dnego i w pewnych, ci le okre lonych wypadkach, mo liwe jest od niej odej-
cie. Wypadki te, na co niejednokrotnie zwraca  uwag  Trybuna  Konstytucyjny, 

musz  mie  wyj tkowy charakter i uzasadnienie w szczególnych okoliczno ciach, 
gdy przemawia za tym inna zasada konstytucyjna, np. sprawiedliwo ci spo ecznej. 
W orzecznictwie Trybuna u Konstytucyjnego podkre la si , e nieretroaktywno  
dotyczy tylko takich regulacji normuj cych prawa i/lub obowi zki obywateli, które 
pogarszaj  ich sytuacj  w stosunku do stanu poprzedniego, np. poprzez ogranicze-
nie praw lub powi kszenie zobowi za .17 Nie ma natomiast zakazu (w ka dym ra-
zie do regulacji socjalnych b d  maj tkowych), by nowe normy przekre la y mo li-
wo  dalszego korzystania z regulacji ustanowionych wcze niej. 

Dopuszczalno  retroaktywno ci prawa wynika z art. 5 u.o.a.n., zgodnie z któ-
rym nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowi zuj cej jest mo liwe, 
je eli zasady demokratycznego pa stwa prawnego nie stoj  temu na przeszkodzie. 
Bior c powy sze pod uwag , wydaje si , e adna z naczelnych konstytucyjnych 
zasad nie stoi na przeszkodzie nadaniu mocy wstecznej takim regulacjom prawnym, 
które wprowadzaj  szeroko poj te preferencje podatkowe (ulgi, zwolnienia), czy te  
skutkuj  obni eniem stawki podatkowej. Kluczowe jest jednak w takim przypadku 
stworzenie przepisów przej ciowych, które ureguluj  sytuacj  podmiotów, wobec 
których zmienione regulacje b d  dzia a y z moc  wsteczn . 

15 Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1986 r., U 1/86, OTK 1986, cz. II.
16 A. Gomu owicz, Zasady podatkowe..., op. cit., s. 30. 
17 Orzeczenie TK z dnia 29 stycznia 1992 r., K 15/91, OTK 1992, cz. I.

–

–
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Z powy szym koresponduj  zapisy „Zasad techniki prawodawczej”. W § 51 za-
warto bowiem regulacje, które doprecyzowuj , w jaki sposób nadawa  ustawie lub 
jej cz ci moc wsteczn . Obok wskazania samego technicznego zapisu, który powi-
nien by  w tym zakresie wykorzystywany, podkre lono, i  „Przepisy ustawy inne 
ni  te, którym przepisy ko cowe nada y wsteczn  moc obowi zuj c , a posiadaj -
ce moc wsteczn  wynikaj c  z ich tre ci i odnosz ce si  do zdarze  lub stanów rze-
czy, które powsta y przed dniem wej cia w ycie ustawy, redaguje si  w sposób jed-
noznacznie wskazuj cy te zdarzenia lub stany rzeczy”. W zwi zku z tym stwierdzi  
nale y, i  nadanie przepisom mocy wstecznej chocia  jest teoretycznie dopuszczal-
ne, nie jest rzecz  prost  z technicznego punktu widzenia. Jasno nale y okre li , 
w stosunku do jakich zdarze  nakazuje si  stosowa  dane przepisy.18

Zakaz retroaktywno ci prawa mo na tak e rozumie  szerzej – nie tylko jako za-
kaz stanowienia norm prawnych, które nakazywa yby stosowa  nowo ustanowione 
prawo do zdarze  z okresu sprzed ich wej cia w ycie i z którymi prawo nie wi za o 
dot d skutków prawnych (zasada lex retro non agit we w a ciwym znaczeniu), lecz 
tak e jako zakaz stanowienia intertemporalnych regu , które okre la yby tre  sto-
sunków prawnych powsta ych pod rz dami dawnych norm, a trwaj cych w okresie 
wej cia w ycie nowo ustanowionych, je eli regu y te wywo ywa yby ujemne praw-
ne (a w konsekwencji spo eczne) nast pstwa dla bezpiecze stwa prawnego i posza-
nowania praw nabytych.19

Zauwa y  nale y, i  Trybuna  Konstytucyjny podkre la  w swoim orzeczni-
ctwie, e zakaz dzia ania prawa wstecz obowi zuje we wszystkich dziedzinach pra-
wa, ale odnosi si  przede wszystkim do stanowienia przepisów karnych.20 Znalaz o 
to bezpo redni wyraz w art. 42 ust. 1 Konstytucji. Podobnego bezpo redniego za-
pisu nie ma, je eli chodzi o prawo daninowe, chocia  jego potrzeba nie mo e bu-
dzi  w tpliwo ci.21 W tym kontek cie wskaza  jednak nale y, i  nadawanie mocy 
wstecznej przepisom podatkowym mia o w praktyce miejsce. Tego rodzaju sytuacja 
zwi zana by a np. ustaw  z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych 
ogrodach dzia kowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i op a-
tach lokalnych22, która wesz a w ycie z dniem og oszenia i wprowadzi a z moc  
wsteczn  od dnia 1 stycznia 2003 r. zwolnienia w podatku rolnym oraz podatku od 
nieruchomo ci dla Polskiego Zwi zku Dzia kowców. Szczególnym wydarzeniem 

18 Przyk adowe rozwi zania w tym zakresie wskazano (w:) J. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. 
Komentarz do rozporz dzenia, Warszawa 2003, s. 245.

19 Orzeczenie TK z dnia 30 listopada 1988 r., K 1/88, OTK 1988, cz. I.
20 Orzeczenie TK z dnia 12 stycznia 1995 r., W 12/94, OTK 1995, cz. I.
21 Waga tego zagadnienia zosta a dostrze ona w ustawach zasadniczych innych pa stw europejskich, np. w Kon-

stytucji Federacji Rosyjskiej, w której w art. 57 znalaz  si  zapis, zgodnie z którym ustawy wprowadzaj ce nowe 
podatki lub pogarszaj ce sytuacj  podatników nie dzia aj  wstecz. Podobnie w art. 78 ust. 2 Konstytucji Gre-
cji wskazuje si , i  „ aden podatek ani adne inne obci enie Þ nansowe nie mog  zosta  wprowadzone przez 

ustaw  z moc  wsteczn , si gaj c  poza rok Þ nansowy poprzedzaj cy rok wprowadzenia podatku”. 
22 Dz.U. Nr 110, poz. 1039. 
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by o tak e wej cie z moc  wsteczn  od pocz tku 1992 roku ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. By y to jednak wyj tki potwier-
dzaj ce regu , i  przepisy podatkowe nie obowi zuj c  z moc  wsteczn .

4. Zakaz wprowadzania zmian w prawie podatkowym 
w czasie trwania roku podatkowego

Elementem zasady zaufania, akcentowanym w sposób szczególny na gruncie 
prawa podatkowego, jest zakaz zmiany przepisów z tej ga zi prawa w trakcie trwa-
nia roku podatkowego. Regu a ta nie dotyczy jednak wszystkich podatków, a je-
dynie tych o tzw. otwartym stanie faktycznym, czyli takich, których ustalenie jest 
mo liwe dopiero po zako czeniu pewnego okresu rozliczeniowego (np. roku podat-
kowego) – chodzi tu przede wszystkim o podatki dochodowe.23 Po drugie, wskazany 
zakaz bez w tpienia dotyczy jedynie tych regulacji prawnych, które pogarszaj  sy-
tuacj  podatnika, nie wyklucza natomiast zmiany w trakcie roku podatkowego czy 
innego okresu rozliczeniowego, „regu  gry” w ten sposób, i  sytuacja podatnika by-
aby uprzywilejowana w porównaniu do tej przed zmianami. Przyj  te  nale y, i  

zmiana w trakcie roku jest dopuszczalna, gdy jej celem jest eliminacja ewidentnych 
b dów ustawodawcy. W ka dym razie odst pstwa od zakazu zmian przepisów po-
datkowych w trakcie roku podatkowego nale y traktowa  jako wyj tek, który nie 
powinien by  nadu ywany. 

Przedmiotowa zasada znajduje swoje ród o w wyprowadzonej z art. 2 Kon-
stytucji zasadzie ochrony „interesów w toku”, która zapewnia ochron  jednostki 
w sytuacjach, w których rozpocz a ona okre lone przedsi wzi cia na gruncie do-
tychczasowych przepisów. Nakaz ochrony interesów w toku nie ma charakteru bez-
wzgl dnego. Ma jednak szczególne, kategoryczne znaczenie w prawie podatkowym. 
Konstruuj c kszta t systemu podatkowego obowi zuj cego docelowo w danym roku 
podatkowym, ustawodawca wyznacza pewne granice czasowe, w których jednost-
ka b dzie mog a realizowa  okre lone przedsi wzi cia wed ug z góry ustalonych re-
gu , w zaufaniu, e nie zostan  one zmienione. Powinien wi c dawa  gwarancj , e 
dane przedsi wzi cie, cz sto roz o one w czasie, zostanie doko czone na zasadach 
nie gorszych ni  w dacie jego rozpocz cia. 

23 W niektórych pa stwach europejskich podatkom nadaje si  charakter roczny, co w zasadzie uniemo liwia ich 
zmiany w trakcie roku podatkowego. Skrajnym przypadkiem jest Belgia, gdzie zgodnie z art. 171 Konstytucji Bel-
gii, podatki uchwala si  corocznie, a przepisy, na podstawie których s  realizowane, równie  maj  roczny okres 
obowi zywania. Oznacza to, e do pobierania ich w kolejnym roku konieczne jest podj cie inicjatywy prawodaw-
czej. W tym kontek cie widoczne jest powi zanie podatków z bud etem, a ci lej – procedury zwi zanej z po-
dejmowaniem ustawy bud etowej i ustawy podatkowej. 
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Znaczenie analizowanej zasady, jako fundamentalnej dla prawa podatkowego, 
podkre li  Trybuna  Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 27 lutego 2002 r.24 Wyra-
zi  w nim stanowisko, zgodnie z którym na gruncie Konstytucji z dnia 2 kwietnia 
1997 r. aktualny pozostaje pogl d wyra ony we wcze niejszym orzecznictwie w na-
wi zaniu do zasady demokratycznego pa stwa prawnego, e w zasadzie nie jest do-
puszczalne dokonywanie zmian samych obci e  podatkowych w ci gu roku podat-
kowego. 

Orzeczenie to, pos uguj c si  sformu owaniem „w zasadzie nie jest dopuszczal-

ne”, pozostawia jednak furtk , która umo liwia w wyj tkowych sytuacjach zmiany 
konstrukcji podatkowych w trakcie roku podatkowego. Jak ju  jednak na wst pie 
stwierdzono, b d  to sytuacji niezmiernie rzadkie. 

5. Ochrona praw s usznie nabytych

Ochrona praw s usznie nabytych jest jedn  z podstawowych warto ci pa stwa 
prawnego i powinna obowi zywa  równie  w prawodawstwie podatkowym. W tym 
przypadku bezpiecze stwo prawne podatnika polega na pewno ci, e prawa pod-
miotowe, uzyskane zgodnie z przepisami ustawy podatkowej i zasadami s uszno ci, 
nie zostan  w sposób niespodziewany i bez uzasadnionej racji przez ustawodawc  
podatkowego zniesione b d  ograniczone. Zasada ochrony praw nabytych zakazu-
je zatem arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przys uguj -
cych jednostce.

Zasada ochrony praw nabytych mo e by  rozpatrywana w dwóch p aszczy-
znach: aksjologicznej i normatywnej, czemu da  wyraz w swoim orzecznictwie Try-
buna  Konstytucyjny.

W sensie aksjologicznym omawiana zasada stanowi podstaw  bezpiecze -
stwa prawnego obywateli oraz wiarygodno ci pa stwa i jego organów w stosun-
kach z obywatelami, których zaufanie jest warunkiem skuteczno ci i wykonywa-
nia w adzy pa stwowej. Ochrona praw nabytych jest zadaniem pa stwa, a zarazem 
podstaw  adu prawnego w pa stwie prawa. Jej respektowanie ma ponadto zasad-
nicze znaczenie dla stanu wiadomo ci prawnej obywateli, którzy w sytuacji ode-
brania przyznanych im uprawnie  trac  szacunek dla samej idei prawa, nie znajdu-
j c w ustawach niezawodnego ród a swoich praw.25

W znaczeniu normatywnym zasada ochrony praw nabytych stanowi ród o 
wzgl dnej trwa o ci uzyskanych uprawnie , polegaj cej na tym, e ochronie przed 

24 K 47/01, OTK 2002, nr 1.
25 M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego pa stwa prawnego, (w:) W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe 

polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 84. 
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likwidacj  i uszczupleniem podlegaj  prawa uzyskane s usznie i pod warunkiem, e 
nie utraci y mocy ich ratio legis w nowym uk adzie stosunków spo ecznych.26

Zasada ochrony praw nabytych nie ma charakteru bezwzgl dnego, czyli abso-
lutnego (relatywizm zasady ochrony praw nabytych). Nie obejmuje ona praw na-
bytych nies usznie (niesprawiedliwie), które naruszaj  zasad  sprawiedliwo ci. 
W szczególno ci w orzeczeniu z dnia 22 sierpnia 1990 r.27 Trybuna  Konstytucyjny 
wyrazi  pogl d, zgodnie z którym regulacja znosz ca dotychczasowe uprzywilejo-
wanie, „nie maj ce rzeczowego i sprawiedliwego w odczuciu spo ecznym uzasad-

nienia”, stanowi wprawdzie ingerencj  w prawa nabyte, ale istot  tej ingerencji jest 
przywrócenie sytuacji wymaganej przez zasad  sprawiedliwo ci spo ecznej. Zauwa-
y  jednak nale y, i  zasada sprawiedliwo ci spo ecznej jest trudna do zobiektyzo-

wania i bywa ró nie pojmowana w ró nych rodowiskach spo ecznych, co uzasad-
nia ostro ne jej stosowanie jako usprawiedliwienia naruszenia zasady ochrony praw 
nabytych. 

Dopuszczalne jest tak e wycofanie si  przez pa stwo z wadliwych unormowa , 
które nie narusza y zasady sprawiedliwo ci. Dzia anie takie musi by  jednak uj te 
w okre lone ramy, których przekroczy  nie mo na. Nie wyklucza si  zatem zmia-
ny, niekorzystnej dla pewnej grupy obywateli, istniej cej regulacji prawnej, je e-
li spe nione s  okre lone przes anki. Ograniczenie, a nawet pozbawienie obywate-
la prawa podmiotowego jest mo liwe, je eli wymaga tego wa ny interes spo eczny, 
lecz tylko w niezb dnym zakresie i pod warunkiem pe nego wyrównania (ekwiwa-
lentno ) praw (korzy ci) utraconych. Dopuszczalno  wycofania si  przez usta-
wodawc  z b dnych unormowa  zosta a wyra nie uznana przez Trybuna , który 
stwierdzi , e ustawodawca mo e negatywnie oceni  wcze niejsze rozwi zania le-
gislacyjne. Mo e wi c tak e wyci gn  wnioski, zw aszcza w odniesieniu do prze-
pisów obci onych ra cymi wadami. Jednak tego rodzaju operacja powinna by  
przeprowadzona w sposób maksymalnie chroni cy bezpiecze stwo prawne zainte-
resowanych osób i nie powinna ich zaskakiwa .28

Obywatel powinien liczy  si  ze zmian  prawa wynikaj c  ze zmiany stosun-
ków spo ecznych i gospodarczych. Ryzyko zwi zane z wszelk  dzia alno ci  go-
spodarcz  obejmuje równie  ryzyko niekorzystnych zmian systemu prawnego, przy 
czym kluczowe w tym kontek cie jest ustalenie horyzontu czasowego dzia a  podej-
mowanych przez jednostk  w danej sferze ycia. Im d u sza perspektywa czasowa 
podejmowanych dzia a , tym silniejsza powinna by  ochrona zaufania do pa stwa 

26 Ibidem 
27 K 7/90, OTK 1990, nr 1.
28 M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego..., op. cit., s. 87.
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i do stanowionego prawa, na co niejednokrotnie zwraca  uwag  w swoich orzecze-
niach Trybuna  Konstytucyjny.29 

Na gruncie prawa podatkowego zasada ochrony praw nabytych najcz ciej do-
tyka regulacji wprowadzaj cych przywileje podatkowe (ulgi i zwolnienia). W wyro-
ku z dnia 27 lutego 2002 r.30 Trybuna  Konstytucyjny wskaza , w kontek cie utrzy-
mania lub cofni cia zwolnie  podatkowych, na domniemanie wzgl dnej swobody 
regulacyjnej ustawodawcy w zakresie udzielanych zwolnie . Podkre lono, e podat-
nikom podatku dochodowego od osób Þ zycznych nie mo e by  przypisane bezter-
minowo „prawo do zwolnie  podatkowych” okre lonego typu, wyprowadzane wy-

cznie z faktu posiadania tego typu ustawowych zwolnie  w poprzednim okresie 
czy te  w znacznej cz ci konkretnego roku podatkowego. Nie jest wi c w tej sytu-
acji mo liwe obj cie okre lonych zwolnie  podatkowych zasi giem bezwarunkowo 
i niezmiennie chronionych konstytucyjnie „praw niewadliwie nabytych”, znajduj -
cych „trwa ” ochron  w obliczu potencjalnych i motywowanych mi dzy innymi 
ochron  równowagi bud etowej zmian ustawodawstwa podatkowego. Dla przyj cia 
konstytucyjnego wymogu takiej ochrony nie wystarcza te  postulat sprawiedliwo ci 
spo ecznej, odniesiony do ochrony grupowego interesu podatników.

6. Wnioski

Poczynione rozwa ania pozwalaj  stwierdzi , e zagadnienie okresu obowi zy-
wania ustawy podatkowej nie ma wymiaru czysto technicznego, sprowadzaj cego 
si  do zastosowania odpowiedniej techniki prawodawczej. Wr cz przeciwnie, okre-
laj c moment wej cia w ycie oraz uchylenia ustawy podatkowej, nale y wyj  od 

podstawowych zasad prawa podatkowego, które odnosz  si  do kwestii stanowienia 
przepisów prawnych z tej ga zi prawa. 

Fundament, na którym powinien opiera  si  proces ustawodawczy, sk ada si  
z zasady zaufania i pewno ci prawa. To one wyznaczaj  granice dzia alno ci legis-
latora, który tworz c projekt ustawy podatkowej, musi zwróci  uwag  na jego zgod-
no  zw aszcza z normami konstytucyjnymi. W tym kontek cie kluczowe znaczenie 
maj  prawid owe og oszenie ustawy oraz okre lenie momentu jej wej cia w ycie 
z zachowaniem odpowiedniego okresu vacatio legis. „Odpowiedniego”, co ozna-
cza, e w przypadku podatków rocznych b dzie to przynajmniej 1 miesi c, a w od-
niesieniu do pozosta ych podatków standardowy okres 14 dni. Zauwa y  przy tym 
nale y, i  chocia  teoretycznie nawet termin podstawowy mo e ulec zmianie, czy 
nawet przepisom mo na nada  wsteczn  moc obowi zuj c , to tego rodzaju przy-

29 Por. wyroki z dnia: 28 kwietnia 1998 r., K 3/99, M.P. z 1999 r. Nr 16, poz. 227 i 13 marca 2000 r., K 1/99, OTK 
2000, nr 2.

30 Sygn. akt K 47/01, OTK 2002, nr 1.
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padki w prawie podatkowym nale y uzna  za wyj tkowe. Generaln  przes ank  sto-
sowania tego rodzaju zabiegów legislacyjnych jest zakaz dzia ania na szkod  podat-
nika. Oznacza to w praktyce, e skrócenie podstawowego okresu vacatio legis, czy 
ewentualne nadanie przepisom ustawy podatkowej wstecznej mocy obowi zywa-
nia, mo liwe jest przy wprowadzaniu preferencji podatkowych, przede wszystkim 
w postaci ulg i zwolnie .

W przypadku ustaw podatkowych mo na stwierdzi , e powinny cechowa  si  
one wzgl dn  stabilno ci , rozumian  jako zakaz ingerowania w ich tre  w podat-
kowym okresie rozliczeniowym. W zwi zku z tym mo na mówi  o generalnym za-
kazie zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego, który odnosi  na-
le y do podatków o tzw. otwartym stanie faktycznym, czyli takich, których ustalenie 
jest mo liwe dopiero po zako czeniu pewnego okresu rozliczeniowego (roku podat-
kowego). W przypadku modyÞ kowania aktów reguluj cych te podatki zmiany po-
winny wchodzi  w ycie najwcze niej z pocz tkiem kolejnego roku, przy czym i od 
tej zasady s  wyj tki. Dotycz  one po pierwsze, wprowadzania regulacji prawnych, 
które nie pogarszaj  sytuacji podatnika, po drugie – takich, które maj  eliminowa  
ra ce b dy ustawodawcy. 

Stabilno  prawa podatkowego to równie  ochrona praw nabytych. Zasada ta 
ogranicza ustawodawc  we wprowadzaniu nowych regulacji, które znosi yby przy-
wileje podatkowe, lecz ograniczenie to nie ma charakteru bezwzgl dnego. W szcze-
gólno ci ingerencja ustawodawcy w nabyte uprawnienia podatkowe mo e wynika  
z ich oceny jako niezasadnych i naruszaj cych zasad  sprawiedliwo ci spo ecznej. 
Wskazana norma dope nia katalog zasad, które kszta tuj  czas obowi zywania usta-
wy podatkowej. 

 

 



THE ISSUE OF COMING INTO FORCE 
AND BINDING FORCE OF A TAX ACT

SUMMARY

A basic requirement of binding force of legal act is it’s coming into force. There 

are two principle groups of problems connected with this issue. The Þ rst one refers 

to matter of basic, constitutional and structural character connected with prime prin-

ciples of law constituting. In the context of tax law, the following rules apply: prohi-

bition of introducing changes applying to the running year, protection of laws rightly 

acquired and the rule of prohibition of retroactive tax laws. Second group of prob-

lems is of technical and legislative character connected with the construction of le-

gal regulations, which deÞ ne the moment of entry into force and period of a bind-

ing force of the law.

The aim of the present elaboration is to present the above mentioned subject 

matter with respect to speciÞ city of the tax law.

It seems that the law concerning tax issues differs from other normative acts of 

general nature in other branches of law. The differences can be observed in the phase 

of the tax law passing, as well as in the phase of its application, and as such, they 

justify the undertaken analysis.
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CHARAKTER PRAWNY TERMINÓW 
W KODEKSIE SPÓ EK HANDLOWYCH 

1. Wprowadzenie

Kodeks spó ek handlowych pos uguje si  wieloma terminami, rozumianymi 
zgodnie z przepisami prawa cywilnego zarówno jako okres czasu, jak i pewna chwi-
la2. W zwi zku z ró norodno ci  wyst puj cych terminów mo na dokona  ich kla-
syÞ kacji, w oparciu o zró nicowane kryteria. Korzystaj c z podzia u uwzgl dniaj -
cego jako zasadnicze kryterium ród o regulacji, terminy ksh mo na podzieli  na: 
ustawowe (np.: art. 6 § 1, art. 57 § 2, art. 198 § 4), s dowe (np.: art. 165, art. 172, 
art. 327) oraz umowne (np.: art. 62 § 2 in Þ ne, art. 330 § 1, art. 337 § 4). Ponadto, 
przy zastosowaniu kryterium podmiotowego mo na wyró ni  terminy odnosz ce 
si  do spó ki: jawnej (np.: art. 57 § 2), partnerskiej (np.: art. 98 § 2), komandytowej 
(na podstawie art. 103 te odnosz ce si  do spó ki jawnej), komandytowo–akcyjnej 
(np.: art. 137 § 4), z ograniczon  odpowiedzialno ci  (np.: art. 169, art. 193 § 3), 
akcyjnej (np.: art. 325, art. 358 § 3, art. 402 § 1) czy te  reguluj cych zagadnienia 
zwi zane z przekszta ceniami spó ek (np.: art. 500 § 2, art. 504 § 1, art. 51618 § 3). 
Bior c za  pod uwag  sposób regulacji wyra ony w przepisach ustawy, mog  by  
one terminami bezpo rednio w niej okre lonymi (np.: art. 6 § 1, art. 17 § 2) lub ter-
minami znajduj cymi si  w innych aktach prawnych, do których ustawa odsy a (np. 
art. 299). Powy sze klasyÞ kacje s  jedynie przyk adami mo liwych podzia ów ter-
minów wyst puj cych w ustawie. 

Terminy, o których mowa w ksh. mo na tak e przypisa  do jednej z dwóch ka-
tegorii terminów przedawnienia lub zawitych (prekluzyjnych). Celem niniejszego 
opracowania jest przede wszystkim ogólne okre lenie charakteru prawnego wspo-

1 M.J. Skrodzka opracowanie pierwszej cz ci artyku u (punkty 1–3), K. Skrodzki drugiej cz ci (punkty 4–5). 
2 Z. Radwa ski, Tre  czynno ci prawnej, (w:) System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – cz  ogólna, T. 2, 

red. Z. Radwa ski, Wyd. 2, Warszawa 2008, s. 277. 
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mnianych terminów przedawnienia oraz zawitych, jak równie  dokonanie ich roz-
ró nienia na konkretnych przyk adach.

2. Terminy przedawnienia roszcze  a terminy zawite 

Doktryna nie jest zgodna co do jednoznacznego okre lenia poszczególnych cech 
charakterystycznych, zmierzaj cych do rozró nienia terminów przedawnienia i za-
witych3. Coraz cz ciej wskazywana jest p ynno  granicy oddzielaj cej od siebie 
przedmiotowe terminy4. Niemniej jednak, w oparciu o pi  zasadniczych kryteriów, 
tj.: przedmiot terminu; skutek jego up ywu; wyst pienie skutku up ywu terminu; 
ocen  nadu ycia prawa podmiotowego przez osob , przeciwko której przys uguje 
roszczenie; oraz zawieszenie czy przerwanie biegu terminu, mo na dokona  rozró -
nienia terminów przedawnienia roszcze  od terminów prekluzyjnych.

Pierwszym kryterium pozwalaj cym na przyporz dkowanie terminu uj tego 
w ksh. do okre lonej kategorii jest przedmiot podlegaj cy przedawnieniu b d  pre-
kluzji. Terminem przedawnienia s  bowiem obj te, co do zasady, roszczenia ma-
j tkowe, za  terminem zawitym uprawnienia kszta tuj ce, których wykonanie na-
le y do zainteresowanego podmiotu (zawity termin pozas dowy) i uprawnienia do 
dochodzenia ukszta towania lub ustalenia stosunków prawnych przez s d (zawity 
termin s dowy)5. Zastosowanie kolejnej przes anki – skutku up ywu terminu, po-
woduje, e w przypadku terminu przedawnienia zobowi zanie cywilne ulega prze-
kszta ceniu w zobowi zanie niezupe ne. Zobowi zanie zatem istnieje nadal, ale 
nie jest mo liwa jego przymusowa egzekucja, ze wzgl du na fakt, e d u nik wraz 
z up ywem terminu zwolniony jest z odpowiedzialno ci wynikaj cej z istniej cego 
obowi zku6. W przypadku prekluzji pozas dowej up yw terminu skutkuje wyga -
ni ciem praw, w odniesieniu do prekluzji s dowej za  wyga ni ciem uprawnienia, 
które by o terminem tym ograniczone, a co si  z tym wi e niemo no ci  realizacji 
uprawnienia na drodze s dowej7. 

Trzecia cecha, która wp ywa na charakter prawny terminu, odnosi si  do okre-
lenia podmiotu decyduj cego o wyst pieniu skutku up ywu terminu. W przypadku 

przedawnienia ustawodawca pozostawia decyzj  stronie zobowi zanej do uczynie-
nia zado  roszczeniu w chwili up ywu terminu8. Po wyra nym (wyra onym przed 

3 B. Kordasiewicz, Problematyka dawno ci, (w:) System…, op. cit., s. 565 i nast.

4 M. Pyziak–Szafnicka, Komentarz do art. 117 kodeksu cywilnego, (w:) Kodeks cywilny. Cz  ogólna. Komentarz, 

B. Giesen, W.J. Katner, P. Ksi ak, B. Lewaszkiewicz–Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz–Broda, T. Pa-

jor, U. Promi ska, M. Pyziak–Szafnicka, W. Robaczy ski, M. Serwach, Z. widerski, M. Wojewoda, Warszawa 

2009.

5 Ibidem

6 B. Kordasiewicz, Problematyka dawno ci, (w:) System…, op. cit., s. 565 i nast.

7 Ibidem

8 M. Pyziak–Szafnicka, Komentarz do art. 117 kodeksu cywilnego, (w:) Kodeks…, op. cit.
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s dem) zarzucie przedawnienia sformu owanym przez uprawnionego, s d bada, bio-
r c pod uwag  wszystkie przes anki faktyczne i prawne, czy przedawnienie rzeczy-
wi cie nast pi o. Dopiero po dokonaniu przedmiotowej oceny i uznaniu zaistnie-
nia przes anek przedawnienia s d oddala powództwo. W odniesieniu do prekluzji 
ustawodawca nie przyznaje stronom uprawnienia do podniesienia zarzutu preklu-
zji. Powstaje ona niezale nie od woli stron, ex lege, a s d uwzgl dnia up yw czasu 
w przypadku terminu zawitego z urz du, bez wzgl du na wiadomo  stron w tym 
zakresie9. W zwi zku z tym s d oddala powództwo o ukszta towanie albo ustalenie 
stosunku prawnego z urz du, a w sytuacji sporu co do nast pstw okre lonych za-
chowa  strony za podstaw  swego orzeczenia przyjmuje bezskuteczno  tych czyn-
no ci, jako dokonanych przez nieuprawnionego10. 

Przypisanie kryterium nadu ycia prawa podmiotowego przez osob , przeciwko 
której przys uguje roszczenie, tylko jednej z dwóch kategorii terminów nie jest jed-
noznaczne. Ogólne uj cie tej problematyki pozwala na sformu owanie twierdzenia, 
e mo liwo  oceny roszczenia na podstawie przepisu art. 5 kc. jest mo liwa, co do 

zasady, wy cznie w przypadku terminów przedawnienia, wynika bowiem zarówno 
z konstrukcji nadu ycia prawa podmiotowego, jak i mechanizmu dzia ania preklu-
zji11. Podobnie rzecz ma si  z mo liwo ci  zastosowania instytucji zawieszenia czy 
przerwania biegu terminu, które – co do zasady – odnosz  si  wy cznie do termi-
nów przedawnienia. 

Na podstawie przyj tego rozró nienia terminami przedawnienia wyst puj -
cymi w ksh., s  te zwi zane m.in. z: wyrównawcz  odpowiedzialno ci  wspólnika 
spó ki kapita owej za wadliwy wk ad niepieni ny (art. 14 § 2), odpowiedzialno -
ci  wspólnika spó ki z o.o. za przeszacowanie wk adu niepieni nego wniesionego 
do spó ki (art. 175 § 1) czy odpowiedzialno ci zarz du za zobowi zania spó ki z o.o. 
w przypadku, gdy egzekucja z jej maj tku oka e si  bezskuteczna (art. 299 § 1). 

Za terminy zawite za  uznaje si  m.in. termin: 

na wniesienie powództwa o stwierdzenie niewa no ci uchwa y zgromadze-
nia wspólników spó ki z o.o. lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy pub-
licznej spó ki akcyjnej (art. 252 § 3, art. 425 § 3), 

powództwa o uchylenie uchwa y zgromadzenia wspólników spó ki z o.o. 
lub walnego zgromadzenia spó ki akcyjnej (art. 251, art. 424 § 1). 

wezwania wspólników spó ki przekszta canej do z o enia o wiadcze  
o uczestnictwie w spó ce przekszta conej (art. 564 § 1),

9 Ibidem

10 Ibidem

11 Ibidem

–

–

–
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czy odpowiedzialno ci wspólników spó ki osobowej przekszta conej w spó -
k  kapita ow  (art. 574). 

3. Termin przedawnienia roszcze  

Terminy przedawnienia roszcze , podobnie jak zawite, nie zawsze wyra one 
s  bezpo rednio w ustawie. Zdarza si , e ustawodawca formu uje jedynie roszcze-
nie, precyzuje jego charakter i na tej podstawie odsy a do stosowania odpowiednich 
przepisów o terminach, pozostawiaj c do uznania judykatury b d  doktryny ewen-
tualne w tpliwo ci pojawiaj ce si  na tle tak sformu owanego zapisu. Przyk adem 
terminu przedawnienia niewskazanego wprost jest przepis art. 299 ksh., który od-
nosi si  do problematyki odpowiedzialno ci cz onków zarz du spó ki z o.o. w sytu-
acji, gdy egzekucja przeciwko spó ce oka e si  bezskuteczna. Pomimo e literalne 
brzmienie przepisu nie wskazuje konkretnego terminu, ustanawia roszczenie wie-
rzyciela spó ki przeciwko cz onkom zarz du oraz sposób zwolnienia si  cz onków 
zarz du od zwolnienia si  z roszczenia. W judykaturze i pi miennictwie dominu-
j  dwa odmienne stanowiska12 w kwestii okre lenia charakteru odpowiedzialno ci 
cz onków zarz du spó ki z o.o. w trybie art. 299. Najnowsze orzecznictwo i cz  
doktryny przyjmuje, e ma owa odpowiedzialno  charakter odszkodowawczy, wi -
e si  bowiem z dopuszczeniem do obni enia potencja u maj tkowego spó ki, po-

woduj cego niemo no  wyegzekwowania jej zobowi za 13. Pogl d ten podzielaj  
autorzy artyku u. Tak okre lone roszczenie powoduje pytanie o termin jego prze-
dawnienia. Ze wzgl du na charakter odszkodowawczy i wyst pienie szkody pod-
lega ono przedawnieniu nie na zasadach ogólnych (art. 118 kc.), lecz na podstawie 
przepisów o naprawieniu szkody wyrz dzonej czynem niedozwolonym (art. 442 § 
1 kc.)14. Jako podstaw  terminu przedawnienia dla pozwanych cz onków zarz du 
wskazuje si  równie  termin zawarty w przepisie art. 125 § 1 kc.15 Kolejn  kwe-
sti  niedaj c  si  jednoznacznie zinterpretowa , a zwi zan  z przedmiotowym trzy-
letnim terminem przedawnienia, jest okre lenie rozpocz cia jego biegu. S d Naj-

12 Pogl dy opowiadaj ce si  za charakterem gwarancyjnym odpowiedzialno ci cz onków zarz du ponoszonej 
w trybie art. 299 ksh., zob. m.in.: A. Szajkowski, (w:) Kodeks handlowy. Komentarz, S. So tysi ski, A. Szajkow-
ski, J. Szwaja, T. I, Warszawa 1997, s. 1190–1191; wyrok S du Najwy szego z dnia 6 czerwca 1997 r., III CKN 
65/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 18; wyrok S du Najwy szego z dnia 17 lipca 1997 r., III CKN 126/97, OSP 1998, 
z. 3, poz. 62; wyrok S du Najwy szego z dnia 11 pa dziernika 2000 r., III CKN 252/00, Lex nr 51887. Pogl dy 
opowiadaj ce si  za charakterem odszkodowawczym odpowiedzialno ci cz onków zarz du ponoszonej na pod-
stawie art. 299 ksh., zob. m.in.: P. Jamorski, Odpowiedzialno  cz onków zarz du spó ki z o.o. na podstawie 
art. 299 ksh., „Monitor Prawniczy” 2002, nr 14, s.; wyrok S du Najwy szego z dnia 2 pa dziernika 2007 r., II CSK 

301/07, Lex nr 332957; uchwa a S du Najwy szego z dnia 7 listopada 2008 r., III CZP 72/08, OSNC 2009, nr 2, 

poz. 20. 

13 A. Michór, Przedawnienie roszcze  przeciwko cz onkom zarz du spó ki z o.o. dochodzonych na podstawie 

art. 299 KSH, „Rejent” 2008, nr 4, s. 55 i nast.

14 Postanowienie S du Najwy szego z dnia 8 grudnia 2008 r., III CZP 112/08, Lex nr 490503.

15 Tak: A. Michór, Przedawnienie…, op. cit., s. 55 i nast. 

–
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wy szy, próbuj c rozstrzygn  ten problem, przyjmuje ró ne koncepcje. Stwierdza 
m.in., e termin ten powinien by  liczony od dnia: 

dowiedzenia si  przez powoda o wydaniu postanowienia o umorzeniu po-
st powania upad o ciowego, o ile z tre ci tego postanowienia wynika oczy-
wisty brak maj tku spó ki na zaspokojenie kosztów post powania upad o -
ciowego. Z tym bowiem dniem powód dowiedzia  si  o szkodzie i o osobie 
obowi zanej do jej naprawienia16; 

uzyskania przez wierzyciela wiadomo ci, e wyegzekwowanie d ugu od 
spó ki jest niemo liwe17. 

Mimo takiego okre lenia rozpocz cia biegu trzyletniego terminu maj cego za-
stosowanie w przypadku roszcze  w trybie art. 299, kwestia ta nadal pozostaje nie-
rozstrzygni ta.

Podobny problem z okre leniem charakteru terminu oraz pocz tku jego biegu 
wyst puje na tle regulacji przepisów art. 14 § 2 oraz art. 175 § 1. Przepis art. 14 § 2 
odnosi si  do wyrównawczej odpowiedzialno ci wspólnika spó ki kapita owej za 
wadliwy wk ad niepieni ny, za  przepis art. 175 § 1 reguluje kwesti  odpowiedzial-
no ci wspólnika spó ki z o.o. za tzw. przeszacowanie wk adu niepieni nego wnie-
sionego do spó ki. Pomimo zbli onego uj cia, przepis odnosz cy si  do wadliwego 
okre lenia warto ci wk adu ma szerszy zakres podmiotowy (odnosi si  bowiem za-
równo do wspólnika, który wniós  przeszacowany wk ad do spó ki, jak i do cz onka 
zarz du, który mu na to pozwoli ), lecz w szy zakres przedmiotowy, sprowadza-
j cy si  wy cznie do wiadczenia pieni nego18. Zarówno przepis art. 14 § 2 oraz 
art. 175 § 1, reguluj c uprawnienia spó ki w stosunku do wspólnika, nie wskazuj  
terminów do ich dochodzenia i nie okre laj  tym samym, czy s  to terminy przedaw-
nienia czy zawite. Aby rozstrzygn  t  kwesti , nale y okre li  charakter wskaza-
nych roszcze . Jak s usznie wskazuje A. Szuma ski, uprawnienia te maj  charakter 
roszczenia, w zwi zku z tym stosuje si  do nich terminy przedawnienia. Zarówno 
odpowiedzialno  wspólnika za wadliwy wk ad niepieni ny, jak i przeszacowanie 
wk adu stanowi  autonomiczn  instytucj  prawa spó ek, zbli on  do odpowiedzial-
no ci za wady Þ zyczne i prawne rzeczy sprzedanej lub oddanej w najem (art. 556–
576 i art. 664 kc.)19. Regulacja zawarta w przepisie art. 2 § 2 ksh. pozwala na od-
powiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialno ci za wady Þ zyczne i prawne 
rzeczy sprzedanej do wadliwych lub wadliwe okre lonych wk adów20. Mo liwo  
odpowiedniego stosowania wspomnianych przepisów budzi jednak w tpliwo  co 

16 Wyrok S du Najwy szego z dnia 2 pa dziernika 2007 r., II CSK 301/07, Lex nr 332957.
17 Wyrok S du Najwy szego z dnia 31 stycznia 2007 r., II CSK 417/06, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 5, s. 229.

18 A. Szuma ski, Komentarz do art. 14, (w:) Kodeks spó ek handlowych. Komentarz do artyku ów 1–150, S. So ty-

si ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, T. 1, Wyd. 2, Warszawa 2006, s. 246.

19 Ibidem

20 Ibidem

–

–
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do wskazania pocz tku biegu terminu przedawnienia. W sytuacji bowiem zastoso-
wania ogólnych terminy przedawnienia roszcze  na podstawie art. 118 kc., bieg ter-
minu liczony b dzie od dnia wniesienia wk adu. W sytuacji odpowiedniego zastoso-
wania art. 576 kc. odnosz cego si  do wady prawnej wk adu, termin ten winien biec 
od momentu, kiedy spó ka dowiedzia a si  o istnieniu wady. 

Inn  kwesti  sporn  jest okre lenie d ugo ci terminu przedawnienia roszcze  na 
podstawie przepisów art. 14 § 2 oraz art. 175 § 1. Pomimo odrzucenia mo liwo ci 
analogicznego zastosowania w tym zakresie przepisów kc. o r kojmi, samo okre le-
nie d ugo ci terminu na postawie art. 118 kc. staje si  sporne. Stanowisko doktryny 
wskazuje na zastosowanie trzyletniego terminu przedawnienia, ze wzgl du na fakt, 
e roszczenie zwi zane jest z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej21. Mimo to, 

z powodu braku bezpo redniej regulacji, uwzgl dnia si  pogl d22, zgodnie z którym 
do spó ek nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej oraz wspólników spó ki, któ-
rych celem jest jedynie lokata kapita u, zastosowanie znajdzie termin dziesi ciolet-
ni wskazany w art. 118 zd. 1 kc. 

Zdaniem autorów niniejszego opracowania, odpowiednie stosowanie terminów 
r kojmi z kc. wy cznie do okre lenia biegu terminu przedawnienia jest nietrafne. 
Okre lenie pocz tku biegu terminu przedawnienia na podstawie przepisów o r -
kojmi, za  d ugo ci terminu na zasadach ogólnych, wprowadzi oby pewien chaos. 
W zwi zku z tym nale y podzieli  pogl d, i  zarówno do okre lenia pocz tku biegu 
terminu przedawnienia roszcze  ukszta towanych na podstawie art. 14 § 2 i art. 175 
§ 1, jak i d ugo ci terminu przedawnienia nale y stosowa  ogólny – trzyletni termin 
przedawnienia roszcze  wynikaj cy z przepisu art. 118 kc. 

4. Termin zawity 

Jednym z terminów uj tych w ksh. i niew tpliwie wzbudzaj cym kontrowersje 
jest termin zawarty w przepisie art. 574. Spory na jego tle wyst puj  mimo zgodne-
go zakwaliÞ kowania go zarówno przez doktryn , jak i judykatur  do kategorii ter-
minów zawitych23. 

Przepis ten odnosi si  do odpowiedzialno ci wspólników spó ki osobowej 
przekszta conej w spó k  kapita ow  i stanowi, e wspólnicy przekszta conej spó -
ki osobowej odpowiadaj  na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spó k  prze-

21 M. Goss, Odpowiedzialno  wyrównawcza z tytu u przeszacowania aportu na gruncie kodeksu spó ek handlo-
wych, „Prawo Spó ek” 2006, nr 11, s. 19–20.

22 Ibidem, s. 20; tak e: uchwa a S du Najwy szego z dnia 29 pa dziernika 2009 r., III CZP 61/09, Biul. SN 2009, 
nr 10, s. 10.

23 Vide.: A. St pie , Charakter prawny terminu z art. 574 kodeksu spó ek handlowych, „Prawo Spó ek” 2006, nr 5, 
s. 28–32; wyrok S du Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2008 r. I ACa 319/08, Lex nr 4999179; wyrok 
S du Najwy szego z dnia 5 lutego 2009 r. I CSK 333/08, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 6, s. 299.
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kszta con  za zobowi zania spó ki powsta e przed dniem przekszta cenia. Okres od-
powiedzialno ci wynosi trzy lata i jest liczony od dnia przekszta cenia. Regulacja 
ma na celu ochron  wierzycieli przekszta canej spó ki osobowej i uniemo liwienie 
wykorzystania natury spó ki kapita owej do naruszenia ich interesów24. W sytua-
cji przekszta cenia spó ki osobowej w kapita ow  dochodzi bowiem do zmiany cha-
rakteru odpowiedzialno ci wspólników za zobowi zania spó ki, a re im ich odpo-
wiedzialno ci zostaje zaw ony, staj c si  mniej korzystnym dla wierzycieli by ej 
spó ki osobowej. Przepis art. 574 wprowadza kontynuacj  dotychczasowej odpo-
wiedzialno ci wspólników przekszta conej spó ki i tym samym skutecznie zapobie-
ga nadu yciom we wskazanej sytuacji oraz ewentualnemu pokrzywdzeniu wierzy-
cieli by ej spó ki osobowej. 

S usznym jest pogl d wyra ony w orzecznictwie, e trzyletni termin kontynu-
acji odpowiedzialno ci wspólników na dotychczasowych zasadach jest terminem 
o specyÞ cznym charakterze, poniewa  wyznacza okres czasu, po up ywie którego 
wygasa odpowiedzialno  wspólników spó ki osobowej i brak jest mo liwo ci jego 
egzekwowalno ci25. Ponadto trafnie wskazuje si , e przyj te sformu owanie jest 
odmienne od typowych przepisów cywilnoprawnych przewiduj cych zawite termi-
ny do dochodzenia prawa przed organem pa stwowym, jest w nim bowiem mowa 
o trwaniu – d ugo ci wskazanej tu odpowiedzialno ci, nie za  o tym, jak d ugo wie-
rzyciel mo e podejmowa  czynno ci zmierzaj ce do dochodzenia czy ustalenia jego 
roszczenia26. Takie sformu owanie istotnie wp ywa na sytuacj  wierzyciela docho-
dz cego swoich praw na jego podstawie, oznacza bowiem, e samo podj cie czyn-
no ci zmierzaj cych do dochodzenia (ustalenia) roszczenia przed up ywem trzylet-
niego terminu nie gwarantuje mu prawa do jego dochodzenia do czasu zako czenia 
wszcz tej procedury. Przepis art. 574 wyra nie stanowi, e to up yw trzyletniego 
terminu jest granic  osi galno ci roszczenia. Moment wyst pienia z roszczeniem 
w ci gu tego okresu nie ma zatem adnego wp ywu na up yw terminu, nie jest bo-
wiem mo liwe, tak jak w przypadku terminów przedawnienia, powo anie si  na 
przepisy odnosz ce si  do jego biegu, w tym na zawieszenie czy przerwanie jego 
biegu. 

Trzyletni termin uznaje si  za wystarczaj co d ugi okres przej ciowy na zmian  
charakteru prawnego odpowiedzialno ci wspólników spó ki przekszta conej, a tym 
samy na doj cie swoich praw przez wierzycieli spó ki przekszta conej. Mimo to, 
literalne brzmienie przepisu jest niebezpieczne w sytuacji, gdy wspólnicy spó ki 
przekszta conej, chc c unikn  odpowiedzialno ci za dotychczasowe zobowi zania 
spó ki osobowej, skutecznie przeci gaj  post powanie przed s dem, tak aby up y-

24 A. Szuma ski, Komentarz do art. 574, (w:) Kodeks spó ek handlowych. Komentarz do artyku ów 459–633, T. 4, 
S. So tysi ski, A. Szajkowski, A. Szuma ski, J. Szwaja, Wyd. 2, Warszawa 2009, s. 1270.

25 Vide: uzasadnienie wyroku S du Apelacyjnego w Poznaniu…, op. cit.
26 Ibidem
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n  ów trzyletni termin zawity i aby ze wzgl du na jego charakter prawny egzeku-
cja sta a si  niemo liwa do wykonania. Du e prawdopodobie stwo zaistnienia opi-
sanej sytuacji, maj ce na celu ewidentne pokrzywdzenie wierzycieli przekszta conej 
spó ki, prowadzi do postulowania27 liberalizacji bezwzgl dnego charakteru prawne-
go przedmiotowego terminu zawitego, poprzez mo liwo  oceny nadu ycia prawa 
podmiotowego w oparciu o art. 5 kc. lub dopuszczalno  zastosowania przepisów 
o zawieszeniu lub przerwaniu biegu terminu28. 

Zwolennicy zachowania bezwzgl dnego charakteru przedmiotowego terminu 
zawitego wskazuj  przede wszystkim na dwa czynniki. Po pierwsze, na wyj tkowy 
charakter przepisu, a w zwi zku z tym brak mo liwo ci interpretacji rozszerzaj cej 
i odej cie od wyk adni literalnej, poprzez zastosowanie wyk adni celowo ciowej. Po 
drugie za , na wypaczenie intencji ustawodawcy, wyra nie wprowadzaj cego obie 
kategorie terminów, poprzez ewentualne zastosowanie do terminów zawitych re i-
mu reguluj cego bieg przedawnienia 29. 

Autorzy niniejszego artyku u podzielaj  postulat o doprecyzowanie sformu o-
wania zawartego w przepisie art. 574 w ten sposób, e jest to termin na wniesienie 
powództwa30. Taka redakcja powo anego przepisu pozwoli aby na rozwi zanie kwe-
stii dyskusyjnych i przyj cie jednolitego stanowiska w doktrynie i orzecznictwie, 
a jednocze nie zapewni aby wystarczaj c  ochron  wierzycielowi osobowej spó -
ki przekszta canej. 

Równie ciekawym, cho  budz cym mniej kontrowersji, jest termin okre lony 
w art. 564 § 1 ksh. Przepis ten odnosi si  do ogólnych regulacji zwi zanych z we-
zwaniem wspólników do o wiadczenia o uczestnictwie w spó ce przekszta conej 
i stanowi, e spó ka wezwie wspólników do z o enia w terminie miesi ca od dnia 
powzi cia uchwa y o przekszta ceniu spó ki o wiadcze  o uczestnictwie w spó ce 
przekszta conej. Przedmiotowa regulacja wi e si  zatem z trzema zasadniczymi 
kwestiami, a mianowicie: terminem wezwania wspólników do z o enia o wiadcze-
nia, terminem z o enia o wiadczenia o uczestnictwie oraz czasem trwania terminu 
do z o enia o wiadczenia o uczestnictwie w spó ce przekszta conej. 

Odnosz c si  do zagadnienia terminu wezwania wspólników do z o enia 
o wiadczenia o uczestnictwie w spó ce przekszta conej, ksh. nie reguluje tej kwestii 
w trybie przedmiotowego przepisu. Doktryna zajmuje odmienne stanowiska w tej 
kwestii. Zwolennicy jednego z pogl dów31 zak adaj , e ze wzgl du na fakt, i  usta-
wodawca obarcza ryzykiem z o enia o wiadczenia wspólników lub akcjonariuszy 

27 A. St pie , Charakter prawny terminu…, op. cit., s. 31–32.

28 Ibidem 

29 Uzasadnienie wyroku S du Apelacyjnego w Poznaniu…, op. cit.

30 A. St pie , Charakter prawny terminu…, op. cit., s. 32.

31 A. Szuma ski, Komentarz do art. 564, (w:) Kodeks…, s. 1203; A. Witosz, Prawo wspólnika lub akcjonariusza do 

nieuczestniczenia w spó ce zrestrukturyzowanej, „Prawo Spó ek” 2004, nr 6, s. 14.
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spó ki, niewskazanie takiego terminu, mo e stanowi  instrument do pozbywania 
si  przez spó k  pewnych wspólników lub akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym 
oraz z zaledwie miesi cznym terminem na z o enie o wiadczenia o przyst pieniu 
do spó ki przekszta conej, liczonym ponadto od dnia powzi cia uchwa y, a nie od 
dnia zawiadomienia, spó ka powinna wezwa  do z o enia o wiadczenia niezw ocz-
nie po powzi ciu uchwa y o przekszta ceniu32. Bardziej radykalny pogl d, opieraj -
cy si  na literalnym brzmieniu przepisu, uznaje, e aby dosz o do terminowego wy-
konania wszystkich czynno ci zawartych w przepisie, wspólnicy lub akcjonariusze 
spó ki przekszta canej powinni zosta  wezwani do z o enia o wiadczenia o uczest-
nictwie przekszta conej ju  w dniu podejmowania uchwa y przekszta ceniowej33. 
W przeciwnym wypadku termin jednego miesi ca na z o enie o wiadczenia b dzie 
krótszy dla wspólników lub akcjonariuszy, którzy otrzymali takie zawiadomienie 
np. listem poleconym. 

Miesi czny termin, okre lony w przepisie art. 564 – do z o enia o wiadcze-
nia o uczestnictwie w spó ce przekszta conej, jest pozas dowym terminem zawi-
tym, za  skutkiem jego up ywu jest domniemanie ustawodawcy o nieuczestniczeniu 
wspólnika lub akcjonariusza w spó ce przekszta conej34. Bezskuteczny up yw termi-
nu powoduje zatem, e wspólnik lub akcjonariusz traci swoje uprawnienie przyst -
pienia do spó ki przekszta conej, chyba e zaistniej  przes anki stanowi ce podsta-
w  odmowy wpisu do rejestru spó ki przekszta conej35. Bior c pod uwag  pewno  
obrotu prawnego i interesy wierzycieli, przedmiotowy termin zawity wyklucza do-
puszczalno  jego przed u ania mimo istnienia mo liwo ci modyÞ kacji pozas do-
wych terminów zawitych. Jedyn  dopuszczaln  zmian  w tym przypadku jest za-
stosowanie przepisów o zawieszeniu biegu przedawnienia z powodu si y wy szej 
(art. 121 pkt 4 kc.)36. 

Roszczeniem przys uguj cym wspólnikowi lub akcjonariuszowi z tytu u nie-
uczestniczenia w spó ce przekszta conej jest roszczenie o wyp at  ekwiwalentu pie-
ni nego warto ci jego udzia ów lub akcji, które posiada  w spó ce przekszta canej 
na podstawie przepisu art. 565 § 1 ksh. lub w sytuacji, gdy do przekroczenia jedno-
miesi cznego terminu dosz o z winy spó ki odpowiedzialno  jej organów na pod-
stawie przepisu art. 568 § 1 ksh.37 

32 Ibidem 
33 M. Rodzynkiewicz, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz, Wyd. 3, Warszawa 2009, s. 1344.
34 A. Witosz, Komentarz do artyku u 564, (w:) Kodeks spó ek handlowych. Komentarz, J. Fr ckowiak, A. Kidy-

ba, W. Popio ek, W. Pyzio , A. Witosz, Warszawa 2008, s. 1280; B. Draniewicz, O wiadczenie o uczestnictwie 
w spó ce przekszta conej – wybrane zagadnienia praktyczne, „Prawo Spó ek” 2005, nr 10, s. 13. 

35 A. Witosz, Komentarz do artyku u 564, (w:) Kodeks…, op. cit., s. 1280.
36 A. Witosz, Charakter prawny prawa wspólnika lub akcjonariusza do nieuczestniczenia w spó ce przekszta conej, 

„Prawo Spó ek” 2005, nr 4, s. 7.

37 M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, op. cit., s. 1344.
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Ostatnia kwesti  zwi zan  terminem zawitym okre lonym w przepisie art. 564, 
jest czas trwania terminu do sk adania o wiadczenia o uczestnictwie w spó ce prze-
kszta conej. Cz  doktryny twierdzi, e termin ten jest zbyt krótki i niejasny dla 
wspólnika38. Jak s usznie wskazuje jednak A. Szuma ski39, termin ten jest zgodny 
z natur  spó ek handlowych, które s  domen  ludzi aktywnych i dbaj cych o swo-
je interesy, ponadto jego celem jest zagwarantowanie szybkiego zako czenia proce-
su przekszta cenia40. 

5. Podsumowanie

Element czasu i jego up yw odgrywaj  istotn  rol  w prawie handlowym. Od 
precyzyjnego uj cia elementu czasu jako terminu, tak e w kodeksie spó ek handlo-
wych, zale y bowiem reakcja – dzia anie lub zaniechanie podmiotów obrotu go-
spodarczego. Pomimo okre lenia cech charakterystycznych, pozwalaj cych na za-
kwaliÞ kowanie konkretnego terminu ksh do kategorii terminów przedawnienia lub 
zawitych, czynno  ta nie jest prosta. Brak uregulowania lub precyzyjnego sformu-
owania terminu przez ustawodawc  wprowadza mo liwo  jego ró norodnej in-

terpretacji. Prowadzi to do sytuacji, w której z powodu wielu dopuszczalnych ro-
zumie  tego samego przepisu, jego zastosowanie znajdzie odmienne rozwi zanie, 
nawet w podobnych stanach faktycznych. Nie wystarczy zatem stworzenie katalogu 
cech pozwalaj cych na okre lenie charakteru prawnego danego terminu i wywodze-
nia w zwi zku z tym okre lonych skutków. Nale y d y  do precyzyjnego uj cia re-
gulacji danej materii, zw aszcza tak istotnego elementu, jakim jest up yw czasu, tak 
aby konkretne przepisy odnosz ce si  do poszczególnych instytucji tworzy y logicz-
n  i spójn  ca o  i nie pozostawia y w tpliwo ci co do sposobu interpretacji dane-
go przepisu.

38 M. Litwi ska–Werner, Kodeks spó ek handlowych. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 2005, s. 1219–1220.
39 A. Szuma ski, Komentarz do art. 564, (w:) Kodeks…, s. 1206.
40 Ibidem



THE LEGAL NATURE OF TERMS 
IN THE POLISH COMMERCIAL COMPANIES CODE

SUMMARY

Polish Commercial Companies Code (PCCC) uses a number of terms, under-
stood in accordance with the provisions of civil law, both as a period of time and 
a moment. The aim of this paper is primarily a general description of the legal nature 
of two categories of terms – limitation period for claims and imperative terms inclu-
ded in the PCCC. IdentiÞ cation and discussion of these terms is related to the exist-
ing case law in the doctrine or the controversy associated with their vague wording.

This article consists of two components. The Þ rst points out the fundamental 
differences between limitation period for claims and imperative terms linked to their 
legal nature on the grounds of civil law. The second part is an analysis of selected 
examples of both periods. The summary is a postulate addressed to the legislature to 
consider changes in terms of selected terms of the law, to eliminate doubts.
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TERMIN DO Z O ENIA O WIADCZENIA 
O PRZYJ CIU B D  ODRZUCENIU SPADKU

1. Uwagi wprowadzaj ce

Zgodnie z art. 1015 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny1 
o wiadczenie o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku mo e by  z o one w ci gu sze -
ciu miesi cy od dnia, w którym spadkobierca dowiedzia  si  o tytule swojego po-
wo ania. Natomiast, jak stanowi § 2 tego artyku u, brak o wiadczenia spadkodawcy 
w powy szym terminie jest jednoznaczny z prostym przyj ciem spadku; jednak-
e, gdy spadkobierc  jest osoba niemaj ca pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych 

albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej ca kowitego ubezw asnowolnie-
nia, albo osoba prawna, brak o wiadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jedno-
znaczny z przyj ciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza2. 

W praktyce pojawia si  wiele pyta  zwi zanych ze wskazanym wy ej sze cio-
miesi cznym terminem. Przede wszystkim rozwa enia wymaga kwestia podstawo-
wa, a mianowicie; jak nale y liczy  bieg tego terminu? Czy w ka dym przypadku 
pocz tkowym dniem terminu b dzie data otwarcia spadku, czyli data mierci spad-
kodawcy, czy te  w stosunku do poszczególnych kr gów spadkobierców ustawo-
wych pierwszy dzie  tego terminu mo e by  ró ny? Jak nale y traktowa  spadko-
bierców testamentowych w zakresie rozpatrywanego tu problemu? 

1 Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.
2 Nale y tak e zaznaczy , i  zgodnie z art. 1023 kc. Skarb Pa stwa, jak te  i gmina nie mog  odrzuci  spadku, 

który im przypada z mocy ustawy. A contrario mog  odrzuci  spadek, do którego s  powo ani na mocy testamen-
tu. Skarb Pa stwa i gmina nie sk adaj  o wiadczenia o przyj ciu spadku, a spadek uwa a si  za przyj ty z do-
brodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialno ci za d ugi spadkowe pro viribus patrimonium. 
Zob. postanowienie S du Najwy szego z dnia 10 czerwca 1964 roku, III CR 81/64, OSN 1965, nr 3, poz. 47. 
Zob. tak e wyrok S du Najwy szego z dnia 26 lutego 1970 roku, II CR 388/69, OSNC 1970, nr 12, poz. 229 oraz 
LEX nr 1111, z którego tre ci, mi dzy innymi, wynika, i : „Je eli jeden ze spadkobierców przyj  spadek z dobro-

dziejstwem inwentarza bez wzgl du na to, czy nast pi o to wskutek odpowiedniego o wiadczenia woli, czy te  

przez niez o enie takiego o wiadczenia przez osob  niemaj c  pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych, uwa a 

si , e spadkobiercy inni, posiadaj cy pe n  zdolno  do czynno ci prawnych, którzy nie z o yli w ustawowym 

terminie adnego o wiadczenia w kwestii przyj cia spadku, równie  przyj li spadek z dobrodziejstwem inwenta-

rza.”
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Wypada te  zastanowi  si  nad sytuacj , gdy spadkobiercy powo ani do spadku 
na mocy testamentu odrzuc  spadek – od kiedy wówczas rozpocznie swój bieg sze -
ciomiesi czny termin do z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku 
dla spadkobierców ustawowych oraz dla spadkobierców ustawowych, którzy jedno-
cze nie byli spadkobiercami testamentowymi? 

2. Termin do z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  
odrzuceniu spadku w wietle judykatury

Przy próbie rozstrzygni cia wy ej wskazanych kwestii, a tak e i innych, zwi -
zanych zw aszcza z zagadnieniem pocz tku biegu terminu do z o enia o wiadczenia 
o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku, bardzo pomocne s  orzeczenia S du Najwy -
szego, wydane w odmiennym nieco stanie prawnym, które zachowuj  wiele na ak-
tualno ci oraz w obecnym stanie prawnym, a zw aszcza stwierdzenia zawarte w ich 
uzasadnieniach. Nale y jednak e pami ta , e orzeczenia S du Najwy szego nie 
s  ród em powszechnie obowi zuj cego prawa w Polsce, s  wydawane w konkret-
nej sprawie, wi  tylko w tej konkretnej sprawie, z uwagi jednak na autorytet S du 
Najwy szego dokonywana przez niego wyk adnia przepisów3, zw aszcza je li jest 
jednolita, a tak e wywody zawarte w uzasadnieniach orzecze  tego  S du nie mog  
pozostawa  niezauwa one przez praktyków oraz przez s dy ni szych instancji. 

Nale y zaznaczy , i  zgodnie z art. 61 § 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku 
o S dzie Najwy szym4 uchwa y pe nego sk adu S du Najwy szego, sk adu po czo-
nych izb oraz sk adu ca ej izby z chwil  ich podj cia uzyskuj  moc zasad prawnych. 
Natomiast w my l art. 62 u.s.n., je eli jakikolwiek sk ad S du Najwy szego zamie-
rza odst pi  od zasady prawnej, przedstawia powsta e zagadnienie prawne do roz-
strzygni cia pe nemu sk adowi izby, za  odst pienie od zasady prawnej uchwalonej 
przez izb , przez po czone izby albo przez pe ny sk ad S du Najwy szego wymaga 
ponownego rozstrzygni cia w drodze uchwa y odpowiednio przez w a ciw  izb , 
po czone izby lub pe ny sk ad S du Najwy szego. Z kolei, gdy sk ad jednej izby 
zamierza odst pi  od zasady prawnej uchwalonej przez inn  izb , rozstrzygni cie 
nast puje w drodze uchwa y obu izb, izby mog  przedstawi  zagadnienie prawne do 
rozpoznania równie  przez pe ny sk ad S du Najwy szego. Trzeba jednak ca y czas 
pami ta , e obowi zuj ca w Polsce Konstytucja nie wymienia w art. 87 tak okre-
lonych „zasad prawa” jako róde  prawa powszechnie obowi zuj cego w Polsce, 

a wyliczenie róde  prawa w tym artykule jest wyliczeniem enumeratywnym. 

W kontek cie powy szych rozwa a  na szczególn  uwag  zas uguje uchwa-
a S du Najwy szego z dnia 15 stycznia 1991 roku, III CZP 75/90, która zosta-

3 Zob. szerzej na ten temat, np. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 285 i nast.
4 Dz.U. Nr 240, poz. 2052 z pó n. zm.
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a podj ta w zwi zku ze skierowanym przez S d Wojewódzki w Krakowie zagad-
nieniem prawnym do rozstrzygni cia, a mianowicie: „Od jakiej daty nale y liczy  

bieg terminu do z o enia o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku (art. 1015 

§ 1 kc.) w stosunku do spadkobiercy powo anego w testamencie, jak równie  spad-

kobierców ustawowych w przypadku testamentu niewa nego ze wzgl du na brak 

formy prawem przewidzianej?” W odpowiedzi na to pytanie S d Najwy szy podj  
nast puj ca uchwa , z której jednoznacznie wynika, e: sze ciomiesi czny termin 
do z o enia o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna 
si  – zarówno dla spadkobiercy ustawowego powo anego w testamencie do spadku, 
jak i dla pozosta ych spadkobierców ustawowych – z dniem, w którym dowiedzie-
li si  oni z w a ciwego ród a o tym, e testament z uwagi na niezachowanie pra-
wem przepisanej formy jest niewa ny5. Nadto, w uzasadnieniu powy szej uchwa y 
S d Najwy szy zaznaczy , i  nabycie spadku jest uzale nione przede wszystkim od 
woli spadkobiercy6. Do uzewn trznienia woli w tym przedmiocie prawodawca za-
kre li  spadkobiercy termin sze ciu miesi cy liczony od chwili, w której dany spad-
kobierca dowiedzia  si  o tytule swojego powo ania do dziedziczenia. O wiadczenie 
z o one ustnie lub na pi mie z podpisem urz dowo po wiadczonym w tym termi-
nie przed s dem lub pa stwowym biurem notarialnym (obecnie przed notariuszem 
w prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej, a w wyj tkowych przypadkach 
i poza kancelari )7 oznacza deÞ nitywne, zgodne z wol  spadkobiercy nabycie spad-
ku. Nale y podkre li , e niez o enie przed up ywem terminu okre lonego w § 1 art. 
1015 kc. o wiadczenia jest zwykle traktowane jako jednoznaczne z prostym przyj -
ciem spadku, zgodnie z art. 1015 § 2 zd. 1 kc. S d Najwy szy w uzasadnieniu wy-
ej powo anej uchwa y podkre li  równie , e istotne znaczenie ma wyja nienie, 

5 Zob. wyrok S du Najwy szego z dnia 15 stycznia 1991 roku, III CZP 75/90, OSNC 1991, nr 5–6, poz. 68 oraz 
LEX nr 3627, zawieraj cy opisan  powy ej uchwa  S du Najwy szego.

6 Spadkobierca poza przyj ciem spadku wprost (bez ograniczenia za d ugi spadkowe), mo e przyj  spadek z do-
brodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialno ci za d ugi spadkowe do warto ci ustalonego w spi-
sie inwentarza stanu czynnego spadku) b d  te  spadek odrzuci  i wówczas traktowany jest jakby nie do y  ot-
warcia spadku.

7 Zob. postanowienie S du Najwy szego z dnia 10 listopada 2006 roku, I CSK 228/06, OSNC 2007, nr 7–8, 
poz. 123, „Rejencie” 2007, nr 4, s. 207 oraz LEX nr 234787. Z tre ci powo anego orzeczenia wynika, i : „Z o e-

nie o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem wymaga formy aktu notarialnego”. Nad-

to warto przedstawi  w tym miejscu fragment uzasadnienia prawnego tego orzeczenia, w którym S d Najwy -

szy stwierdzi , i  na podstawie wyliczenia zawartego w art. 79 w zw. z art. 92 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku 

Prawo o notariacie mo na wywie , e o wiadczenie woli przed notariuszem mo e zosta  z o one jedynie ust-

nie, zw aszcza z uwagi na tre  art. 92 § 1 pkt 5 pr.not. W obowi zuj cym stanie prawnym nie sposób przyj , 

e o wiadczenie woli sk adane przed notariuszem mo e przybra  inn  form  ni  forma aktu notarialnego, a z o-

enie o wiadczenia „przed notariuszem” oznacza z o enie o wiadczenia woli w jego obecno ci. Takim o wiad-

czeniem woli spadkobiercy jest o wiadczenie o przyj ciu lub odrzuceniu spadku, co w konsekwencji oznacza, 

e wola spadkobiercy co do przyj cia lub odrzucenia spadku musi zosta  uzewn trzniona w obecno ci notariu-

sza i utrwalona w postaci aktu notarialnego. Nie stanowi natomiast, zdaniem S du Najwy szego, takiego uze-

wn trznienia woli sporz dzenie przez spadkobierc  pisma zawieraj cego tre  jego o wiadczenia co do spad-

ku i jedynie z o enie na nim podpisu w obecno ci notariusza, poniewa  wówczas notariusz po wiadcza jedynie 

w asnor czno  podpisu spadkobiercy, który zosta  z o ony w jego obecno ci przez oznaczon  osob . Nadto, 

jak podkre li  S d Najwy szy, notariusz przy tego rodzaju po wiadczeniu nie ma obowi zku zapoznawania si  

z tre ci  o wiadczenia, jakie zawarte zosta o w tre ci pisma. Nie mo na zatem uzna , e z o one w ten sposób 

o wiadczenie woli zostaje z o one przed notariuszem, zgodnie z wymogami art. 1018 § 3 zdanie pierwsze kc.
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od jakiej chwili rozpoczyna si  dla danego spadkobiercy bieg sze ciomiesi cznego 
terminu do przyj cia lub odrzucenia spadku. W my l art. 1015 §1 kc. jest to dzie , 
w którym dany, konkretny spadkobierca dowiedzia  si  o tytule swojego powo ania 
do spadku8. 

Ponadto, zgodnie z rozwa aniami zawartymi w uzasadnieniu do tej uchwa-
y, w poszczególnych sytuacjach pocz tek terminu, czyli data, od której mo liwe 

jest z o enie o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku, mo e kszta towa  
si  odmiennie w stosunku do poszczególnych spadkobierców, nawet z tego same-
go kr gu uprawnionych do dziedziczenia po danym zmar ym9. Dla spadkobiercy 
ustawowego dzie  ten jest jednak, jak zauwa y  S d Najwy szy, zwykle to samy 
z dniem dowiedzenia si  o mierci spadkodawcy, gdy ju  wówczas wiedzia , e jest 
powo any do spadku po danej osobie z uwagi na cz ce go ze spadkodawc  stosun-
ki rodzinne, na których opiera si  dziedziczenie ustawowe. Je eli spadkobierca mia  
wiadomo  istnienia innych osób, które wy czaj  go od dziedziczenia z ustawy, to 

omawiany termin do z o enia o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku roz-
pocznie si  pó niej, to jest dopiero od dnia, w którym dany spadkobierca dowie si  
o uznaniu za niegodnego dziedziczenia spadkobiercy, który by  powo any do dzie-
dziczenia z mocy ustawy przed nim b d  te  od dnia, w którym osoba maj ca sil-
niejsze od niego prawa spadkowe z o y a o wiadczenie o odrzuceniu spadku. Zgo-
dzi  nale y si  równie  z tez  zawart  w uzasadnieniu do omawianej uchwa y, i  
silniejsze prawa do spadku, od spadkobierców powo anych do dziedziczenia z usta-
wy, maj  spadkobiercy testamentowi jako powo ani do spadku na podstawie woli te-
statora. St d, gdy osoba nale ca do kr gu spadkobierców ustawowych wie, e spad-
kodawca powo a  testamentem inn  osob , to sze ciomiesi czny termin do przyj cia 
przez niego z ustawy lub odrzucenia spadku rozpoczyna si  dopiero od dnia, gdy 
dowiedzia  si , e spadkobierca testamentowy jest niegodny dziedziczenia, odrzuci  
spadek, albo e testament – np. ze wzgl du na brak formy okre lonej w art. 949 kc. 
– jest niewa ny10. Nale y mie  tak e na uwadze, e jak podkre li  S d Najwy szy11, 
w gr  tu mo e wchodzi  jedynie informacja o niewa no ci testamentu, która pocho-
dzi z miarodajnego ród a. Wystarcza, eby o niewa no ci testamentu spadkobier-
ca ustawowy zosta  poinformowany – po otwarciu i og oszeniu testamentu – przez 
s d spadku. Warto zaznaczy , i  uprawnienia do otwierania i og aszania testamen-

8 Zob. i por. J. Pisuli ski, Niektóre problemy zwi zane z terminem do z o enia o wiadczenia o przyj ciu lub odrzu-
ceniu spadku, „Rejent” 1992, nr 6, s. 54 i nast. oraz E. Skowro ska–Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. 

Ksi ga czwarta. Spadki, wyd. 8, Warszawa 2007, s. 191–193. 

9 Zob. zw aszcza J. Ciszewski, Ustawowe i umowne ograniczenia odpowiedzialno ci osobistej, „Gda skie Stu-

dia Prawnicze” 2003, nr 1, s. 17 i nast. oraz J. Misztal–Konecka, Warunki skuteczno ci o wiadczenia o przyj ciu 

lub odrzuceniu spadku. Forma o wiadczenia i termin do jego z o enia, „Przegl d S dowy” 2009, nr 11–12, s.71 

i nast.

10 Zob. zw aszcza uzasadnienie do wyroku S du Najwy szego z dnia 15 stycznia 1991 roku, III CZP 75/90, OSNC 

1991, nr 5–6, poz. 68 oraz LEX nr 3627.

11 Zob. przyp. nr 10.
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tu przys uguje równie  notariuszom12, jednak e nie maj  oni kompetencji do stwier-
dzania niewa no ci testamentu z uwagi na wyst pienie okoliczno ci wymienionych 
w art. 945 kc. Od chwili uzyskania takiej informacji rozpoczyna si  omawiany ter-
min równie  dla osoby powo anej do spadku w niewa nym testamencie, je eli jest 
ona równocze nie spadkobierc  ustawowym po danym spadkodawcy. 

Na aprobat  zas uguje równie  stwierdzenie S du Najwy szego zawarte w uza-
sadnieniu przedstawionej powy ej uchwa y13, e spadkobiercy nie mo na przymu-
sza  do z o enia o wiadczenia o przyj ciu lub o odrzuceniu spadku. Wola z o enia 
ustnie do protoko u, wyra ona zw aszcza w toku post powania o stwierdzenie na-
bycia spadku, o wiadczenia w tym przedmiocie, powinna by  respektowana przez 
s d spadku. Negatywne stanowisko s du nie mo e tu szkodzi  w jakikolwiek spo-
sób prawom spadkobiercy. Za zachowany nale y wi c uzna  termin okre lony 
w art. 1015 § 1 kc., je eli spadkobierca przed jego up ywem zwróci  si  do s du 
o przyj cie o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku i zosta o ono odebra-
ne przez ten s d po jego up ywie. Odmowa przyj cia przez s d o wiadczenia w tym 
przedmiocie, w takiej sytuacji, podlega kontroli instancyjnej. Nie jest te  wy czone 
domniemanie, i  odmowa przyj cia od takiego spadkobiercy o wiadczenia do proto-
ko u rozprawy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku mog aby wytworzy  tak e 
u innych spadkobierców ustawowych bior cych udzia  w rozprawie b dne i mylne 
przekonanie, e sk adanie przez nich o wiadcze  o przyj ciu lub odrzuceniu spad-
ku by oby zb dne, gdy  nie s  oni powo ani do spadku, albo e ich o wiadczenia s  
spó nione, gdy  sze ciomiesi czny termin w stosunku do nich ju  up yn . Z o e-
nie po up ywie terminu okre lonego w § 1 art. 1015 kc. o wiadczenia spadkowego 
nie by oby za  wy czone, gdyby okoliczno ci sprawy usprawiedliwia y uznanie, e 
spadkobierca nie z o y  we w a ciwym czasie adnego o wiadczenia pod wp ywem 
b du co do prawa lub gro by, o czym stanowi art. 1019 § 2 i zgodnie z art. 690 kpc. 
zosta oby to zatwierdzone przez s d po przeprowadzeniu rozprawy14. Miarodajnym 
wówczas jest pocz tek terminu wskazany w przepisach, do których odsy a art. 1019 
kc., czyli w art. 88 kc. Tak wi c w przypadku niez o enia o wiadczenia o przyj -

12 Zob. zw aszcza H. Ciep a, Notarialne akty po wiadczenia dziedziczenia, „Nowy Przegl d Notarialny” 2009, 
nr 4, s. 17 i nast.; K. Grzybczak, M. Szpunar, Notarialne po wiadczenie dziedziczenia jako alternatywny sposób 
stwierdzenia prawa do dziedziczenia, „Rejent” 2006, nr 7–8, s. 44 i nast.; G. Bieniek, Notarialne po wiadczenie 

dziedziczenia, „Rejent” 2008, nr 9, s. 9 i nast.; a tak e G. Bieniek, Czynno ci notarialne w prawie spadkowym, 

„ ódzki Biuletyn Notarialny’ 2009, nr 1(12), s. 7 i nast. 
13 Zob. przyp. nr 5.
14 Zob. wyrok S du Najwy szego z dnia 4 lipca 1986 roku, III CZP 36/86, OSNC 1987, nr 8, poz. 107 oraz LEX 

nr 3264, zawieraj cy uchwa  S du Najwy szego o nast puj cej tre ci: „Przepis o b dzie wywo anym podst p-

nie (art. 86 kc.) ma zastosowanie do o wiadcze  o przyj ciu lub odrzuceniu spadku (art. 1019 § 1 kc.)”, która 
zosta a podj ta w odpowiedzi na pytanie prawne: „Czy przepisy o b dzie wywo anym podst pnie (art. 86 kc.) 

maj  zastosowanie do o wiadcze  o przyj ciu lub odrzuceniu spadku (art. 1019 § 1 kc.)?”. Zob. równie  posta-
nowienie S du Najwy szego z dnia 30 czerwca 2005 roku, IV CK 799/04, OSNC 2006, nr 5, poz. 94 oraz LEX 
nr 159101, z którego tre ci, mi dzy innymi, wynika, i : „Podstaw  uchylenia si  przez spadkobierc  od skutków 

prawnych niez o enia w terminie o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu spadku mo e stanowi  b d prawnie 

donios y (art. 1019 § 2 w zw. z art. 84 § 1 zdanie pierwsze i § 2 kc.)…”
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ciu b d  odrzuceniu spadku pod wp ywem b du uprawnienie to wygasa z up ywem 
roku od jego wykrycia, za  w przypadku gro by z up ywem roku od chwili, kiedy 
stan obawy usta 15.

Warto tak e wskaza , e je eli chodzi o osoby ma oletnie niemaj ce zdolno ci 
do czynno ci prawnych, to na odrzucenie spadku, jak i na przyj cie spadku wprost, 
którego dokonuje w ich imieniu przedstawiciel ustawowy w postaci rodzica posia-
daj cego pe ni  w adzy rodzicielskiej lub opiekuna, je li rodzice nie yj  lub nie 
maj  w adzy rodzicielskiej – s d opieku czy powinien wyrazi  zgod  w trybie art. 
101 § 3 k.r.o.16. Pojawia si  wówczas pytanie, czy termin do z o enia stosownego 
o wiadczenia zostanie zachowany, je eli ju  sam s d opieku czy, którym jest s d 
rejonowy wydzia  rodzinny i nieletnich, wydaj c zezwolenie na dokonanie czynno-
ci przekraczaj cej zakres zwyk ego zarz du maj tkiem ma oletniego, wyda takie 

zezwolenie po up ywie terminu do z o enia o wiadczenia z art. 1015 § 1 kc. Wów-
czas nale y zgodzi  si  z fragmentem powo anego powy ej uzasadnienia uchwa y 
S du Najwy szego17, które jest bardzo pomocne w rozpatrywanej sytuacji. Nale y 
zauwa y , e samo z o enie wniosku o wyra enie zezwolenia przez s d opieku czy 
przed up ywem sze ciomiesi cznego terminu na z o enie o wiadczenia o przyj -
ciu spadku wprost lub o odrzuceniu spadku przez przedstawiciela ustawowego ma-
oletniego jest wystarczaj ce do zachowania terminu, poniewa  negatywne dzia a-

nie s du w postaci d ugotrwa ego post powania nie mo e szkodzi  spadkobiercom, 
zw aszcza ma oletnim, przy których wymaganych jest tak wiele dodatkowych czyn-
no ci w przypadku sk adania w ich imieniu o wiadczenia o przyj ciu spadku wprost 
b d  o wiadczenia o odrzuceniu spadku. Trzeba równie  wzi  pod uwag  posta-
nowienia art. 45 ust. 1 Konstytucji, stanowi cy, i  ka dy ma prawo do sprawiedli-

15 Zob. zw aszcza wyrok S du Najwy szego z dnia 15 stycznia 1991 roku, III CZP 75/90 i jego uzasadnienie, 
OSNC 1991, nr 5–6, poz. 68 oraz LEX nr 3627, zawieraj cy opisan  powy ej uchwa  S du Najwy szego.

16 Zob. postanowienie S du Najwy szego z dnia 25 czerwca 1996 roku, II CRN 214/95, opublikowane w Prok.i Pr.–
wk . 1996, nr 11, poz. 40 oraz w Systemie Informacji Prawnej LEX pod nr 26273, z którego tre ci, mi dzy innymi, 
wynika, i  nabycie spadku przez osob  niemaj c  pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych, a wi c m.in. przez 
osob  ma oletni , wymienion  w art. 11 kc., z wyj tkiem sytuacji, gdy nast puje ono na podstawie o wiadcze-
nia o przyj ciu spadku wprost, które jednak e wymaga zgody s du opieku czego, udzielonej na podstawie art. 
101 § 3 b d  art. 156 lub art. 178 § 2 k.r.o. – jest zawsze bezp atnym przysporzeniem, którego rozmiar jest okre-
lony ustawowo przy dziedziczeniu ustawowym lub tre ci  testamentu przy dziedziczeniu testamentowym. Gdy 

d ugi spadku s  równe warto ci stanu czynnego spadku lub go przewy szaj  – wprawdzie do przysporzenia nie 
prowadzi, ale nie powoduje równie  adnego uszczuplenia maj tkowego. Dlatego w post powaniu o stwierdze-
nie nabycia spadku, w którym ma oletnie dziecko reprezentowane jest przez jedno z rodziców b d ce te  spad-
kobierc , regu  jest, i  nie zachodzi mi dzy nimi kolizja interesów, która wyklucza aby w my l art. 98 § 3 k.r.o. 
w zwi zku z § 2 tego artyku u reprezentacj  dziecka przez tego  rodzica. Jednak e wyj tkowo, gdy np. rodzic 
reprezentuj cy dziecko domaga si  na swoj  rzecz udzia u w spadku ponad wynikaj cy z tre ci testamentu albo 
podwa a wa no  testamentu sporz dzonego na rzecz dziecka, dzia anie jego zmierza do uszczuplenia udzia-
u w spadku przypadaj cego dziecku lub nawet do pozbawienia go tego udzia u. Tak te  dzia anie rodzica nale-
y oceni , gdy dochodzi on – obok dziecka – stwierdzenia dziedziczenia gospodarstwa rolnego wchodz cego 

w sk ad spadku na swoj  rzecz, w okoliczno ciach nasuwaj cych uzasadnione w tpliwo ci co do tego, czy spe -
nia warunki uprawniaj ce go do tego dziedziczenia. Je eli wi c wówczas dziecka nie mo e reprezentowa  dru-
gie z rodziców, powinien je reprezentowa  kurator ustanowiony na podstawie art. 99 k.r.o. przez s d opieku -
czy.

17 Zob. przyp. nr 10.
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wego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw oki przez w a ciwy 
niezale ny, bezstronny i niezawis y s d. Jest to osobiste prawo cz owieka do rze-
telnej procedury s dowej, które uregulowane zosta o równie  w art. 6 Europejskiej 
Konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci z 4 listopada 1950 
roku, której Rzeczpospolita Polska jest stron .

Z terminem do z o enia o wiadczenia z art. 1015 § 1 kc. wi  si  równie  i in-
ne problemy18. Na pierwszy plan wy ania si  zagadnienie, czy spadkobierca powi-
nien wiedzie , e nie istniej  osoby powo ane do spadku przed nim? To znaczy czy 
spadkobierca powinien by  pewien, e osoba uprawniona do dziedziczenia przed 
nim nie yje, czy te  z o y a skutecznie o wiadczenie o odrzuceniu spadku i jest 
wówczas traktowana tak jakby nie do y a otwarcia spadku19? Odpowied  na te pyta-
nia wska e, od którego momentu rozpocznie si  bieg terminu do przyj cia b d  od-
rzucenia spadku i oczywi cie wp ynie w sposób istotny w wi kszo ci przypadków 
na d ugo  okresu pomi dzy mierci  spadkodawcy a z o eniem o wiadczenia. 

3. Kilka przyk adów ilustruj cych skutki prawne zachowania 
lub niezachowania terminu do z o enia o wiadczenia o przyj ciu 
b d  odrzuceniu spadku

Interesuj cy wydaje si  nast puj cy przypadek: zmar y pozostawa  w separa-
cji orzeczonej prawomocnym wyrokiem przez s d okr gowy ze swoj  ma onk 20 
i pozostawi  po sobie jako spadkobierców ustawowych troje dzieci, z których jed-
no jest ma oletnie. Pe noletnie potomstwo zmar ego o jego zgonie zosta o powiado-
mione tego samego dnia, co on nast pi  i od tego dnia rozpocz  si  w stosunku do 
nich bieg sze ciomiesi cznego terminu na z o enie o wiadczenia, o którym stanowi 
art. 1012 kc. Natomiast ma oletni zst pny spadkodawcy w chwili jego mierci mia  
lat 8, a matka ma oletniego, która pozostawa a ze zmar ym w separacji s dowej, do-
wiedzia a si  o mierci swojego ma onka, czyli o tytule powo ania do spadku swo-
jej ma oletniej córki, dopiero po up ywie dwóch miesi cy. Po uzyskaniu informa-
cji od notariusza, przed którym chcia a z o y  o wiadczenie o odrzuceniu spadku 
w imieniu ma oletniej córki, dowiedzia a si , e musi najpierw wyst pi  do s du 
opieku czego celem uzyskania zezwolenia na dokonanie czynno ci przekraczaj -
cej zakres zwyk ego zarz du maj tkiem ma oletniego dziecka, pozostaj cego pod 
jej w adz  rodzicielsk . 

18 Por. J. Pisuli ski, Niektóre problemy…, „Rejent” 1992, nr 6, s. 54 i nast.; J. Ciszewski, Ustawowe i umowne…, 

„Gda skie Studia Prawnicze” 2003, nr 1, s. 17 i nast. oraz J. Misztal–Konecka, Warunki skuteczno ci o wiadcze-

nia…, „Przegl d S dowy” 2009, nr 11–12, s.71 i nast. 

19 Zob. J. Pisuli ski, Niektóre problemy…, „Rejent” 1992, nr 6, s. 54 i nast.

20 Zob. art. 9351 kc. stanowi cy, i  przepisów o powo aniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje si  do ma onka 

spadkodawcy pozostaj cego w separacji, który zosta  dodany do kc. przez ustaw  z dnia 21 maja 1999 roku, 

Dz.U. Nr 52, poz. 532, zmiana wesz a ycie 16 grudnia 1999 roku.
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Wówczas mo liwe s  nast puj ce dalsze scenariusze: 

1) matka ma oletniego nie wyst puje do s du opieku czego w celu uzyskania 
zezwolenia w trybie art. 101 § 3 k.r.o. i up ywa bezskutecznie sze ciomie-
si czny termin do z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spad-
ku, a dok adnie mija osiem miesi cy od dnia mierci spadkodawcy, gdy  
matka dowiedzia a si  po up ywie dwóch miesi cy o tytule powo ania swo-
jej ma oletniej córki do spadku po ojcu. W takim stanie faktycznym, zgodnie 
z art. 1015 § 2 kc., brak o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku 
w terminie ustawowym jest jednoznaczny z przyj ciem spadku z dobro-
dziejstwem inwentarza;

2) matka ma oletniego nie wyst puje do s du rejonowego wydzia u rodzinne-
go i nieletnich i w terminie sze ciomiesi cznym od dowiedzenia si  o tytule 
powo ania swojej ma oletniej córki do spadku po zmar ym ojcu, czyli w ter-
minie, sk ada o wiadczenie o odrzuceniu spadku. Niestety, o wiadczenie 
o odrzuceniu spadku jest czynno ci  przekraczaj c  zakres zwyk ego zarz -
du maj tkiem ma oletniego i konieczne jest zezwolenie s du na skuteczne 
dokonanie takiej czynno ci, które – jak wskazuje sama nazwa „zezwolenie” 
powinno zosta  uzyskane przed podj ciem czynno ci i nie jest mo liwe uzy-
skanie „takiego zezwolenia” ex post, a tym samym nie nast pi konwalidacja 
o wiadczenia poprzez pó niejsze uzyskanie stosownego zezwolenia s du na 
dokonanie tej czynno ci. Tak e w tej sytuacji, mimo w pe ni zachowanego 
sze ciomiesi cznego terminu do z o enia o wiadczenia z art. 1012 kc., nie 
b dzie ono wywo ywa o jakichkolwiek skutków prawnych – b dzie niewa -
ne21 ; 

3) matka ma oletniego od razu wyst puje do s du opieku czego, uzyskuje ze-
zwolenie na dokonanie czynno ci przekraczaj cej zakres zwyk ego zarz du 
maj tkiem jej ma oletniej córki w postaci z o enia o wiadczenia o odrzuce-
niu spadku przys uguj cego jej na podstawie ustawy po zmar ym ojcu, jed-
nak nie podejmuje dalszych czynno ci, uwa aj c, e w ten sposób odrzu-
ci a ju  skutecznie w imieniu ma oletniej córki spadek po ojcu. Tak jednak 
nie jest, poniewa  uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynno ci nie ozna-
cza dokonania tej czynno ci. Wówczas równie  up ywa bezskutecznie ter-
min do z o enia o wiadczenia z art. 1012 kc. i nast puj  skutki okre lone 
w art. 1015 § 2 kc.;

21 Zob. uchwa  ca ej Izby Cywilnej SN z dnia 24 czerwca 1961 roku 1CO 16/61, OSNCP 1963, nr 9, poz. 187, 
w której, mi dzy innymi, stwierdzono, i  czynno  prawna dotycz ca maj tku ma oletniego, dokonana przez 
przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia „w adzy opieku czej” (obecnie s du opieku czego) 
wymaganego przez obecne przepisy w postaci art. 101 § 3 i 156 k.r.o., jest niewa na (art. 58 kc.) i nie mo e by  
konwalidowana. Por. H. Ciep a, B. Czech, T. Domi czyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Zychowicz, Kodeks rodzinny 
i opieku czy z komentarzem, Warszawa 2001, s. 572–578 i 588–594.
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4) po uzyskaniu zezwolenia s du opieku czego na dokonanie czynno ci prze-
kraczaj cej zakres zwyk ego zarz du maj tkiem ma oletniego przedstawiciel 
ustawowy sk ada przed s dem lub przed notariuszem o wiadczenie o od-
rzuceniu spadku, jednak dokonuje tego ju  po up ywie sze ciomiesi czne-
go terminu, który jest przewidziany w art. 1015 § 1 kc. Pojawia si  wówczas 
pytanie: czy taka czynno  b dzie wywo ywa a jakiekolwiek skutki praw-
ne? Maj c na uwadze stwierdzenia zawarte w powo anym wy ej uzasadnie-
niu uchwa y S du Najwy szego z dnia 15 stycznia 1991 roku III CZP 75/90 
oraz wcze niejsze rozwa ania, nale y przyj , i  mimo up ywu sze ciomie-
si cznego terminu, o wiadczenie w tym przypadku jest z o one skutecznie. 
Dzia ania s du nie mog  przecie  krzywdzi  któregokolwiek ze spadkobier-
ców, w tym zw aszcza ma oletnich22. W tpliwo ci pojawiaj  si  tylko w sy-
tuacji, gdyby takie o wiadczenie zosta o z o one przed notariuszem; czy by-
oby równie  skuteczne; czy te  mo emy przyj  wy szo  s dowej formy 

z o enia o wiadczenia nad notarialn ? Wydaje si , e obie formy, w których 
czynno  mo e by  dokonana, powinny wywiera  takie same skutki prawne, 
mie  tak  sam  moc prawn , skoro mo liwe jest z o enie o wiadczenia al-
ternatywnie w jednej albo w drugiej formie. 

Zdaniem A. Oleszko s d spadku nie jest uprawniony do zwracania si  do nota-
riusza „w celu w a ciwego stwierdzenia z o enia o wiadczenia” z art. 640 § 1 kpc., 
gdy  to do s du spadku nale y ocena, czy o wiadczenie zosta o z o one w przewi-
dzianej prawem formie notarialnej oraz czy jest wa ne i skuteczne w rozumieniu 
przepisów prawa materialnego23;

5) matka ma oletniego po otrzymaniu zezwolenia s du rejonowego wydzia u 
rodzinnego i nieletnich sk ada w terminie sze ciu miesi cy o wiadczenie 
w imieniu ma oletniej córki o odrzuceniu spadku po ojcu. Termin zostaje za-
chowany. Nie ma adnych w tpliwo ci. O wiadczenie z o one w tej sytua-
cji b dzie wywo ywa o wszelkie skutki prawne, jakie z nim wi e ustawo-
dawca;

6) matka wyst pi a do s du opieku czego w celu uzyskania zezwolenia na do-
konanie czynno ci przekraczaj cej zakres zwyk ego zarz du maj tkiem 
ma oletniego, jednak e nast pi o to po up ywie terminu przewidzianego 
w art. 1015 § 1 kc. Wydaje si , e wówczas s d rejonowy wydzia  rodzinny 
i nieletnich bada, czy oby termin na z o enie o wiadczenia o przyj ciu b d  
odrzuceniu spadku jeszcze nie up yn , poniewa  zezwalaj c przedstawicie-
lowi ustawowemu na dokonanie czynno ci przekraczaj cej zakres zwyk e-

22 Zob. przyp. nr 10.
23 Zob. A. Oleszko, Pytania i odpowiedzi, „Rejent” 2007, nr 3, s. 143 oraz uzasadnienie do postanowienia S du 

Najwy szego z dnia 10 listopada 2006 roku, I CSK 228/06, OSNC 2007, nr 7–8, poz. 123, „Rejent” 2007, nr 4, 

s. 207 oraz LEX nr 234787 i zob. przyp. nr 7.
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go zarz du w imieniu ma oletniego, powinien sprawdzi , czy czynno  taka 
mo e by  w ogóle skutecznie dokonana zw aszcza wówczas, je eli up yn  
stosunkowo d ugi termin od dnia otwarcia spadku. Nie zezwalaj c na doko-
nanie czynno ci b d  oddalaj c wniosek o zezwolenie, s d powinien wska-
za  przedstawicielowi ustawowemu ma oletniego, e mo e powo ywa  si  
ewentualnie na art. 1019 § 3 kc., pozwalaj cy spadkobiercy, który pod wp y-
wem b du lub gro by nie z o y  adnego o wiadczenia w terminie sze -
ciu miesi cy na uchylenie si  od skutków prawnych niezachowania terminu. 
Wydaje si  równie , e s d opieku czy mo e wyda  zezwolenie na dokona-
ne czynno ci, mimo up ywu terminu do z o enia o wiadczenia o przyj ciu 
b d  odrzuceniu spadku, czekaj c na dalsze rozstrzygni cie s du spadku, 
w trakcie post powania o stwierdzenie nabycia spadku.

W momencie skutecznego z o enia przez matk  ma oletniego dochodzi do dzie-
dziczenia przez dalsze kr gi spadkobierców ustawowych, czyli w rozpatrywanej sy-
tuacji przez yj cych rodziców zmar ego, którzy b d  dziedziczyli, na podstawie 
art. 932 § 3 kc., w cz ciach równych z uwagi, e spadkobiercy uprawnieni przed 
nim do dziedziczenia w my l art. 1020 kc. zostali od niego wy czeni i s  traktowani 
tak jakby nie do yli otwarcia spadku. Pojawia si  jednak pytanie, z którym momen-
tem rodzice spadkodawcy mog  skutecznie z o y  o wiadczenie o przyj ciu b d  
odrzuceniu spadku. Czy ju  w momencie powzi cia przez nich wiadomo ci o tym, 
e wszystkie dzieci zmar ego (bezdzietni kawalerowie) i przedstawiciel ustawowy 

ma oletniej córki zamierzaj  odrzuci  spadek, czy te  dopiero z momentem doj cia 
przez nich do dziedziczenia po ich zmar ym synu, to znaczy z momentem z o e-
nia skutecznych o wiadcze  o odrzuceniu spadku przez wszystkich spadkobierców 
uprawnionych do dziedziczenia przed nimi, czyli przez wszystkie dzieci zmar ego, 
w tym przez ma oletni  córk ?

Aby rozwi za  przedstawiony powy ej problem, nale y postara  si  udzieli  
odpowiedzi na pytanie, jak  rol  odgrywa czas przy sk adaniu o wiadcze  o przy-
j ciu b d  odrzuceniu spadku i w jaki sposób okres sze ciu miesi cy zosta  zakre-
lony i wyznaczony przez ustawodawc . Zgodnie z art. 1015 § 1 kc. termin sze ciu 

miesi cy jest liczony od dnia, w którym spadkodawca dowiedzia  si  o tytule swo-
jego powo ania. Tak wi c dowiedzenie si  o tytule swojego powo ania do spadku 
nadaje bieg terminowi sze ciomiesi cznemu do z o enia o wiadczenia o przyj ciu 
b d  odrzuceniu spadku. 

W sytuacji, gdy brak jest widomo ci o tytule powo ania do spadku, wskazany 
powy ej termin nie zaczyna w ogóle p yn . Wydaje si  wi c, e je eli o wiadcze-
nie o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku nie zostanie z o one w zakre lonym przez 
ustawodawc  terminie, nie b dzie ono wywo ywa o skutków prawnych jaki ustawo-



277

Termin do z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku

dawca wi e ze z o eniem takiego o wiadczenia, czyli nie b dzie ono o wiadcze-
niem z art. 1012 kc., z którym prawo spadkowe wi e szereg nast pstw prawnych. 

Trzeba jeszcze zwróci  uwag  na art. 1018 § 1 kc., zgodnie z którym o wiad-
czenie o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku z o one pod warunkiem lub z zastrze e-
niem terminu jest niewa ne. Podkre la to bardzo donios  rol , jak  odgrywa ele-
ment czasu przy sk adaniu o wiadczenia spadkowego z art. 1012 kc. Warto tak e 
zaznaczy , e dla nadania biegu terminowi do z o enia o wiadczenia o przyj ciu 
b d  odrzuceniu spadku istotna, je li nie najwa niejsza, jest wiadomo  okoliczno-
ci uzasadniaj cych powo anie do spadku, a nie okoliczno ci prawdopodobnych czy 

te  w tpliwych.

Wracaj c do próby udzielenia odpowiedzi na postawione powy ej pytanie, nale-
y wskaza , i  rodzice zmar ego b d  mogli z o y  skutecznie o wiadczenie o przy-

j ciu b d  odrzuceniu spadku dopiero gdy wszyscy spadkobiercy ustawowi silniej 
powo ani od nich z o  stosowne o wiadczenia w sze ciomiesi cznych terminach, 
które mog  biec oddzielnie dla ka dego z nich i zostan  oni o tym powiadomieni. 
Czyli, z chwil  gdy rodzice b d  mieli pe n  wiadomo  prawn , e s  powo ani do 
spadku po swoim zmar ym synu na podstawie ustawy. O wiadczenie, które nie by-
oby z o one w trakcie sze ciomiesi cznego terminu z art. 1015 § 1 kc., to znaczy 

by oby z o one przed jego rozpocz ciem, by oby bezwzgl dnie niewa ne, w sytua-
cji gdyby spadkobierca silniej powo any do spadku nie z o y  jeszcze o wiadczenia 
o odrzuceniu spadku. Skuteczno  o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spad-
ku z o onego przez rodzica by aby wówczas uzale niona od spe nienia warunku, ja-
kim jest odrzucenie spadku przez dziecko spadkodawcy. 

4. Konkluzje

Bieg terminu do z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku 
mo e rozpocz  si  najwcze niej w dniu, w którym zosta y spe nione wszystkie wa-
runki sine qua non powo ania danego spadkobiercy do spadku. Gdyby spadkobierca 
z o y  o wiadczenie wcze niej, to w obiektywnej ocenie, nie by by wówczas jesz-
cze powo any do dziedziczenia i nie móg by skutecznie z o y  takiego o wiadcze-
nia, poniewa  nie rozpocz  jeszcze swojego biegu w stosunku do niego termin do 
z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku.

W sytuacji gdy o wiadczenie o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku ma by  z o o-
ne po osobie uznanej za zmar  na mocy orzeczenia s dowego, termin do z o enia 
wskazanego powy ej o wiadczenia rozpoczyna swój bieg dopiero w dniu uprawo-
mocnienia si  orzeczenia o uznaniu za zmar ego. Nie mo e on rozpocz  si  wcze -
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niej, nawet gdyby spadkobiercy znane by y okoliczno ci uzasadniaj ce jego pó -
niejsze powo anie do spadku24. 

Zgodnie z art. 1017 kc., je eli przed up ywem terminu do z o enia o wiadcze-
nia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku spadkobierca zmar , nie z o ywszy takiego 
o wiadczenia, o wiadczenie o przyj ciu lub o odrzuceniu spadku mo e by  z o o-
ne przez jego spadkobierców (transmitariuszy). Termin do z o enia tego o wiadcze-
nia nie mo e sko czy  si  wcze niej ani eli termin do z o enia o wiadczenia co do 
spadku po zmar ym spadkobiercy (transmitencie). Tak wi c transmitariusze wst pu-
j  niejako w prawo transmitenta do z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzu-
ceniu spadku. 

Sze ciomiesi czny termin na skutek mierci transmitenta nie ulega przerwaniu, 
biegnie dalej w stosunku do spadkobierców transmitenta, z takim tylko zastrze e-
niem, e nie mo e si  on sko czy  przed up ywem terminu do z o enia o wiad-
czenia co do spadku po transmitencie. Ulega wi c on stosownej modyÞ kacji w ten 
sposób, e zostaje odpowiednio przed u ony25. Z przepisu art. 1017 kc. nie wyni-
ka, i  rozpoczyna on swój bieg w tej sytuacji w zwi zku ze mierci  transmitenta 
od nowa26, p ynie on niezale nie od tego, czy i kiedy transmitariusz dowiedzia  si  
o tytule powo ania trensmitenta. Inaczej przedstawia si  tylko sytuacja gdy transmi-
tent zmar  przed dowiedzeniem si  o tytule swojego powo ania, czyli nie rozpocz  
si  w stosunku do niego bieg sze ciomiesi cznego terminu do z o enia o wiadcze-
nia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku. Wówczas termin do z o enia o wiadcze-
nia po spadkodawcy transmitenta biegnie w stosunku do transmitariusza dopiero od 
momentu dowiedzenia si  o tytule powo ania transmitenta do spadku. Nale y jed-
nak pami ta , e je li transmitariusz odrzuci  spadek po transmitencie, to nie jest 
mo liwe z o enie o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku po spadkodaw-
cy transmitenta, poniewa  w stosunku do transmitariusza termin ten w ogóle nie b -
dzie liczony, gdy  w my l art. 1020 kc. jest on traktowany tak, jakby nie do y  ot-
warcia spadku po transmitencie27. 

Prawo wi e szereg powa nych konsekwencji ze z o eniem przez spadkobier-
c  o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku, oczywi cie pod warunkiem, 

24 Zob. J. Pisuli ski, Niektóre problemy…, „Rejent” 1992, nr 6, s. 54 i nast.

25 Transmitariusz ma w zasadzie tylko dwie mo liwo ci: 1) mo e odrzuci  spadek po pierwszym spadkodawcy, 

przyj  spadek po transmitencie lub 2) mo e przyj  oba spadki, gdy  je eli tranmitariusz odrzuci by spadek po 

transmitencie, jego o wiadczenie o przyj ciu spadku po pierwszym spadkodawcy trzeba by by o uzna  za bez-

skuteczne, poniewa  traktowany jest na podstawie art. 1020 kc. jakby nie do y  otwarcia spadku po transmiten-

cie, a uprawnienie transmitariusza do przyj cia lub odrzucenia spadku jest uzale nione od nabycia spadku i to 

w sposób deÞ nitywny po transmitencie. Zob. i por. J. Pisuli ski, Niektóre problemy…, „Rejent” 1992, nr 6, s. 54 

i nast. oraz E. Skowro ska–Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, wyd. 8, Warsza-

wa 2007, s. 193–194. 

26 Zob. A. Kunicki, Odrzucenie spadku przez transmitariusza, NP 1963, nr 12, s. 1356.

27 Zob. i por. E. Skowro ska–Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga czwarta. Spadki, wyd. 8, War-

szawa 2007, s. 193–194 oraz K. Matuszczyk, Kilka uwag o transmisji spadku, „Palestra” 2006, nr 11–12, s. 97 

i nast.
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e jest ono z o one w terminie zakre lonym przez art. 1015 § 1 kc. Przede wszyst-
kim nale y zaznaczy , e wskazany sze ciomiesi czny termin jest terminem zawi-
tym prawa materialnego. Oznacza to, e o wiadczenie spadkobiercy z o one po jego 
up ywie nie b dzie wywo ywa o jakichkolwiek skutków prawnych – b dzie bezsku-
teczne. Dlatego tak wa ne jest prawid owe ustalenie jego pocz tkowego dnia, któ-
ry mo e by  ró ny w stosunku do poszczególnych spadkobierców, gdy  jest on li-
czony od chwili, w której spadkobierca dowiedzia  si  o tytule swojego powo ania 
do spadku. 

Termin nie mo e si  rozpocz  w stosunku do spadkobierców, je eli nie dojdzie 
do otwarcia spadku. 

Je eli za  chodzi o spadkobierców uprawnionych do dziedziczenia w dalszej 
kolejno ci, to rozpoczyna on swój bieg gdy spadkobierca dowie si , e spadkobierca 
silniej powo any do spadku nie chce lub nie mo e dziedziczy . W tej sytuacji termin 
na z o enie o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku wobec spadkobiercy 
powo anego do spadku w dalszej kolejno ci zacz  si  mo e najwcze niej dopiero 
od momentu spe nienia si  warunków wy czaj cych od dziedziczenia spadkobier-
ców powo anych do dziedziczenia w pierwszej kolejno ci.

Reasumuj c, aby o wiadczenie o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku by o sku-
teczne, nale y z o y  je w terminie wskazanym przez art. 1015 § 1 kc., inaczej nie 
b dzie ono wywiera o zamierzonych przez spadkobierc  skutków prawnych. 

Tak wi c element czasu jest tu niezmiernie wa ny i istotny, gdy  w sumie od 
niego zale y, przy spe nieniu pozosta ych przes anek ustawowych, mo liwo  efek-
tywnego prawnie z o enia o wiadczenia o przyj ciu b d  odrzuceniu spadku. 

Powy sze rozwa ania mia y na celu wskazanie tylko niektórych problemów 
zwi zanych z terminem wskazanym w art. 1015 § 1 kc., zw aszcza ze sposobem 
ustalenia pocz tku jego biegu. 



THE PROPER TIME FRAME WHICH IS APPLIED 
WHILE MAKING A STATEMENT OF ACCEPTING 

OR DECLINING AN INHERITANCE

SUMMARY

The article focuses on the proper timeframe which is applied while making 
a statement of accepting or declining an inheritance. Using particular examples the 
author illustrates how to count this amount of time in accordance to speciÞ c succes-
sors in various situations. It states that an heir is eligible to decide whether to ac-
cept or reject an inheritance within six–months starting from the moment of learn-
ing about the right to inherit. The article emphasises that the setting an actual date 
can be quite unclear due to the fact that a person can become aware of the possibil-
ity to succeed in different time, especially when it concerns the successors who are 
eligible to inherit in the further places. Stating the exact starting and ending date of 
this six–month period is of crucial importance as it results in momentous legal con-
sequences. In order to have the right legal effect the statement considering the deci-
sion about inheritance must be handed in within six months what results from arti-
cle 1015 §1 of civil code.
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ROZSTRZYGNI CIE SPRAWY KARNEJ W ROZS DNYM 
CZASIE JAKO GWARANCJA RZETELNEGO PROCESU 

(UWAGI NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM)

1. Miejsce zasady rozstrzygni cia sprawy w rozs dnym 
czasie w modelu rzetelnego procesu

Zasada rzetelnego procesu jest obecnie uwa ana za naczeln  zasad  procesu 

karnego i oznacza prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy w roz-

s dnym terminie przez w a ciwy, niezale ny, niezawis y i bezstronny s d ustano-

wiony ustaw , przy rozstrzyganiu o zasadno ci ka dego oskar enia w wytoczonej 

sprawie karnej, przy zachowaniu podstawowych gwarancji praw oskar onego i po-

krzywdzonego. Poj cie rzetelnego procesu mo e by  tak e rozumiane jako wzorzec 

ukszta towania ca ego post powania, jako synteza obowi zuj cych zasad okre la-

j cych metody post powania. W tym kontek cie P. Wili ski wskazuje, e koncep-

cja rzetelnego procesu mo e by  traktowana jako sposób okre lenia modelu procesu 

karnego. Chodzi tu o model post powania w znaczeniu „gwarancyjnym”, tj. wska-

zuj cym, jaka jest jego metoda (osi gni cie rozstrzygni cia przy zapewnieniu ochro-

ny praw wszystkich uczestników post powania) b d  jakie warto ci ma realizowa  

i jakie warunki spe nia , d c do osi gni cia stanu prawdy materialnej.1 Traktu-

j c zasad  rzetelnego procesu jako naczeln  zasad  procesow , wypada wskaza , e 

jest to zasada skodyfikowana zarówno w aktach prawa mi dzynarodowego:2 w art. 

6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wol-

no ci z 1950 r. i art. 14 Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-

1 P. Wili ski, Poj cie rzetelnego procesu, (w:) A. B achnio–Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczy ska, C. Nowak, P. Wi-
li ski, Rzetelny proces karny w orzecznictwie s dów polskich i mi dzynarodowych, red. P. Wili ski, Warszawa 
2009 r., s. 26 i podana tam literatura oraz E. Skr towicz, Z problematyki rzetelnego procesu karnego, (w:) Rze-
telny proces karny. Ksi ga jubileuszowa Profesor ZoÞ i widy red. J. Skorupka, Warszawa 2009, s. 21–27.

2 Zob. tak e M. P achta, Rzetelny proces karny w Unii Europejskiej, (w:) Rzetelny proces karny. Ksi ga…, op. cit., 
s. 28–44.



284

Cezary Kulesza

nych z 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 38, poz. 167), jak i w prawie polskim, 
przede wszystkim w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. 

Wskazuj c na miejsce zasady rozstrzygni cia sprawy karnej w rozs dnym cza-
sie (reasonable time) w modelu rzetelnego procesu, wypada wskaza  na niejedno-
znaczne rozumienie tej zasady. Przede wszystkim nie nale y jej uto samia  z za-
sad  (b d  regu ) szybko ci post powania w kontek cie chocia by stwierdzenia 
T. Kotarbi skiego, e szybko  jest wrogiem dobrej roboty. Na gruncie procesu kar-
nego skomplikowany charakter „kompleksu” rzetelnego procesu nakazuje niekie-
dy przeciwstawia  szybko  post powania gwarancjom praw oskar onego w proce-
sie, a w szczególno ci prawa do obrony. Z zasady rzetelnego procesu wynika wi c 
konieczno  zachowania pewnego standardu minimalnego prawa do obrony (mate-
rialnej i formalnej) w oparciu o art. 6 ust. 3 Europejskiej Konwencji Praw Cz owie-
ka (KE) i art. 14 ust. 3 Mi dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycz-
nych (MPPOP) :

Na standard ten sk ada si : 3

prawo do otrzymania informacji (w j zyku zrozumia ym) o istocie i przy-
czynie skierowanego oskar enia (art. 6 ust. 3 lit. a KE i art. 14 ust. 3 lit. 
a MPPOiP),

prawo do posiadania odpowiedniego czasu i sposobno ci do przygotowania 
si  do obrony oraz do porozumiewania si  z obro c  (art. 6 ust. 3 lit. b KE 
i art. 14 ust. 3 lit. b MPPOiP),

prawo do przes uchania lub spowodowania przes uchania wiadków oskar-
enia oraz dania obecno ci i przes uchania wiadków obrony na tych sa-

mych warunkach, co wiadków oskar enia (art. 6 ust. 3 lit. d KE i art. 14 
ust. 3 lit. e MPPOiP),

prawo do korzystania z bezp atnej pomocy t umacza, je li oskar ony nie ro-
zumie lub nie mówi j zykiem u ywanym w s dzie (art. 6 ust. 3 lit. e KE 
i art. 14 ust. 3 lit. f MPPOiP),

prawo do nieprzymuszania do zeznawania przeciwko sobie lub do przyzna-
nia si  do winy (art. 14 ust. 3 lit. g MPPOiP).

Tak wi c wypada zauwa y  przynajmniej mo liwo  sprzeczno ci pomi dzy 
szybkim „za atwieniem” sprawy karnej a prawem oskar onego do posiadania odpo-
wiedniego czasu i sposobno ci do przygotowania si  do obrony oraz do porozumie-
wania si  z obro c .

3 P. Hofma ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post powania karnego. T. I. Komentarz do art. 1–296, wyd. 2, War-
szawa 2004, s. 50–51; Z. Gosty ski, S. Zab ocki, (w:) Bratoszewski J., Gardocki L., Gosty ski Z., Przyjemski S.M., 
Stefa ski R.A., Zab ocki S., Kodeks post powania karnego. Komentarz, T. I, Warszawa 2003, s. 218.

–

–

–

–

–
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Art. 6 ust.1 EKPC odnosi si  do rozpoznania w rozs dnym czasie zarówno 
spraw karnych, jak i cywilnych. Jego celem jest ochrona stron post powania przed 
nadmiernymi, nieuzasadnionymi opó nieniami, co ma znaczenie przede wszyst-
kim w sprawach karnych, Zgodnie z orzecznictwem ETPC w a nie w procesie kar-
nym nale y unika  sytuacji, w której oskar ony pozostawa by w niepewno ci co 
do swojego losu. Jednak e Trybuna  nie okre la adnego ogólnego terminu trwa-
nia post powania, a nakazuje ka dorazowo bada  okoliczno ci konkretnej sprawy. 
Za punkt pocz tkowy post powania karnego orzecznictwo strasburskie przyjmuje 
„dzie  postawienia okre lonej osoby w stan oskar enia”, traktowanego jako „ofi-
cjalne powiadomienie osoby przez odpowiedni organ o zarzucie pope nienia przez 
ni  przest pstwa”(a wi c mo e by  to moment wcze niejszy ni  skierowanie aktu 
oskar enia do s du). Dlatego te  ETPC w swoich orzeczeniach za pocz tek okresu 
„postawienia w stan oskar enia” uznawa  moment aresztowania, oficjalnego powia-
damiania osoby, e b dzie ciganie karne, a tak e wszcz cie post powania przygo-
towawczego. Natomiast momentem ko cowym procesu karnego jest dzie  prawo-
mocnego zako czenia post powania w sprawie.4 W ród czynników, jakie ETPC 
bierze pod uwag  przy ocenie, czy dany okres post powania by  rozs dny, mo na 
wymieni  stopie  z o ono ci danej sprawy, zachowanie oskar onego, postaw  od-
powiednich w adz s dowych, a tak e znaczenie sprawy dla oskar onego.5

Ten ostatni czynnik dotyczy najcz ciej sytuacji, gdy oskar ony w trakcie pro-
cesu karnego jest pozbawiony wolno ci, gdy  wówczas w kontek cie art. 5 ust. 3 
Konwencji ETPC wielokrotnie wskazywa , e to s dy krajowe s  odpowiedzialne za 
organizacj  przebiegu procesu karnego i to na nich spoczywa ci ar podj cia decy-
zji, czy przed u ane pozbawienie wolno ci skazanego jest konieczne dla zabezpie-
czenia prawid owego przebiegu procesu, za  je li areszt nie s u y ju  temu celowi, 
wówczas nale y go uchyli . W przeciwnym bowiem razie Trybuna  uznaje nieuza-
sadnion  przewlek o  post powania, zwracaj c zreszt  uwag  na prawid owe roz-
poznawania (w warunkach rzeczywistej kontradyktoryjno ci posiedze ) wniosków 
i za ale  w przedmiocie tymczasowego aresztowania.6 

Nale y jednak stwierdzi , e od pewnego czasu ETPC stwierdza niemo no  
rozpoznania skargi indywidualnej dotycz cej przewlek o ci post powania s dowe-
go ze wzgl du na niewyczerpanie drogi krajowej, o której mowa w art. 35 EKPC. 
W przypadku Polski Trybuna  pocz tkowo oddala  na tej podstawie skargi, wska-

4 Zob. orzecznictwo podane przez C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu w wietle EKPC i orzecznictwa ETPC, 
(w:) Rzetelny proces karny w orzecznictwie s dów polskich i mi dzynarodowych, red. P. Wili ski, Warszawa 
2009, s. 114–115.

5 Ibidem, s. 115–117.
6 Zob. np. C. Kulesza, Effective Defence in the Pre–trial Detention Proceedings: (Remarks in the Light of the Jud-

gment of Strasburg Tribunal of January 15, 2008, aszkiewicz v. Poland), (w:) Current Problems of the Penal 
Law and the Criminology: Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie, ed. by Emil W. P ywaczewski, 
Bia ystok 2009, s. 283–290 I podane tam orzecznictwo ETPC.
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zuj c na niewyczerpanie drogi przewidzianej w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. 
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post powaniu s -
dowym bez nieuzasadnionej zw oki (Dz.U. Nr 179 poz. 163). Jednak e w ostat-
nich orzeczeniach w sprawach polskich ETPC wskaza  na niedoskona o ci tej usta-
wy, która nie regulowa a kwestii przewlek o ci post powania przygotowawczego.7 
W rezultacie ustawa ta zosta a znowelizowana na mocy ustawy z dnia 20 lutego 
2009 r. (Dz.U. Nr 61 poz. 498), rozszerzaj c jej zakres na post powanie przygoto-
wawcze z dniem 1 maja 2009 r.

Je li chodzi o statystyk , to zgodnie z raportami ETPC w okresie 1998–2008 
Trybuna  rozpozna  ogó em 3403 skargi (w 2009 r. – 449 skarg) na przewlek o  
post powania na ogóln  liczb  rozpoznanych 9.736 skarg (w 2009 r. – 1625 skarg), 
z czego z Polski rozpoznano 308 skarg (w 2009 r. – 50 skarg)8.

Warto równie  zauwa y , e standardy art. 6 ust. 1 EKPC i art. 14 ust. 3 lit c 
MPPOiP dotycz ce rozpoznania sprawy w rozs dnym czasie s  odnoszone tak e do 
mi dzynarodowych trybuna ów karnych. Zgodnie bowiem z art. 20 ust.4 lit c Statu-
tu Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego ds. Rwandy i art. 21 ust. 4 lit. c Statutu 
Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego ds. by ej Jugos awii oskar ony ma prawo 
do rozpoznania sprawy bez zb dnej zw oki. Wskutek obserwowanej przewlek o ci 
post powania przed tymi trybuna ami wprowadzono kolejne rozwi zania proceso-
we umo liwiaj ce m.in. ograniczenie ilo ci przes uchiwanych wiadków, skrócenie 
d ugo ci przes ucha , ustanawianie terminów zawitych do zg aszania wniosków for-
malnych, rozstrzygania kwestii faktycznych i prawnych przed faktycznym wszcz -
cia post powania, a tak e zwi kszenia ilo ci s dziów.9 

Nale y postawi  pytanie, czy zasada rozstrzygni cia sprawy karnej w rozs d-
nym czasie ma s u y  przede wszystkim usuni ciu stanu niepewno ci oskar onego 
pozostaj cego pod zarzutem pope nienia przest pstwa czy te  g ównie usprawnie-
niu i zwi kszeniu efektywno ci systemu wymiaru sprawiedliwo ci w sprawach kar-
nych ?

2. Efektywno  systemu wymiaru sprawiedliwo ci i rodki 
s u ce jej zwi kszeniu w krajach europejskich

Wypada wskaza , e w zwi zku z kryzysem wymiaru sprawiedliwo ci w Eu-
ropie na szczególnym znaczeniu zyska y próby zwi kszenia skuteczno ci syste-

7 C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu w wietle EKPC…, op. cit., s. 117–118 i podane tam orzecznictwo.

8 European Court of Human Rights, Annual Report 2008, Strasburg 2009, s. 138–139; Annual Report (provisional 

version), Strasbourg, January 2010, s. 141–142.

9 Zob. P. Wili ski, H. Kuczy ska, Rzetelny proces karny w orzecznictwie mi dzynarodowych trybuna ów karnych, 

(w:) Rzetelny proces karny w orzecznictwie…, op. cit., s. 193–195.
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mów procesowych, co przejawia o si  w uchwaleniu ju  w latach 80. i 90. ubieg ego 

stulecia szeregu rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy, których przed-

miotem by o poszukiwanie metod przyspieszenia i uproszczenia procedury karnej, 

a tak e usprawnienia pracy policji, prokuratorów i s dów. Do najwa niejszych na-

le a a rekomendacja nr R(87)18 z 18 wrze nia 1987 r. w sprawie symplifikacji pro-

cedury karnej oraz nr R(96)8 z 5 wrze nia 1996 r. w sprawie polityki karnej w Eu-

ropie w okresie przemian.10

Generalnie mo na dokona  rozró nienia pomi dzy efektywno ci  systemu wy-

miaru sprawiedliwo ci ujmowanej w znaczeniu w szym (sensu stricto) i w znacze-

niu szerokim (sensu largo). Uj cie pierwsze pozwala przyj , e wymiar sprawied-

liwo ci funkcjonuje efektywnie, je li dzia a sprawnie, czyli szybko i oszcz dzaj c 

na kosztach. Natomiast efektywno  wymiaru sprawiedliwo ci sensu largo obejmu-

je nie tylko aspekt sprawno ci, lecz tak e pe n  realizacj  wszystkich stawianych 

przed nim celów i konsekwentn  realizacj  podstawowych zasad procesowych i ich 

gwarancji. Jednak e pewne wewn trzne sprzeczno ci pomi dzy celami procesu kar-

nego czyni  w mniejszym lub wi kszym stopniu niemo liw  ich realizacj  przez 

same organy wymiaru sprawiedliwo ci i wspomagaj ce je organy cigania.

W du ej mierze przy pieszenie procesu zale y nie tylko (i nie przede wszyst-

kim) od kolejnych nowelizacji prawa, lecz od zmian technicznych, organizacyjnych 

i kadrowych, które nie wp ywaj  na prawa oskar onego (w tym prawo do obrony). 

W literaturze przedmiotu wskazuje si  tutaj na post puj c  technologizacj  proce-

su, wzrost znaczenia bieg ych i specjalistów, konieczno  szkolenia przysz ych s -

dziów, prokuratorów11 (a tak e adwokatów), problem odpowiedniego dofinansowa-

nia s downictwa, wzmocnienie roli organów procesowych (przy zwi kszeniu roli 

aktywno ci obro ców w procesie),12 odpowiedni  organizacj  pracy organów pro-

cesowych oraz zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych dzia ania 

(w szczególno ci s dziów) i nadzór s u bowy oraz procesowy nad ich dzia alno -

ci .13

10 Na temat tych aktów i ich implementacji w pa stwach europejskich por. S. Walto , Pragmatyzm i antypragma-
tyzm w procedurze karnej, (w:) Nowe prawo karne procesowe. Ksi ga ku czci W. Daszkiewicza, T. Nowak (red.), 
Pozna  1999, s. 57–58.

11 Por. S. Walto , Wizja procesu karnego XXI wieku, (w:) Post powanie karne w XXI wieku (materia y z konferen-
cji), P. Kruszy ski (red.), Warszawa 2002, s. 30–33; A. Lach, Wykorzystanie technologii informatycznych w po-
st powaniu karnym po nowelizacji kodeksu post powania karnego z 10 stycznia 2003 r., (w:) Problemy znoweli-
zowanej procedury karnej, op. cit., s. 159–168.

12 A. Murzynowski; Reß eksje na temat kszta tu procedury karnej w XXI wieku, (w:) Post powanie karne w XXI wie-
ku, op. cit., s. 37–51.

13 M.A. Eder–Rieder, (w:) Zagubiona szybko  procesu. Jak j  przywróci  ? S. Walto , J. Czapska – red, Warsza-
wa 2005, s. 89–90; P. Hofma ski, D. Szumi o–Kulczycka, S. Walto , Przewlek o  procesu karnego w Polsce 
i rodki jej zwalczania, (w:) Zagubiona szybko c procesu, op. cit., s. 54–56 .



288

Cezary Kulesza

Z kolei do regulacji prawnych s u cych usprawnieniu post powania karnego, 
a niezagra aj cych (przynajmniej w znacz cym zakresie) efektywno ci sprawowa-
nia funkcji obro cy w ustawodawstwach ró nych krajów mo na zaliczy :14

wst pne filtrowanie spraw celem ochrony przed obci eniem sprawami, 
w których nie ma realnych perspektyw wykrycia przest pstwa lub jego 
sprawcy;

przyspieszanie biegu procesu przy pomocy terminów czynno ci proceso-
wych;

przepisy s u ce zapewnieniu koncentracji i ci g o ci rozprawy;

odformalizowanie czynno ci procesowych niemaj cych istotnego znaczenia 
dla sprawowania obrony;

zapobieganie w drówce sprawy (przed jej merytorycznym zako czeniem) 
mi dzy s dami b d  innymi organami procesowymi oraz powstrzymywanie 
procesu przed cofaniem sprawy;

dyscyplinowanie uczestników procesu;

eliminowanie w tków cywilistycznych z procesu karnego.

Na przyk ad w literaturze angielskiej wskazuje si  na ró ne aspekty efektywno ci 
systemu wymiaru sprawiedliwo ci rozumianej w znaczeniu szerokim, w kontek cie 
praw cz owieka.15 Niektóre z nich dzia aj  na korzy  praw cz owieka, a w szcze-
gólno ci oskar onego. W doktrynie procesu angielskiego za oczywisty przyk ad ta-
kiego aspektu uwa a si  w a nie po o enie nacisku na szybki proces, którego gwa-
rancje maj  swoje korzenie jeszcze w Magna Charta i Habeas Corpus Act z 1679 r.16 
Z kolei inne aspekty szybko ci post powania s  neutralne wobec praw cz owieka, 
jak na przyk ad efektywne zarz dzanie nap ywem spraw s dowych czy prawid owe 
utrwalanie czynno ci s dowych.

Generalnie prawo Anglii i Walii nie przewiduje ogranicze  czasowych pomi -
dzy wniesieniem oskar enia i rozpocz ciem rozprawy s dowej. Jednak e dla spraw 
rozpoznawanych w trybie uproszczonym ustanowiono limit 56 dni od momen-
tu pierwszego przes uchania przed s dem pokoju (magistrates’ court) do rozpra-
wy, za  w sprawach prowadzonych w trybie zwyk ym (wymagaj cych aktu oskar-

14 P. Hofma ski, D. Szumi o–Kulczycka, S. Walto , tam e, s. 34–50; 24; D. Dölling, Ch. Laue, K.H. Gössel, (w:) Za-
gubiona szybko …, op. cit., s. 112–113.

15 Por. L.H. Leigh, Fair Trial and EfÞ cient Justice System. Some Observations on the English Experience (w:) Hu-
man Rights and the Rule of Law. Proceedings of the 2nd International Symposium “Europe Beyond the Union”, 

Frankfurt (Oder), 27–30 March 2002, R.A. Alleweldt, P. Dimitrova, J. Drohla, T. Milej (red.), Kraków 2004, s. 325–

326.

16 Pomijaj c rozwi zania procesu USA, pod wp ywem tradycji brytyjskiej podobne instytucje wprowadzi a tak e Ka-

nada, por. K. Roach, M.L. Friendland, The Right to Fair Trial in Canada, (w:) The Right to a Fair Trial, D. Weis-

brodt, R. Wolfrum (red.), Berlin 1998, s. 4–12.

–

–

–

–

–

–

–
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enia) limit taki wynosi 70 dni od momentu przes uchania przed tym e s dem do 
dnia wst pnej s dowej kontroli oskar enia przez S d Królewski (Crown Court – 
s d wy szej instancji) i 112 dni od tej ostatniej daty do otwarcia rozprawy g ównej 
przed S dem Królewskim.17

Jednak e, jak podkre la si  w literaturze przedmiotu, pewne d enia do zwi k-
szenia efektywno ci procesu angielskiego, np. drako skie uproszczenia procedury 
zagra aj  takim warto ciom, jak rozk ad ci aru dowodu czy prawo do spokojnego 
korzystania z w asno ci. Jak wskazuje L.H. Leigh, angielski system wymiaru spra-
wiedliwo ci nie wypracowa  perfekcyjnej syntezy tych konkuruj cych warto ci.18 

Wskaza  nale y równie  na liberalne prawo angielskie dotycz ce rodków za-
pobiegawczych (Bail Act 1976, znowelizowany w 1993 r.), zezwalaj ce wi kszo-
ci oskar onym odpowiada  z regu y z wolnej stopy (przy pewnych ograniczeniach 

w przypadku oskar onych pope niaj cych powa ne przest pstwa wymagaj ce aktu 
oskar enia, je li pope nili je w okresie stosowania kaucji – bail), ustanawiaj ce pry-
mat kaucji nad aresztem tymczasowym.19

Podobne regulacje s u ce zwi kszeniu szybko ci procesu bez ograniczania 
praw oskar onego, a nawet s u ce ich wzmocnieniu (w szczególno ci, je li pozo-
staje on w areszcie) obowi zuj  w Danii,20 Norwegii,21 Hiszpanii (tu wynikaj  prze-
de wszystkim z Konstytucji z 1978 r.)22 czy we W oszech.23 Oczywi cie, w tych kra-
jach Europy Zachodniej zasada rozstrzygania spraw karnych w rozs dnym czasie 
(reasonable time) b d  te  szybkiego procesu (speed trial) jest niew tpliwie kon-
sekwencj  implementacji w ich ustawodawstwach art. 6 Europejskiej konwencji 
o ochronie praw cz owieka, statuuj cego zasad  rzetelnego procesu (fair trial).24

Idea rozstrzygni cia sprawy w rozs dnym terminie przy wieca a niew tpliwie 
ustanowieniu w poszczególnych pa stwach maksymalnych okresów tymczasowe-
go aresztowania, które z jednej strony s u  przy pieszeniu procesu, z drugiej za  
ustanawiaj  czasowe limity ograniczania pe nej swobody kontaktów oskar onego 
z obro c . Konieczno  zachowania takich terminów nale y rozpatrywa  cznie 
z regulacjami przewiduj cymi obowi zkowy udzia  obro cy w sprawach oskar o-

17 R. Dickson, The Right to a Fair Trial in England & Wales, (w:) The Right to a Fair Trial, D. Weisbrodt, R. Wolfrum 
(red.), Berlin 1998, s. 501–502. 

18 Ibidem, s. 326.
19 Por.: R. Dickson: The Right to a Fair Trial in England & Wales, op. cit., s. 493–495.
20 S. Garde, The Right to Fair Trial in the Kingdom of Denmark, (w:) The Right to Fair Trial, op. cit., s. 538–552.
21 S.E. Jebens, The Right to a Fair Trial in Norway, (w:) The Right to Fair Trial, op. cit., s. 589–592.
22 J. Calatayud, The Right to a Fair Trial in Spain, (w:) The Right..., op. cit., s. 603–607.
23 F. Tribulato, The Right to a Judgement within a „Reasonable Time” in Italy, (w:) Human Rights and the Rule of 

Law. Proceedings of the 2nd International Symposium “Europe Beyond the Union”, Frankfurt (Oder), 27–30 
March 2002, R.A. Alleweldt, P. Dimitrova, J. Drohla, T. Milej (red.), Kraków 2004, s. 487–502.

24 Por. np. L.H. Leigh, The Right, (w:) Fair Trial, op. cit., s. 645–668; S. Stavros, The Guarantees for Accused Per-
son Under Article 6 of the European Convention on Human Rights, Dordrecht–Boston–London 1993, s. 208–213 
i podane tam orzecznictwo.
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nych pozbawionych wolno ci. Przyk adowo w literaturze niemieckiej i austriackiej 
wskazuje si  wyniki bada , z których wynika, e wczesne anga owanie si  obro -
ców w post powanie przygotowawcze pozwala na unikni cie tymczasowego aresz-
towania podejrzanych b d  skrócenie okresu aresztu i jednoczesne przy pieszenie 
procesu.25Nale y wi za  równie  z t  instytucj  okre lanie przez ustawodawc  krót-
kich terminów rozpoznawania przez s dy rodków zaskar enia decyzji o zastosowa-
niu b d  przed u eniu tymczasowego aresztowania (por. art. 5 ust. 4 EKPC). 

Ponadto nale y wskaza  na terminy okre laj ce moment wszcz cia post po-
wania s dowego w przypadku oskar onych tymczasowo aresztowanych. Poza 
przytoczonymi wcze niej regulacjami angielskimi mo na tu wymieni  chocia by 
ustawodawstwo japo skie, które przewiduje, e podejrzany musi zosta  zwolnio-
ny z aresztu, je li w ci gu 20 dni od jego zastosowania nie zostanie wniesiony akt 
oskar enia (§ 208 japo skiego kpk.). Jednak e w przypadku ci kich przest pstw 
po wniesieniu aktu oskar enia nie istnieje adne definitywne ograniczenie czaso-
we stosowania aresztu (§ 60 ust. 3 japo skiego kpk.).Ponadto przyspieszeniu post -
powania karnego w Japonii s u  spotkania przed pierwsz  rozpraw  obro cy i pro-
kuratora celem uzgodnienia, jakie punkty sporne b d  rozpoznawane przed s dem. 
Obydwie strony maj  zadba  o to, aby wiadkowie, których chc  powo a , stawili 
si  na pierwszej rozprawie.26

3. Porozumienia procesowe jako metoda akceleracji 
post powania karnego (uwagi prawnoporównawcze) 

W europejskiej literaturze procesu karnego wskazuje si , e wspólne interesy 
efektywnej obrony i sprawnego, czyli szybkiego wymiaru sprawiedliwo ci mog  
doprowadzi  do wspó pracy obrony, oskar enia i s du przez zawieranie formalnych 
(uregulowanych ustaw ) b d  nieformalnych porozumie  procesowych, s u cych 
konsensualnemu zako czeniu procesu i w rezultacie jego przy pieszeniu, przy po-
szanowaniu gwarancji prawa do obrony.27 Porozumienia takie nie budz  zastrze e  

25 D. Burhoff, Verteidigungsmöglichkeiten im Rahmen der besonderen Haftprüfung durch das OLG — oder: Ver-
meidung von weiteren Untersuchungshaft durch Verteidigermitwirkung, (w:) Sicherheit durch Strafe? Öffentlicher 
Strafanspruch zwischen Legalitätsprinzip und Opferinteresse. 26. Strafverteidigertag Mainz, 8.–10. März 2002, 
Berlin 2002, s. 131–156; U. Busse, S. Hohman, Verkürzung und Vermeidung von Untersuchungshaft durch früh-
zeitige Strafverteidigung (w:) Sicherheit durch Strafe?, op. cit., s. 157–176; R. Soyer, Vermeidung von Untersu-
chungshaft durch frühzeitige Verteidigermitwirkung in Österreich, (w:) Sicherheit durch Strafe?, op. cit., s. 177–
194.

26 M. Ida, (w:) Zagubiona szybko …, op. cit., s. 96–97.

27 Por. np. J. Peters, B. Aubusson de Cavarlay, C. Levis, P. Sobota, Negotiated Case– ending Settlements: Ways 

of Speeding up the (Court) Process, „European Journal on Criminal Policy & Research” 2008, vol.140–154; 

S. Ufer, F. Ufer, „Die Verständigung“ im Strafverfahren, (w:) Grundlagen der Strafverteidigung, U. Ziegert – red., 
Stuttgart 2000, s. 45–52; C. Kulesza, K. Boraty ska: Usprawnianie post powania karnego w Niemczech i Pol-
sce, Prok. i Pr. 2004, nr 4, s. 20–21, 35–36 oraz podana tam literatura; Ch. Bertel, Die Verteidigung im österrei-
chischen Strafverfahren, w: Strafverteidigung – Realität und Vision. I Österreichisches StrafverteidigerInnentag, 
Wien 21/22. März 2003, Wien 2003, s. 14; M.A. Eder–Rieder, op. cit., s.17. 
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w krajach, gdzie system wymiaru sprawiedliwo ci oparty jest na zasadzie oportu-
nizmu cigania (czego klasycznym przyk adem jest Anglia), natomiast w tpliwo-
ci mo e budzi  ich zgodno  z zasad  legalizmu cigania. Jednak e nawet w Niem-

czech nieformalne porozumienia procesowe (Absprachen) zosta y zaakceptowane 
przez orzecznictwo Niemieckiego S du Konstytucyjnego (BVerfG). Jak wskazuje 
si  w niemieckiej literaturze przedmiotu, aby pogodzi  cele przy pieszenia proce-
su przez konsensualne formy zako czenia post powania karnego z ochron  gwaran-
cji praw oskar onego, ustaw  zmieniaj c  niemiecki kpk. (StPO) z dniem 1 sierp-
nia 2009 r. dokonano formalizacji porozumie  procesowych na rozprawie g ównej 
(Verständigungen). 28 

Podstawow  funkcj  porozumie  procesowych jest swoista akceleracja post -
powania s dowego przez uproszczenie, za zgod  stron, wydania wyroku s dowe-
go i przez to skrócenie ca ego post powania. W rezultacie mo na tu mówi , jak si  
wskazuje w literaturze zachodniej, o przy pieszonym wydaniu decyzji ko cz cej 
spraw  (fast– tracked case–ending decision), nazywanej „wynegocjowanym poro-
zumieniem ko cz cym spraw ” (negotiated case– ending settlements), posiadaj -
cym nast puj ce cechy:29

1) Decyzja s du jest oparta na umowie mi dzy stronami.

2) Post powanie ko czy si  rzeczywistym skazaniem sprawcy.

3) Prawn  konsekwencj  skazania jest prawdziwe, lecz z agodzone ukaranie.

Przyk adem sformalizowanych konsensualnych form zako czenia post powania 
karnego jest wprowadzenie do rosyjskiej procedury karnej przy pieszonego trybu 
post powania umo liwiaj cego w sprawach o przest pstwo zagro one kar  pozba-
wienia wolno ci nieprzekraczaj c  10 lat skazanie oskar onego bez przeprowadza-
nia post powania dowodowego na rozprawie. W przeciwie stwie do polskiej insty-
tucji z art. 387 kpk. s d nie ocenia dowodów zebranych w sprawie karnej, mo e 
natomiast bada  okoliczno ci rzucaj ce wiat o na osobowo  oskar onego oraz 
wiadcz ce o stopniu jego zawinienia. Skazanie wymaga wniosku oskar onego oraz 

zgody oskar yciela publicznego, prywatnego b d  pokrzywdzonego. S d mo e ska-
za  oskar onego na kar  nieprzekraczaj c  2/3 górnej granicy ustawowego zagro-
enia za dane przest pstwo. Jak wskazuje si  w literaturze rosyjskiej, taki skrócony 

tryb rozprawy niew tpliwie przy piesza proces, ale stosunek do tej instytucji, za-
równo w ród teoretyków, jak i praktyków jest ambiwalentny.30 Poniewa , jak wy-
nika z niedemokratycznych tradycji rosyjskiego procesu karnego, podstaw  obaw 

28 Zob monograÞ  T. Viering, Absprachen als Verfahrensökonomische Lösung des Schuldnachweisproblems im 
Strafverfahren, Frankfurt am Main 2009, s. 219–248 i podane tam orzecznictwo.

29 J. Peters, B. Aubusson de Cavarlay, C. Levis, P. Sobota, Negotiated Case–ending Settlements: Ways of Spee-
ding up the (Court) Process, „European Journal on Criminal Policy & Research” 2008, vol.14, s. 146.

30 I.L. Landau, (w:) Zagubiona szybko …, op. cit., s. 116–117.
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stanowi zagro enie gwarancji praw oskar onego, istotn  rol  w ich zapewnieniu po-
winien stanowi  udzia  obro cy.

Spo ród krajów Europy zachodniej opartych o zasad  legalizmu cigania wypada 
wskaza  na proces w oski charakteryzuj cy si  znaczn  przewlek o ci  post powa-
nia.31).32 Przyczyn tego zjawiska upatruje si  w doktrynie w oskiej w z ej organizacji 
s dów, przyzwyczajeniach s dziów do dochodzenia prawdy z urz du, co powoduje 
w praktyce odej cie od idei kontradyktoryjno ci ( ci le zwi zanej z regu  fair trial) 
na rzecz tradycyjnego modelu inkwizycyjnego.33 Zjawisku temu maj  przeciwdzia-
a  skrócone formy post powania, oparte na porozumieniu stron procesowych. Wy-

pada tu wskaza  na uprawnienie s dziego ds. wst pnej kontroli oskar enia (giudice 
dell’udienza preliminare – GUP), podobnie jak s d orzekaj cy (trybunale) sprawu-
je kontrol  nad stosowaniem uproszczonej procedury skazania guidizio abbreviato 
(art. 438 CPP), której celem jest unikni cie rozprawy g ównej przez umo liwienie 
wydania orzeczenia na etapie poprzedzaj cym rozpraw  g ówn . Procedura mo e 
by  wszczynana na wniosek oskar onego albo przed przes uchaniem wst pnym (iu-
denzia preliminare), albo w trakcie takiego posiedzenia. W jej pierwotnej wersji 
prokurator posiada  prawo veta i móg  nalega  na przeprowadzenie rozprawy na za-
sadach ogólnych. Jednak e w celu upowszechnienia stosowania tej instytucji prawo 
nr 479 z 1999 r. usun o wymóg uzyskania zgody prokuratora. W przypadku skaza-
nia kara orzekana przez s dziego, przy wzi ciu pod uwag  szczególnych okoliczno-
ci sprawy, by a zmniejszana o 1/3.

Kolejn  procedur  umo liwiaj c  eliminacj  rozprawy g ównej w procesie w o-
skim jest instytucja orzekni cia kary na wniosek stron procesowych (applicazione 
della pena su richiesta delle parti zwana tak e pattagiamento), okre lona w art. 444 
CPP.

Kara orzeczona na wniosek stron – prokuratora lub oskar onego, za zgod  dru-
giej strony b d  ich wspólne danie, jest redukowana maksymalnie do 1/3 usta-
wowego zagro enia i nie mo e przekracza  2 lat. Wniosek taki mo e by  z o ony 
s dziemu w trakcie post powania przygotowawczego, w ramach posiedzenia przed 
rozpraw , a  do momentu jej wszcz cia. Przy uwzgl dnieniu wniosku przez s d 
orzeczona mo e zosta  równie  kara grzywny, a strony mog  tak e wnosi  o za-

31 Jak wynika z raportu Prokuratora Generalnego urz duj cego przy S dzie Najwy szym W och za 2003 r. typo-
wa sprawa spoczywa w urz dzie prokuratorskim przez 381 dni. Po wniesieniu aktu oskar enia posiedzenie GUP 
w przedmiocie kontroli oskar enia odbywa si  po up ywie kolejnych 324 dni. Rozprawa przed s dem powszech-
nym I instancji (tribunale) trwa 341 dni, a 398 dni przed s dem przysi g ych (Corte d’assises) b d  s dem po-
wszechnym zajmuj cym si  bardzo powa nymi przest pstwami. Rozpatrzenie apelacji zajmuje przeci tnie do 
343 dni, a jeszcze d u ej, je li sprawa z s du apelacyjnego traÞ a do S du Najwy szego (Corte di cassazione) 
G. Illuminati, The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy, Turn to Adversial Procedure in Italy (Italian 
Criminal Procedure Code of 1988), „Washington University Global Studies Review” 2005, vol. 4, s. 580. 

32 G. Illuminati, The Frustrated Turn to Adversarial Procedure in Italy, s. 580. 

33 E. Grande, Italian criminal Justice: Borrowing and Resistance, „American Journal of Comparative Law” 2000, 

vol. 48, s. 249–251.
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wieszenie wykonania kary. Uzgodnienie mi dzy oskar ycielem a obro c  dotyczy 
przede wszystkim kary, jaka ma zosta  wymierzona oskar onemu i mo e nast pi  
ju  w post powaniu przygotowawczym. Ten musi zbada , czy strony dobrowolnie 
zawar y porozumienie i je li akceptuje ich propozycj , wydaje wyrok. Je eli proku-
rator odmówi  wyra enia zgody, musi poda  przyczyny swojej decyzji. S dzia musi 
zbada , czy nie ma podstaw do uniewinnienia i czy wniosek stron pozostaje w zgo-
dzie z prawem oraz czy proponowana kara jest proporcjonalna do zarzucanych czy-
nów. S d rozpoznaje wniosek stron na posiedzeniu34

Instytucja porozumie  procesowych jest przedmiotem ci g ej dyskusji we w o-
skiej doktrynie prawa i procesu karnego. Wi kszo  przedstawicieli prawa karnego 
jest zdeklarowanymi przeciwnikami b d  przynajmniej sceptycznie nastawionymi 
obserwatorami wszelkich porozumie  procesowych, jako zagra aj cym b d  naru-
szaj cym cele wymiaru sprawiedliwo ci. Natomiast procesuali ci karni sk aniaj  si  
do pogl du, e zarówno regulacje prawne, jak i praktyka porozumie  procesowych 
nie budzi zastrze e  zarówno ze wzgl du na podstawowe prawa procesowe (takie 
jak prawo do milczenia, domniemanie niewinno ci i prawo do rzetelnego procesu), 
podstawowe zasady procesowe (zasada niezawis o ci s dziowskiej czy zasada lega-
lizmu), jak i uzasadniaj  je wzgl dy pragmatyczne (odci enie wymiaru sprawied-
liwo ci).35 

Odnosz c si  generalnie do porozumie  procesowych ko cz cych post powa-
nie w krajach europejskich, nale y wskaza , e ich stosowanie dotyczy z regu y wy-
st pków (Francja), b d  te  kodeksy przewiduj  górne granice ustawowego zagro-
enia ograniczaj ce katalog spraw, gdzie takie post powanie mo e mie  miejsce. 

Tak wi c maksymalna kara pozbawienia wolno ci mo liwa do orzeczenia w takich 
trybach wynosi: we Francji 5 lat, na W grzech 8 lat, w Chorwacji 10 lat (w trybie 
przyspieszonym) i 5 lat (skazanie przez s dziego ledczego). W krajach tych prze-
widuje si  ograniczenia wymiaru kary, jak  s d mo e wymierzy  w trybie porozu-
mienia procesowego, która nie mo e przekracza : 1 roku pozbawienia wolno ci we 
Francji, 2 lat w Hiszpanii, 3 lat na W grzech i 3 roku w Chorwacji (skazanie przez 
s dziego ledczego). We wszystkich krajach wymierzona kara powinna by  agod-
niejsza ni  w przypadku przeprowadzenia pe nej rozprawy. Przyk adowo w Hiszpa-
nii prawo przewiduje, e taka kara powinna by  z agodzona o 1/3 (wzorem s dów 
angielskich), w Chorwacji maksymalna kara wynosi 1/3 maksymalnego zagro enia 
ustawowego zagro enia36. 

34 A. Perrodet, The Italian System, (w:) European Criminal Procedures, M. Delmas–Marty, J.R.Spencer – red., 
wyd. 3, Cambridge 2008 s. 372–373 i podana tam literatura.

35 R. Orlandi, Landesbericht Italien, (w:) Strafverteidigung vor neuen Herausforderungen, T. Weigend, S. Walther, 
B. Gruenewald– red., Berlin 2008, s. 249 i podana tam literatura..

36 J. Peters, B. Aubusson de Cavarlay, C. Levis, P. Sobota, Negotiated Case– ending Settlements, op. cit., s. 156–
157.
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W krajach europejskich do skazania w trybie porozumie  procesowych wyma-
gana jest zgoda oskar onego, za  w Hiszpanii, Francji i W grzech oraz w trybie 
przyspieszonym w Chorwacji konieczne jest przyznanie si  oskar onego do winy. 
W krajach tych s d na rozprawie b d  posiedzeniu aktywnie bada przes anki do-
puszczalno ci porozumienia procesowego i samego skazania w tym trybie.37

Podany wy ej przyk ad procesu w oskiego jest o tyle istotny, gdy  na nim za-
sadniczo wzorowano instytucje konsensualnego zako czenia post powania wpro-
wadzone do art. 335 i 387 polskiego kpk. z 1997 r. Równie  w literaturze polskiej 
wskazuje si , e podstawow  funkcj  skazania bez rozprawy i dobrowolnego pod-
dania si  odpowiedzialno ci karnej jest uproszczenie trybu wydawania wyroku ska-
zuj cego i skrócenie post powania w sytuacji, gdy na takie procesowanie strony 
procesowe wyra aj  zgod . To w a nie uproszczenie i przyspieszenie post powa-
nia by o celem, jaki chcia  osi gn  ustawodawca.38 Warto zauwa y , e wskutek 
reformy kpk. dokonanej ustaw  z 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 17 poz. 155) rozsze-
rzono zakres stosowania tych instytucji. Ponadto nowe brzmienie art. 343 par. 1 i 2. 
kpk. pozwala na orzeczenie o odpowiedzialno ci karnej oskar onego na odr bnych 
i znacznie korzystniejszych dla oskar onego zasadach. W zwi zku z powy szym, 
w literaturze przedmiotu obecnie zgodnie przyjmuje si , e w par. 1 i 2 art. 343 kpk. 
ustawodawca zawar  norm  materialnoprawn , za  par. 3–7 tego  artyku u przewi-
duj  procedur  stosowania dopuszczalnych materialnoprawnych ust pstw na rzecz 
oskar onego. Paragraf 2 art. 343 kpk. zawiera samodzieln  materialnoprawn  pod-
staw  nadzwyczajnego z agodzenia kary (pkt 1), warunkowego zawieszenia wyko-
nania kary (pkt 2) oraz ograniczenia skazania do orzeczenia rodka karnego39. Warto 
doda , e z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwo ci wynika, e w try-
bie konsensualnym skazano w 2007 r. ponad 55% osób, przeciwko którym wniesio-
no akt oskar enia, a cznie z wyrokami warunkowo umarzaj cymi post powania 
– cznie ponad 57%. Jest to oceniane w literaturze jako niepokoj ce statystycznie, 
maj ce wymiar jako ciowy odst pstwo od zasady bezpo rednio ci post powania 
dowodowego na rozprawie g ównej, w oparciu o kryterium zgody b d  braku sprze-
ciwu zainteresowanych stron.40 Warto te  zauwa y , e w obecnym stanie prawnym 
skazania w powy szych trybach konsensualnych zapadaj , podobnie jak w anali-
zowanych europejskich systemach prawnych, na podstawie dowodów policyjnych 
i prokuratorskich, bez przeprowadzania przez s d w asnego post powania dowodo-
wego w sprawie. Dlatego te  nale y dostrzec zagro enia, jakie rodz  takie tryby dla 

37 Ibidem, s. 157.
38 S. Steinborn, Porozumienia w polskim procesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie si  od-

powiedzialno ci karnej, Kraków 2005, s. 57.
39 P. Hofma ski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post powania karnego. T. II, Komentarz do artyku ów 297–467, 

Warszawa 2004, s. 293–295
40 Zob. J. Tylman, Uwagi o modelu post powania przygotowawczego, (w:) W z owe problemy procesu karnego 

P. Hofma ski – (red.) Warszawa 2010, s. 97–98.
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zasady prawdy obiektywnej i innych podstawowych zasad procesowych, dostrzega-
ne w polskiej literaturze przedmiotu.41 W tym kontek cie mo na stwierdzi , e kon-
sensualne sposoby zako czenia post powania w polskim systemie wymiaru spra-
wiedliwo ci odgrywaj  ju  znacz c  rol  w przyspieszeniu procesu42, a dalsze ich 
rozszerzania np. na sprawy o zbrodnie mog oby zagrozi  gwarancjom praw oskar-
onego b d  pokrzywdzonego.

4. Uwagi ko cowe

Podsumowuj c, wypada tak e zauwa y , e w krajach europejskich przejawem 
tendencji do ekonomizacji i przyspieszenia procesu jest tak e odchodzenie od in-
stytucji ledztw s dowych prowadzonych przez s dziego ledczego i po o enie na-
cisku g ównie na funkcj  gwarancyjn  pe nion  przez s dziego ds. ledztwa, który 
poza stosowaniem rodków przymusu utrwala na wniosek stron jedynie najwa niej-
sze dowody, wykorzystywane pó niej bezpo rednio na rozprawie. Takie os abienie 
s dowej kontroli post powania przygotowawczego ma by  rekompensowane wi k-
szym anga owaniem obro ców w proces, co ma równowa y  rosn ce uprawnienia 
prokuratury.43

Czas w procedurze karnej jest wa nym, lecz nie najwa niejszym determinan-
tem wp ywaj cym na model procesu karnego. Sprawa karna ma by  rozstrzygana 
w rozs dnym terminie, a nie „tak szybko, jak to mo liwe”. W dziedzinie sprawo-
wania wymiaru sprawiedliwo ci czas nie jest absolutem, lecz poj ciem wzgl dnym, 
podlegaj cym relatywizacji w odniesieniu do gwarancji sprawiedliwo ci procedu-
ralnej. Je li regu a szybko ci post powania znajdzie si  w konflikcie z podstawo-
wymi zasadami procesowymi, takimi jak zasada prawdy materialnej, zasada prawa 
do obrony, domniemania niewinno ci czy zasada ochrony praw pokrzywdzonego, 
zarówno ustawodawca, jak i organ procesowy powinien rozstrzyga  tak  kolizj  
na korzy  tych zasad. Dlatego te  dalsza ewolucja europejskich modeli procesu 
karnego nie mo e pod a  dalej w kierunku przyspieszania post powania karnego 
kosztem podstawowych gwarancji praw jego uczestników. Wydaje si , e ta meto-
da ekonomizacji systemów wymiaru sprawiedliwo ci osi gn a w Europie (w tym 
w Polsce) ju  swoje granice. Dalsze usprawnienie wymiaru sprawiedliwo ci w Pol-
sce mo e by  osi gane zasadniczo nie w drodze kolejnych nowelizacji prawa, lecz 

41 Zob. np. H. Paluszkiewicz, S. Stachowiak, Rozwi zania konsensualne wprowadzone do polskiego procesu kar-
nego a wykrycie prawdy, (w:) Zasada prawdy materialnej. Materia y z konferencji Krasiczyn 15–16 pa dziernika 
2005 r., Z. Sobolewski, G. Artymiak – (red.), kraków 2006, s. 91–110; Z. wida, W. Jasi ski, M. Ku ma, Dyrekty-
wa rozstrzygania sprawy „w rozs dnym terminie” a realizacja zasady prawdy materialnej w polskim procesie kar-

nym, (w:) Zasada prawdy materialnej, ibidem, s. 20–23; 
42 Zob. np. monograÞ  Ocena funkcjonowania porozumie  procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwo ci, red. 

C. Kulesza, Warszawa 2009.
43 Zob. C. Kulesza, S dzia ledczy a wspó czesny proces karny (na tle prawnoporównawczym), PiP 2008, nr 7, 

s. 20–43 i podana tam literatura.
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przez zmiany techniczne, organizacyjne i kadrowe, które nie wp ywaj  na prawa 
oskar onego (w tym prawo do obrony). Jak wskazano w wcze niej, nale y dostrze-
ga  post puj c  technologizacj  procesu, wzrost znaczenia bieg ych i specjalistów, 
konieczno  szkolenia przysz ych s dziów, prokuratorów i policjantów. Je li posta-
wimy na zmiany ustawodawcze, to tylko takie, które zapobiegaj  nieuzasadnionej 
przewlek o ci procesu, np. s u ce wst pnemu „filtrowaniu” spraw, zapobiegaj ce 
ich ci g ej w drówce pomi dzy s dami czy wprowadzaj ce sztywne terminy proce-
sowe a przez to s u ce przestrzeganiu gwarancjom praw uczestników post powa-
nia. W tym kontek cie nale a oby postulowa  pod adresem ustawodawcy, aby by y 
to zmiany przemy lane, a to – jak wiadomo – wymaga czasu.



DETERMINATION OF CRIMINAL CASE 
WITHIM REASONABLE TIME AS A GUARANTEE 

OF A FAIR TRIAL (REMARKS IN COMPARATIVE PERSPECTIVE)

SUMMARY

The article centres around the notion of “fair trial”: a key element in Article 6 
of the European Convention of Human Rights and Article 14 of the UN Internation-
al Covenant on Civil and Political Rights of 1966 . Those acts proclaim a set of ba-
sic rights which all contracting States bind themselves to respect. Article 6 (1) of the 
Convention gives the defendant the right to have his case heard “within a reasona-
ble time” and many European countries (i.a. Poland) have been condemned at Stras-
burg for breach of this provision. Key elements relevant to this right are: ”reasona-
ble time” guarantees, protection against excessive procedural delays, start and end 
of “relevant period”, particular circumstances of the case, factors taken into account 
(complexity of case, conduct of applicant and conduct of competent administrative 
and judicial authorities)..

The Convention and the Strasbourg case law have made contracting States more 
conscious of the problem of delay, and stimulates its legislators to find different 
ways to overcame it. In many European countries, much of the reforms of criminal 
procedure has centred around the need to reduce the use of pre trial detention and 
shortening the time limits between accusation and trial. The measures which accel-
erate directly criminal proceedings and reduce backlog of cases in courts are among 
others: preliminary “filtration” of cases, liquidating civil suits connected with crimi-
nal cases, restructuring of administration and “technologisation” of the proceedings

 Important issue discussed in this article is a special type of fast– tracked case 
ending decisions called “negotiated case ending – settlements”. Those proceedings 
(which can be found in six European countries) are based on a kind of agreement 
between the parties, end with real conviction of the offender and their legal conse-
quence is a true but mitigated punishment. In conclusion, the author pointed out oc-
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PREKLUZJA DOWODOWA W PROCESIE KARNYM 
NA PRZYK ADZIE PRZEPISU ART. 170 § 1 PKT 5 KPK.

I. Uwagi wprowadzaj ce

Problematyka znaczenia czasu w polskim procesie karnym jest niezwykle istot-
na. Nie chodzi tu tylko o fundamentaln  kwesti  nakazu szybko ci ca ego post po-
wania karnego wyra onego expressis verbis w przepisie art. 2 § 1 pkt 4 kpk., zgodnie 
z którym rozstrzygni cie sprawy powinno nast pi  w rozs dnym terminie, a który 
to nakaz zosta  niejako „wymuszony” przez regulacj  art. 6 ust. 1 EKPC1, okre-
laj cego prawo do rozpatrzenia sprawy w rozs dnym terminie (within a reasonab-

le time) przez niezawis y i bezstronny s d i ci le zwi zane z tym nakazem, szcze-
gó owe przepisy proceduralne, normuj ce terminy dla dokonywania okre lonych 
czynno ci procesowych. Problematyka znaczenia czasu w polskim procesie karnym 
to równie  ci gle stawiane i rozwa ane pytanie, o przysz o  i kierunek ewolucji 
nowoczesnego (w rozumieniu najefektywniej odpowiadaj cego ci g ym zmianom 
stosunków spo ecznych sensu largo) modelu procesu karnego. To w a nie pytanie 
o kierunek ewolucji i zwi zanych z ni  nowelizacji kodeksu post powania karnego 
sk ania do podj cia rozwa a  dotycz cych funkcji i interpretacji przepisu art. 170 
§ 1 pkt 5 kpk., stanowi cego podstaw  oddalenia wniosku dowodowego, gdy ów 
wniosek „w sposób oczywisty zmierza do przed u enia post powania” z perspekty-
wy wyznaczonych celów modelowych zmian polskiego procesu karnego.2 

1 Europejska konwencja o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci z dnia 4 listopada 1950 r., dalej jako 
EKPC.

2 S. Walto , O obstrukcji procesowej, czyli kilka uwag o nadu yciu prawa procesowego, (w:) W kr gu teorii i prak-
tyki prawa karnego, s. 620, 624; C. Kulesza, Efektywno  udzia u obro cy w procesie karnym w perspektywie 
prawnoporównawczej, Kraków 2005, s. 366; K. Zgryzek, Oddalenie wniosku dowodowego w nowelizacji kodek-
su post powania karnego z 2003 r., (w:) Aktualne problemy prawa i procesu karnego, GSP 2003, t. XI, s. 169; 
T. Grzegorczyk, Komentarz, s. 418; J. Grajewski, S. Steinborn, Nowelizacja kodeksu post powania karnego 
z dnia 10 stycznia 2003 r. (cz. I), EP 2003, nr 8, s. 10; M. W sek–Wiaderek, Oddalenie wniosku dowodowe-
go zmierzaj cego w sposób oczywisty do przed u enia post powania w polskiej procedurze karnej, (w:) W kr -
gu teorii i praktyki prawa karnego. Ksi ga po wi cona pami ci profesora Andrzeja W ska, red. L. Leszczy ski, 
E. Skr towicz, Z. Ho da, Lublin 2005, s. 711; P. Girdwoy , Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Karków 2004, 
s. 304
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Wychodz c z za o enia, e normy prawne reguluj  stosunki spo eczne sensu 

largissimo, nale y doj  przede wszystkim do wniosku, e wraz z rozwojem tych-
e stosunków musi zmienia  si  równie  prawo je reguluj ce, tak aby nad y  za 

dynamiczn  rzeczywisto ci . Niemniej jednak zarówno prawodawca, jak i interpre-
tator tych e norm prawnych powinni mie  równie  na wzgl dzie specyÞ k  danej 
kategorii stosunków spo ecznych oraz sytuacj  wszystkich stron danego stosunku 
prawnego, st d te  radykalna zmiana kodyÞ kacji karnych w 1997 r., po prze omie 
ustrojowym 1989 r. Od tamtego okresu normy prawa karnego (sensu largo) podle-
gaj  „szybkim” nowelizacjom. Cz ciowo stanowi  wynik bardziej lub mniej prze-
my lanych za o e  polityki kryminalnej. Niestety, widoczny jest równie  wp yw 
populistycznych hase  politycznych. Polski ustawodawca, d c do maksymalnego 
usprawnienia post powania karnego i wprowadzaj c nowe instrumenty prawne (np. 
instytucj  wiadka koronnego, konsensualizm w trybie art. 335 (343) oraz 387 kpk., 
nowy kszta t normatywny post powania przyspieszonego), wp ywa niew tpliwie na 
zmian  struktury i balansu ca ego post powania karnego. Wydaje si , e umniejszo-
na zostaje rola rozprawy s dowej, a faktyczne przesuni cie struktury procesu karne-
go nast puje na etapie post powania przygotowawczego. W ten sposób coraz mniej 
czytelna staje si  koncepcja prawna le ca u podstaw ca ego polskiego procesu kar-
nego.

Znamiennym przyk adem takich zmian jest wprowadzenie do kodeksu post -
powania karnego nowej podstawy oddalenia wniosku dowodowego na mocy no-
weli z dnia 10 stycznia 2003 r.3, która mo e by  postrzegana jako quasi–prekluzja 
dowodowa4 w procesie karnym. Zgodnie bowiem z art. 170 § 1 pkt 5 kpk. „oddala 
si  wniosek dowodowy, je eli wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do 
przed u enia post powania”. Paradoksalnie zmiana ta, maj ca w zamierzeniu usta-
wodawcy, w racjonalny sposób u atwi  i usprawni  etap post powania dowodowe-
go, w praktyce nie wydaje si  ju  tak oczywista ani tym bardziej tak prosta w zasto-
sowaniu. Ponadto odnosi si  wra enie, e aksjologicznie nie jest ona do pogodzenia 
z podstawowymi zasadami procesu karnego (np. zasad  prawdy materialnej czy ci-
gania z urz du etc.).

II. Problematyka inicjatywy dowodowej w procesie karnym 
z uwzgl dnieniem regulacji art. 170 § 1 pkt 5 kpk.

W polskim procesie karnym s d rozpoznaj cy spraw  zwi zany jest obowi z-
kiem doj cia do prawdy materialnej. Zasada prawdy materialnej, b d ca nadrz dn  

3 Ustawa z dn. 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks post powania karnego, ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj ce Kodeks post powania karnego, ustawy o wiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejaw-
nych, Dz.U. Nr 17, poz. 155.

4 W znaczeniu ogranicze  dotycz cych dowodów z uwagi na up yw czasu.
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zasad  karnoprocesow  i jednocze nie fundamentaln  wskazówk  interpretacyjn , 
skodyÞ kowana zosta a w przepisie art. 2 § 2 kpk., moc  którego s d karny oraz inne 
organy procesowe zobligowane s  do dokonywania prawdziwych ustale  faktycz-
nych stanowi cych podstaw  ka dego rozstrzygni cia, ka dej decyzji procesowej. 
Podkre li  to S d Najwy szy w swoim wyroku z dnia 14 marca 1996 r. (V KKN 
1/96)5, stwierdzaj c, e „polski system prawny nie zwalnia s du od obowi zku do-

chodzenia prawdy jako podstawy wydawanych orzecze , tak e w drodze w asnej 

inicjatywy dowodowej, niezale nie od ponoszenia ci aru dowodu przez oskar y-

ciela publicznego, który w tym zakresie nie przejawia dostatecznej aktywno ci”. 
Niewype nienie tego obowi zku przez s d w konkretnych okoliczno ciach oznacza  
mo e naruszenie przepisów post powania, mog ce mie  wp yw na tre  rozstrzyg-
ni cia i uzasadnia  konieczno  uchylenia wyroku.6 Wprowadzony nowel  z 2003 r. 
przepis art. 170 § 1 pkt 5 kpk., interpretowany ci le jako samodzielna i wy cz-
na podstawa oddalenia wniosku dowodowego i w tym sensie maj ca charakter bez-
wzgl dny, oznacza ograniczenie doj cia s du karnego do prawdy materialnej. Maj c 
za  na uwadze fakt, i  prawo karne sensu largo reguluje stosunki prawne, w których 
istot  jest brak równorz dno ci podmiotów tych stosunków, tj. wyst powanie „s ab-
szej, nieprofesjonalnej” strony – oskar onego i strony „silniejszej, profesjonalnej” 
– prokuratora i innych organów pa stwowych, wyposa onych dodatkowo w kom-
petencj  do stosowania rodków przymusu bezpo redniego, stwierdzi  nale y, e 
nawet quasi–prekluzja dowodowa z art. 170 § 1 pkt 5 kpk. tworzy zagro enie nie 
tylko prawa do obrony (wszak obro ca nie jest obligatoryjnym uczestnikiem ka -
dego procesu karnego), ale równie  zasady równouprawnienia stron procesowych, 
maj c w ten sposób bezpo redni wp yw na prawid owe wyrokowanie.

Poznanie prawdy i dochodzenie do niej nie jest oczywi cie pozostawione wy-
cznie s dowi i innym organom procesowym. Inicjatywa dowodowa zgodnie 

z przepisem art. 167 kpk., spoczywa równie  na stronach procesowych oraz pod-
miocie okre lonym w art. 416 kpk. (tj. podmiocie zobowi zanym do zwrotu w ca-
o ci lub cz ci korzy ci maj tkowej na rzecz Skarbu Pa stwa, który uzyska  t  

korzy  wskutek przest pstwa pope nionego przez sprawc  dzia aj cego w jego 
imieniu lub interesie). Ilustruje to nast puj ce stwierdzenie SN, wed ug którego 
s dy sprawuj  wymiar sprawiedliwo ci, którego funkcj  jest przede wszystkim we-
ryÞ kacja dowodów, natomiast ich gromadzenie i zg aszanie przypada innym orga-
nom albo innym podmiotom. O ile zatem odst pienie przez s d od takiego podzia u 
ról procesowych mo e by  zrozumia e wówczas, gdy podmioty te oskar aj  bez fa-
chowej pomocy, o tyle przejawianie inicjatywy dowodowej przez s d, zamiast wy-
st puj cego w sprawie prokuratora lub pe nomocnika, mo e spotka  si  z zarzutem 

5 Zob. J. Gurgul, glosa do wyroku SN z dn. 19 marca 1997 r., IV KKN 13/97, Prok. i Pr. 1998, nr 6, s. 88.
6 Wyrok SN z 19 marca 1997 r., IV KKN 13/97, OSN Prok. i Pr. 1997, nr 12, poz. 10.
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naruszenia zasady bezstronno ci.7 Takie rozumienie roli s du w zakresie inicjatywy 
dowodowej jest niew tpliwie s uszne i zgodne z zasad  kontradyktoryjno ci, rozu-
mianej jako dyrektywa prowadzenia procesu karnego w formie sporu równoupraw-
nionych stron przed bezstronnym s dem. 

Z problematyk  inicjatywy dowodowej w procesie karnym ci le zwi zana 
jest podstawowa dla niniejszych rozwa a  kwestia oddalenia wniosku dowodowe-
go. Przepis art. 170 § 1 kpk. stanowi, i  oddala si  wniosek dowodowy, je eli za-
chodzi jeden z taksatywnie wymienionych ustawowych powodów oddalenia wnio-
sku dowodowego: niedopuszczalno  przeprowadzenia dowodu, brak znaczenia 
wskazywanej okoliczno ci dla rozstrzygni cia sprawy, udowodnienie wskazywanej 
okoliczno ci zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy, nieprzydatno  dowodu do 
stwierdzenia danej okoliczno ci, niemo no  przeprowadzenia dowodu oraz oczy-
wisto  zamiaru przed u enia procesu karnego wskutek sk adanego wniosku dowo-
dowego. Z uwagi na to, i  mo liwo  oddalenia wniosku dowodowego jest cis-
le zwi zana z prawem stron do wp ywania na rodzaj materia u dowodowego, który 
powinien by  zebrany w kontradyktoryjnym post powaniu dla prawid owego roz-
strzygni cia, a w zwi zku z tym stanowi bezpo rednie prze o enie na obowi zek 
s du dochodzenia do prawdy materialnej, przeto i nie jest tu dopuszczalna interpre-
tacja rozszerzaj ca.8 Jak wynika z powy szego katalogu, wszystkie wyszczególnio-
ne tam powody oddalenia wniosku dowodowego dotycz  zasadno ci dowodu, któ-
rego przeprowadzenie mo e przyczyni  si  do realizacji zasady prawdy materialnej 
oraz jego prawnej dopuszczalno ci. Ocena tych przes anek odnosi si  do g ównego 
celu procesu karnego – orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialno ci karnej (cywil-
nej) w oparciu o prawdziwe ustalenia faktyczne, nie za  do subiektywnych moty-
wów i celów podmiotu sk adaj cego wniosek dowodowy. A zatem, w zarysowanym 
powy ej kontek cie nie mo e decydowa  wy cznie okoliczno , e podmiot sk a-
daj cy wniosek dowodowy móg  go z o y  wcze niej lub te , e nawet pod koniec 
przewodu s dowego zdecydowa  si  w ko cu skorzysta  z przys uguj cego mu pra-
wa inicjatywy dowodowej. Ponadto, jak s usznie zauwa a A. Gaberle, wykorzysta-
nie prawa do obrony z regu y utrudnia przebieg procesu (czas wymagany na prze-
prowadzenie wnioskowanych przez oskar onego czynno ci, wnioskowane w tym 
celu przerwy i odroczenia rozprawy), mo e te  by  dra ni ce i niezwykle rzadko 
wprawiaj ce s d w dobry humor.9 Podkre li  w zwi zku z tym nale y, e zasadne 
wnioski dowodowe, cho  przed u aj  rozpraw , nie powoduj  „obstrukcji proceso-
wej”, s u  zasadzie prawdy materialnej oraz zasadzie cigania z urz du. Natomiast 
w przeciwnym wypadku, w razie rzeczywistej bezzasadno ci, powinny zosta  odda-

7 Postanowienie SN z 18 listopada 2003 r., III KK 505/02, Lex nr 82314.
8 Zob. wyrok SN z dn. 28 lipca 1980 r., III KR 223/80, OSNPG 1981, nr 2, poz. 26; wyrok SN z dn. 15 kwietnia 

1981 r., IV KR 60/81, OSNPG 1981, nr 11, poz. 120; wyrok SN z 12 lipca 1988 r., IV KR 176/88, OSNPG 1988, 
nr 12, poz. 138; wyrok SN z 7 grudnia 1988 r., IV KR 116/88, OSNKW 1989, nr 3–4, poz. 30

9 A. Gaberle, Dowody w s dowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 63 i nast.
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lone w oparciu o przepis art. 170 § 1 pkt 1–4 kpk. W zwi zku z tym podnie  nale-
y, i  dokonuj c oceny powodów oddalenia wniosku dowodowego, bez znaczenia 

s  intencje wnioskodawcy, czas znajomo ci wnioskowanych okoliczno ci i dowo-
dów, a tak e sam termin sk adania wniosku dowodowego. Jest to zgodne ze stano-
wiskiem SN, wed ug którego procedura karna nie ustanawia terminu, do którego 
oskar ony mo e sk ada  wnioski dowodowe. (…) Nie ma te  znaczenia okolicz-

no , od jakiego momentu oskar ony mia  mo liwo  zawnioskowania danego do-

wodu.10 Niemniej jednak wskaza  nale y, i  wyst puj ce w ustawie – kodeks post -
powania karnego terminy do sk adania przez oskar onego wniosków dowodowych 
maj  charakter jedynie instrukcyjny. Tytu em przyk adu wskaza  nale y nast puj -
ce przepisy prawne reguluj ce terminy sk adania wniosków dowodowych: art. 315 § 
1 kpk. (wnioski o dokonywanie czynno ci procesowych w post powaniu przygoto-
wawczym), 321 § 5 kpk. (instytucja ko cowego zaznajomienia z materia ami post -
powania), 338 § 1 kpk. (dor czenie aktu oskar enia; odpowied  na akt oskar enia), 
352 kpk. (dopuszczenie dowodów), 368 kpk. (rozstrzyganie o wnioskach dowodo-
wych), 369 kpk. (porz dek przeprowadzania dowodów), 405 kpk. (zamkni cie prze-
wodu s dowego), 409 kpk. (instytucja wznowienia przewodu s dowego), 427 § 3 
kpk. (nowe fakty lub dowody; wymogi formalne rodka odwo awczego). Jak wida  
z powy szego przyk adowego wyliczenia, przez ca y czas trwania post powania 
karnego istnieje mo liwo  sk adania wniosków dowodowych, a to w celu poznania 
prawdy o okoliczno ciach pope nienia przest pstwa w procesie karnym, w celu rea-
lizacji zasady prawdy materialnej. 

Z punktu widzenia zakre lonych rozwa a  niezwykle istotne znaczenie ma 
stanowisko SN wyra one w wyroku z dnia 22 czerwca 2004 r., zgodnie z którym 
„pó ne z o enie wniosku dowodowego nie mo e wp yn  na jego oddalenie, gdy  
oskar ony nigdy nie ma obowi zku dowodzenia swej niewinno ci (art. 74 1 kpk.). 
Z uprawnienia mo e zatem skorzysta  na ka dym etapie post powania, tak e w dru-
giej instancji, poprzedzaj cym zamkni cie przewodu s dowego.”11 Wprowadze-
nie zatem do procesu karnego prekluzji dowodowej, rozumianej jako ograniczenie 
w czasie dopuszczalno ci przedstawiania s dowi przez oskar onego faktów i dowo-
dów na poparcie w asnych twierdze , niew tpliwie rozmija oby si  z regu  nemo se 

ipsum accusare tenetur. Ponadto zauwa y  nale y, e ostateczna weryÞ kacja mate-
ria u dowodowego nast puje co do zasady na rozprawie, przed s dem orzekaj cym, 
który podejmuje decyzj  w przedmiocie odpowiedzialno ci karnej (cywilnej) oskar-
onego. Potwierdza to nast puj cy wyrok S du Najwy szego, w którym SN pod-

kre li , i  w sferze oceny dowodów zasadniczy uk ad odniesienia stanowi  dowody 
przeprowadzone przez s d orzekaj cy, co czy si  z dwoma podstawowymi zasa-

10 Wyrok SN z dn. 9 grudnia 2003 r., III KK 133/03, Lex nr 83760; wyrok SN z dn. 17 pa dziernika 2002 r., IV KK 
237/02, Lex nr 56865.

11 Wyrok SN z 22 czerwca 2004 r., V KK 54/04, Lex nr 109522.
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dami procesu karnego: zasad  bezpo rednio ci oraz zasad  kontradyktoryjno ci, sil-
nie powi zanymi z inn  naczeln  zasad  procesow , a mianowicie prawem oskar-
onego do obrony. Innymi s owy, materia em wyj ciowym dla ustale  faktycznych 

s  dowody przeprowadzone na rozprawie (art. 410 kpk.). Nie oznacza to jednak, e 
dowody utrwalone w post powaniu przygotowawczym pozbawione s  znaczenia. 
S u  one bowiem weryÞ kacji o wiadcze  z o onych na rozprawie, wówczas gdy 
dochodzi mi dzy nimi do zasadniczych sprzeczno ci (np. 389, 391 kpk.) lub te  s  
wykorzystywane przez s d, gdy bezpo rednie przeprowadzenie dowodu „nie jest 

niezb dne” (art. 392, 393 kpk.). Wyra ony przez s d pogl d na wynik tej weryÞ ka-
cji tylko wtedy pozostaje poza mo liwo ci  jego zakwestionowania i jest chroniony 
przepisem art. 4 § 1 kpk. (obecnie art. 7 kpk. – EKB), gdy przedmiotem rozwa a  
s du by  ca okszta t okoliczno ci sprawy i to w sposób podyktowany obowi zkiem 
dochodzenia prawdy.12 Oznacza to, e post powanie dowodowe w polskim proce-
sie karnym ma charakter dynamiczny i rozwojowy, co z kolei w konsekwencji musi 
prowadzi  do wniosku, e w procesie karnym nie da si  bezwzgl dnie zakre li  ram 
czasowych sk adania przez oskar onego wniosków dowodowych, a to tym bardziej, 
gdy wyst puje on w procesie bez pomocy profesjonalisty – obro cy. 

W tym miejscu nie sposób nie poruszy  kwestii ewentualnego zagro enia za-
sady kontradyktoryjno ci, która zak ada równouprawnienie stron, która, aby spór 
przed niezawis ym s dem by  rzeczywisty, dotyczy nie tylko samej istoty regula-
cji prawnej i przyznanych spieraj cym si  stronom uprawnie , lecz g ównie cho-
dzi tu o faktyczn  mo liwo  korzystania z przyznanych przez ustawodawc  upraw-
nie . Niew tpliwie bez obligatoryjnej pomocy adwokata – obro cy dla oskar onych 
w zakresie prekluzji dowodowej nie mo e by  mowy o równo ci broni stanowi cej 
przecie  warunek sine qua non prawid owo ci tocz cego si  sporu i realizacji kon-
tradyktoryjno ci. Nale y zatem zaznaczy , e równouprawnienie stron procesowych 
w rozumieniu przyznania okre lonych uprawnie  procesowych i rodków prawnych 
nie jest to same z faktyczn  mo liwo ci  dysponowania przyznanymi prawami.

Wprowadzenie do katalogu przepisu art. 170 kpk. nowego powodu oddale-
nia wniosku dowodowego oznacza, e stanowi on samodzieln  podstaw  oddale-
nia wniosku dowodowego z powodu „oczywistego jego zmierzania do przed u enia 
post powania”.13 A w zwi zku z tym, jak s usznie wyrazi  to A. Gaberle, powo u-
j c si  na ten przepis, mo na by oddali  wniosek o przeprowadzenie dowodu, któ-
ry cznie spe nia nast puj ce warunki: jego przeprowadzenie jest dopuszczalne, ma 
s u y  udowodnieniu okoliczno ci maj cej znaczenie dla rozstrzygni cia sprawy, 
ma s u y  udowodnieniu okoliczno ci jeszcze nieudowodnionej, jest przydatny do 
stwierdzenia danej okoliczno ci i da si  przeprowadzi . Skonstatowa  zatem nale-

12 Wyrok SN z 5 maja 1995 r., II KRN 178/94, OSN Prok. i Pr. 1995, nr 9, poz. 9.
13 K. Zgryzek, Oddalenie wniosku…, s. 173–175
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y, e sam, nawet oczywisty zamiar wnioskodawcy „przed u enia post powania” 
nie mo e uzasadni  takiego naruszenia naczelnej zasady prawdy materialnej. Z wy-
roku SA w Lublinie z 2002 r. (sic!), w którym s d ten stwierdzi , i  sk adanie przez 

oskar onego lub jego obro c  licznych wszak e (E.K.B.) bezzasadnych! wniosków 

dowodowych odno nie do okoliczno ci, które znane by y oskar onemu lub jego 

obro cy ju  na etapie post powania przygotowawczego, dopiero na ostatniej rozpra-

wie ko cz cej bardzo d ugo tocz ce si  post powanie jurysdykcyjne wiadczy ewi-

dentnie o d eniu do obstrukcji procesowej, o traktowaniu prawa do obrony w spo-

sób instrumentalny i utrudniaj cy sprawny przebieg procesu karnego w celu jego 

zablokowania lub wykolejenia”14, wynika, i  oprócz „przed u ania post powania” 

wniosek dowodowy powinien mie  cech  bezzasadno ci. Nie sposób jej wszak e 

wyinterpretowa  z literalnego brzmienia omawianego przepisu. Wszelkie za  argu-

menty wyja niaj ce lub uzasadniaj ce t  regulacj  jedynie w zakresie technicznego 

(formalnego), nie za  merytorycznego kryterium oceny powodu oddalenia wniosku 

dowodowego, s  w sprzeczno ci do za o e  zasady prawdy materialnej, cigania 

z urz du, zasady swobodnej oceny dowodów, bezpo rednio ci post powania dowo-

dowego, obiektywizmu czy nawet zasady kontradyktoryjno ci.15

Nale y poprze  s uszny postulat P. Hofma skiego i A. Gaberle, aby now  pod-

staw  oddalenia wniosku dowodowego interpretowa  w cis ym zwi zku z przepi-

sem art. 170 § 2 kpk. w nast puj cy sposób: „Nie mo na oddali  wniosku dowodo-

wego na tej podstawie, e dotychczasowe dowody wykaza y przeciwie stwo tego, 

co wnioskodawca zamierza udowodni , chyba e wniosek dowodowy w sposób 

oczywisty zmierza do przed u enia post powania”16.

III. Oddalenie wniosku dowodowego z powodu zmierzania 
do przed u enia post powania w niemieckim procesie karnym

Prawna mo liwo  oddalenia wniosku dowodowego, który zmierza do prze-

d u enia post powania karnego (Prozessverschleppungsabsicht) istnieje równie  

w niemieckim kodeksie post powania karnego (StPO)17 w przepisie § 244 ust. 3 

zd. 2. W stosunku do tej podstawy oddalenia wniosku dowodowego Federalny S d 

Najwy szy Republiki Federalnej Niemiec (BGH) wykluczy  mo liwo  interpre-

tacji wy cznie w oparciu o kryterium „formalne”, gdy  jego zdaniem nie jest wy-

14 Wyrok SA w Lublinie z 6 lutego 2002 r., II Aka 222/01, „Wokanda” 2002, nr 5, s. 46.

15 Zob. np. M. W sek–Wiaderek, Oddalenie wniosku dowodowego zmierzaj cego w sposób oczywisty do przed u-

enia post powania w polskiej procedurze karnej, (w:) W kr gu teorii i praktyki prawa karnego. Ksi ga po wi -

cona pami ci profesora Andrzeja W ska, red. L. Leszczy ski, E. Skr towicz, Z. Ho da, Lublin 2005, s. 712 i nast. 

718.

16 P. Hofma ski i in., Kodeks post powania karnego. Komentarz, t. I, s. 756, A. Gaberle, Dowody…, s. 66.
17 StPO, Strafprozessordnung – niemiecki kodeks post powania karnego w uj ciu z dn. 7 kwietnia 1987 r. 
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starczaj ca jedynie zwyk a zw oka przy sk adaniu wniosku dowodowego.18 Wyma-
gane jest natomiast: 1. stwierdzenie po stronie wnioskodawcy wy cznie zamiaru 
opó nienia zako czenia post powania jurysdykcyjnego na czas bli ej nieokre lony, 
(BGH NStZ 82, 391; StV 86, 418) 2. ustalenie, e wnioskodawca ma wiadomo , 
e sk adany wniosek dowodowy nie spowoduje korzystnego dla niego prze omu 

w post powaniu (BGH NStZ 82, 391), oraz 3. przekonanie równie  s du orzeka-
j cego o nieprzydatno ci danego dowodu (BGH NJW 82, 2201; NStZ 84, 230; 90, 
350 z glos  Wendisch).19 W literaturze niemieckiej podnosi si , i  ustalenie pierw-
szej i drugiej okoliczno ci mo e odby  si  jedynie w oparciu o ca okszta t zachowa-
nia si  wnioskodawcy w czasie rozprawy jurysdykcyjnej i przyj t  przez niego lini  
obrony.20 Chodzi tu w szczególno ci o to, i  z o enie przez wnioskodawc  danego 
wniosku dowodowego (który zmierza do przed u enia post powania karnego) sta-
nowi zachowanie niewyt umaczalne w aden sposób w odniesieniu do dotychczaso-
wego jego zachowania, jest wewn trzne sprzeczne, niejednolite, niekonsekwentne. 
Ponadto zamiar przed u enia post powania karnego mo na równie  ustali  w sytu-
acji, gdy wnioskodawca jest nadaktywny w korzystaniu ze swoich uprawnie  pro-
cesowych, tzn. domaga si  przeprowadzenia ka dego dowodu, sk adaj c w tym celu 
bezzasadne wnioski dowodowe lub te  w sytuacji, gdy bez widocznej przyczyny, 
zmienia przyj t  wcze niej lini  obrony i po nieudaniu si  wcze niejszych zamie-
rze  da dokonywania ustale  zupe nie sprzecznych faktów, wnioskuj c o przepro-
wadzenie trudno dost pnych lub w ogólne nieosi galnych dowodów. O d eniu do 
obstrukcji procesowej i instrumentalnym wykorzystywaniu przyznanych praw mo -
na wnosi  równie  w przypadku, gdy strona wnioskuje na nowo o przeprowadzenie 
dowodu, który wcze niej wycofa a, bez podania adnego uzasadnienia takiej decy-
zji. Podkre li  wszak e nale y, i  przy ocenie zamiaru przed u enia procesu wsku-
tek z o enia wniosku dowodowego decyduj ce jest kompleksowe spojrzenie s du 
dokonuj cego oceny zamiaru, z jakim wnioskodawca sk ada wniosek dowodowy. 
Natomiast wskazane powy ej typy zachowa  niew tpliwie mog  stanowi  poszlaki 
wiadcz ce o prawdziwych intencjach wnioskodawcy, a poniewa  niezwykle trud-

no jest móc ustali  i udowodni  rzeczywiste intencje wnioskodawcy, wydaje si , 
e niezb dne jest zapytanie wnioskodawcy o cel sk adanego wniosku dowodowego 

i przedstawienie le cych u podstaw wnioskowanego dowodu informacji. Brak za-
tem wykazania przez wnioskodawc  interesu w przeprowadzeniu wa nego dla jego 

18 Zob. BGH Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2005, 395; BGH Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 2007, 112, 
113; BGH Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2005, 2466, 2467; Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1986, 
371; Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1990, 350, 351; Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1992, 248; Neue 
Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1992, 346.

19 BGHSt 21, 121; Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ) 1998, 207 z glos  Sandera; BGH JR 1983, 35; 1985, 35 
z glos  Meyera.

20 Zob V. Krey, Deutsches Strafverfahrensrecht, Studienbuch in systematisch – induktiver Darstellung, t. II, Stutt-
gart 2007, s. 1077 i nast.; P. Greiser, H. Artkämper, Der „gestörte“ Hauptverhandlung–eine praxisorientierte Fal-

lübersicht, Bielefeld 2001, s. 148; F.–Ch. Schroeder, Strafprozessrecht, wyd. IV, München 2007, s. 176, 237 

i nast.
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sytuacji procesowej dowodu mo e oznacza  w a nie ów zamiar instrumentalne-
go nadu ycia prawa inicjatywy dowodowej. W tym miejscu wypada zaznaczy , e 
równie  w przypadku, gdy obro ca oskar onego sk ada wniosek dowodowy, istot-
ne jest zbadanie i ustalenie, czy dzia a on z zamiarem przed u enia prowadzonego 
procesu. Nie chodzi przy tym o zamiar samego oskar onego, nawet je eli wniosek 
dowodowy obro ca sk ada w imieniu swojego klienta, wyst puj c w tym wypad-
ku raczej w roli „narz dzia”, ale podobnie jak w przypadku samego wnioskodaw-
cy, ustalenie zamiaru przed u enia procesu wskutek z o enia wniosku dowodowego 
powinno odbywa  si  w oparciu o ca okszta t zachowania obro cy, sposobu prowa-
dzenia procesu, obranej linii obrony, jego dotychczasowej aktywno ci w zakresie 
inicjatywy dowodowej. 

Z kolei uznanie przez s d orzekaj cy bezcelowo ci sk adanego wniosku dowo-
dowego i zwi zanego z tym zamiaru przed u enia post powania karnego mo e na-
st pi  tylko i wy cznie, gdy s d przekonany jest, i  wnioskodawca subiektywnie 
prze wiadczony jest o niemo no ci korzystnej zmiany swojej sytuacji procesowej 
wskutek wnioskowanego dowodu. Dodatkowo s d musi stwierdzi , e jest to rów-
nie  obiektywnie weryÞ kowalne w oparciu o ca okszta t ujawnionego ju  materia u 
dowodowego oraz zachowania wnioskodawcy. Nie mog  istnie  adne w tpliwo ci 
co do tego, e z o ony wniosek dowodowy nic merytorycznie nie zmieni i nie na-
rusza nakazu dokonywania prawdziwych ustale  faktycznych. Dokonanie przez s d 
ustale  we wskazanym powy ej zakresie pozwala w pewnym sensie s dowi na trud-
n  ocen  uprzedni  (aprioryczn ) dowodu.

Natomiast ocena okoliczno ci, jak  jest przed u enie procesu karnego, doty-
czy istotnego jego przed u enia. Czas trwania niemieckiego post powania karne-
go jest oznaczony podobnie jak w procesie polskim, tj. „rozs dny/stosowny termin” 
(innerhalb einer angemessener Frist). W zwi zku z tym przyj  nale y, e okre le-
nie czasu zawsze odnosi si  do ca okszta tu przebiegu post powania oraz zacho-
wania wnioskodawcy. Tytu em przyk adu wskaza  nale y, i  bezzasadno  wnio-
skowanych tez dowodowych oraz znaczna ilo  wskazywanych róde  i rodków 
dowodowych oznacza niemo no  rozstrzygni cia sprawy w rozs dnym terminie, 
tj. stosownym do wagi i zawi o ci danej sprawy a tym samym uzasadnia przyj cie 
zamiaru przed u enia post powania.

IV. Wnioski

Podsumowuj c, prekluzja dowodowa w polskim procesie karnym rozumiana 
jako ograniczenie w czasie dopuszczalno ci przedstawiania s dowi przez strony do-
wodów na poparcie ich tez, niew tpliwie narusza naczeln  zasad  procesow , jak  
jest zasada prawdy materialnej. Wydaje si  te , e stoi w sprzeczno ci do koncepcji 
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prawa karnego procesowego jako ga zi prawa publicznego. Niew tpliwie natomiast 
celem tej instytucji jest przede wszystkim przyspieszenie i usprawnienie post powa-
nia. W analizowanym w niniejszych rozwa aniach przepisie prawnym art. 170 § 1 
pkt 5 kpk. chodzi o zapobieganie przeci ganiu sprawy wskutek instrumentalnego 
wykorzystywania przez strony prawa inicjatywy dowodowej. Mo na te  wskaza , 
i  z drugiej strony przepis ten ma równie  mobilizowa  wnioskodawców do nie-
zw ocznego przedstawienia dowodów, jakimi dysponuj . 

W zwi zku z tym stwierdzi  nale y, i  interpretacja i stosowanie przepi-
su art. 170 § 1 pkt 5 kpk. (quasi–prekluzji dowodowej) nie mo e wypacza  isto-
ty polskiego procesu karnego i prowadzi  do wyroków merytorycznie nies usz-
nych i ra co niesprawiedliwych. Natomiast rozumienie tej regulacji prawnej jako 
dyscyplinuj cego czasowego ograniczenia dla stron post powania w przedmiocie 
przedstawiania s dowi wniosków dowodowych jest zgodne z celem rzetelnego pro-
cesu karnego, jakim jest rozstrzygni cie sprawy w rozs dnym terminie. 



THE LIMITATION OF EVIDENCE IN THE POLISH CRIMINAL 
PROCEEDINGS BASED ON EXAMPLE 

OF THE ART. 170 § 1 PKT. 5 KPK.

SUMMARY

The matter of these considerations is the issue of limitation of evidence in the 
Polish criminal proceedings,understood as restriction of the evidence due to the pas-
sage of time. 

As an example analysed in this study, the author has chosen the provision of ar-
ticle 170 § 1 point 5. kpk. which, since 2003, provides a new basis for rejecting the 
application of evidence, when such proposal „obviously aimes to extend the crimi-
nal proceeding”. The author’s interpretation is based on the jurisdiction of the Su-
preme Court.

In this article the author also presents parallel legal solution and its interpreta-
tion in the German lawsuit.
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TERMINY W POST POWANIU CYWILNYM 
– ZAGADNIENIA WYBRANE

1. Uwagi wprowadzaj ce

Terminowo  (czas) dokonywania czynno ci, jak si  wydaje, nabiera szczegól-
nego znaczenia w ramach formalnych procedur przed s dem orzekaj cym. Oprócz 
usprawnienia samego biegu post powania ma te  za zadanie realizacj  jednej z za-
sad cywilnego post powania s dowego, a mianowicie jego szybko ci, co wynika 
z art. 6 kpc.1 Wszystkie systemy post powania, nie wy czaj c kodeksu post po-
wania cywilnego, oparte s  na zasadzie prekluzyjno ci wyra aj cej si  w tym, e 
czynno ci stron i s du musz  by  dokonywane w okre lonych przez prawo termi-
nach.2 eby osi gn  ów cel, ustawodawca przewidzia  ró nego rodzaju terminy, 
tak dla stron, uczestników post powania, jak i s du, i obwarowa  stosown  sankcj  
uchybienia w zakresie ich niedochowania. Ustawowe sankcje zwi zane z niedoko-
naniem w terminie czynno ci procesowej maj  jedynie na celu zapobiega  wszelkiej 
spekulacji (np. dzia aniu na zw ok ) i opiesza o ci w procesie, czyli przeciwdzia a  
zawinionemu przewlekaniu procesu.3

Na pierwszy rzut oka mog oby si  wydawa , i  problematyka zwi zana z termi-
nami w post powaniu cywilnym jest prosta i nieskomplikowana. Rzeczywi cie po-
j cie „termin” samo w sobie jest raczej przejrzyste. Natomiast ta sama problematy-
ka nabiera szczególnego znaczenia, je eli ów „termin” po czymy z instytucjami, 
w odniesieniu do których ustawodawca uzna  za zasadne stwierdzi , e powinny 
by  dokonane w okre lonym terminie. I w a nie przez pryzmat skutków dokonania, 
tudzie  niedokonania tych czynno ci procesowych najcz ciej tworzona jest anali-
za czasowo ci i terminowo ci w post powaniu cywilnym. To wszystko powoduje, 

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 z pó n. zm.
2 F. Rosengarten, Przywrócenie terminu, a prawomocno  orzecze  cywilnych, „Palestra” 1974, nr 3, s. 46.

3 K. Piasecki, Uchybienie i przywrócenie terminu czynno ci procesowej strony w sprawach cywilnych, „Palestra” 

1961, nr 5, s. 10.
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i  przedmiotowa problematyka jest z o ona i skomplikowana, dlatego te  ze wzgl -
du na raczej ogólne zagadnienia czasu w procedurze b d ce przedmiotem niniej-
szego opracowania postanowi em rozwa ania ograniczy  do zagadnie  po wi co-
nych rodzajom terminów w kpc. oraz w pewnym zakresie odnie  si  do mo liwej 
przewlek o ci post powania s dowego z uwagi m.in. na uchybienia w zakresie ter-
minowo ci czynno ci podj tych przez s d, które skutkowa  mog  stwierdzeniem 
przewlek o ci post powania w sprawie (w tym przypadku wida  bowiem wyra nie 
zale no  mi dzy terminami na dokonywanie czynno ci a mo liwo ci  przypisania 
odpowiedzialno ci organowi procesowemu).

Rozwa ania, ze wzgl dów metodologicznych, nale y rozpocz  od s owniko-
wego wyja nienia samego poj cia „termin”. Zgodnie z jego obja nieniem, w uj ciu 
nas interesuj cym, w S owniku J zyka Polskiego pod red. M. Szymczaka oznacza 
on – czas, w którym jaka  czynno  powinna by  wykonana, czas wyznaczony na 
wykonanie jakiej  czynno ci, na dope nienie jaki  warunków.4 Kodeks post powa-
nia cywilnego w swojej tre ci posiada dwa rozdzia y po wi cone wprost terminom: 
po pierwsze, rozdzia  „Terminy” (art. 164–166 kpc.); po drugie, rozdzia  „Uchybie-
nie i przywrócenie terminu” (art. 167–172 kpc.). Doda  jednak nale y, i  kodeks za-
wiera tak e inne przepisy, w których jest mowa o terminach, wyra onych za pomo-
c  ró nych okre le , a które mo na podzieli  na dwie grupy. Do pierwszej z nich 
zaliczymy takie zwroty, jak: termin, ci g, okres, czas, data chwila, jednostka mia-
ry czasu, do drugiej – okre lony moment post powania (zagadnienie to jest jednak 
dyskusyjne – stwierdzenie w asne A.B.5).6 Problematyczna i trudna zarazem staje si  
próba odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie okre lenia, które w jaki  sposób wi -

 si  z czasem, mog  by  potraktowane jako „termin” w znaczeniu procesowym? 
Stwierdzi  generalnie nale y, i  terminy procesowe okre lane s  za pomoc  takich 
jednostek czasu, jak dzie , tydzie , miesi c, rok. Przyjmuje si , e nie mog  by  
traktowane jako terminy okresy czasu oznaczone nie w tego rodzaju jednostkach, 
ale w inny sposób, w szczególno ci przez wskazanie okre lonych zdarze  proce-
sowych, czy te  przy pomocy s ów „czas”, „data”, „chwila”.7 Nie jest tak e termi-

4 M. Szymczak (red.), S ownik J zyka Polskiego, wyd. VIII, Warszawa 1993, s. 496.
5 Polemika w tym zakresie wywi za a si  przede wszystkim pomi dzy W. Siedleckim a W. Broniewiczem. We-

d ug pierwszego z nich okresy te s  terminami okre lonymi w inny sposób, ni  w jednostkach miary czasu, ale 
przez odniesienie ich do innych czynno ci procesowych lub pewnych stadiów post powania (W. Siedlecki, Ko-
deks post powania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1969, s. 277). Drugi natomiast stoi na stanowisku, i  
gdyby przyj , i  okresy te s  terminami, to nie mo na by by o stosowa  do nich przepisów kpc., a w szczególno-
ci przepisów o przywróceniu uchybionego terminu (W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, NP 1971 

nr 9, s. 1322.). – zob. tak e – M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, Warszawa 2007, s. 17.
6 Ibidem, s. 10. Autor przyk adowo do pierwszej grupy zalicza nast puj ce: art. 130 § 1 kpc. – termin dla strony 

do poprawienia lub uzupe nienia pisma zawieraj cego braki formalne; art. 251 § 1 kpc. – strona mo e w ci gu 
dwóch tygodni od og oszenia wyroku da  jego uzupe nienia; art. 206 kpc. – termin rozprawy wyznacza prze-
wodnicz cy (dzie  rozprawy); art. 867 § 3 kpc. – o terminie i miejscu licytacji komornik zawiadomi d u nika (dzie  
licytacji); art. 492 § 1 kpc. – nakaz od chwili wydania stanowi tytu  zabezpieczenia (od dnia wydania). Do drugiej 
natomiast przyk adowo: art. 203 § 1 kpc. – cofni cie pozwu mo e nast pi  a  do rozpocz cia rozprawy lub a  do 
wydania wyroku. – Ibidem, s. 10–17.

7 Tak W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, s. 1322.
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nem procesowym okre lenie wskazuj ce dat  (dzie  i godzin ), w której ma nast -
pi  podj cie okre lonej czynno ci, np. przeprowadzenie dowodu (art. 236 kpc.).8 
Wszystko to powoduje, i  skomplikowanym staje si  próba stworzenia uniwersalnej 
deÞ nicji „termin procesowy”.9 Jedn  z takich deÞ nicji proponuje M. Sorysz. We-
d ug tego autora terminem procesowym jest wyznaczony przez ustaw  lub organ 
procesowy odcinek czasu, w obr bie którego podmiot post powania mo e skutecz-
nie podj  oznaczon  czynno  procesow , jak te  odcinek czasu okre lony przez 
podmioty post powania, w obr bie którego nie mog  by  skutecznie podejmowane 
czynno ci procesowe za wyj tkiem tych czynno ci, które maj  na celu podj cie po-
st powania, zabezpieczenie powództwa lub dowodu.10

Zgodnie z brzmieniem art. 165 § 1 kpc. terminy oblicza si  wed ug przepisów 
prawa cywilnego. To krótkie sformu owanie niesie ze sob  powa ne konsekwen-
cje prawne. Nie ma bowiem adnych ró nic mi dzy sposobem obliczania termi-
nów procesowych zarówno s dowych, jak ustawowych, czy te  terminu umownego 
a obliczaniem terminów materialnoprawnych. Takie rozwi zanie jest s uszne, bo-
wiem w ramach tego samego systemu prawnego nie powinno by  ró nic w regula-
cji takich samych instytucji prawnych. Rozwi zanie to stanowi wyraz jednolito ci 
prawa cywilnego (materialnego i formalnego).11 Niemniej jednak stosowanie prze-
pisów kc. do obliczania terminów procesowych musi uwzgl dnia  ich specyÞ k , 
dlatego w istocie mo na mówi  o stosowaniu art. 111, 112 i 115 kc. i ograniczonym 
stosowaniu art. 113 i 116 kc.12 Tematyka terminów sta a si  przedmiotem rozwa-
a  S du Najwy szego w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2005 r. z którego wyni-

ka, e: „artyku  112 kc., do którego odsy a art. 165 § 1 kpc., ma zastosowanie tylko 
przy terminach ci g ych, a taki charakter maj  terminy procesowe. Do ich oblicza-
nia nie mo na stosowa  art. 114 kc., który okre la sposób obliczania terminu ozna-
czonego w miesi cach i latach, gdy ci g o  terminu nie jest wymagana.”13 Warto 
jeszcze zaznaczy , e w momencie wej cia w ycie kpc. wyró nia  on tylko termi-
ny, których d ugo  by a wyra ona w tygodniach, miesi cach i latach. Ustawodaw-
ca, dokonuj c wielokrotnych nowelizacji ustawy po 1989 r. w sposób przypadkowy 
wprowadzi  do niego terminy oznaczone w dniach (np. art. 767 § 4 kpc.), gdzie ten 
sam termin mo na by oby oznaczy , przyjmuj c dotychczasowy podzia  terminów 
wyst puj cych na gruncie ustawy.14

8 M. J drzejewska, K. Weitz, (w:) T. Ereci ski (red.), Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, cz. I, t. I, wyd. 3, 
Warszawa 2009, s. 460.

9 Przegl d stanowisk w tej materii przedstawia M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 19–20.
10 Ibidem, s. 20.
11 A. Zieli ski, (w:) A. Zieli ski, K. Flaga–Gieruszynska, Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, wyd. 4, War-

szawa 2010, s. 306.
12 M. J drzejewska, K. Weitz, (w:) T. Ereci ski (red.), Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, s. 462.
13 Postanowienie SN z 14 czerwca 2005r., V CZ 63/05, Lex nr 512034.
14 Tak M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 46.
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2. Rodzaje terminów procesowych i ich klasyÞ kacje

Dopiero zatem teraz, po tych niejako wst pnych wywodach, mo na przej  do 
problematyki rodzajów terminów w kpc. Kryteriów ich podzia ów mo na wskaza  
wiele15, natomiast skupi  chcia bym si  na podziale najbardziej klasycznym wyró -
nianym tak przez Kodeks, jak i doktryn  procesu cywilnego. Wyró nia si  terminy 
ustawowe, s dowe, umowne i instrukcyjne.16 Kryterium tego podzia u stanowi ród-
o powstania danego terminu. Mo na stwierdzi , e z podzia em tym wi e si  te  

kwestia, do kogo adresowany jest dany termin. Ustawa procesowa w jednoznaczny 
sposób odró nia czynno ci, które mo e podj  organ procesowy, od czynno ci, któ-
rych mo e dokona  uczestnik post powania w okre lonym terminie.17

Termin ustawowy – cech  charakterystyczn  tego terminu jest to, e nie mo e 
on by  skrócony ani przed u ony na mocy decyzji organu procesowego albo egze-
kucyjnego, czy te  na mocy porozumienia uczestników post powania.18 S  to ter-
miny przewidziane w ustawie (np. terminy do wniesienia rodków zaskar enia). 
Mo na w ród nich wyró ni  terminy ad quem, przed których up ywem czynno  
powinna by  dokonana (np. dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji, art. 369 
§ 1 kpc.) oraz terminy post quem, po których up ywie czynno  mo e by  dokona-
na (np. roczny albo pi cioletni termin z art. 182 § 1 kpc., po których up ywie s d po-
winien umorzy  zawieszone post powanie).19 Ustawa stanowi ród o terminu usta-
wowego, jak i instrukcyjnego, jest ród em powstania terminu oraz dopuszczalno ci 
czynno ci, dla której jest on przewidziany.20

Termin s dowy – terminem s dowym jest w my l art. 164 kpc. termin wyzna-
czony przez s d (referendarza s dowego) albo przez przewodnicz cego. Terminem 
s dowym jest te  termin wyznaczony przez s dziego wyznaczonego (art. 239 kpc.), 
a tak e komornika. Poniewa  przewodnicz cy, s d, s dzia wyznaczony i komornik 
tworz  grup  podmiotów post powania, któr  mo na okre li  jako organy proce-
sowe i egzekucyjne, nale y przyj , e terminem s dowym jest termin wyznaczo-
ny przez organ procesowy albo egzekucyjny.21 Terminy s dowe, w przeciwie stwie 
do terminów ustawowych, mog , ale nie musz  wyst powa  w danym tocz cym 
si  post powaniu.22 G ównym celem tych terminów jest zapewnienie prawid owe-
go toku post powania oraz zapobie enie przewlek o ci post powania. Mo na zatem 

15 Patrz przyk adowo M. Sorysz, ibidem, s. 20–28.
16 Patrz przyk adowo Z. Resich, (w:) J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk–Jod owska, K. Weitz, Post po-

wanie cywilne, wyd. 6, Warszawa 2009, s. 296; B. Bladowski, Metodyka pracy s dziego cywilisty, wyd. 3, War-
szawa 2009, s. 94–95.

17 M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 21.
18 W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, s. 1322–1323.
19 Z. Resich, (w:) J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk–Jod owska, K. Weitz, Post powanie cywilne, 

s. 296.
20 M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 21.
21 Tak W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, s. 1323.
22 Tak M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 21–22.
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pokusi  si  o stwierdzenie, e terminami s dowymi nazywamy odcinki czasowe 
wyznaczone przez organ procesowy w zakresie jego uprawnie , w obr bie których 
uczestnik post powania mo e podj  oznaczon  czynno  procesow , która b dzie 
warunkowa  powstanie lub te  nie okre lonych skutków procesowych.23

Terminy instrukcyjne – s  to terminy przewidziane dla czynno ci s du, maj ce 
zapewni  sprawno  dzia ania organów s dowych w post powaniu cywilnym. Ich 
uchybienie nie daje stronom uprawnie  do kwestionowania czynno ci s du. Termi-
nem takim jest przyk adowo termin dla og oszenia wyroku z art. 326 § 1 kpc., daj -
cy s dowi mo liwo  jednokrotnego odroczenia jego og oszenia na czas do dwóch 
tygodni.24 S  one szczególnym rodzajem terminów ustawowych skierowanych tyl-
ko do organu procesowego. O tym, e s  to terminy ustawowe, przes dza fakt, e 
ród em ich powstania jest ustawa, która okre la równie  ich d ugo . Oznacza to, 
e uczestnicy post powania i organ procesowy nie maj  adnego wp ywu na ich po-

wstanie i d ugo  terminu, który nie mo e by  skrócony ani przed u ony przez ich 
jakiekolwiek czynno ci.25

Termin umowny – jest to termin wyznaczony w umowie przez uczestników po-
st powania. Kpc. przewiduje taki termin tylko w jednym wypadku – w razie zawie-
szenia post powania na zgodny wniosek uczestników post powania (art. 178 kpc. 
i art. 181 pkt 2 kpc.). Jednocze nie uczestnicy mog  oznaczy  termin owego zawie-
szania nie krótszy ni  trzy miesi ce (ustawowo okre lona dolna granica), licz c od 
daty postanowienia o zawieszeniu i nie d u szy ni  rok czasu od tego postanowie-
nia26 (taki wniosek wynika z tre ci art. 182 § 1 kpc.).27 Termin umowny, podobnie 
jak termin ustawowy i s dowy, jest odcinkiem czasowym, w obr bie którego – od-
miennie ni  jest to przy terminach ustawowych i s dowych – strona nie mo e podj  
skutecznie adnych czynno ci procesowych za wyj tkiem czynno ci, które maj  na 
celu podj cie zawieszonego post powania, zabezpieczenie powództwa lub dowodu. 
Wprowadzenie tego terminu by o podyktowane d eniem do zapewnienia uczestni-
kom post powania realizacji przys uguj cej im zasady rozporz dzalno ci – prawa-
mi lub roszczeniami (rozporz dzalno ci materialnej) i czynno ciami procesowymi, 
biegiem post powania (rozporz dzalno  formalna).28

Powy sze rodzaje terminów nale  do kanonu nauki procesu cywilnego. Jedno-
cze nie trzeba mie  na wzgl dzie, i  kpc. ci gle ewoluuje, wprowadzaj c rozwi za-

23 Ibidem, s. 33.
24 Z. Resich, (w:) J. Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk–Jod owska, K. Weitz, Post powanie cywilne, 

s. 297.
25 M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 36.
26 Warto w tym miejscu odnie  si  do orzeczenia S du Najwy szego z dnia 25 pa dziernika 1974 r., III PRN 

45/74, OSNC 1975 nr 4, poz. 70, który stwierdzi , i  pocz tkowym terminem okresu, po up ywie którego s d uma-
rza post powanie, jest, zgodnie z art. 182 § 1 kpc., data postanowienia o zawieszeniu post powania, a nie dzie  
uprawomocnienia si  tego postanowienia.

27 W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, s. 1323.
28 M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 35–36.
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nia, które co jaki  czas mog  skutkowa  modyÞ kacj  nawet klasycznych poj  tu-
dzie  podzia ów. Przyk adem takiej zmiany jest wprowadzenie do kpc. art. 130 § 11 
w brzmieniu: je eli pismo wnios a osoba zamieszka a lub maj ca siedzib  za grani-
c , która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodnicz cy wyznacza termin do po-
prawienia lub uzupe nienia pisma albo uiszczenia op aty nie krótszy ni  miesi c. 
Przepis ten jest rozwini ciem regulacji zawartej w art. 130 § 1 kpc., reguluj cego 
zasady usuwania braków formalnych i Þ skalnych pisma procesowego (jest to nie-
w tpliwie termin ustawowy, poniewa  ród em jego powstania jest ustawa, która 
okre la jego d ugo ). Natomiast terminowi z art. 130 § 11 kpc. mo na, jak si  wy-
daje, przypisa  inny, podwójny charakter. Z jednej strony mo na przyj , e jest to 
termin s dowy, skoro termin ten zostaje wyznaczony przez przewodnicz cego, któ-
ry musi oznaczy  jego d ugo . Ustawodawca jednak w zakresie d ugo ci termi-
nu postawi  warunek, i  nie mo e on by  krótszy ni  miesi c. Oznacza  to mo e, 
e w tym zakresie jest to termin ustawowy, skoro to ustawa okre la jego minimaln  

d ugo .29 Na mo liwo  takiej interpretacji wskazanego przepisu (aczkolwiek nie 
wprost) zdaj  si  tak e wskazywa  M. J drzejewska i K. Weitz stwierdzaj c, i  ter-
min miesi czny – w przeciwie stwie do terminu tygodniowego – z art. 130 § 1 kpc. 
jest terminem s dowym o charakterze minimalnym (art. 164 kpc.), mo e by  wi c 
na wniosek strony przed u ony (art. 166 kpc.).30

Z powy szego, z konieczno ci ogólnego podzia u wynika niezbicie, i  tzw. ter-
miny procesowe bardzo ró ni  si  od siebie. Nie s  one jednolite, co podyktowane 
jest funkcjami (jakie pe ni ), celami, jakie maj  do zrealizowania. Dlatego te  nale-
y odnie  si  do podstawowych cech odró niaj cych je od siebie, zestawiaj c je ze 

sob , a tak e je upodabniaj cych.

Odnosz c si  do klasycznego podzia u terminów w kpc. na ustawowe, s dowe, 
umowne, instrukcyjne i termin ustawowo–s dowy, mo na doj  do wniosku (stosu-
j c tak e dodatkowe kryteria ocenne), e w ród terminów ustawowych wyst puj  
terminy przywracane na podstawie (art. 168 kpc.) i nieprzywracane z uwagi na wy-
st puj cy w tym wzgl dzie zakaz ustawowy. Zarówno jedne, jak i drugie s  kiero-
wane do podmiotów post powania dla podj cia przez nie okre lonych czynno ci, s  
one maksymalne, bez mo liwo ci ich przed u enia, a uchybienie tych terminów po-
ci ga za sob  bezskuteczno  dokonanej przez te podmioty czynno ci procesowej. 
Szczególnym rodzajem terminów ustawowych jest termin instrukcyjny, nieprzywra-
cany, który jest skierowany tylko i wy cznie do organu procesowego. Podobnie jak 
terminy ustawowe skierowane do stron post powania jest on maksymalny, z tym e 
bez sankcji bezskuteczno ci czynno ci dokonanej po jego up ywie.31 

29 M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 39.
30 M. J drzejewska, K. Weitz, (w:) T. Ereci ski (red.), Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, s. 415.
31 M. Sorysz, op. cit., s. 40–41.
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D ugo  terminów s dowych zale y od uznania s du lub przewodnicz cego 
i dyktowana jest okoliczno ciami, jakie zachodz  w konkretnej sprawie. W nielicz-
nych wypadkach ustawa wskazuje granice, w jakich musi mie ci  si  wyznacza-
ny termin (termin wyznaczany w og oszeniu o wszcz cie post powania o uzna-
nie za zmar ego musi zawrze  si  w granicach od trzech do sze ciu miesi cy – art. 
530 § 1 pkt 2 kpc., lub maksymaln  jego d ugo  (termin do wszcz cia post powa-
nia w przypadku tymczasowego zabezpieczenia roszczenia nie mo e przekracza  
dwóch tygodni – art. 733 kpc., lub minimalny czas trwania (termin do uzupe nienia 
braku pisma w postaci jego nieop acenia osobie zamieszka ej za granic  nie mo e 
by  krótszy ni  miesi c (art. 130 § 11 kpc.)).32 Zgodnie z brzmieniem art. 166 kpc. 
przewodnicz cy mo e z wa nej przyczyny przed u y  lub skróci  termin s dowy na 
wniosek zg oszony przed up ywem terminu, nawet bez wys uchania strony przeciw-
nej. Przed u enia albo skrócenia terminu s dowego wyznaczonego przez s d albo 
przewodnicz cego dokonuje zawsze ten ostatni33 moc  zarz dzenia. W stosunku do 
terminów ustawowych terminy s dowe ró ni  si  odno nie do skutków proceso-
wych w przypadku zawieszenia post powania rozpoznawczego na zgodny wniosek 
uczestników post powania, wskutek niestawiennictwa stron lub niemo no ci nada-
nia sprawie dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 179 § 1 kpc. zawieszenie post -
powania z tych przyczyn wstrzymuje tylko bieg terminów s dowych, które bieg-
n  dalej dopiero z chwil  podj cia post powania, nie wstrzymuje natomiast biegu 
terminów ustawowych.34 Terminy ustawowe i s dowe s  terminami prekluzyjnymi, 
a zatem ich uchybienie powoduje, e czynno  procesowa podj ta przez stron  po 
ich up ywie jest bezskuteczna (art. 167 kpc.). Skutek ten nast puje ipso iure, chyba 
e przepis szczególny stanowi inaczej (do niedawna przyk adem tego typu zacho-

wania s du móg  by  art. 1124 § 3 kpc. uzale niaj cy mo liwo  odrzucenia pozwu 
lub rodka odwo awczego na skutek braku kaucji aktorycznej od wniosku pozwa-
nego – od 1 lipca 2009 r. ten mechanizm nie ma ju  zastosowania). S d nie po-
winien uwzgl dnia  czynno ci procesowej dokonanej po up ywie terminu dla niej 
wyznaczonego, jednak w wielu wypadkach przyj  trzeba (zale nie zw aszcza od 
rodzaju czynno ci procesowej), e zachowuje ona swoj  skuteczno , np. nie pod-
lega odrzuceniu odpowied  na apelacj  wniesiona po up ywie ustawowego dwuty-
godniowego terminu okre lonego w art. 372 kpc.35 Bieg terminu s dowego wyzna-

32 M. J drzejewska, K. Weitz, (w:) T. Ereci ski (red.), Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, s. 461.
33 Dopuszcza si  tak e mo liwo  wydania postanowienia w tej materii przez s d – patrz M. J drzejewska, K. We-

itz (w:) T. Ereci ski (red.), Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, s. 465.
34 Patrz tak e W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, s. 1323.
35 B. Bladowski, Metodyka pracy s dziego cywilisty, s. 96. Takie stanowisko zdaje si  potwierdza  tak e W. Bro-

niewicz, jednocze nie wskazuj c, i  bezskuteczna b dzie w razie podj cia po up ywie terminu s dowego taka 
czynno , jak przyk adowo uzupe nienie braków sprzeciwu od wyroku zaocznego, rewizji (obecnie apelacji), za-
alenia, je eli w chwili dokonania tej czynno ci min  ju  termin wniesienia danego rodka zaskar enia. Na pod-

stawie bowiem analogii z art. 130 § 3 kpc. ka dy z wymienionych rodków zaskar enia w razie uzupe nienia jego 
braków w wyznaczonym terminie wywo a skutki od chwili jego wniesienia. A contrario w razie uzupe nienia tych 
braków po up ywie wyznaczonego w tym celu terminu dany rodek zaskar enia nie wywo a skutków od chwili 
wniesienia – W. Broniewicz, Terminy w post powaniu cywilnym, s. 1324.
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czonego przez s d lub przewodnicz cego rozpoczyna si  z chwil  og oszenia w tym 
przedmiocie postanowienia lub zarz dzenia (dotyczy to rozpraw lub innych posie-
dze  jawnych), a gdy Kodeks przewiduje dor czenie z urz du – od jego dor czenia 
(w odniesieniu do posiedze  niejawnych) (art. 164 kpc.). Przepis ten wskazuje jedy-
nie pocz tek biegu terminu s dowego w sposób odmienny ni  pocz tek biegu termi-
nów ustawowych. Natomiast sposób obliczania terminów jest dla wszystkich rodza-
jów terminów procesowych jednakowy i wynika z art. 165 kpc.36

Ciekaw , aczkolwiek nie popart  adn  szersz  argumentacj  tez , postawi  
w jednym ze swoich orzecze  S d Najwy szy, stwierdzaj c, e zarówno termi-
ny ustawowe, jak i terminy s dowe dla dokonania czynno ci procesowych maj  t  
wspóln  cech , e nie mog  rozpocz  biegu w razie, gdy s d nie wska e stronie 
ich d ugo ci.37 Wydaje si , e mo e chodzi  tutaj przyk adowo o sytuacj , w któ-
rej organ procesowy w zwi zku z dokonan  czynno ci  jest zobowi zany podj  
inn  dodatkow  czynno , która wp ywa na przewidziany przez ustaw  termin (np. 
art. 327 kpc., 357 § 1 kpc. w zw. z art. 327 kpc. przewiduj , e w zwi zku z og osze-
niem wyroku s d musi dodatkowo pouczy  o sposobie i terminie zaskar enia orze-
czenia).38 Wed ug E. Wengerka brak pouczenia nie ma wp ywu na bieg terminu do 
zaskar enia orzeczenia, ale mo e uzasadnia  wniosek o przywrócenie uchybionego 
terminu do z o enia rodka zaskar enia.39 Pogl d ten pocz tkowo akceptowa  tak-
e B. Bladowski40, pó niej jednak stan  na stanowisku, i  brak pouczenia w sytua-

cji, gdy taki obowi zek ci y  na organie procesowym, skutkuje tym, e termin do 
zaskar enia orzeczenia nie otwiera si .41 Wydaje si , e pogl d ten jest zbyt daleko 
id cy i nale y zaakceptowa  stanowisko E. Wengerka.

3. Terminowo  czynno ci procesowych a przewlek o  
post powania s dowego

Problematyka terminów w procesie cywilnym niew tpliwie te  wi e si  
z przewlek o ci  post powania. Na gruncie polskiej regulacji chodzi o art. 2 ust. 
2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do roz-
poznania sprawy w post powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzoro-
wanym przez prokuratora i post powaniu s dowym bez nieuzasadnionej zw oki42 
w brzmieniu: dla stwierdzenia, czy w sprawie dosz o do przewlek o ci post powa-

36 Patrz tak e M. J drzejewska, K. Weitz, (w:) T. Ereci ski (red.), Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, 
s. 461.

37 Postanowienie S du Najwy szego z dnia 13 lutego 1997 r., I CKN 73/96, Lex nr 50572.
38 M. Sorysz, Terminy w polskim procesie cywilnym, s. 53.
39 E. Wengerek, Problem ustno ci i pisemno ci post powania cywilnego, „Nowe Prawo” 1970, nr 10, s. 1410.

40 B. Bladowski, Wydanie wyroku w procesie cywilnym, „Nowe Prawo” 1983, nr 11–12, s. 41.

41 B. Bladowski, Za alenie w post powaniu cywilnym, Kraków 1998, s. 54.

42 Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm., zwana dalej „skarg  na przewlek o  post powania”.
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nia, nale y w szczególno ci oceni  terminowo  i prawid owo  czynno ci podj -
tych przez s d, w celu wydania w sprawie rozstrzygni cia co do istoty albo czyn-
no ci podj tych przez prokuratora prowadz cego lub nadzoruj cego post powanie 
przygotowawcze w celu zako czenia post powania przygotowawczego lub czyn-
no ci podj tych przez s d lub komornika s dowego w celu przeprowadzenia i za-
ko czenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotycz cej wykonania orzeczenia 
s dowego, uwzgl dniaj c charakter sprawy, stopie  faktycznej i prawnej jej zawi-
o ci, znaczenie dla strony, która wnios a skarg , rozstrzygni tych w niej zagadnie  

oraz zachowanie si  stron, a w szczególno ci strony, która zarzuci a przewlek o  
post powania. Wida  wi c wyra nie, i  jednym z podanych przyk adowo kryteriów 
do stwierdzenia, czy w danej sprawie dosz o do przewlek o ci, jest ocena, czy czyn-
no ci podejmowane przez s d czy inne podmioty by y dokonywane terminowo. 

Ze wzgl dów porz dkowych poda  nale y, i  przedmiotowym daniem skar-
gi na przewlek o  post powania ustawodawca uczyni  stwierdzenie, e w post po-
waniu, którego skarga dotyczy, nast pi o naruszenie jej prawa do rozpoznania spra-
wy bez nieuzasadnionej zw oki, je eli post powanie w tej sprawie trwa d u ej ni  to 
konieczne dla wyja nienia tych okoliczno ci faktycznych i prawnych, które s  istot-
ne dla rozstrzygni cia sprawy, albo d u ej ni  to konieczne do za atwienia sprawy 
egzekucyjnej lub innej dotycz cej wykonania orzeczenia s dowego (przewlek o  
post powania) – art. 2 ust. 1 Ustawy. Przewlek o  jest poj ciem mówi cym, e ja-
kie  zdarzenie lub stany s  nadmiernie rozci gni te w czasie, rozwleczone, prze-
d u aj  si . Jest to poj cie wzgl dne, a zatem zawsze musi by  odnoszone do kon-
kretnych realiów i podj tego trybu post powania. Musi by  do niego adekwatne, 
a zatem jedynie nadmierne odst pstwa od czasu zwyczajowo koniecznego do wyko-
nania okre lonych prac i procedur mog  by  uznawane za tworz ce stan nieuzasad-
nionej zw oki.43

Analizy, co nale y rozumie  pod poj ciem terminowo ci dokonywania czynno-
ci, nale y dokonywa  g ównie przez pryzmat orzecze  s dowych, z uwagi na fakt 

stosunkowo skromnej literatury w tej materii, a po drugie, i  dopiero praktyka sto-
sowania tej instytucji daje mo liwo  doprecyzowania ogólnych rozwi za  ustawo-
wych.

Ustalenie zaistnienia przewlek o ci post powania nie jest zale ne jedynie od 
up ywu czasu i subiektywnych odczu  skar cego, a jest wypadkow  czynników 
obiektywnych oraz czasu niezb dnego do podejmowania dzia a  zgodnych z obo-

43 P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wili ski, Skarga na przewlek o  post powania przygotowawczego. Komen-
tarz, wyd. 2, Warszawa 2010, s. 40. Zob. tak e postanowienie S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 
2007 r., II S 1/07, KZS 2007, nr 3, poz. 42 w brzmieniu: przewlek o  post powania zachodzi, gdy jest ono d u-
gotrwa e, prowadzone rozwlekle i trwa ponad konieczno  wyja nienia okoliczno ci faktycznych i prawnych nie-
zb dnych do ko cowego rozstrzygni cia, b d cych w zwi zku przyczynowym z dzia aniem lub bezczynno ci  
s du. 
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wi zuj cymi przepisami przewiduj cymi prowadzenie okre lonych procedur. Prze-
wlek o  jest bowiem poj ciem mówi cym, i  jakie  zdarzenia czy stany s  nad-
miernie rozci gni te w czasie, rozwleczone i przed u aj  si . Jest to, co oczywiste, 
poj cie wzgl dne, a zatem zawsze musi by  odnoszone do konkretnych realiów 
sprawy i przyj tego trybu post powania. Jedynie nadmierne odst pstwa od czasu 
koniecznego do wykonania okre lonych czynno  s dowych, prac i procedur mog  
by  uznawane za tworz ce stan nieuzasadnionej zw oki, o jakim mowa w ustawie 
z dnia 17 czerwca 2004 r.44 

Ocena terminowo ci i prawid owo ci post powania obejmowa  powinna m.in. 
takie okoliczno ci, jak: przerwy zarz dzane mi dzy terminami posiedze , wadli-
wa organizacja posiedze , powo ywanie bieg ych przedstawiaj cych opini  doty-
cz c  tej samej problematyki, terminowo  dzia ania bieg ych, zasadno  prowa-
dzenia uzupe niaj cego post powania dowodowego. Przewlek o  mo e dotyczy  
tak e przekazywania akt sprawy, wyznaczania terminów rozpraw oraz podejmowa-
nia rozstrzygni , sporz dzania i dor czania uzasadnie .45

Naruszenie prawa do os dzenia sprawy bez zb dnej zw oki (przewlek o  po-
st powania) zachodzi nie tylko w razie indywidualnej sytuacji opiesza o ci dzia a  
s dziego czy jego sekretariatu, ale i wskutek wadliwej organizacji pracy, w tym nie-
prawid owego za o enia, e sprawy obszerniejsze b d  rozpoznawane w post po-
waniu odwo awczym po up ywie roku od wniesienia, a sprawy mniej obszerne – bez 
zw oki, co sprowadza si  w praktyce do czterech miesi cy od ich nades ania. Nie 
neguj c potrzeby d u szego przygotowywania si  do podj cia decyzji w sprawach 
obszernych, S d Apelacyjny wyra a przekonanie, e nie powinno to prowadzi  do 
tak du ej zw oki. Nie mo na oczekiwa  rozpoznawania sprawy niezw ocznie po 
jej wniesieniu. adne spo ecze stwo nie by oby w stanie utrzyma  tak du ej ilo-
ci s dziów, jaka by aby po temu niezb dna. Niezw oczne rozstrzyganie sprawy nie 

jest mo liwe ani ze wzgl dów organizacyjnych (dor czenie stronom zawiadomie  
o miejscu i terminie rozprawy), ani nie by oby to rozs dne wobec konieczno ci za-
poznania si  s dziów z materia ami sprawy, czasu dla ich rozwa enia i podj cia de-
cyzji, wreszcie – jej uzasadnienia. Chodzi o to jedynie, by czynno ci te zabiera y od-
powiedni  ilo  czasu, to jest odbywa y si  bez zb dnej zw oki, która wskazywa aby 
na bezczynno  s du lub bezproduktywno  jego dzia a .46 

Opó nienie w dor czeniu skar cemu odpisu uzasadnienia wyroku nie mo e 
przes dza  o istnieniu przewlek o ci post powania. Ocenie podlega bowiem czas 

44 Postanowienie S du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2005 r., II S 26/05, KZS 2005, nr 7–8, 
poz. 158.

45 P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wili ski, Skarga na przewlek o  post powania przygotowawczego. Komentarz, 
s. 45.

46 Postanowienie S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 pa dziernika 2008 r., II S 6/08, KZS 2008, nr 11, 
poz. 70.
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trwania ca o ci post powania, a nie terminowo  podejmowania przez s d poszcze-
gólnych czynno ci. Nie wyklucza to mo liwo ci stwierdzenia przewlek o ci post -
powania z powodu nieterminowo ci podj cia przez s d jednej czynno ci, ale jest to 
mo liwe tylko wtedy, gdy opó nienie w wykonaniu tej czynno ci jest tak znaczne, 
e powoduje przewlek o  ca ego post powania.47

Co do zasady, post powanie s dowe jest przewlek e, je eli toczy si  ponad 
12 miesi cy.48

4. Uwagi ko cowe

Z powy szego, ogólnego opracowania mo na wyci gn  jednoznaczny wnio-
sek, e tematyka po wi cona terminom procesowym jest trudna oraz z o ona, a jed-
nocze nie pe ni niezwykle donios  rol , stoj c na stra y jednego z aspektów pra-
wid owo ci dokonywania czynno ci procesowych stron, s du i innych podmiotów 
w post powaniu cywilnym. Ma to umo liwia  rozpoznawanie spraw sprawnie, za-
pobiegaj c zb dnej przewlek o ci post powania (co w pewnym okresie stanowi o 
gros podstawy dania skargi skierowanej do Europejskiego Trybuna u Praw Cz o-
wieka49), a w 2004 r. zosta o usankcjonowane regulacj  krajow .

47 Postanowienie S du Najwy szego z dnia 2 lipca 2009 r., III SPP 14/09, Lex nr 551875.
48 Postanowienie Naczelnego S du Administracyjnego z dnia 24 lipca 2008 r., II OPP 20/08, Lex nr 493700.
49 W 2006 r. Europejski Trybuna  Praw Cz owieka w Strasburgu wyda  przeciwko Polsce 114 wyroków, przy czym 

tylko w 8 przypadkach uzna , e nie dosz o do narusze  prawa. W oko o 90% tych spraw wyroki dotyczy y prze-
wlek o ci post powa  s dowych oraz nadmiernej d ugo ci tymczasowego aresztowania. W 2008 r. Trybuna  na 
141 orzecze  w sprawach polskich stwierdzi  w 63 przypadkach naruszenie prawa do rozpoznania sprawy; cz-
nie za  w latach 1998–2008 na 630 orzecze  w sprawach polskich 308 z nich dotyczy o kwestii d ugo ci post -
powania – zob. P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wili ski, Skarga na przewlek o  post powania przygotowawcze-
go. Komentarz, s. 23–24.



TERMS IN CIVIL PROCEDURE 
– SELECTED ISSUSES ABSTRACT

SUMMARY

In this article I tried to focus on some aspects of terms in polish civil proce-
dure. Each procedure has it’s own regulations which are established to protect speed 

and effectiveness of the actions made by parties and court. Term itself doesn’t mat-

ter but connected with the action especially what happens if we overrun a deadline 

– this is interesting. Of course it is impossible to describe all problems connected 

with time, terms in civil procedure. Because of that I decided to show only some as-

pects of this: types of terms (statutory time limit; term Þ xed by the court; instruction 

term), similarities and differences between them. The last part describes a new reg-

ulation in polish legal system: complaint for lengthiness of proceedings. One of the 

criteria which courts has to take under consideration is that all the actions have been 

made in a proper period of time – in this Þ eld I focused on especially on verdicts of 

The Supreme Court.
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TERMINOWO  ZA ATWIANIA SPRAW 
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. Czas a post powanie administracyjne1

Problematyka czasu wi e si  ci le z ustalaniem kolejno ci zdarze , jak i trwa-
o ci procesów i stanowi zainteresowanie wielu nauk, w tym tak e prawa. W nauce 

prawa, na gruncie poszczególnych jego ga zi wyst puj  rozbie no ci co do charak-
teru czasu, a zw aszcza jego up ywu. Zasadniczo uwa a si  up yw czasu jako kate-
gori  zdarze  w cis ym tego s owa znaczeniu lub w ziej – zdarze  prawnych, tak e 
procesowych, nieb d cych dzia aniami, a wyst puj cych niezale nie od woli pod-
miotów prawa2. Nale y podkre li , i  przepisy prawa cz sto z up ywem czasu cz  
okre lone skutki prawne, które powstaj  z mocy samego jego up ywu b d  wsku-
tek up ywu czasu wraz wyst puj cymi elementami faktycznymi. Up yw czasu mo e 
wi c by  samodzielnym b d  te  niesamodzielnym zdarzeniem prawnym, cho  naj-
cz ciej przyjmuje si  jego niesamoistny charakter3, zw aszcza w uj ciu proceso-
wym.

Zagadnienie czasu w post powaniu administracyjnym cz sto jest rozpatrywa-
ne na p aszczy nie formalnej i dotyczy m.in. terminowo ci za atwiania spraw in-
dywidualnych z zakresu administracji publicznej. Terminy w post powaniu admini-
stracyjnym spe niaj  wa ne funkcje, z których najwa niejsz  jest dyscyplinowanie 
przebiegu post powania i stanowi  przede wszystkim realizacj  zasady szybko ci 
i prostoty post powania oraz zasady praworz dno ci. Z tych e zasad dla organu wy-
nika obowi zek racjonalnego planowania i prowadzenia czynno ci mo liwie naj-

1 M. Kotulska, Czas a post powanie administracyjne, (w:) KodyÞ kacja post powania administracyjnego. Na 50– 
lecie kpa., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 421–430.

2 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys cz ci ogólnej, Warszawa 1982, s. 106; Z. Resich, Istota procesu cywilnego, 
Warszawa 1985, s. 89; J. Nowacki, Z. Tabor, Wst p do prawoznawstwa, Kraków 2000, s. 25.

3 Z.R. Kmiecik, O wiadczenia procesowe stron w ogólnym post powaniu administracyjnym, Lublin 2008, s. 36; 
A. Wasilewski, Up yw czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym, PiP 1966, z. 1, s. 58.



322

Alina Miru

mniejszym nak adem kosztów oraz eliminowaniem zb dnych dzia a  procesowych, 
cz sto niezgodnych z prawem.

Niekiedy bowiem w praktyce administracyjnej ka dy dzie  zw oki odsuwa 
w czasie realizacj  zasady praworz dno ci i niekiedy udaremnia realizacj  nakazu 
prawa, a pó niejsze wydanie orzeczenia mo e by  bezprzedmiotowe. Za  tzw. po-
wolno  post powania uniemo liwia zrealizowanie celu procedury administracyjnej 
i obci a zwykle adresata decyzji.

Normy zawarte w art. 35–38 kodeksu post powania administracyjnego ustana-
wiaj  regu y, które w za o eniu maj  zapobiec przewlek o ci post powania admini-
stracyjnego4. Postulat szybko ci post powania realizowany jest w wietle przepisów 
procesowych w dwóch istotnych aspektach: po pierwsze k.p.a. okre la dla organów 
administracji publicznej prowadz cych sprawy indywidualne z zakresu administra-
cji publicznej konkretne terminy i po drugie, ustanawia system instytucji i sankcji, 
które maj  dyscyplinowa  organy do za atwiania sprawy w okre lonych decyzji ter-
minach.

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie i analiza: istoty, charakteru praw-
nego i rodzajów terminów za atwiania spraw, skutków nieza atwienia sprawy w ter-
minie, instytucji i sankcji dyscyplinuj cych organy prowadz ce post powanie oraz 
uprawniaj cych stron  post powania administracyjnego do realizacji jej proceso-
wych uprawnie  w wietle k.p.a., wybranego orzecznictwa s dów administracyj-
nych oraz doktryny prawa administracyjnego.

2. Poj cie i rodzaje terminów za atwiania spraw

K.p.a. pos uguje si  poj ciem terminu w dwóch znaczeniach: jako terminu dla 
oznaczenia czasu w ci gu, którego czynno  procesowa mo e lub powinna by  do-
konana oraz jako terminu, w którym okre lona czynno  ma si  odby , tj. dla ozna-
czenia dnia i godziny. Termin mo e by  wprost oznaczony w kodeksie i okre la-
ny jest wówczas terminem ustawowym albo te  mo e by  terminem wyznaczonym 
przez organ prowadz cy post powanie.

Mo na przyj , i  terminem za atwienia sprawy indywidualnej z zakresu ad-
ministracji publicznej jest efektywny czas, jakim w wietle obowi zuj cego prawa 
dysponuje organ administracji publicznej w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy 
administracyjnej i wydanie rozstrzygni cia w formie decyzji administracyjnej5, do 
którego nie wlicza si : terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
okre lonych czynno ci, np. terminu do zaj cia przez inny organ stanowiska w spra-

4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. Nr 91, poz. 1078 z pó n.zm., zwana dalej k.p.a.
5 R. K dziora, Ogólne post powanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 166. 
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wie6, okresów zawieszenia post powania; równie  okresów opó nie  spowodowa-
nych przez dzia ania strony lub innych uczestników post powania oraz podaje si , 
e innych okresów opó nie  powsta ych z przyczyn niezale nych od organu prowa-

dz cego post powanie.

W wietle k.p.a. ustawowy termin za atwienia sprawy uzale niony jest przede 
wszystkim od stopnia z o ono ci sprawy Zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a. organy admi-
nistracji publicznej obowi zane s  za atwia  sprawy bez zb dnej zw oki. Za atwie-
nie sprawy wymagaj cej post powania wyja niaj cego powinno mie  miejsce nie 
pó niej ni  w ci gu miesi ca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie pó niej 
ni  w ci gu dwóch miesi cy od dnia wszcz cia post powania, w post powaniu od-
wo awczym za  – w ci gu miesi ca od dnia otrzymania odwo ania7. Wa nym ele-
mentem tej konstrukcji prawnej jest maksymalny termin za atwienia sprawy (ter-
min ad quem), który jest uzale niony od charakteru sprawy i jawi si  albo terminem 
ustawowym, albo wyznaczonym. Ma charakter instrukcyjny o tyle, o ile jego up yw 
nie pozbawia organu do rozstrzygni cia sprawy i wydania decyzji, rodzi bowiem 
uprawnienia stronie i nie jest terminem instrukcyjnym w czystej postaci.

Zatem sprawy, które nie wymagaj  przeprowadzenia post powania wyja nia-
j cego i dowodowego, a przede wszystkim zbierania dowodów, informacji i wy-
ja nie , powinny by  – zdaniem ustawodawcy – za atwiane niezw ocznie. Art. 35 
§ 2 k.p.a. obliguje organy administracji publicznej do niezw ocznego za atwienia 
sprawy w sytuacji, gdy: wraz z daniem wszcz cia post powania administracyj-
nego strona przedstawi a wyczerpuj cy materia  dowodowy, w oparciu o który or-
gan mo e ju  orzeka  w sprawie; sprawa mo e zosta  rozpatrzona w oparciu o fakty 
i dowody powszechnie znane oraz fakty i dowody znane organowi z urz du; sprawa 
mo e zosta  rozpatrzona w oparciu o fakty i dowody mo liwe do ustalenia danych 
na podstawie danych, którymi dysponuje organ.

W wietle literatury niezw ocznym za atwieniem sprawy jest jej za atwienie 
w czasie, jaki jest niezb dny w warunkach prawid owej organizacji pracy organu 
do rozpatrzenia dania strony, zapoznania si  z dowodami i innymi okoliczno -
ciami istotnymi dla rozstrzygni cia sprawy, sporz dzenia niezb dnej dokumenta-
cji i samej decyzji w sprawie oraz wykonania czynno ci o charakterze kancelaryj-
no – biurowym (R. Orzechowski). Nale y,wi c przyj  za licznymi wypowiedziami 
w doktrynie, e to nieprecyzyjne poj cie oznacza konieczno  podj cia rozstrzyg-
ni cia „od r ki”.8 Za atwienie sprawy bez zb dnej zw oki jest generaln  wskazów-

6 Przy tym w przypadku zaj cia stanowiska przez organ wspó dzia aj cy w trybie art. 106 k.p.a. przed up ywem 
przez ustaw  terminu, bierze si  pod uwag  rzeczywisty okres dokonywania czynno ci, a nie czas wyznaczony 
przez k.p.a. lub przepis szczególny administracyjnego prawa administracyjnego.

7 Art. 35 § 3 k.p.a.
8 B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie post powanie administracyjne i s dowoadministracyjne, Warszawa 1993, 

s. 117.
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k  dotycz c  za atwiania wszystkich spraw indywidualnych z zakresu administracji 
publicznej w taki sposób, aby za atwi  spraw  w terminie jak najkrótszym ni  wy-
znaczone. Sprawy nie powinny by  hamowane w ich rozstrzygni ciu i winny by  
za atwione najlepiej przed up ywem terminu, gdy  terminy miesi czne i dwumie-
si czne s  terminami maksymalnymi9.

Gdy za atwienie sprawy wymaga przeprowadzenia w sprawie post powania 
wyja niaj cego czy to w formie rozprawy, czy te  tzw. post powania gabinetowego, 
sprawa powinna by  za atwiona nie pó niej ni  w ci gu miesi ca od dnia wszcz cia 
post powania administracyjnego. Za  je li sprawa ma charakter szczególnie skom-
plikowany, a wi c je eli maj  miejsce np. zawi e okoliczno ci faktyczne b d  stan 
prawny jest skomplikowany do ustalenia, to termin jest d u szy i sprawa szczegól-
nie skomplikowana powinna by  za atwiona w terminie nie d u szym ni  dwa mie-
si ce od dnia wszcz cia post powania w sprawie.

Zdaniem J. Borkowskiego cecha szczególnego skomplikowania sprawy „mo e 

wynika  z zawi o ci w ustaleniu stanu faktycznego lub stanu prawnego, koniecz-

no ci dokonywania licznych czynno ci post powania dowodowego, gromadzenia 

rozproszonych danych b d cych w posiadaniu ró nych organów administracyjnych 

przy braku prawnego obowi zku wspó dzia ania z nimi”10. Dodaje tak e, e brak 
jest jasnego kryterium wydzielania spraw o charakterze szczególnie skomplikowa-
nym, za  ich kwaliÞ kowanie ma bez w tpienia charakter ocenny.

To, czy sprawa ma charakter szczególnie skomplikowany czy nie, nale y ka -
dorazowo do oceny organu prowadz cego post powanie administracyjne w konkret-
nej sprawie, bior c pod uwag  specyÞ czne okoliczno ci jej stanu zarówno faktycz-
nego, jak i prawnego ZakwaliÞ kowanie sprawy jako szczególnie skomplikowanej 
wywiera istotne skutki procesowe w sprawie, dlatego te  organ powinien o dokona-
nej kwaliÞ kacji powiadomi  strony post powania11. Nale y te  podkre li , e b d-
nym dzia aniem organu administracji publicznej by oby powo ywanie si  na fakt, 
i  okre lona kategoria spraw ma generalnie charakter skomplikowany i w zwi zku 
z tym wszystkie sprawy danego rodzaju musz  by  kwaliÞ kowane jako szczególnie 
skomplikowane12.

Natomiast w post powaniu tocz cym si  przed organem odwo awczym sprawa 
powinna by  za atwiona w wietle k.p.a. w terminie miesi ca od dnia otrzymania 
odwo ania wraz z aktami sprawy przez organ odwo awczy. W my l przepisów k.p.a. 
do terminu za atwienia sprawy w post powaniu odwo awczym nie wlicza si  czasu 

9 J. Borkowski, J. Jendro ka, B. Orzechowski, A. Zieli ski, Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 1989, s. 128.

10 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 247.
11 R. Hauser, Terminy za atwiania spraw w KPA w doktrynie i orzecznictwie s dowym, RPEiS 1997, nr 1, s. 4
12 R. K dziora, op, cit., s. 165.
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przeznaczonego przez prawo do dokonania przez organ orzekaj cy w pierwszej in-
stancji z instytucji samokontroli 13.

Terminy miesi czne i dwumiesi czne to terminy maksymalne – pocz tkowym 
momentem biegu terminu za atwiania spraw w pierwszej instancji jest dzie  wszcz -
cia post powania administracyjnego w sprawie. Dlatego te  o zw oce organu w za-
atwieniu sprawy administracyjnej mo na mówi  tylko w sytuacji, gdy w sprawie 

tej toczy si  ju  post powanie, czyli sprawa jest w toku14.

Oprócz ustawowych terminów za atwiania spraw k.p.a. przewiduje te  terminy 
wyznaczone przez organ prowadz cy post powanie. Taki w szczególno ci charakter 
maj  krótsze terminy za atwiania spraw okre lonych przez organy wy szego stop-
nia. Skrócenia terminów mog  dokonywa  organy wy szego stopnia poprzez okre-
lenie rodzajów spraw, które powinny by  za atwiane w terminach krótszych ni  

przewidziane w k.p.a. i ma ono charakter generalny. W przypadku nieza atwienia 
sprawy w tak okre lonym terminie skutki prawne s  takie same, jak w przypadku 
nieza atwienia sprawy w terminie ustawowym, co wynika z faktu, e te szczególne 
terminy okre lane s  na podstawie i w ramach upowa nienia ustawowego. Termi-
ny za atwiania spraw mog  tak e ustanawia  przepisy prawa materialnego admini-
stracyjnego w drodze ustawy. Mog  to by  zarówno terminy krótsze, jak i d u sze, 
ni  przewiduje kodeks. „D ugo ” terminu uzale niona jest od charakteru i rodzaju 
sprawy indywidualnej z zakresu administracji publicznej. Takim przyk adem mog  
by  sprawy zwi zane ze zwo ywaniem zgromadze  publicznych. 15 

3. Zw oka, milczenie i bezczynno  organu administracji 
publicznej a obowi zek sygnalizacji

Szybko  jako poj cie w post powaniu administracyjnym wyznaczaj  dwie 
istotne zasady ogólne rz dz ce post powaniem administracyjnym: zasada prawo-
rz dno ci oraz zasada szybko ci i prostoty post powania administracyjnego, czyli 
zasada ekonomiki procesowej. Je li powy sze zasady nie zostaj  wzmocnione insty-
tucjonalnie, to nie istnieje mo liwo  zapobie enia brakowi aktywno ci administra-
cyjnej.

K.p.a. nie pos uguje si  ani poj ciem bezczynno ci organu, ani te  milczenia 
organu, lecz poj ciem zw oki (art. 35 i art. 36 § 1 k.p.a.). Co do zasady organy ad-
ministracji publicznej obowi zane s  za atwia  sprawy bez zb dnej zw oki. Nie-

13 Art. 133 k.p.a.
14 Wyrok NSA z 15 sierpnia 1985 r., III SAB 7/85, OSPiKA 1989, nr 2, poz. 26 z aprobuj c  glos  J. Borkowskie-

go.
15 Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z 5 dnia lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach, Dz.U. Nr 51, poz. 297 

z pó n. zm., decyzj  wydan  w wyniku rozpatrzenia odwo ania dor cza si  organizatorowi w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania decyzji administracyjnej w sprawie.
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zw ocznego za atwienia wymagaj  sprawy, które mog  by  rozpatrzone w oparciu 
o dowody przed o one przez stron  cznie z daniem wszcz cia post powania lub 
te  w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane organowi z urz du, 
przed którym toczy si  post powanie administracyjne, b d  mo liwe do ustalenia na 
podstawie danych, którymi to on rozporz dza.

W literaturze i orzecznictwie poj cie milczenie organu, czy te  szerzej milcze-
nie w adzy uto samiane bywa z poj ciem bezczynno ci organu16. Jednak e poj -
cia milczenia i bezczynno ci organu administracji publicznej nie nale a oby ze sob  
uto samia .

Ogólnie mo emy powiedzie , e stan wywo any nieza atwieniem w terminie 
sprawy indywidualnej z zakresu administracji publicznej nazywamy milczeniem or-
ganu. Nale y te  u ci li , i  milczenie organu ma miejsce nie tylko wówczas, gdy 
organ nie podj  adnych czynno ci, które zmierza yby do za atwienia sprawy, ale 
te  w sytuacji, gdy podejmuje on czynno ci, które jednak skutkuj  zw ok , albo te  
maj  na celu uchylenie si  od za atwienia sprawy zgodnie z prawem17. Z milcze-
niem organu mamy do czynienia tak e wówczas, gdy odmawia si  wydania decyzji, 
a przepisy prawa do za atwienia danej sprawy wymagaj  w a nie takiej formy18. Na-
tomiast w sytuacji, gdy organ wyda  decyzj  w terminie, lecz nie ustosunkowa  si  
do wszystkich da  wnoszonych przez stron , to strona na podstawie art. 111 k.p.a. 
mo e prosi  o uzupe nienie decyzji; je li decyzja nie zostanie uzupe niona, b dzie-
my mie  do czynienia w a nie z milczeniem organu19.

Aktualne poj cie „milczenia administracji” okre la si  jako form  dzia ania ad-
ministracji publicznej, która ma zastosowanie w sytuacji okre lonej hipotez  normy 
materialnoprawnej, w której przejaw woli organu administracji publicznej w posta-
ci jego milczenia wywo uje skutek prawny, zasadniczo pozytywny dla strony post -
powania, która znajduje si  w konkretnym stanie faktycznym20 i jest instytucj  pra-
wa administracyjnego materialnego. 

Bezczynno  organu administracji publicznej jest za  instytucj  procesow  
i stanowi dopuszczon  przez przepisy prawa materialnego i procesowego prawn  
form  dzia ania administracji publicznej. W wietle orzecznictwa NSA przyjmuje 
si , e o bezczynno ci organu mo na mówi  nie tylko wtedy, gdy w ustalonym pra-
wem terminie organ nie podj  adnych czynno ci, do których by  zobowi zany, ale 
tak e wtedy, gdy prowadzi  post powanie w sprawie, lecz nie zako czy  post powa-

16 Wyrok NSA z dnia 19 lutego 1999 r., IV SAB 153/98, niepubl.
17 Postanowienie NSA z dnia 13 lipca 1983 r. II SA 593/83, ONSA 1983, nr 2 poz. 55 z glos  K. Korzana, OSPiKA 

1988, nr 3, poz. 52.
18 Wyrok NSA z dnia 14 czerwca 1983 r., SAP/Wr 6/83, GAP 1987, nr 13, s. 47.
19 Postanowienie NSA z dnia 8 listopada 1995 r. IV SAB 45/95, ONSA 1996, nr 4, poz. 166.
20 P. Dobosz, Bezczynno  administracji publicznej w post powaniu administracyjnym, (w:) KodyÞ kacja post po-

wania administracyjnego. Na 50–lecie kpa, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 148. W tym e artykule Autor 
szczegó owo przytacza pogl dy doktryny na temat milczenia administracji.
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nia w terminie decyzj  administracyjn . Nale y tak e zaznaczy , i  z bezczynno ci  
b dziemy mieli do czynienia równie  w sytuacji, gdy organ zawiesi  post powanie 
administracyjne, je li nie istnia y ku temu kodeksowe przes anki21.

Zaistnia e faktycznie milczenie organu jest bez w tpienia stanem niekorzyst-
nym dla strony i zarazem niezgodnym z obowi zuj cym prawem, powoduj c sku-
tek procesowy w postaci na o enia na organ prowadz cy post powanie w sprawie 
indywidualnej z zakresu administracji publicznej obowi zek tzw. sygnalizacji. Obo-
wi zek sygnalizacji ci y na organie prowadz cym post powanie administracyjne 
bez wzgl du na przyczyn  nieza atwienia sprawy w terminie, zarówno wtedy, gdy 
zw oka le y po stronie organu, jak równie , gdy jest to dzia anie strony czy innego 
uczestnika post powania.

Ów obowi zek realizowany jest poprzez zawiadomienie strony post powania 
o nieza atwieniu sprawy w terminie ustawowym. Organ powinien dokona  zawia-
domienia niezw ocznie, z chwil  pojawienia si  przyczyny w za atwieniu sprawy, 
bez zb dnego oczekiwania na up yw terminu ustawowego. K.p.a. nie okre la for-
my prawnej zawiadomienia. W literaturze zasadniczo przyjmuje si , e ze wzgl du 
na fakt, e czynno  wp ywa na uprawnienia o charakterze procesowym strony, to 
powinna mie  form  postanowienia na które nie przys uguje za alenie22. O ka dym 
przypadku nieza atwienia sprawy w terminie okre lonym w art. 35 k.p.a. organ ad-
ministracji publicznej obowi zany jest zawiadomi  strony, podaj c przyczyny zw o-
ki i wskazuj c nowy termin za atwienia sprawy. Ten sam obowi zek ci y na or-
ganie administracji publicznej równie  w przypadku zw oki w za atwieniu sprawy 
z przyczyn niezale nych od organu23. 

 Nale y podkre li , e omawiane przepisy k.p.a. maj  równie  zastosowanie 
w ponownym post powaniu, jakie toczy si  przed organem I instancji po uchyleniu 
decyzji czy postanowienia w trybie post powania odwo awczego. Przepisy k.p.a. 
nie okre laj , jak „d ugi” powinien by  „nowy termin za atwienia sprawy” wyzna-
czany na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. Uwzgl dniaj c jednak e, i  kpa. przewidu-
je terminy dzienne, tygodniowe i miesi czne24, nale a oby przyj , e nowy termin 
za atwienia sprawy powinien by  oznaczony w dniach, tygodniach, miesi cach.25. 
W zwi zku z powy szym niedopuszczalne jest wyznaczanie terminu poprzez u y-
cie np. poj cia „kwarta ”, poniewa  k.p.a. nie zna takiego terminu i nie przewidu-
je sposobu jego obliczania. Zdaniem NSA narusza zasad  szybko ci i prostoty, czy-

21 Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 1986 r., 12/86, ONSA1986, nr 2, poz. 52.
22 J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 

1996, s. 250.
23 Art. 36 § 1 i 2 k.p.a. 
24 Art. 57 § 1–3 k.p.a. 
25 Tylko wtedy, gdy pewien przedzia  czasu zostanie okre lony precyzyjnie poprzez wskazanie momentu jego po-

cz tku lub przynajmniej ko ca (np. „sprawa powinna zosta  za atwiona do dnia 10 marca bie cego roku”), mo -

na mówi  o okre leniu terminu.
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li zasad  ekonomiki procesowej np. wyznaczenie przez organ dodatkowego nowego 
terminu za atwienia konkretnej sprawy administracyjnej w terminie roku26. Za wad-
liwe nale a oby uzna  tak e wskazanie terminu za atwienia sprawy jako np. „dwóch 

miesi cy od dnia zgromadzenia ca o ci materia u dowodowego”27 czy odwo ania si  
do pewnego okresu po wej ciu w ycie aktów wykonawczych do ustawy28.

W k.p.a. zabrak o tak e wskazania kryteriów, jakimi powinien kierowa  si  or-
gan, wyznaczaj c nowy termin za atwienia konkretnej sprawy. Jednak e wydaje si , 
e podstawowym kryterium jest realizacja zasady szybko ci i prostoty post powa-

nia oraz zasady praworz dno ci.

Terminy okre lone w art. 35 k.p.a. maj  charakter terminów procesowych i ich 
up yw ani nie pozbawia organu administracji publicznej mo liwo ci orzekania 
w sprawie, ani te  nie powoduje wadliwo ci wydanej w takim post powaniu decyzji 
administracyjnej. Organ b d cy w zw oce nie traci równie  zdolno ci do za atwie-
nia sprawy, która jest przedmiotem przewlekaj cego post powania, nawet je li dzie-
je si  to z winy organu. Jednak e bezskuteczny up yw terminu wywo uje donios e 
skutki o charakterze procesowym. Nale y podkre li , i  zw oka organów nie mo e 
i nie powinna powodowa  ujemnych skutków dla strony post powania administra-
cyjnego29.

Nale y wspomnie , i  w doktrynie post powania administracyjnego formu o-
wano pogl dy uznaj ce za korzystniejsz  dla strony instytucj  sygnalizacji od in-
stytucji dewolucji kompetencji30. J. Jendro ka uwa a, e w praktyce instytucja syg-
nalizacji jest nieskuteczna i nale a oby j  zast pi  Þ kcj  decyzji administracyjnej31.
Podobnie stwierdza J. Borkowski, który podkre la, e ca y ci ar zwalczania bez-
czynno ci administracji przeniesiono na stron  post powania, której to s u y prawo 
wniesienia za alenia do organu wy szego stopnia po zawiadomieniu jej przez or-
gan administracji o uchybieniu terminowi za atwienia sprawy i wyznaczenia termi-
nu nowego32. Stanowiska obu profesorów nie podziela G. aszczyca33, który uznaje, 
e Þ kcja decyzji oraz dewolucja kompetencji powoduj  utrat  dla strony post powa-

nia prawa do merytorycznego rozstrzygni cia sprawy w dwóch instancjach.

26 Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 1996 r., I SAB 28/96, ONSA 1997, nr 2, poz. 97.
27 Wyrok WSA z dnia 27 czerwca 2006 r., I SAB/Wa 219/05, LEX nr 219343.
28 Wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2000 r., III SAB 75/00, LEX nr 48005. 
29 Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2003 r., V SA1131/ 02, OSP 2003, nr 7–8, poz. 93 z glos  aprobuj c  Ewy tow-

skiej, OSP 2003.
30 E. Smoktunowicz, Problemy teorii post powania administracyjnego na tle kodeksu post powania administracyj-

nego, „Studia Prawno–Ekonomiczne” 1972, t. 9, s. 6.
31 J. Jendro ka, Bezczynno  administracji, (w:) Pa stwo prawa, administracja, s downictwo. Prace dedykowane 

profesorowi Januszowi towskiemu w 60. rocznic  urodzin, red. A. opatka, A. Wróbel, S. Kielewicz, Warszawa 
1999, s. 232.

32 J. Borkowski, Bezczynno  w administracji publicznej, „Kontrola Pa stwowa” 2008, nr 2 (specjalny), s. 48.
33 G. aszczyca, Milczenie organu w wietle kodeksu post powania administracyjnego, „Pa stwo i Prawo” 1999, 

z. 1, s. 55.
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4. rodki dyscyplinuj ce organy administracji publicznej 
do terminowego za atwiania spraw z zakresu administracji 
publicznej

W wietle obowi zuj cego prawa do rodków dyscyplinuj cych organy prowa-
dz ce post powanie administracyjne nale y zaliczy : za alenie strony na nieza a-
twienie strony w terminie, skarg  na bezczynno  organu.

rodek w postaci za alenia na nieza atwienie sprawy w terminie przewidziany 
w k.p.a. ma charakter szczególny, gdy  przedmiotem zaskar enia nie jest akt admi-
nistracyjny w postaci postanowienia organu, lecz jego niedzia anie, milczenie, czy-
li stan faktyczny i tak e prawny, który ma miejsce wskutek nieza atwienia sprawy 
w terminie34. Przys uguje zasadniczo w sytuacji, gdy organ administracji publicz-
nej: nie za atwi  sprawy w terminie ustawowym i nie dope ni  obowi zku sygnaliza-
cji oraz nie za atwi  sprawy w terminie ustawowym, zawiadomi  stron  o przyczy-
nach zw oki i wyznaczy  nowy dodatkowy termin, lecz w tym terminie nie za atwi  
sprawy. Wskazuje si  tak e na inn  sytuacj  daj c  mo liwo  wniesienia za alenia. 
Otó  mo liwe jest tak e u ycie takiego rodka dyscyplinuj cego, gdy organ nie za-
atwi  sprawy w terminie ustawowym, dokona  sygnalizacji i wyznaczy  nowy ter-

min, jednak e strona post powania np. kwestionuje zasadno  wyznaczania terminu 
lub jej zdaniem wyznaczony termin jest niedogodny35.

Nale y przede wszystkim stwierdzi , e jest to za alenie odr bne od przewi-
dzianego w art. 141–144 k.p.a. i nie jest ono wnoszone jako rodek zaskar enia 
postawienia jako aktu administracyjnego, lecz s u y kwestionowaniu przekrocze-
nia maksymalnego terminu za atwienia sprawy b d  stanowi zaskar enie wykona-
nia postanowienia organu o wyznaczenie dodatkowego terminu za atwienia spra-
wy. Mo e by  wniesione w ka dym czasie, gdy organ pozostaje w zw oce. Zakres 
czynno ci organu, do którego wniesiono za alenie w tym trybie, jest ci le okre lo-
ny oraz zosta y sprecyzowane procesowe skutki wywo ane przez uzasadnione za a-
lenie36.

Za alenie strona wnosi do organu w a ciwego do rozpoznania tego za alenia, 
czyli organu wy szego stopnia nad organem, który pozostaje w zw oce, nawet w sy-
tuacji, gdy w danej sprawie przepis szczególny prawa administracyjnego materialne-
go przewiduje inny organ w a ciwy do rozpoznania sprawy37. Je li organ wy szego 
stopnia uzna za alenie za zasadne, winien: wyznaczy  dodatkowy termin, wyja -

34 Do za alenia nie b d  mia y zastosowania przepisy art.141–144 kpa., które reguluj  tryb zaskar enia w drodze 
za alenia wydanych przez organ postanowie  w sprawie.

35 R. K dziora, op. cit., s.169.
36 J. Borkowski, Glosa do postanowienia NSA z 7 dnia pa dziernika 1983 r., SA/Lu 172/83, OSP 1985, nr 7–8, 

poz. 125, s. 342.
37 Art. 127 § 2 k.p.a., zob: postanowienie NSA z dnia 8 czerwca 2001 r., I SA 2148/00, niepubl.
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ni  przyczyny zw oki i ustali  osoby winne w tej e sprawie, za  w razie potrzeby 
zarz dzi  podj cie rodków zapobiegaj cych naruszaniu terminów w przysz o ci, 
je li podobne sytuacje wyst puj , zdaniem organu, zbyt cz sto. Stanowisko orga-
nu rozpatruj cego za alenie w wietle orzecznictwa przyjmuje form  postanowie-
nia, cho  nie wynika to wprost z k.p.a.38 W k.p.a. nie znajdujemy tak e kryterium, na 
podstawie którego organ uwzgl dniaj cy za alenie wyznacza termin dodatkowego 
za atwienia sprawy, lecz w my l zasady ekonomiki procesowej, jak te  przepisów 
k.p.a. o terminach za atwiania spraw powinno by  za atwione niezw ocznie. K.p.a. 
nie okre la, jak nale y post pi  w przypadku uznania za alenia za nieuzasadnione. 
Nale a oby przyj  pogl d, e w takiej sytuacji organ powinien w formie postano-
wienia orzec, e za alenie nie zosta o w konkretnej sprawie uwzgl dnione.

W miar  potrzeby organ wy szego stopnia ma tak e mo liwo  podj cia 
rodków zapobiegaj cych naruszaniu terminów za atwiania spraw w przysz o ci, 

w szczególno ci, gdy maj  miejsce powtarzaj ce si  opó nienia czy te  w przy-
padkach drastycznego przekraczania terminów. Mo e to dzia anie polega  m.in. na 
zmianie organizacji pracy, przekszta ceniu organizacyjnemu urz du czy te  wpro-
wadzenie rodków dyscypliny pracowniczej. 

Kolejnym rodkiem dyscyplinuj cym organy w prowadzeniu i za atwianiu 
spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej jest skarga na bezczyn-
no  organu. Warunkiem, i zarazem mo liwo ci  wniesienia skargi na bezczynno  
organu jest wyczerpanie drogi przewidzianej w k.p.a. skarga mo e by  wniesiona 
bez wzgl du na to, czy stanowisko organu wy szego stopnia uwzgl dnia za ale-
nie, czy te  uznaje je po prostu za bezzasadne. W sytuacji, gdy uzna je za bezza-
sadne, strona ma prawo w post powaniu przed s dem administracyjnym kwestio-
nowa  takie orzeczenie organu wy szego stopnia39. Zatem zawinienie organu lub 
jego brak nie przes dzaj  o dopuszczalno ci skargi na bezczynno 40. Przes ank  
zasadnicz  jest bowiem fakt nieza atwienia sprawy w terminie. Celem wniesienia 
skargi mo e by  wy cznie uzyskanie wyroku nakazuj cego wydanego aktu admi-
nistracyjnego, decyzji lub postanowienia w okre lonym przez s d administracyjny 
terminie41. Wniesienie za alenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a. jest warunkiem formal-
nym wyst pienia ze skarg  do wojewódzkiego s du administracyjnego na bezczyn-
no  organu42.

Ustawodawca w ustawie Prawo o post powaniu przed s dami administracyj-
nymi okre la poj cie bezczynno ci organu i stanowi, e bezczynno  organu to nie 

38 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2001 r., IV SA1866/00, ONSA 2002, nr 4 poz. 144.
39 Wyrok NSA z dnia 24 maja 2001 r., IV SA 572/99, ONSA 2002, nr 3, poz. 116; wyrok WSA z 5 sierpnia 2008 r., 

IV SAB/Wa, 54/08, niepubl. oraz postanowienie WSA we Wroc awiu z 30 czerwca 2008 r, IV SAB/Wr 12/08, nie-
publ.

40 Wyrok WSA w Bia ymstoku z dnia 4 czerwca 2008 r., II SAB/Bk 15/08, niepubl.
41 Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 28 sierpnia 2008 r., II SAB/Kr 58/08, niepubl.
42 Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2008 r., IISAB Kr 60/08, niepubl.
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tylko niewydanie decyzji administracyjnej, ale tak e niewydanie okre lonej katego-
rii postanowie , a ponadto dokonanie zaniechania innych aktów lub czynno ci z za-
kresu administracji publicznej dotycz cych uprawnie  i obowi zków wynikaj cych 
z przepisów prawa43. Zatem nieza atwienie sprawy w terminie w rozumieniu k.p.a. 
jest jednym z przejawów szeroko rozumianej bezczynno ci organu, która mo e sta-
nowi  przedmiot skargi do s du administracyjnego.

Wojewódzki s d administracyjny w sytuacji, gdy uwzgl dni skarg  strony na 
bezczynno  organu, musi zobowi za  organ do wydania w okre lonym terminie 
aktu administracyjnego b d  czynno ci, a wyznaczony przez wojewódzki s d admi-
nistracyjny termin za atwienia sprawy rozpoczyna bieg od dnia dor czenia akt spra-
wy organowi administracji publicznej44.

Je eli bezczynno ci dopuszcza si  organ wy szego stopnia, to stronie nie przy-
s uguje prawo wniesienia skargi na bezczynno  organu. Powy sze stanowisko wy-
ra one zosta o w m.in. postanowieniu WSA w Gda sku z dnia 19 sierpnia 2004 r., 
gdzie stwierdzono, e w przypadku niewydania przez samorz dowe kolegium od-
wo awcze postanowienia nie przys uguje skarga do s du administracyjnego w trybie 
przyj tym w art. 37 § 1 k.p.a., gdy  postanowienie takie nie ko czy post powania 
w sprawie i nie rozstrzyga sprawy co do istoty, ani te  nie s u y na nie za alenie45.
Tak e na podstawie obowi zuj cego prawa skarga w powy szej sytuacji nie przy-
s uguje.

W. Chróscielewski podkre la, i  na tle art. 37 § 2 k.p.a. zarysowa y si  w s -
downictwie administracyjnym rozbie no ci dotycz ce skargi na decyzj  ministra46. 
B. Adamiak, jak równie  J. Zimmermann, uznaj  zb dno  sk adania za alenia 
w trybie art. 37 k.p.a. przed wniesieniem skargi na bezczynno  organu47. Ich zda-
niem za alenie nie stanowi conditio sine qua non skargi s dowoadministacyjnej na 
bezczynno  organu. W takiej sytuacji bez w tpienia istnieje konieczno  doprecy-
zowania przepisów k.p.a., z uwagi na rozbie no ci stanowisk w doktrynie i w judy-
katurze.

43 Art. 3 § 2 pkt 8 w zw. z pkt 1–4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami admini-
stracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z pó n. zm.

44 Skutki prawne niewykonania przez organ wyroku s du normuje art. 154 ustawy Prawo o post powaniu przed s -
dami administracyjnymi.

45 II SAB/ Gd 90/92 LEX nr 299477.
46 W. Chróscielewski, Wszcz cie post powania administracyjnego, PiP 2004, z. 3, s. 65.
47 B. Adamiak, Glosa krytyczna do postanowienia NSA z 17 dnia pa dziernika 1997, IV SAB 31/97, OSP 1998, 

nr 10, poz.185, gdzie NSA uzale ni  dopuszczalno  wniesienia skargi na bezczynno  od uprzedniego wnie-
sienia za alenia w trybie k.p.a.; J. Zimmermann, Glosa do wyroku NSA z dnia15 czerwca 1993, IV SA 1639/92, 
OSP 1995, nr 4, poz. 88.
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5. Uwagi ko cowe 

Obowi zek za atwienia sprawy w rozs dnym terminie wynika z Europejskiej 
Konwencji o ochronie praw cz owieka i podstawowych wolno ci (art. 6)48, a tak-
e z Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyj tego przez Parlament Eu-

ropejski 6 wrze nia 2001 r. (art. 17)49. Rozwi zania zawarte w k.p.a. ho duj  temu 
obowi zkowi. Terminy za atwiania spraw z zakresu administracji publicznej zo-
bowi zuj  organy prowadz ce post powanie administracyjne do dokonania w wy-
znaczonym czasie czynno ci przewidzianych w k.p.a. Mo na rzec, e s  rodkiem 
zmierzaj cym do zako czenia post powania i wydania orzeczenia w jak najkrót-
szym czasie. Bez w tpienia jest to jeden z walorów tzw. dobrej administracji. 

Rozwa ania dotycz ce terminowo ci za atwiania spraw indywidualnych z za-
kresu administracji publicznej zawarte w opracowaniu nie wyczerpuj  ca ej skom-
plikowanej problematyki odnosz cej si  do up ywu czasu w post powaniu admini-
stracyjnym, odnosz  si  jedynie do terminowo ci za atwiania spraw indywidualnych 
z zakresu administracji publicznej w wietle k.p.a., wybranego orzecznictwa s dów 
administracyjnych i doktryny.

Analiza obowi zuj cego prawa, literatury i orzecznictwa s dów administracyj-
nych mo e prowadzi  do konstatacji, i  obowi zuj ce przepisy k.p.a., cho  wyma-
gaj  niekiedy doprecyzowania, zabezpieczaj  w wystarczaj cy sposób mo liwo  
dochodzenia przez strony post powania za atwiania spraw w rozs dnych i stosow-
nych terminach, a organy prowadz ce sprawy indywidualne z zakresu administracji 
publicznej dyscyplinuj  do sprawnych i efektywnych dzia a . 

48 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
49 J. wi tkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warun-

kach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2002.



PUNCTUALITY IN COMPLETING 
PUBLIC ADMINISTRATION CASES

SUMMARY

Time in law, in administrative procedure, may be considered on a process plane 
as an essential question of punctuality in completing public administration cases. 
Regulations on time limits for completing cases in the Code of Administrative Pro-
cedure reß ect the principle of swiftness and simplicity of proceedings and the princi-
ple of lawfulness. They simultaneously establish rules to prevent from chronicity of 
administration procedure and are expected to discipline its course. 

Reß ections in this paper refer to punctuality in completing individual public ad-
ministration cases in accordance with the Code of Administrative Procedure, judi-
cature and the administration law doctrine. The objective of this paper is to demon-
strate the essence and types of time limits on completing cases, effects of failures 
to complete them in time, institutions and sanctions disciplining the organs carry-
ing out the proceedings (responsibility for so–called signalization, accountability of 
an organ worker) as well as authorizing a party of the administrative proceeding to 
carry out their procedural rights (a complaint about the failure to complete a case in 
time, a complaint about inaction on the part of the organ). 
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ODDZIA YWANIE WYROKÓW WOJEWÓDZKICH 
S DÓW ADMINISTRACYJNYCH W CZASIE 

– WYBRANE ZAGADNIENIA

1. Celem opracowania jest analiza skuteczno ci wyroków s dów administracyj-
nych rozpatrywana z punktu widzenia ich oddzia ywania w czasie w odniesieniu do 
wybranych form dzia ania organów administracji skarbowej oraz w odniesieniu do 
ich bezczynno ci. Zakresem referatu obj to formy dzia ania administracji skarbowej 
zwi zane z realizowaniem zobowi za  podatkowych na gruncie ordynacji podatko-
wej1. Do kategorii tej zaliczy  nale y decyzje i postanowienia, inne ni  decyzje i po-
stanowienia akty lub czynno ci z zakresu administracji publicznej dotycz ce upraw-
nie  lub obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa oraz pisemne interpretacje 
przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. 

Ograniczenie rozwa a  uj tych w referacie tylko do przedstawienia skuteczno-
ci oddzia ywania w czasie wyroków wojewódzkich s dów administracyjnych na 

wskazane formy dzia ania administracji skarbowej wynika z dwóch zasadniczych 
powodów. Po pierwsze, podyktowane jest specyÞ k  procesu realizacji zobowi za  
podatkowych; po drugie, wi e si  ze szczególn  pozycj  organów administracji 
skarbowej w procesie realizowania tych zobowi za .

2. Ocena oddzia ywania wyroków s dów administracyjnych w czasie i wywie-
rane przez nie okre lone skutki na podejmowane przez organy administracji skarbo-
wej akty, interpretacje i czynno ci, wymaga uwzgl dnienia przede wszystkim kasa-
cyjnego, z niewielkimi wyj tkami, charakteru orzecze  s dów administracyjnych. 
Zadaniem s du administracyjnego nie jest konkretyzacja norm prawa materialne-
go, co jest domen  organów administracji publicznej. S d ten kontroluje zgodno  
z prawem procesu konkretyzacji normy dokonywanego przez administracj  publicz-
n , w tym tak e administracj  skarbow . Kontrola s du administracyjnego obejmu-

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pó n. zm., 
dalej: o.p.
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je zatem kwestie zwi zane z procesem stosowania prawa w szeroko pojmowanym 
post powaniu podatkowym, a wi c to, czy organ administracyjny dokona  prawid-
owych ustale  co do obowi zywania okre lonej normy prawnej, czy norm  t  w a -

ciwe wyinterpretowa  oraz czy nie naruszy  zasad ustalenia okre lonych faktów za 
udowodnione. Uwzgl dnienie przez s d skargi wi e si  z konieczno ci  wyeli-
minowania z obrotu prawnego zaskar onego aktu prawnego b d  interpretacji lub 
te  stwierdzenie bezskuteczno ci zaskar onej czynno ci. Z kolei nast pstwem nie-
uwzgl dnienia skargi jest jej oddalenie.

Oddzia ywanie w czasie orzecze  s dów administracyjnych wi e si  przede 
wszystkim z ich skuteczno ci  prawn . Skuteczno  prawna polega na tym, e okre-
lonemu stanowi rzeczy przypisuje si  normatywnie okre lone nast pstwa prawne2. 

Nast pstwa te zachodz  w okre lonej przestrzeni (przedmiocie), ale tak e i w cza-
sie. W najprostszym uj ciu oddzia ywanie wyroku w czasie oznacza wywieranie 
skutków prawnych w odniesieniu do zaskar onego dzia ania wstecz (ex tunc) b d  
te  od momentu jego og oszenia (ex nunc). Poprzez wp ywanie na dzia anie lub 
bezczynno  administracji skarbowej wyrok s du administracyjnego wywiera tak-
e skutki na sytuacj  prawn  zarówno samego organu administracji skarbowej, jak 

te  adresata jego dzia a . Skutki prawne orzeczenia s du administracyjnego mog  
oddzia ywa  zarówno na sytuacj  procesow , jak te  materialnoprawn  wskazanych 
podmiotów. 

W przypadku wyroków uwzgl dniaj cych skarg  ich oddzia ywanie w czasie 
uzale nione jest od rodzaju sankcji prowadz cej do obalenia zaskar onego aktu, in-
terpretacji lub czynno ci, przewidzianej w ustawie o post powaniu przed s dami 
administracyjnymi3. Rodzaj zastosowanej sankcji uzale niony jest od formy dzia-
ania organu administracji publicznej podlegaj cej kontroli s du administracyjne-

go. Jedynie w przypadku nieuwzgl dnienia skargi przewidziano wspólne rozwi za-
nie. Zgodnie bowiem z art. 151 p.p.s.a. w razie nieuwzgl dnienia skargi s d skarg  
oddala.

Ze wzgl du na to, e ustawodawca w zasadzie nie wyposa y  s du administra-
cyjnego w instrumenty umo liwiaj ce bezpo redni  konkretyzacj  sytuacji prawnej 
podmiotów administrowanych, w przypadku uwzgl dnienia skargi nieodzowne sta-
o si  wprowadzenie instytucji zwi zania organu administracyjnego zapatrywania-

mi s du administracyjnego i prawnego wp ywania (oddzia ywania) orzecznictwa 
s du na dzia ania administracji publicznej zarówno przesz e, jak i przysz e. Zgodnie 
z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego post powania wyra o-
ne w orzeczeniu s du wi  w sprawie ten s d oraz organ, którego dzia anie lub bez-

2 W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria pa stwa i prawa, Warszawa 1986, s. 493 i n.
3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, 

poz.1270 z pó n. zm., dalej: p.p.s.a.
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czynno  by o przedmiotem zaskar enia. Do przesz o ci, czyli do dotychczasowego 
post powania organów w sprawie – cho  nie wy cznie – odnosi si  ocena prawna. 
S d, badaj c zgodno  z prawem zaskar onego aktu, interpretacji lub czynno ci or-
ganu administracji skarbowej, bierze pod uwag  stan faktyczny i prawny sprawy ist-
niej cy w dacie jego podj cia, czyli w przesz o ci. Ocena prawna oddzia uje jednak 
w pewnym zakresie tak e na przysz o . Pozostaje w cis ym zwi zku ze wskaza-
niami co do dalszego post powania4. Natomiast wskazania co do dalszego post po-
wania odnosz  si  wy cznie do przysz o ci. Wytyczaj  bowiem sposób post powa-
nia organu podatkowego w post powaniu podatkowym, które b dzie prowadzone 
w przysz o ci. 

3. W odniesieniu do decyzji i postanowie  wydanych w post powaniu podat-
kowym katalog rodzajów wyroków uwzgl dniaj cych skarg  zawiera art. 145 § 1 
p.p.s.a. Obalenie wskazanych aktów organów administracji skarbowej nast puje po-
przez: 1) uchylenie decyzji lub postanowienia w ca o ci albo w cz ci, 2) stwierdze-
nie niewa no ci decyzji lub postanowienia w ca o ci lub w cz ci.

Ustawodawca nawi zuje do teorii gradacji wad indywidualnych aktów admini-
stracyjnych, zgodnie z któr  najci sze wady s  podstaw  stwierdzenia niewa no-
ci aktu, co niweczy jego skutki z moc  wsteczn , natomiast wady ci kie daj  pod-

staw  do obalenia aktu ze skutkiem ex nunc, co nast puje poprzez uchylenie danego 
aktu5. Stwierdzenie niewa no ci decyzji podatkowej lub postanowienia wydanego 
w post powaniu podatkowym daje podstaw  do potraktowania takich aktów praw-
nych, tak jakby nigdy nie funkcjonowa y w obrocie prawnym. W przypadku stwier-
dzenia niewa no ci decyzji lub te  postanowienia mamy do czynienia z wyrokiem 
o charakterze deklaratoryjnym6. Wyrok s du w takim przypadku potwierdza to, e 
zaskar ona decyzja lub postanowienie nie mog y wywo a  skutków prawnych od 
samego pocz tku, czyli od dnia wej cia do obrotu prawnego. Wskazuje si  bowiem, 
e decyzja niewa na nie ma mocy obowi zuj cej, przeto w ogóle nie wi e adresa-

ta i nie jest skuteczna erga omnes. W takiej sytuacji wyrok s du wywo uje skutek 
materialnoprawny w postaci zniesienia z moc  wsteczn  (ex tunc) wszystkich na-
st pstw niewa nej decyzji7.

W sytuacji natomiast, gdy s d uchyla zaskar ony akt administracyjny, orzecze-
nie s du wywo uje skutek taki, e uchylona decyzja (postanowienie) traci moc obo-

4 Zob. T. Wo , Zwi zki post powania administracyjnego i s dowo–administracyjnego, Zeszyty Naukowe UJ 1989, 
CMXLIX, z. 134, s. 177.

5 B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka s dziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2009, s. 29.
6 por. L. ukowski, R. Sawu a, Post powanie administracyjne i post powanie przed Naczelnym S dem Admi-

nistracyjnym, Warszawa 2002, s. 276 i n.; wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FSK 135/08, LEX 
nr 506487.

7 Zob. Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Post powanie administracyjne oraz post powanie przed Naczelnym S dem Admi-
nistracyjnym (w wietle orzecznictwa NSA), Warszawa 1988, s. 190.
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wi zuj c  w chwili uchylenia, czyli ex nunc, co ma zwi zek z konstytutywnym cha-
rakterem wyroku s du. Wskazuje si , e skutek materialnoprawny takiego wyroku 
polega na tym, e znosi on nast pstwa uchylonego aktu ex nunc, czyli od chwili jego 
wydania8. Oznacza to, e zaskar one akty indywidualne od daty ich dor czenia stro-
nie do daty obalenia wyrokiem s du musz  by  traktowane jako istniej ce i wi -
ce.

Niezale nie od wskazanych pogl dów, z którymi nale y si  zgodzi , warto 
jednak zwróci  uwag  na to, e uchylenie przez s d indywidualnego aktu admini-
stracyjnego wywo uje w pewnym zakresie tak e skutki o charakterze wstecznym. 
W pierwszej kolejno ci mo na zaj  stanowisko, e ka dy wyrok uwzgl dniaj -
cy skarg  i obalaj cy zaskar ony indywidualny akt administracyjny, niezale nie od 
tego, czy stwierdza niewa no  danego aktu czy tylko uchyla taki akt, dzia a ex tunc, 
skoro wywiera wp yw na rozstrzygni cie administracji skarbowej zawsze w stosun-
ku do wyroku s du administracyjnego uprzednie. W dalszej kolejno ci mo na doj  
do wniosku, e dzia anie wyroku uchylaj cego decyzj  podatkow  lub postano-
wienie obejmuje w czasie okres przed wydaniem zaskar onej decyzji lub postano-
wienia. Wywo uje bowiem powrót do takiej sytuacji procesowej, a nawet material-
noprawnej, która istnia a przed wydaniem decyzji podatkowej lub postanowienia, 
poddanych kontroli s du administracyjnego. Nale y zwróci  uwag , e wskazan  
argumentacj  wykorzystuje si  na potwierdzenie dzia ania wyroku s du administra-
cyjnego ex tunc, co jednak nie jest przekonuj ce9.

Oddzia ywanie wyroku s du administracyjnego w odniesieniu do okresu sprzed 
wydania zaskar onego aktu administracyjnego mo na atwo dostrzec na gruncie sto-
sunków podatkowoprawnych. Niew tpliwie na sytuacj  prawn  podmiotu biernego 
stosunku prawnopodatkowego wp ywaj  dzia ania organów administracji skarbo-
wej oraz s dów administracyjnych, podejmowane w ramach procesu realizowania 
zobowi zania podatkowego, który nieodzownie wi e si  ze stosowaniem prawa. 
Zaznaczy  jednak nale y, e je eli chodzi o prawo podatkowe, to jego stosowanie 
nast puje w dwóch etapach. W pierwszym etapie podmiotami stosuj cymi to prawo 
s  okre lone podmioty bierne stosunku prawnopodatkowego, a w szczególno ci po-
datnicy i p atnicy. Z kolei w drugim etapie mamy do czynienia z klasycznym stoso-
waniem prawa, albowiem stosowanie prawa jest tu domen  organów administracji 
skarbowej i – co jest istotne – tak e s dów10. Stanowisko dotycz ce stosowania pra-
wa materialnego przez s dy administracyjne budzi o szereg w tpliwo ci w doktry-
nie oraz w orzecznictwie. Wskazywano bowiem, e normy prawa materialnego sto-

8 Zob. Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Post powanie administracyjne oraz post powanie przed Naczelnym S dem Admi-
nistracyjnym (w wietle orzecznictwa NSA), Warszawa 1988, s. 191; wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008 r., II FSK 
135/08, LEX nr 506487.

9 Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2007 r., II SA/Wa 999/06, niepubl.
10 R. Mastalski, Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008, s. 39 i n. 
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suje organ administracji publicznej11. W najnowszym orzecznictwie Naczelny S d 
Administracyjny zaj  stanowisko, i  stosowanie przepisu prawa materialnego przez 
s d administracyjny polega na uczynieniu takiego przepisu wzorcem kontroli legal-
no ci decyzji administracyjnej. Jest to zatem tzw. „weryÞ kacyjne” stosowanie nor-
my prawnej12.

Pewne znamiona wstecznego oddzia ywania wyroków s dów administracyj-
nych uchylaj cych zaskar ony akt indywidualny administracji skarbowej dostrzec 
no na w przypadku kontroli deklaratoryjnych decyzji podatkowych zwi zanych 
z weryÞ kacj  samoobliczenia podatku. W prawie podatkowym skutki prawne wy-
wo ywane s  bezpo rednio, czyli z mocy samego prawa na podstawie normy ge-
neralno–abstrakcyjnej albo te  po rednio w wyniku konkretyzacji takiej normy. 
W tych dwóch przypadkach, aby skutek prawny móg  wyst pi , konieczne jest zaist-
nienie w rzeczywisto ci stanu faktycznego odpowiadaj cego zakresowi stosowania 
normy abstrakcyjnej. W przypadku skutku prawnego wynikaj cego z mocy prawa, 
który normatywnie istnieje od chwili wype nienia stanu faktycznego normy, nie-
zb dne jest potwierdzenie tego faktu. W odniesieniu do skutku prawnego w postaci 
powstania z mocy prawa zobowi zania podatkowego potwierdzenie tego faktu na-
st puje najcz ciej w deklaracji sk adanej przez podatnika. W nast pstwie za  wery-
Þ kacji takiej deklaracji i podwa ania danych z niej wynikaj cych nieodzowne staje 
si  autorytatywne potwierdzenie tego faktu w drodze decyzji okre laj cej wysoko  
zobowi zania podatkowego, której przypisuje si  cechy deklaratoryjno ci. Zgodnie 
bowiem z art. 21 § 2 o.p. je eli przepisy prawa podatkowego nak adaj  na podatni-
ka obowi zek z o enia deklaracji, a zobowi zanie podatkowe powstaje z dniem za-
istnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wi e powstanie takiego zobowi -
zania, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zap aty, z zastrze eniem 
art. 21 § 3 o.p. Ten ostatni za  stanowi, e je eli w post powaniu podatkowym organ 
podatkowy stwierdzi, e podatnik, mimo ci cego na nim obowi zku, nie zap aci  
w ca o ci lub w cz ci podatku, nie z o y  deklaracji albo e wysoko  zobowi za-
nia podatkowego jest inna ni  wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje de-
cyzj , w której okre la wysoko  zobowi zania podatkowego. Akt okre laj cy wy-
soko  zobowi zania podatkowego nie tworzy skutków prawnych, gdy  wynikaj  
one z mocy samego prawa, lecz w sposób wi cy je potwierdza. Oznacza to, e po-
datkowa decyzja deklaratoryjna dzia a z moc  ex tunc, czyli z moc  wsteczn , od 
chwili, gdy zaistnia o pewne zdarzenie powoduj ce powstanie stosunku prawnego 
z mocy prawa13. Niezb dno  wydania takiego aktu wynika z potrzeb zwi zanych 

11 Zob. np. Z. Kmieciak, Podstawy skargi kasacyjnej do Naczelnego S du Administracyjnego, „Pa stwo i Prawo” 

2005, z. 1, s. 18 i n.; H. Knysiak–Molczyk, (w:) T. Wo , H. Knysiak–Molczyk, M. Roma ska, Prawo o post powa-

niu przed s dami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Wo , Warszawa 2005, s. 540; wyrok NSA z dnia 27 pa -

dziernika 2004 r., FSK 116/04, LEX nr 147655.

12 Z uzasadnienia uchwa y NSA z dnia 26 pa dziernika 2009, I OPS 10/09, LEX nr 524941. 

13 M. Masternak, Istota i rodzaje decyzji podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1999, nr 3–4, s. 116.
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z etapem stosowania prawa i realizowania zobowi za  podatkowych. O ile bowiem 
zobowi zania te ju  istniej , co oznacza, e funkcjonuj  okre lone skutki prawne, 
nie ma jednak obiektywnie uchwytnych podstaw do ich realizacji. 

Z kolei decyzja ustalaj ca wysoko  zobowi zania podatkowego, której przy-
pisuje si  charakter konstytutywny, sama tworzy, zmienia lub znosi skutki prawne, 
które norma abstrakcyjna okre la jedynie ogólnie i potencjalnie. Decyzja taka za-
tem konkretyzuje te skutki, precyzuj c zakres i tre  stosunku materialnoprawne-
go. W sferze stosunków podatkowowprawnych akt taki wywo uje powstanie zobo-
wi zania podatkowego. Decyzja taka dzia a z moc  ex nunc, czyli wywo uje skutki 
prawne z chwil  jej dor czenia.

W literaturze wskazuje si , e nie jest mo liwy cis y podzia  decyzji na dekla-
ratoryjne i konstytutywne14. Ponadto podkre la si , e nabycia praw z decyzji or-
ganów skarbowych nie mo na wi za  z ich podzia em na decyzje konstytutywne 
i deklaratoryjne z uwagi na zawodno  tego podzia u15. Mo na wyodr bni  decyzje 
wykazuj ce elementy konstytutywne oraz deklaratoryjne. Przyk adem takiego aktu 
prawnego jest decyzja w przedmiocie opodatkowania dochodów z nieujawnionych 
róde  przychodów lub nieznajduj cych pokrycia w ujawnionych ród ach16. 

Potwierdzaj c stanowisko, i  wyrok s du administracyjnego uchylaj cy decy-
zj  podatkow  nie eliminuje takiego aktu z moc  wsteczn , albowiem wskazany 
skutek wywiera jedynie stwierdzenie niewa no ci decyzji, to jednak w odniesieniu 
do sytuacji podatkowoprawnej adresata decyzji w pewnym zakresie mo e wywie-
ra  skutek wsteczny, obejmuj cy okres sprzed wydania zaskar onego aktu. Jest to 
widoczne zw aszcza w sytuacji uchylenia decyzji okre laj cej wysoko  zobowi -
zania podatkowego. Uchylenie lub stwierdzenie niewa no ci takiej decyzji, podob-
nie zreszt  jak decyzji ustalaj cej wysoko  zobowi zania podatkowego, mo e wi -
za  si  z konieczno ci  zwrotu nadp aty. Ponadto, je eli podatnik oprócz podatku 
wynikaj cego z decyzji okre laj cej zobowi zanie podatkowe ui ci  tak e odsetki 
od zaleg o ci podatkowej, tak e to wiadczenie podlega zwrotowi. Unicestwienie 
decyzji okre laj cej wysoko  zobowi zania podatkowego powoduje, e ponownie 
podatkowoprawna sytuacja podatnika znajduje odzwierciedlenie w z o onej dekla-
racji podatkowej. Obalenie takiej decyzji przywraca wynikaj ce z art. 21 § 2 o.p. 
domniemanie zgodno ci z prawem deklaracji podatkowej. Wskazane przyk ady s  
niew tpliwie przejawem powrotu do sytuacji, która mia a miejsce przed wydaniem 

14 M. Masternak, Istota i rodzaje decyzji podatkowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1999, nr 3–4, s. 118; 

H. Dzwonkowski, Powstawanie zobowi za  podatkowych a charakter prawny decyzji wymiarowych, „Monitor 

Podatkowy” 2003, nr 7, s. 22.

15 J. Borkowski, Nabycie praw z decyzji organów podatkowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 31 sierpnia 1995 r., 

SA/Po 313–314/95, „Glosa” 1996, nr 12, s. 15.

16 H. Dzwonkowski, Powstawanie zobowi za  podatkowych a charakter prawny decyzji wymiarowych, „Monitor 

Podatkowy” 2003, nr 7, s. 23 oraz P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Warszawa 2007, 

s. 157 i n.
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zaskar onej decyzji. Niemniej jednak z uwagi na zwi zanie organu administracyjne-
go ocen  prawn  i wskazaniami co do dalszego post powania wyra onymi w orze-
czeniu s du stan ten nie jest identyczny z tym, który istnia  przed wydaniem uchy-
lonej decyzji.

Donios ym przyk adem obj cia dzia aniem wstecz wyroku stwierdzaj cego 
niewa no  decyzji podatkowej jest fakt, i  nast pstwa w postaci przerwania biegu 
terminu przedawnienia zgodnie z art. 70 § 4 o.p. nie powoduje zastosowanie rod-
ka egzekucyjnego na podstawie tytu u wykonawczego wydanego na podstawie de-
cyzji, któr  nast pnie wzruszono w trybie stwierdzenia niewa no ci17. Skutku ta-
kiego nie wywo uje natomiast uchylenie decyzji podatkowej, na podstawie której 
wydano tytu  wykonawczy18. Podobne, odmienne skutki w czasie wywo uje uchy-
lenie i stwierdzenie niewa no ci postanowienia w przedmiocie nadania rygoru na-
tychmiastowej wykonalno ci nieostatecznej decyzji podatkowej19.

Skutki procesowe uchylenia decyzji podatkowej, a tak e stwierdzenia niewa -
no ci takiego aktu zasadniczo nie niwecz  czynno ci organu administracji skarbowej 
podj tych w toku post powania. Obowi zek dokonania po raz drugi przeprowadzo-
nych uprzednio czynno ci procesowych b dzie spoczywa  na organie podatkowym 
tylko w przypadku, gdy s d administracyjny uzna za wadliwe ca e post powanie 
poprzedzaj ce wydanie uchylonego rozstrzygni cia. Z sytuacj  tak  mo emy mie  
do czynienia w niektórych przypadkach niewa no ci decyzji, np. w przypadku wy-
dania decyzji z naruszeniem przepisów o w a ciwo ci lub skierowania decyzji do 
osoby nieb d cej stron  w sprawie. W innych przypadkach powtórzeniu b d  pod-
lega y tyko czynno ci uznane przez s d za dokonane nieprawid owo, co przyczyni-
o si  do uchylenia zaskar onego aktu prawnego20.

Podsumowuj c ten fragment referatu, mo na doj  do wniosku, e w przy-
padku stwierdzenia niewa no ci decyzji lub postanowienia, z uwagi na skutek ex 

tunc sankcji niewa no ci aktu administracyjnego, wskazane akty prawne uznaje si  
za nieby e. Skutek wsteczny odnosi si  do kwestii zasadniczej, a mianowicie bytu 
prawnego analizowanych form dzia ania administracji skarbowej. Z kolei uchylenie 
decyzji lub postanowienia dzia a pro futuro i oznacza, e akty te od daty ich dor -
czenia stronie do daty obalenia wyrokiem s du musz  by  traktowane jako istniej -
ce i wi ce. Niemniej jednak zniesienie nast pstw tych aktów i powrót do sytuacji 
istniej cej przed wydaniem uchylonych decyzji lub postanowie  wykazuje okre lo-
ne cechy dzia ania wstecz. Skutki te nie dotycz  jednak bytu decyzji lub postano-

17 Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2002 r., I SA/Lu 685/00, LEX nr 76007.

18 Wyroki NSA z dnia 18 pa dziernika 2005 r., II FSK 351/05, LEX nr 193470 oraz z dnia 14 grudnia 2005 r., II FSK 

52/05, LEX nr 190348.

19 Zob. P. Pietrasz, Rygor natychmiastowej wykonalno ci a przerwana biegu terminu przedawnienia zobowi zania 

podatkowego, „Przegl d Podatkowy” 2010, nr 4, s. 44 i n.
20 T. Wo , (w:) Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Wo , Warszawa 2005, 

s. 476.
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wienia, ale odnosz  si  do sytuacji podatkowoprawnej podmiotów stosunku praw-
nego. 

4. Kolejn  sankcj  przewidzian  w art. 145 § 1 p.p.s.a., która nie wi e si  jed-
nak z wyeliminowaniem z obrotu prawnego zaskar onej decyzji lub postanowienia, 
jest stwierdzenie wydania decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, je eli 
zachodz  przyczyny okre lone w kodeksie post powania administracyjnego lub – 
co jest istotne z perspektywy oceny aktów podj tych w post powaniu podatkowym 
– w innych przepisach. S d administracyjny nie wyklucza zatem z obrotu prawne-
go zaskar onego aktu prawnego, za  w to miejsce stwierdza wydanie decyzji lub po-
stanowienia z naruszeniem prawa, w sytuacji wyst pienia przes anek negatywnych 
przy stosowaniu sankcji niewa no ci decyzji (art. 247 § 2 i 3 o.p.), b d  przes anek 
negatywnych uchylenia decyzji po wznowieniu post powania (art. 245 § 2 o.p.). 
Stwierdzenie przez s d wydania aktu administracyjnego z naruszeniem prawa ma 
charakter deklaratoryjny. S d, nie mog c zastosowa  sankcji powoduj cej wyelimi-
nowanie zaskar onego aktu z obrotu prawnego, jedynie potwierdza jego kwaliÞ ko-
wane wady. Skoro jednak s d stwierdza istnienie wad powsta ych wcze niej, jesz-
cze przed wydaniem wyroku s du, mo na doj  do wniosku, e wyrok taki dzia a 
w okre lonym zakresie ex tunc, czyli z moc  wsteczn . Zasadniczym skutkiem ta-
kiego wyroku wywo ywanym na przysz o  (ex nunc) jest mo liwo  dochodzenia 
odszkodowania przez stron , która ponios a szkod  w nast pstwie wydania decy-
zji dotkni tej jedn  z wad wymienionych w art. 247 § 1 o.p. oraz w art. 240 § 1 o.p. 
Rozstrzygniecie s du w tym przedmiocie pozwoli bowiem uzyska  odszkodowa-
nie na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 4171 § 2 ko-
deksu cywilnego,21 je eli szkoda zosta a wyrz dzona przez wydanie prawomocnego 
orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia mo na da  po stwierdzeniu we 
w a ciwym post powaniu ich niezgodno ci z prawem. 

5. W przypadku uwzgl dnienia skargi na okre lone w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. 
akty lub czynno ci z zakresu administracji publicznej dotycz ce uprawnie  lub obo-
wi zków wynikaj cych z przepisów prawa inne ni  decyzje, postanowienia wydane 
w post powaniu podatkowym, na które s u y za alenie albo ko cz ce post powa-
nie, a tak e na postanowienia rozstrzygaj ce spraw  co do istoty oraz postanowienia 
wydane w post powaniu egzekucyjnym i zabezpieczaj cym, na które s u y za a-
lenie, s d zgodnie z art. 146 § 1 p.p.s.a. uchyla ten akt albo stwierdza bezskutecz-
no  czynno ci. Ponadto za spraw  art. 146 § 2 p.p.s.a. w takich sprawach s d zo-
sta  wyposa ony w mo liwo  orzeczenia co do istoty, gdy  mo e w wyroku uzna  
uprawnienie lub obowi zek wynikaj ce z przepisów prawa. Równie  uwzgl dnie-

21 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm., dalej: kc.
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nie skargi na pisemn  interpretacj  przepisów prawa podatkowego wydawan  w in-
dywidualnej sprawie wi e si  z uchyleniem tej formy dzia ania organu administra-
cji skarbowej. W takim przypadku s d w wyroku mo e tak e uzna  uprawnienie lub 
obowi zek wynikaj ce z przepisów prawa (art. 146 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Maj c na uwadze przedstawione rozwi zania, nale y zwróci  uwag , i  w sy-
tuacji uwzgl dnienia skargi na akty z zakresu administracji publicznej, dotycz ce 
uprawnie  lub obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa oraz na pisemn  in-
terpretacj  przepisów prawa podatkowego, s d uchyla te formy dzia ania admini-
stracji publicznej. Natomiast w przypadku uwzgl dnienia skargi na czynno ci z za-
kresu administracji publicznej, dotycz ce uprawnie  lub obowi zków wynikaj cych 
z przepisów prawa, s d stwierdza bezskuteczno  tych czynno ci. Ponadto w od-
niesieniu do tych trzech rodzajów form dzia ania administracji (aktów, czynno ci 
i indywidualnych interpretacji) w przypadku uwzgl dnienia skargi s d mo e uzna  
uprawnienie lub obowi zek wynikaj ce z przepisów prawa.

Wzruszenie aktów z zakresu administracji publicznej, dotycz cych uprawnie  
lub obowi zków wynikaj cych z przepisów prawa, powoduje skutek prawny pozba-
wienia mocy obowi zuj cej tych form dzia ania administracji publicznej i zdolno-
ci wywo ania ich na przysz o . Wywo ane za  skutki prawne pozostaj  w mocy22. 

W zasadzie analogiczne skutki nale y przypisa  uchyleniu pisemnej interpretacji 
przepisów prawa podatkowego. Oznacza to zatem, e uchylony akt lub interpretacja 
traci moc obowi zuj c  w chwili uchylenia, czyli ex nunc, co ma zwi zek z konsty-
tutywnym charakterem takiego orzeczenia.

Podobnie jednak jak w przypadku wyroku uchylaj cego decyzj  lub postano-
wienie, nale y dostrzec elementy deklaratoryjne orzeczenia uchylaj cego formy 
dzia ania administracji okre lone w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a. Skoro bowiem wy-
rok taki wywiera wp yw na akty administracji skarbowej oraz na pisemne interpre-
tacje wyprzedzaj ce w czasie wydanie tego wyroku, to w pewnym sensie orzecze-
nie s du dzia a w odniesieniu do przesz o ci. Dzia anie wyroku wywo uje powrót 
do sytuacji prawnej istniej cej przed wydaniem aktu lub interpretacji indywidualnej, 
które poddano nast pnie kontroli s du administracyjnego.

Jak wskazuje si  w literaturze, w przeciwie stwie do aktów administracyjnych, 
czynno ci z zakresu administracji publicznej dotycz ce uprawnie  lub obowi z-
ków wynikaj cych z przepisów prawa nie kszta tuj  normy jednostkowej i konkret-
nej b d cej trwa ym elementem obowi zuj cego porz dku prawnego. O ile podj cie 
aktu administracyjnego jest zawsze przejawem stosowania prawa, to czynno ci s u-

 jedynie jego wykonaniu, rozumianemu jako doprowadzenie do rzeczywistej rea-

22 B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka s dziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2009, s. 148.
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lizacji dyspozycji norm prawnych23. Konsekwencj  takiego stanu rzeczy jest rodzaj 
sankcji, która ma zastosowanie w przypadku uznania za zasadn  skargi na czynno  
z zakresu administracji publicznej dotycz c  uprawnie  lub obowi zków wynikaj -
cych z przepisów prawa, która sprowadza si  do orzeczenia o jej bezskuteczno ci. 

Bezskuteczno  czynno ci, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., oznacza, e 
jej dokonanie od chwili jej wykonania nie wywo a o skutku prawnego, a zatem nie 
mog o równie  wywo a  nast pnych skutków prawnych w zakresie sytuacji jednost-
ki. Tym samym bezskuteczno  wywiera skutki podobne do tych, jakie wywo uje 
niewa no . Zachodzi zatem zrównanie nast pstw prawnych niewa no ci i bezsku-
teczno ci24. Wyrok s du stwierdzaj cy bezskuteczno  czynno ci z zakresu admini-
stracji publicznej dotycz cej uprawnie  lub obowi zków wynikaj cych z przepisów 
prawa ma wi c charakter deklaratoryjny i w odniesieniu do tej formy dzia ania ad-
ministracji publicznej dzia a z moc  wsteczn . Wyrok s du w takim przypadku po-
twierdza to, e zaskar ona czynno  nie mog a wywo a  skutków prawnych od sa-
mego pocz tku, czyli od dnia jej dokonania.

Uznanie przez s d uprawnienia lub obowi zku, które wynikaj  z przepisów pra-
wa, oznacza, e w takiej sytuacji wyrok potwierdza okre lone skutki prawne, które 
wywo ane s  z mocy samego prawa. S d wydaje zatem wyrok, w którym potwier-
dzone zostaje to, co wynika po rednio lub bezpo rednio z przepisów prawa. Orze-
czenie s du ma w takiej sytuacji charakter deklaratoryjny i dzia a ze skutkiem ex 

tunc25. 

6. Zgodnie z art. 149 p.p.s.a. s d, uwzgl dniaj c skarg  na bezczynno  orga-
nów w sprawach okre lonych w art. 3 § 2 pkt 1 – 4a p.p.s.a., czyli mi dzy innymi 
w sprawach, w których wydawane s  decyzje, postanowienia, na które s u y za a-
lenie albo ko cz ce post powanie, a tak e postanowienia rozstrzygaj ce spraw  co 
do istoty oraz pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w in-
dywidualnej sprawie, zobowi zuje organ do wydania w okre lonym terminie aktu 
lub interpretacji lub dokonania czynno ci, lub stwierdzenia albo uznania uprawnie-
nia lub obowi zku wynikaj cych z przepisów prawa. Nie mo na mie  w tpliwo ci 
co do tego, e wyrok taki wywo uje skutki prawne ex nunc, czyli skutki wp ywaj ce 
na przysz  sytuacj  prawn  zarówno skar cego, jak te  organu administracji pub-
licznej. Nie mo na jednak traci  z pola widzenia wywo ywania, w sposób po red-
ni, skutków dzia aj cych wstecz. Przyk adowo wskaza  nale y, e je eli skarga na 

23 Z. Kmieciak, Glosa do wyroku WSA w Gda sku z dnia 19 grudnia 2006 r., III SA/Gd 440/06, OSP 2007, z. 10, 

poz. 115, s. 724.

24 Zob. szerzej B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka s dziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2009, 

s. 149.

25 Zob. te  J. Jednro ka, J. Jedndro ka, Nowy model s downictwa administracyjnego w Polsce, „Pa stwo i Prawo” 
1996, z. 8–9, s. 21.
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bezczynno  dotyczy post powania organu administracji skarbowej, w którym ma 
zasta  wydana decyzja podatkowa o charakterze deklaratoryjnym, to skuteczno  
wyroku zobowi zuj cego organ do wydania w okre lonym terminie takiej decyzji 
odnosi si  do przesz o ci.

Istotnym skutkiem wyroku uwzgl dniaj cego skarg  na bezczynno  organu 
administracji publicznej wywo ywanym na przysz o  (ex nunc) jest mo liwo  do-
chodzenia odszkodowania przez stron , która ponios a szkod  w nast pstwie bez-
czynno ci organu. Zgodnie bowiem z art. 4171 § 3 kc., je eli szkoda zosta a wy-
rz dzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowi zek ich wydania 
przewiduje przepis prawa, jej naprawienia mo na da  po stwierdzeniu we w a -
ciwym post powaniu niezgodno ci z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, 
chyba e przepisy odr bne stanowi  inaczej.

7. Stwierdzenie przez s d administracyjny, e zaskar ony akt, interpretacja lub 
czynno  s  zgodne z prawem, powoduje nieuwzgl dnienie skargi26. W takim przy-
padku s d oddala skarg . Oddalenie skargi jest wyrazem potwierdzenia przez s d 
zgodno ci z prawem zaskar onego aktu, interpretacji lub czynno ci. Wyrok s du 
ma tu charakter deklaratoryjny. Poddany kontroli s du akt oraz interpretacj  nale y 
uzna  za zgodne z prawem od daty ich wydania, za  czynno  od daty jej dokona-
nia. W konsekwencji mo na zaj  stanowisko, i  wyrok oddalaj cy skarg  wywo u-
je skutki prawne ex tunc.

8. Nasuwa si  wniosek, i  skuteczno  oddzia ywania w czasie wyroków wo-
jewódzkich s dów administracyjnych uzale niona jest od tego, czy s d skarg  
uwzgl dni  czy te  oddali . W przypadku za  uwzgl dniania skargi zale y od rodza-
ju sankcji prowadz cej do obalenia zaskar onego aktu, interpretacji lub czynno ci, 
przewidzianej w ustawie o post powaniu przed s dami administracyjnymi. Ponad-
to nale y uwzgl dni  i odró ni  kwesti  oddzia ywania wyroku na zaskar one dzia-
anie lub bezczynno  organu administracji skarbowej od oddzia ywania – w sposób 

w pewnym sensie po redni – na sytuacj  podatkowprawn  (procesow  i materialn ) 
podmiotów stosunku podatkowoprawnego.

W najprostszym uj ciu oddzia ywanie wyroku w czasie oznacza wywieranie 
skutków prawnych w odniesieniu do zaskar onego aktu, interpretacji lub czynno ci 
wstecz (ex tunc) b d  te  od momentu jego og oszenia (ex nunc). Poprzez oddzia-
ywanie na dzia anie lub bezczynno  administracji skarbowej wyrok s du admini-

stracyjnego wywiera tak e skutki na sytuacj  prawn  zarówno organu administra-
cji skarbowej, jak te  adresata dzia ania tego organu. Skutki prawne orzeczenia s du 

26 T. Wo , (w:) T. Wo , H. Knysiak–Molczyk, M. Roma ska, Post powanie s dowoadministracyjne, Warszawa 
2007, s. 235.
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administracyjnego mog  oddzia ywa  zarówno na sytuacj  procesoprawn , jak te  
materialnoprawn  wskazanych podmiotów. 

Oceniaj c skuteczno  oddzia ywania wyroku s du administracyjnego w cza-
sie z perspektywy sytuacji prawnej podmiotu stosunku podatkowoprawnego istotne 
staje si  uwzgl dnienie charakteru formy dzia ania organu administracji skarbowej 
poddanej kontroli s dowej. Wyrok s du administracyjnego dotycz cy dzia ania or-
ganu administracji skarbowej o charakterze deklaratoryjnym – si  rzeczy – w spo-
sób po redni wywo uje skutki wstecz.



THE IMPACT OF REGIONAL ADMINISTRATIVE COURTS 
JUDGMENTS AT THE TIME – SELECTED ISSUES

SUMMARY

The aim of this paper is to analyze the effectiveness of administrative courts 
judgments considered in terms of their impact over time for selected forms of action 
and inaction (inactivity) of tax authorities relating to the implementation of tax lia-
bility on the basis of Tax Law. Furthermore, this paper analyzed the impact of such 
judgments in time for the parties to respect the legal situation for tax purposes.

In the simplest terms, the impact of judgment at the time means to have an ef-
fect on the legal consequences in respect of the contested act, interpretation or action 
back (retroactive – ex tunc) or from the time of its announcement (ex nunc). By in-
ß uencing the action or inaction (inactivity) of tax administration the judgment of ad-
ministrative court has also impact on the legal situation (procedural and substantive) 
for both the authority as well as the recipient of that authority.

The effectiveness of the impact at the time of the judgments of provincial ad-
ministrative courts depends largely on whether the court upheld the complaint or 
dismiss it. In case of taking into account the effectiveness depends on the type of 
penalties leading to the overthrow of the contested act, interpretation or actions, pro-
vided for in the Law on proceedings before administrative courts. We should also 
take into account and distinguish the impact point on appeal challenged action or in-
action (inactivity) of the tax authorities from the impact – in a certain sense indirect 
– on the tax law situation (procedural and substantive) of the entity.
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SYTUACJA PRAWNA MA ONKA KONSUMENTA 
W TOKU POST POWANIA UPAD O CIOWEGO

1. Wprowadzenie 

Instytucja upad o ci i regulacje prawa upad o ciowego znane s  prawu polskie-
mu ju  od czasów mi dzywojennych. Jako pierwsze kompleksowo tematyk  t  re-
gulowa o rozporz dzenie Prezydenta RP z dnia 24 pa dziernika 1934 r. Prawo upad-
o ciowe1. Obecnie obowi zuj ca ustawa Prawo upad o ciowe i naprawcze z dnia 

28 lutego 2003 r.2 zdecydowanie szerzej i szczegó owiej zajmuje si  problemem 
i skutkami og oszenia upad o ci. Ponadto, novum na gruncie prawa upad o ciowego 
jest regulacja upad o ci og aszanej w stosunku do osoby Þ zycznej nieprowadz cej 
dzia alno ci gospodarczej, czyli tzw. upad o ci konsumenckiej. 

Warto zwróci  uwag  na jeden z aspektów upad o ci og aszanej w stosunku do 
osoby Þ zycznej nieprowadz cej dzia alno ci gospodarczej i skutki og oszenia upad-
o ci konsumenckiej na maj tkowe stosunki ma onków. W praktyce szczególnie 

wa ne miejsce zajmuje problematyka uprawnie  i ogranicze , jakie w tym prze-
dziale czasu odnosz  si  do ma onka upad ego. 

Ustrój maj tkowy mi dzy ma onkami ma niew tpliwy wp yw na stosunki -
cz ce ma onków z osobami trzecimi, które maj  charakter stosunków „zewn trz-

nych” w odniesieniu do relacji maj tkowych mi dzy ma onkami3. 

Ustrój ustawowy pe ni w ród ustrojów maj tkowych szczególn  rol  ze wzgl -
du na fakt jego powstania z mocy samego prawa i, o ile nie zachodz  ni ej powo ane 
sytuacje, b dzie ustrojem w a ciwym dla wi kszo ci ma e stw. Zgodnie z art. 31 § 
1 k.r.o. z chwil  zawarcia ma e stwa powstaje mi dzy ma onkami, z mocy usta-
wy, ustrój wspólno ci maj tkowej. Zdarzeniem, b d cym warunkiem sine qua non, 

1 Tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512.

2 Tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361.

3 M. czkowska, Stosunki maj tkowe mi dzy przedsi biorc  i jego ma onkiem w wietle ustroju wspólno ci 

ustawowej, Warszawa 2006, s. 10.
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z którym ustawa czy skutek w postaci powstania wspólno ci, jest zatem zawarcie 
zwi zku ma e skiego.

Wspólno  maj tkowa nie powstaje, je eli przyszli ma onkowie zawarli wcze -
niej ma e sk  umow  maj tkow . Ponadto, nie powstanie ona równie , je li jeden 
z ma onków (lub oboje), zawieraj c zwi zek ma e ski, by  ubezw asnowolnio-
ny. Kolejn  przes ank  uniemo liwiaj c  powstanie ustroju wspólno ci maj tkowej 
jest uprzednie og oszenie upad o ci w stosunku do jednego lub obojga ma onków. 
Za bezzasadne nale y zatem uzna  twierdzenia, i  je li ma onek i upad y, zawiera-
j c zwi zek ma e ski nie ureguluj  uprzednio w umowie ustroju maj tkowego, po-
wstanie mi dzy nimi wspólno  maj tkowa4. Przyj cie rozwi zania, e w przypad-
ku zawarcia ma e stwa z osob , w stosunku do której og oszono upad o , dojdzie 
do powstania ustroju wspólno ci, pozostawa oby w sprzeczno ci z uregulowania-
mi zawartymi w art. 124–126 p.u.n. i godzi oby tak e w interesy ma onka osoby, 
w stosunku do której zosta a og oszona upad o 5. 

W zakresie ustroju ustawowej wspólno ci maj tkowej funkcjonuj  trzy ma-
j tki: maj tek wspólny i maj tki osobiste ma onków. Do powo anych mas maj t-
kowych zastosowanie znajd  przepisy art. 31 i nast. k.r.o. Nale y jedynie przypo-
mnie , e maj tek wspólny to masa maj tkow , na któr  sk adaj  si  (lub mog  si  
sk ada ) rozmaite prawa stanowi ce przedmiot wspólnego prawa ma onków6. Wej-
cie okre lonego przedmiotu maj tkowego do maj tku wspólnego ma onków nie 

zale y od sposobu, a jedynie chwili jego nabycia. Nie ma przy tym znaczenia, czy 
maj tek zosta  nabyty w drodze czynno ci prawnej, czynno ci faktycznej czy te  in-
nej czynno ci, z któr  ustawa czy skutek w postaci nabycia prawa. Podstawowym 
warunkiem wej cia okre lonego sk adnika do maj tku wspólnego jest zatem naby-
cie go w czasie pozostawania w ustroju wspólno ci.

2. Masa upad o ci a maj tek wspólny ma onków

Szczegó owe kwestie dotycz ce wp ywu og oszenia upad o ci na stosunki ma-
j tkowe ma onków reguluj  art. 124–126 p.u.n., które w przypadku upad o ci kon-
sumenckiej nale y – zgodnie z art. 4912 p.u.n. – stosowa  odpowiednio. Zgodnie 
z art. 124 § 1 p.u.n. z dniem og oszenia upad o ci jednego z ma onków powstaje 
mi dzy ma onkami rozdzielno  maj tkowa. O wp ywie og oszenia upad o ci na 
ustrój maj tkowy ma onków stanowi  równie  regulacje prawa rodzinnego. Zgod-

4 S. Gurgul, Prawo upad o ciowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 447.

5 E. Skowro ska–Bocian, Rozliczenia maj tkowe ma onków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, 
Warszawa 2006, s. 29.

6 Ibidem, s. 28
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nie z art. 53 § 1 k.r.o., w razie og oszenia upad o ci jednego z ma onków, powstaje 
z mocy prawa rozdzielno  maj tkowa. 

 Pod wzgl dem skuteczno ci omawiany ustrój rozdzielno ci przymusowej na-
le y do kategorii ustrojów skutecznych erga omnes (zob. art. 435 § 1 kpc.). Od-
mian  ustroju ma onków, z których jeden ma status upad ego, charakteryzuje: roz-
dzielno , obligatoryjno , powszechna skuteczno  oraz powstanie z mocy prawa 
z chwil  og oszenia upad o ci. Jest to przy tym jedyny przymusowy ustrój maj t-
kowy, który powstaje z chwil  og oszenia (a nie uprawomocnienia) postanowie-
nia w przedmiocie upad o ci. Zgodnie z art. 53 § 2 k.r.o. trwa on do czasu uchyle-
nia, umorzenia lub uko czenia post powania upad o ciowego. Po zaj ciu jednego 
z przytoczonych zdarze  prawnych ustrój przymusowy przekszta ca si  w ustawo-
wy ustrój maj tkowy – ustrój wspólno ci. Warto podkre li , i  ustrój ten powsta-
je niezale nie od tego, jaki uprzednio czy  ma onków ustrój maj tkowy, tj. ustrój 
umowny czy ustawowy.

Zgodnie z art. 124 § 1 p.u.n., je eli ma onkowie pozostawali w ustroju wspól-
no ci maj tkowej, maj tek wspólny ma onków wchodzi do masy upad o ci, a jego 
podzia  jest niedopuszczalny. Wynika to z art. 61 p.u.n., zgodnie z którym, z dniem 
og oszenia upad o ci maj tek upad ego staje si  mas  upad o ci, która s u y zaspo-
kojeniu wierzycieli upad ego. Regulacja ta jest konsekwencj  rozwi za  przyj tych 
w prawie materialnym, wed ug których maj tek wspólny ma onków ma s u y  za-
spokojeniu wierzycieli tak e wtedy, gdy d u nikiem jest tylko jeden z ma onków7. 
Przy za o eniu, e masa upad o ci s u y zaspokojeniu roszcze  wierzycieli, termin 
„maj tek upad ego” nale y rozumie  jako ogó  aktywów przys uguj cych upad e-

mu, tj. wszelkie przedmioty stanowi ce w asno  upad ego i wszelkie przys uguj -

ce mu prawa maj tkowe8. W zwi zku z powy szym, w sk ad masy upad o ci wcho-

dzi nie tylko maj tek osobisty upad ego, ale równie  maj tek wspólny ma onków. 

Ponadto w sk ad masy upad o ci wchodzi ca y maj tek upad ego, nale cy do niego 

nie tylko w chwili og oszenia upad o ci, ale równie  ten, który zosta  nabyty w toku 

post powania upad o ciowego (art. 57 ust. 1, art. 61 i 62 p.u.n.). 

Mimo e maj tek wspólny wchodzi do masy upad o ci, nie oznacza to, e w ra-

zie og oszenia upad o ci ma onka wspólne mienie staje si  w asno ci  upad ego. 

Art. 124 p.u.n. trzeba ocenia  wraz z art. 61 p.u.n., który mówi, e mas  upad o-

ci stanowi (z dniem og oszenia upad o ci) maj tek upad ego. W razie og oszenia 

upad o ci wspólne mienie ma onków nie staje si  w asno ci  upad ego; wierzycie-

li mo na zaspokaja  tylko z maj tku upad ego9. Zaspokojenie wierzycieli powin-

7 Uzasadnienie do projektu ustawy Prawo upad o ciowe i naprawcze z dnia 22 sierpnia 2008 r., druk sejmowy 

nr 809.

8 P. Janda, Wy czenie z masy upad o ci – podobie stwa i ró nice nowego i starego prawa upad o ciowego, „Pra-

wo Spó ek” 2003, nr 5, poz. 40.

9 Wyrok SN z dnia 30 pa dziernika 2008 r., II CSK 242/08, LexPolonica nr 1959123.
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no zatem w ostatecznym rozrachunku nast pi  kosztem tej cz ci maj tku wspólne-
go, która po ustaniu wspólno ci przypadnie upad emu. Mienie wchodz ce do masy 
upad o ci pozostaje sk adnikiem masy do czasu wy czenia go spod re imu pra-
wa upad o ciowego. Oznacza to, i  od inicjatywy wspó ma onka upad ego zale-
y „uwolnienie” poszczególnych sk adników maj tku wspólnego (w . wierzytelno-
ci odpowiadaj cej udzia owi w maj tku wspólnym). Ochrona ma onka upad ego 

d u nika przejawia si  bowiem w tym, e mo e on zg osi  do masy upad o ci wie-
rzytelno  z tytu u udzia u w maj tku wspólnym (art. 124 ust. 3 p.u.n.). Skoro bo-
wiem z chwil  og oszenia upad o ci ustaje z mocy prawa wspólno  maj tkowa, 
a jednocze nie niedopuszczalny jest podzia  maj tku wspólnego, to z t  dat  po-
wstaje roszczenie pieni ne o zaspokojenie wierzytelno ci z tytu u udzia u w ma-
j tku wspólnym. Samo ustanie wspólno ci ustawowej nie powoduje bowiem „wyj-
cia” udzia u ma onka upad ego z masy upad o ci10. 

3. Wykonywanie zarz du a og oszenie upad o ci

Wed ug art. 36 § 2 k.r.o. ka dy z ma onków ma prawo do samodzielnego za-
rz du maj tkiem wspólnym. Nie uchybia to obowi zkowi wspó dzia ania w zarz -
dzie maj tkiem wspólnym, wynikaj cemu z art. 36 § 1 k.r.o. Ma onkowie maj  
równie  obowi zek informowania o zobowi zaniach obci aj cych maj tek wspól-
ny. Niewykonywanie tych obowi zków mo e jedynie skutkowa  ograniczeniem 
lub pozbawieniem prawa do samodzielnego zarz du maj tkiem wspólnym (art. 40 
k.r.o.) albo ustanowieniem przymusowej rozdzielno ci maj tkowej (art. 52 k.r.o.), 
jako e obowi zek wspó dzia ania w zarz dzie dotyczy stosunków wewn trznych 
mi dzy ma onkami11.

Z o enie wniosku o og oszenie upad o ci nie ogranicza wspó ma onka d u ni-
ka w mo liwo ci rozporz dzania maj tkiem wspólnym. Problematyczn  mo e by  
kwestia dopuszczalno ci samodzielnego zg oszenia wniosku o og oszenie upad o-
ci konsumenckiej. Zgodnie z obowi zuj c  regulacj  wspó ma onek upad ego 

nie mo e skutecznie sprzeciwi  si  zg oszeniu wniosku o og oszenie upad o ci na 
podstawie art. 361 k.r.o. Lege non distunguente czynno ciami zarz du s  czynno-
ci cywilnoprawne, czynno ci procesowe oraz czynno ci faktyczne. Czynno ci cy-

wilnoprawne i procesowe dotycz  przedmiotu maj tkowego nale cego do maj tku 
wspólnego, gdy ich skutki prawne bezpo rednio odnosz  si  do praw lub (posiada-
nia) nale cych do maj tku wspólnego. Za czynno ci zarz du uznaje si  tak e takie, 
które dotycz  nie pojedynczego lub poszczególnych sk adników maj tku, ale glo-

10 Zob. uzasadnienie wyroku SN z dnia 19 lutego 2009 r., II CSK 469/08, LEX nr 503240.

11 P. Wójcik, Zarz d maj tkiem wspólnym ma onków, MoP 2006, nr 1, s. 29.
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balnie i bezpo rednio ca ego maj tku12. Tym samym w kategorii czynno ci zarz -
du mie ci si  wniosek o og oszenie upad o ci konsumenckiej, który z procesowego 
punktu widzenia jest czynno ci  dokonywan  samodzielnie przez d u nika. Maj c 
na uwadze powy sze, wniosek o og oszenie upad o ci konsumenckiej nie jest wy-

czony z zastosowania przepisu art. 361 k.r.o., ale sprzeciw móg by by  skuteczny 
jedynie wobec ma onka zamierzaj cego z o y  wniosek. Doktryna wskazuje bo-
wiem na brak skutków procesowych zawiadomienia s du o sprzeciwie skierowa-
nym przeciw wnioskowi o og oszenie upad o ci. W szczególno ci przepis art. 4913 
p.u.n. nie wskazuje na sprzeciw jako na podstaw  oddalenia wniosku o og oszenie 
upad o ci13. Mo na jedynie zauwa y , e czynno  taka co do zasady mie ci aby si  
zakresie czynno ci, które mog  by  wa nie i skutecznie dokonane jedynie za zgo-
d  wspó ma onka (art. 37 k.r.o). Jej oprotestowanie rodzi  by mia o zatem sankcj  
bezskuteczno ci zawieszonej. Przyj cie takiej koncepcji sta oby jednak z lex specia-

lis prawa upad o ciowego. Tym samym ma onek niewyp acalnego konsumenta po-
stawiony zosta  w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdy  pozbawiono go mo liwo ci 
wp ywu na rozstrzygni cie s du w przedmiocie og oszenia upad o ci swego wspó -
ma onka.

Og oszenie upad o ci d u nika pozostaj cego w zwi zku ma e skim poci -
ga ten skutek, e z mocy prawa powstaje mi dzy ma onkami ustrój rozdzielno ci 
maj tkowej oraz i  maj tek wspólny ma onków wchodzi do masy upad o ci. Po-
wy szy skutek powstaje ipso iure. Z chwil  og oszenia upad o ci nast puje zatem 
niemo no  rozporz dzania maj tkiem wspólnym (sensu largo). W stosunku do do-
tychczasowego maj tku upad y konsument zostaje ca kowicie pozbawiony mo li-
wo ci wykonywania uprawnie  stanowi cych podstawowe atrybuty prawa w asno-
ci. Uprawnienia obejmuj ce w adanie, korzystanie, zarz dzanie i rozporz dzanie 

maj tkiem stanowi cym mas  upad o ci wykonuje syndyk pod nadzorem s dziego–
komisarza (art. 75 ust. 1 w zw. z art. 173 p.u.n.). Wyj tkowo tylko, za zezwoleniem 
s dziego–komisarza, upad y mo e prowadzi  likwidacj  masy upad o ci (art. 4911 
ust. 5 p.u.n.). Mo e on jednak dokonywa  czynno ci wy cznie o charakterze rozpo-
rz dzaj cym, nie za  dotycz cych w adania i korzystania z maj tku obj tego mas  
upad o ci14.

Analogiczne skutki og oszenia upad o ci odnosz  si  równie  do wspó ma -
onka upad ego. Skoro maj tek wspólny, zgodnie z regulacj  art. 124 ust 1 p.u.n., 

wchodzi do masy upad o ci, to prawo zarz du nad nim spoczywa na syndyku. W tej 
sytuacji zakaz zarz du oraz mo liwo ci korzystania z mienia i rozporz dzania nim 
przez upad ego, o którym mowa w  art. 75 p.u.n., odnosi si  równie  do wspó ma -

12 M. Nazar (w:) System Prawa Prywatnego. T. 11. Prawo rodzinne i opieku cze, pod red. T. Smyczy skiego, War-

szawa 2009, s. 324.

13 Ibidem, s. 345.

14 Za: S. Gurgul, Prawo upad o ciowe…, s. 1267.
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onka upad ego, mimo e ten przepis nie odnosi si  wprost do niego15. Og oszenie 
upad o ci dokonywane jest drog  konstytutywnego orzeczenia s du – skuteczne-
go i wykonalnego z chwil  jego wydania (art. 52 p.u.n.). Dopiero takie postanowie-
nie rodzi skutki cywilnoprawne oraz mo liwo  zastosowania art. 75 p.u.n. równie  
w stosunku do wspó ma onka. 

W okresie pozostawania ma onków w ustroju wspólno ci maj tkowej mo e 
dochodzi  do konß iktów na tle zarz du maj tkiem wspólnym ma onków. Skut-
kiem tego mo e by  zainicjowanie post powa  s dowych w przedmiocie pozbawie-
nia wspó ma onka samodzielnego zarz du maj tkiem wspólnym czy te  udziele-
nia zezwolenia na dokonanie czynno ci przekraczaj cych zakres zwyk ego zarz du. 
Oznacza to, i  w przypadku og oszenia upad o ci w wy ej powo anych sytuacjach 
tocz ce si  post powania winny zosta  umorzone jako bezprzedmiotowe, a po-
wództwa oddalone. Z chwil  og oszenia upad o ci odpada bowiem istnienie mery-
torycznej przes anki, jak  jest uprawnienie ka dego ze wspó ma onków do zarz du 
maj tkiem wspólnym. Od momentu og oszenia upad o ci zarz d maj tkiem wspól-
nym – wchodz cym w sk ad masy upad o ci – pozostaje bowiem w gestii syndyka. 
Z drugiej strony, uprzednie (wzgl dem og oszenia upad o ci) orzeczenie zakazu za-
rz du maj tkiem wspólnym w odniesieniu do upad ego ma onka nie mo e stano-
wi  jakiejkolwiek podstawy ograniczenia czy wy czenia maj tku wspólnego z ma-
sy upad o ci. Pozbawienie zarz du maj tkiem wspólnym nie ma zatem wp ywu na 
przys uguj ce ma onkom prawa rzeczowe, a jedynie na ich wykonywanie. 

W przypadku og oszenia upad o ci konsumenckiej mi dzy ma onkami po-
wstaje rozdzielno  maj tkowa, a podzia  maj tku wspólnego po og oszeniu upad-
o ci jednego z ma onków jest niedopuszczalny. Tym samym ma onek upad e-

go, pomimo okoliczno ci, e pozostaje wspó w a cicielem maj tku wspólnego, nie 
mo e wykonywa  uprawnie  wspó w a ciciela przewidzianych przez przepisy pra-
wa reguluj ce wspó w asno  w cz ciach u amkowych. Uprawnienie do dokonania 
zniesienia wspó w asno ci jest uprawnieniem niewykraczaj cym poza zakres czyn-
no ci zwyk ego zarz du. W przypadku og oszenia upad o ci mo emy mówi  o swo-
istym pozbawieniu wspó ma onka upad ego prawa podmiotowego wynikaj cego 
z bycia wspó w a cicielem masy maj tkowej, jako e mo liwo  wyst pienia z -
daniem zniesienia wspó w asno ci jest uprawnieniem ka dego ze wspó w a cicie-
li16. Równie  z tej okoliczno ci mo emy wywie , e wspó ma onek upad ego, tra-
c c prawo swobodnego dysponowania maj tkiem, traci równie  prawo zarz du. 

Na podstawie art. 4912 ust. 5 s dzia–komisarz mo e zezwoli , eby likwida-
cj  masy upad o ci prowadzi  upad y pod nadzorem syndyka. Dopuszcza si  zatem 

15 Zob. uzasadnienie postanowienia SN z dnia 10 pa dziernika 1995 r., II CRN 122/95, OSNC 1995, nr 12, 

poz. 186.

16 Za: M. Mosio ek, A.M. Redzimski, Wp yw og oszenia upad o ci na stosunki maj tkowe upad ego, Studencka Po-

radnia Prawna, nr 5, Bia ystok 2005, s. 142.
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stosowanie per analogiam art. 76 p.u.n., który w post powaniu z mo liwo ci  za-
warcia uk adu przewiduje powierzenie upad emu zarz du w asnego17. S dzia–ko-
misarz udziela powy szego zezwolenia na wniosek upad ego. Mo liwo  zastoso-
wania analogii nale y ograniczy  jedynie do badania przes anek dopuszczalno ci 
ustanowienia takiego sposobu likwidacji. Podkre li  jednak wymaga, e upad y, do-
konuj c likwidacji swego maj tku, uzyskuje szerokie uprawnienia, które jednak s  
nie w pe ni samodzielne, bo wykonywane pod nadzorem syndyka. Upad y dokonuje 
likwidacji masy upad o ci przez sprzeda  nieruchomo ci i ruchomo ci, przez ci g-
ni cie wierzytelno ci od d u ników upad ego i wykonanie innych jego praw ma-
j tkowych wchodz cych w sk ad masy upad o ci albo ich zbycie (art. 311 p.u.n.) 
– po uzyskaniu akceptacji syndyka. Przyj cie koncepcji18, i  art. 4912 ust. 5 p.u.n. 
stanowi lex specialis w odniesieniu do art. 75 ust. 1 p.u.n., oznacza oby – na grun-
cie powy szych rozwa a  – e równie  wspó ma onek upad ego odzyska by pra-
wo zarz du poszczególnymi sk adnikami maj tku, które stanowi  mas  upad o ci. 
Jak wskaza am, na gruncie art. 4912 ust. 5 p.u.n. upad y uzyskuje mo liwo  doko-
nywania czynno ci o charakterze rozporz dzaj cym, nie za  dotycz cych w adania 
i korzystania z maj tku obj tego mas  upad o ci. Uprawnienie to nabywa jedynie 
upad y, ale nie jego wspó ma onek, który w dalszym ci gu pozbawiony jest pra-
wa zarz du. Przyj cie innej interpretacji mog oby rodzi  (w gruncie rzeczy bezza-
sadne) pytania o obowi zek uzyskania zgody na dokonanie poszczególnych czyn-
no ci, które na gruncie prawa rodzinnego wymagaj  zgody wspó ma onka (art. 37 
k.r.o.). Przede wszystkim jednak taka interpretacja stwarza aby ma onkowi upad e-
go mo liwo ci korzystania z mienia i rozporz dzania nim. W tym kontek cie nale-
y przypomnie , i  przepisy ius cogens prawa upad o ciowego wy czaj  stosowa-

nie regulacji prawa rodzinnego, a mo liwo  przywrócenia ma onkowi upad ego 
prawa zarz du i swobodnego dysponowania sk adnikami masy upad o ci stawa a-
by w sprzeczno ci z istot  i zasadami post powania upad o ciowego prowadz c ab 

absurdo.

Powy sze zasady, zgodnie z art. 124 ust. 5 p.u.n., nie dotycz  przedmiotów s u-
cych wy cznie ma onkowi upad ego do prowadzenia dzia alno ci gospodar-

czej lub zawodowej, z wyj tkiem przedmiotów maj tkowych nabytych do maj tku 
wspólnego w ci gu dwóch lat przed dniem z o enia wniosku o og oszenie upad o-
ci. Powy sze oznacza, i  przedmioty te nie wchodz  do masy upad o ci, a wi c nie 

istnieje jakiekolwiek ograniczenie w zakresie ich zarz du. Mimo e przedmioty te 
s u  do prowadzenia dzia alno ci przez ma onka upad ego i zarz dza on nimi sa-
modzielnie, to i tak stanowi  przedmiot wspólno ci maj tkowej ma onków (wspól-
no  u amkowa powsta a z przekszta cenia wspólno ci cznej). Stanowi  zatem 

17 A.J. Witosz, (w:) R. Adamus, A.J. Witosz, A. Witosz, Upad o  konsumencka. Komentarz praktyczny, Warszawa 

2009, s. 41.

18 Ibidem, s. 46.
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maj tek upad ego, który nie wchodzi do masy upad o ci, a do którego znajd  zasto-
sowanie art. 4915 oraz 124 ust. 5 p.u.n.

Jak wiadomo, je eli w sk ad maj tku wspólnego ma onków wchodzi udzia  
w spó ce kapita owej, to wejdzie on do masy upad o ci. Przynale no  udzia u do 
maj tku wspólnego nie oznacza wcale, e wspólnikami musz  by  oboje ma on-
kowie. W spó kach kapita owych o statusie wspólnika decyduje to, kto obj  akcje 
(udzia y), niezale nie od tego, sk d pochodzi y rodki na ich obj cie. Decyduj ce 
znaczenie ma zatem stwierdzenie, kto by  stron  danej czynno ci prawnej19. Prawa 
i obowi zki wynikaj ce z udzia u (akcji) wykonuje zatem ten z ma onków, który 
by  stron  czynno ci prawnej20. Jest on zatem – w stosunkach zewn trznych – je-
dynym uprawionym do wykonywania zarz du tym szczególnym sk adnikiem ma-
j tku wspólnego. Taka okoliczno  nie wp ywa na ustalenie sk adu masy upad o ci, 
czy te  nie modyÞ kuje sposobu jej zarz du. Oznacza to, i  uprawnienia zwi zane 
z uczestnictwem w spó ce wykonywa  b dzie syndyk, zgodnie z art. 186 p.u.n. Nie 
ma przy tym znaczenia, o jakie uprawnienia chodzi. W hipotezie powo anego ar-
tyku u zawieraj  si  zarówno uprawnienia organizacyjne (korporacyjne), jak i ci-
le maj tkowe. W konsekwencji, wspó ma onek upad ego w toku post powania 

– wraz z likwidacj  tego sk adnika maj tku – utraci status wspólnika spó ki kapita-
owej. Ma onek upad ego ponosi zatem negatywne konsekwencje og oszenia upad-
o ci swego wspó ma onka – traci on wszelkie uprawnienia zwi zane z uczestni-

ctwem w spó ce. Nale y jednak pami ta , e dochodzi tu do rozdzielenia dwóch 
sfer – stosunków prawnorodzinnych i spó kowych, i dopiero ca o ciowe spojrzenia 
na dane zagadnienia uzasadnia wkroczenie w uprawnienia spó kowe drugiego ze 
wspó ma onków. 

Zgodnie z art. 4918 p.u.n., z chwil  uprawomocnienia si  postanowienia o usta-
leniu planu sp aty wierzycieli powo anie syndyka wygasa z mocy prawa. Nie jest 
wi c potrzebne w tym zakresie postanowienie s du. Oznacza to, e z t  chwi-
l  wspó ma onkowie odzyskuj  uprawnienia w adcze w stosunku do sk adników 
maj tku, które nie zosta y zlikwidowane w toku post powania upad o ciowego. 
Jednak e upad y konsument nie mo e dokonywa  czynno ci prawnych przekra-
czaj cych granice zwyk ego zarz du (art. 4919 ust. 1 p.u.n.). W toku post powa-
nia w przedmiocie upad o ci konsumenckiej upad y odzyskuje zatem prawo za-
rz du nieco wcze niej ni  w przypadku upad o ci dotycz cej przedsi biorcy (vide: 
art. 364 ust. 1 p.u.n.). Incydentalnie bowiem b dzie mia a miejsce sytuacja, gdy za-
spokojenie wszystkich wierzycieli nast pi ju  na skutek podzia u masy upad o ci. 

19 Zob. np. wyrok SN z 21 stycznia 2009 r., II CSK 446/08, MoP 2009 nr 4 oraz wyrok SN z dnia 20 maja 1999 r. 

sygn. akt I CKN 1146/97, OSNC 1999, nr 12, poz. 209; inaczej J.P. Jaworski, Nowelizacja przepisów Kodeksu 

spó ek handlowych o spó ce z ograniczon  odpowiedzialno ci , cz. I, MoP 2004, nr 9, s. 401 – który twierdzi , e 
wspólnikami staj  si  oboje ma onkowie.

20 o mo liwo ci przyznania uprawnie  korporacyjnych ma onkowi nieb d cemu stron  czynno ci prawnej vide: 
A. St pie , Akcje nale ce do maj tku wspólnego ma onków, PPH 2006, nr 12, s. 43.
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Plan sp aty nie jest jednak sta ym i obligatoryjnym elementem konsumenckiego po-
st powania upad o ciowego21, gdy  ustalany jest na wniosek upad ego konsumen-
ta. Wydanie i uprawomocnienie si  postanowienia o ustaleniu planu sp aty wierzy-
cieli jest warunkiem sine qua non drugiego etapu post powania upad o ciowego, tj. 
etapu sp aty wierzycieli. Brak takiego wniosku powoduje, i  post powanie utknie 
w martwym punkcie. Ustawa nie przewiduje skutków niezg oszenia wniosku. Si g-
n wszy do przepisów post powania cywilnego, mo na zastosowa  art. 177 § 1 pkt 
6 kpc., zgodnie z którym s d mo e zawiesi  post powanie z urz du, je li na skutek 
niewykonania przez upad ego innych zarz dze  nie mo na sprawie nada  dalszego 
biegu. Z up ywem roku od wydania takiego postanowienia s d umorzy post powa-
nie, zgodnie z art. 182 § 1 kpc. Jednak e w tym czasie powo anie syndyka pozostaje 
w mocy. Zasadnie zatem wskazuje si  na ujawnianie w uzasadnieniu postanowienia 
ustalaj cego ostateczn  wysoko  wynagrodzenia syndyka faktu, czy i kiedy nast -
pi o wyga ni cie jego powo ania22. Okre lenie ex post momentu wyga ni cia powo-
ania syndyka mo e bowiem mie  skutek w odniesieniu do czynno ci dokonanych 

przez upad ego w okresie zawieszenia post powania.

Kolejnym, charakterystycznym etapem post powania w przedmiocie upad o-
ci konsumenckiej jest wykonanie przez upad ego obowi zków okre lonych w pla-

nie sp aty wierzycieli. W przypadku upad o ci przedsi biorców post powanie ko -
czy si  bowiem w a nie na wykonaniu ostatecznego planu podzia u masy upad o ci 
(art. 368 ust. 1 p.u.n.). W postanowieniu o ustaleniu planu sp aty wierzycieli upad-
ego konsumenta s d okre la, w jakim czasie, nie d u szym ni  pi  lat, upad y 

jest obowi zany sp aca  nale no ci niezaspokojone na podstawie planu podzia u 
(art. 4917 § 1 p.u.n.). W okresie tym pomi dzy ma onkami funkcjonuje re im roz-
dzielno ci maj tkowej i do czasu prawomocnego zako czenia post powania upad-
o ciowego nie mo e by  – jako ustrój przymusowy – modyÞ kowany wol  stron.

4. Wy czenia z masy upad o ci sk adników maj tku 
osobistego

Do masy upad o ci nie b d  wchodzi  pewne sk adniki maj tku wspólnego, 
podlegaj ce wy czeniu ustawowo, tj. na podstawie art. 63–67 p.u.n. Natomiast ta-
kie sk adniki mienia, które nie nale  do maj tku upad ego, podlegaj  wy czeniu 
z masy upad o ci – zgodnie z art. 70 p.u.n. W razie og oszenia upad o ci pomi dzy 
ma onkami mog  zatem powsta  spory co do tego, czy dany sk adnik maj tku nale-
y do maj tku osobistego czy wspólnego. Przedmiotowy spór winien by  rozstrzy-

gany na p aszczy nie art. 70 i nast. p.u.n. W omawianej sytuacji ma onek upad e-
go mo e zg osi  wszelkie twierdzenia, zarzuty i dowody na poparcie okoliczno ci, 

21 R. Adamus, (w:) op. cit., s. 16.

22 S. Gurgul, Prawo upad o ciowe…, s. 1277.
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i  dany sk adnik mienia nie stanowi maj tku upad ego wspó ma onka – czy to jako 
przedmiot nale cy do maj tku osobistego, czy te  maj tku wspólnego ma onków. 
Stosowny wniosek rozpoznaje najpierw s dzia–komisarz (art. 73 ust. 2 p.u.n.). Je-
eli nie uwzgl dni on tego wniosku, ma onek d u nika mo e z o y  stosowny po-

zew do s du upad o ciowego (art. 74 ust. 1 p.u.n.). Nie ma przy tym znaczenia, czy 
ma onek daj cy wy czenia z masy upad o ci okre lonego sk adnika jest wy cz-
nie do niego uprawnionym. Prawo upad o ciowe i naprawcze nie wymaga bowiem, 
aby przedmiot wy czenia nale a  jedynie do wy czaj cego, lecz tylko, aby nie na-
le a  do upad ego23.

W interesie ma onka upad ego pozostaje wy czenie okre lonych sk adników 
z masy upad o ci. Mo e to nast pi  nie tylko na wniosek ma onka, ale równie  
z inicjatywy syndyka. W sytuacji, gdy nast pi o zbycie rzeczy ulegaj cej wy cze-
niu, uzasadnione b dzie roszczenie ma onka o tzw. wy czenie zast pcze24. Pod-
kre lenia wymaga stwierdzenie, i  w niniejszym post powaniu mo na da  jedynie 
wy czenia poszczególnych przedmiotów (sk adników) maj tkowych, a nie udzia u 
w maj tku wspólnym. Dla dochodzenia wierzytelno ci z tytu u udzia u w maj tku 
wspólnym przewidziana jest odr bna procedura.

Nale y przy tym opowiedzie  si  za pogl dem, i  podstaw  rozstrzygania spo-
rów dotycz cych przynale no ci okre lonego przedmiotu do maj tku wspólnego lub 
osobistego nie mo e by  art. 4915 p.u.n. Odnosi si  on bowiem explicite do przed-
miotów, które nale  do upad ego25. W powo anym przepisie w tpliwo  dotyczy 
zatem tego, czy dany sk adnik maj tku, do którego upad y jest uprawniony, wcho-
dzi do masy upad o ci. 

5. Dochodzenie wierzytelno ci z tytu u udzia u w maj tku 
wspólnym

Ma onek upad ego mo e dochodzi  w post powaniu upad o ciowym nale no-
ci z tytu u udzia u w maj tku wspólnym przez zg oszenie wierzytelno ci s dzie-

mu–komisarzowi. S dzia–komisarz umie ci t  wierzytelno  na li cie wierzytel-
no ci (art. 255 p.u.n.). Na marginesie warto zauwa y , i  umieszczenie nale no ci 
z tytu u udzia u w maj tku wspólnym przez zg oszenie jej s dziemu–komisarzowi 
obejmuje nie tylko wierzytelno ci powsta e bezpo rednio w zwi zku z og oszeniem 
upad o ci, ale równie  takie, które powsta y na skutek ustania wspólno ci na podsta-
wie innych zdarze  prawnych. Chodzi tutaj o skuteczne wzgl dem masy upad o ci 
orzeczenie separacji, ubezw asnowolnienia czy ustanowienie rozdzielno ci maj t-
kowej moc  umowy lub orzeczenia s du (vide: art. 125 – 126 p.u.n.).

23 P. Janda, Status osoby trzeciej w post powaniu upad o ciowym, „Prawo Spó ek” 2005, nr 3, s. 4.
24 Wyrok S du Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008 r., I ACa 611/07, LEX nr 50325.
25 S. Gurgul, Prawo upad o ciowe…, s. 1268.
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Udzia y w maj tku wspólnym ma onków s  równe (art. 43 § 1 k.r.o.), wo-
bec czego zg oszona przez ma onka wierzytelno  powinna odpowiada  po owie 
warto ci maj tku wspólnego wed ug cen z daty og oszenia upad o ci. Mo e to go 
uczyni  g ównym wierzycielem. Uzasadnione s  zatem stwierdzenia, i  skorzysta-
nie z tego prawa przez ma onka upad ego mo e w praktyce budzi  w tpliwo ci co 
do mo liwo ci realnego zaspokojenia innych wierzycieli26. Wierzytelno  z tytu u 
udzia u w maj tku wspólnym ulegnie zaspokojeniu w kategorii czwartej (art. 342 
ust. 1 pkt 4 p.u.n.). 

Dopuszcza si  mo liwo  zg oszenia wierzytelno ci w wy szej wysoko ci – na 
podstawie art. 43 § 2 i 3 k.r.o. – jako rezultat ustalenia nierównych udzia ów w ma-
j tku wspólnym27. Je li post powanie w przedmiocie ustalenia nierównych udzia ów 
nie uleg o zako czeniu do czasu og oszenia upad o ci, to ulegnie ono zawieszeniu 
na podstawie art. 174 § 1 ust. 4 kpc. Je li jednak ju  przed og oszeniem upad o-
ci ma onkowie uzyskali prawomocny wyrok o ustaleniu nierównych udzia ów, to 

ma on wi ce znaczenie w post powaniu upad o ciowym (o ile ustanie wspólno ci 
jest skuteczne wzgl dem masy upad o ci – art. 125 – 126 p.u.n.). 

Orzeczenie o ustaleniu nierównych udzia ów odnosi skutek ex tunc, tzn. od 
chwili ustania wspólno ci maj tkowej28. Konsekwencj  wstecznego dzia ania orze-
czenia s du o ustaleniu nierównych udzia ów w maj tku wspólnym jest bezsku-
teczno  – wzgl dem jednego z ma onków – wcze niejszego zbycia przez drugie-
go z ma onków udzia u w maj tku wspólnym w cz ci, która przewy sza warto  
jego udzia u ustalon  w orzeczeniu. Za bezskuteczn  nie mo na jednak uzna  czyn-
no ci zbycia w post powaniu upad o ciowym przedmiotu dotychczas wchodz ce-
go do maj tku wspólnego. Po pierwsze, przepisy prawa upad o ciowego stanowi  
lex specialis w stosunku do przepisów prawa rodzinnego, a zgodnie z nimi maj -
tek wspólny w ca o ci wchodzi do masy upad o ci, nawet je li ustalenie nierównych 
udzia ów doprowadzi o do tego, e jeden z ma onków zosta  ca kowicie pozbawio-
ny udzia u w maj tku wspólnym. Po drugie, zbycie przedmiotu nast puje niezale -
nie od woli dokonania takiej czynno ci przez d u nika (chocia  sk adaj c wniosek 
o og oszenie upad o ci, godzi si  on na takie jego konsekwencje).

Zainteresowanym w ustaleniu nierównych udzia ów mo e by  nie tylko ma o-
nek, ale i wierzyciele upad ego. Zwa ywszy, i  nie tylko ma onek, ale i wierzyciel 
mo e doprowadzi  do okre lenia nierównych udzia ów w maj tku wspólnym ma -
onków z uwzgl dnieniem stopnia, w którym ka dy z ma onków przyczyni  si  do 

26 Tak: M. Szakun, Do og oszenia upad o ci konsumenckiej trzeba mie  maj tek i dochody, „Gazeta Prawna” 

z 18 sierpnia 2009.

27 S. Gurgul, Upad o  a maj tkowe stosunki ma onków, MoP 2005, nr 6, s. 284.

28 Zob. np. wyrok SN z dnia 10 listopada 1976 r., II CR 268/76, OSNC 1977, nr 10, poz.18, odmienne pogl dy, tj. 

o skutkach ex nunc orzeczenia o ustaleniu nierównych udzia ów, zob. np. M. Sychowicz, (w:) H. Ciep a i in., Ko-

deks rodzinny i opieku czy, Warszawa 2009, s. 266.
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powstania maj tku wspólnego29, nale y dopu ci  mo liwo  takiego ustalenia przez 
syndyka posiadaj cego legitymacj  procesow  do wszcz cia post powa  dotycz -
cych masy upad o ci (art. 144 p.u.n.).

Je eli w trakcie post powania upad o ciowego danie ustalenia nierównych 
udzia ów ma onków w maj tku wspólnym nie zostanie uwzgl dnione czy nawet 
zg oszone, kwestie z tym zwi zane mog  sta  si  przedmiotem rozstrzygni cia do-
piero po zako czeniu post powania upad o ciowego, w procesie mi dzy ma on-
kami (art. 263 p.u.n.). Prawo dania ustalenia nierównych udzia ów nie jest rosz-
czeniem maj tkowym w rozumieniu art. 117 i nast. kc. i cho by z tego powodu nie 
ulegnie ono przedawnieniu30.

Uwagi ko cowe

Na tle post powania upad o ciowego w przedmiocie upad o ci konsumenckiej 
czas jest determinantem wielu zachowa  i sytuacji prawnych. 

Po pierwsze, wi ce si  z jego up ywem przeobra enia wymusi y wprowadze-
nie nowej instytucji prawa, jak  jest – wci  mocno krytykowana – regulacja upad-
o ci konsumenckiej. Po drugie, w czasie post powania upad o ciowego obowi zu-

j  szczegó owe regulacje dotycz ce ma e skich ustrojów maj tkowych. Do chwili 
umorzenia, uchylenia lub uko czenia post powania upad o ciowego obowi zuje 
przymusowy ustrój maj tkowy. Na tle istoty post powania upad o ciowego, jak  
jest odd u enie upad ego, zasadne jest bowiem utrzymanie ustroju rozdzielno ci 
maj tkowej przez ca y okres post powania upad o ciowego. Ponadto przepisy pra-
wa upad o ciowego wprowadzaj  ograniczenia uprawnie  przys uguj cych wspó -
ma onkowi upad ego w stosunku do maj tku wspólnego. Po trzecie, post powanie 
w przedmiocie upad o ci konsumenckiej odnosi si  do sytuacji prawno–ekonomicz-
nej upad ego w przysz o ci, a b d cej konsekwencj  zachowa  z przesz o ci. Isto-
ta post powania upad o ciowego sprowadza si  do odd u enia upad ego. Odd u e-
nie nie dotyczy odpowiedzialno ci maj tkiem, jakim d u nik dysponuje w chwili 
otwarcia post powania upad o ciowego, bowiem maj tek ten nie mo e by  przed-
miotem odd u enia. Odd u enie mo e zatem odnosi  si  jedynie do przysz ego ma-
j tku d u nika, a dotyczy d ugów, których sp ata z wcze niej posiadanego maj tku 
nie by a mo liwa. 

W tym wietle warto zauwa y , e czas mo e równie dobrze by  punktem od-
niesienia czy granic  dywagacji, jak te  si  nap dow  dla rozwoju lub powstania 
nowych instytucji prawa.

29 A. Dyoniak, Glosa do wyroku SN z dnia 24 maja 1994 r., I CRN 61/94, OSP 1995 r., nr 4, poz. 96.

30 Zob. np. uchwa  SN z dnia 22 listopada 1972 r., III CZP 83/72, OSNC 1973, nr 7–8, poz. 124.



THE LEGAL POSITION OF A SPOUSE OF A BANKRUPT 
CONSUMER DURING BANKRUPTCY PROCEEDING

SUMMARY

The article regards the position of a spouse of a bankrupt consumer during ban-
kruptcy proceeding. The date of issuing a decision declaring bankruptcy is the date 
of bankruptcy. From this time matrimonial property regime converts into a compul-
sory system of separate estates in matrimony. The joint matrimonial estate shall be 
included in the bankruptcy estate. The rules of management of matrimonial estate 
are converted. From this moment the course of bankruptcy proceeding depends on 
the bankrupt spouse’s activity. They can pursue amounts resulting from their share 

in the joint matrimonial estate, Þ ling the claim with the judge – commissioner. They 
can also demand exemption from the bankrupt estate assets which do not belong 
to the bankrupt. Sometimes they do not have any impact on the activity of a ban-
krupt spouse, for example, they cannot resist the petition to declare bankruptcy. Du-
ring bankruptcy proceeding a bankrupt spouse is limited in their rights which regard 
joint matrimonial estate. This situation lasts to the valid conclusion of bankruptcy 
proceeding. The article emphasizes different depiction of time in the aspect of ban-
kruptcy law. On the one hand, time assigns limits of divagations. During bankrupt-
cy proceeding special rules regarding compulsory matrimonial property regime are 
in force. On the other hand, time is an impulse of transformation of law and enforce-
ment of new legal institutions such as, for example, an institution of consumer ban-
kruptcy.

359





RECENZJE





363

Cezary Kosikowski

PRAWO FINANSOWE UNII EUROPEJSKIEJ 
W SYSTEMIE POLSKIEGO PRAWA FINANSOWEGO 

Temida 2, Bia ystok 2010, ss. 249

Z satysfakcj  nale y odnotowa , e niedawno ukaza a si  w wydawnictwie 
uniwersyteckim (Temida 2) istotna praca, która mog aby pojawi  si  w fachowym 
wydawnictwie centralnym. Zasady wydawnicze, kwestie rozlicze  i inne sprawy 
techniczne sk aniaj  jednak powa nych twórców do wydawania swoich prac w wy-
dawnictwach o mniejszym zasi gu i randze – istot  dzia ania jest jednak sama pra-
ca. Tak jest w a nie z recenzowan  pozycj  autorstwa C. Kosikowskiego: Prawo 

Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa Þ nansowego.

Celem recenzowanej rozprawy jest prezentacja zewn trznego, unijnego prawa 
Þ nansowego oraz jego odzwierciedlenie w polskim, wewn trznym prawie Þ nanso-
wym. Sam Autor stwierdza zreszt , e przedmiotowa praca „…odró nia si  od in-

nych, wcze niejszych podr czników na temat wspólnotowego prawa Þ nansowego. 

Ma on bowiem na celu jednoczesne przedstawienie regulacji prawa unijnego odno-

sz cych si  do poszczególnych obszarów prawa Þ nansowego oraz ich zastosowania 

(recepcji, implementacji, wyk adni) w systemie polskiego prawa Þ nansowego W in-

nych podr cznikach zwykle opisuje si  tylko ten pierwszy aspekt, natomiast o dru-

gim pisze si  jedynie w kontek cie opisu polskiego prawa Þ nansowego. Tymczasem 

prawo UE ma wyznaczone miejsce w krajowym porz dku prawnym pa stw cz on-

kowskich UE. Problem le y jednak w tym, czy to miejsce jest zaj te w a ciwie i czy 

fakt ten jest respektowany w praktyce tworzenia, wyk adni i stosowania prawa Þ -

nansowego w Polsce”, s. 16–17.

Recenzowana pozycja sk ada si  z wykazu skrótów, wst pu, sze ciu rozdzia ów 

merytorycznych, bibliograÞ i oraz wykazu róde  polskiego i unijnego prawa Þ nan-

sowego. Rozdzia  I pracy po wi cony zosta  poj ciu i zakresowi prawa Þ nansowego 

UE oraz zasadom jego obowi zywania i stosowania w Polsce. W poszczególnych 

jego podrozdzia ach przedstawiono kolejno: poj cie i zakres prawa Þ nansowego 

UE, podstawy prawne oraz zakres obowi zywania prawa Þ nansowego UE w Polsce 
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w okresie od stowarzyszenia do uzyskania cz onkostwa w UE oraz zasady obowi -
zywania prawa Þ nansowego UE w pa stwie cz onkowskim i jego obowi zki st d 
wynikaj ce.

Rozdzia  II pracy dotyczy prawa walutowego i dewizowego UE w systemie 
polskiego prawa Þ nansowego. Autor omawia w nim: ustrój walutowy UE i jego 
obowi zywanie, odr bno  re imu walutowego pa stw cz onkowskich UE obj tych 
derogacj  i ich drog  do strefy euro, obowi zywanie jednolitych instytucji prawa 
walutowego UE w Polsce realizuj cych zasad  swobody przep ywu kapita u i p at-
no ci.

Rozdzia  III po wi cony jest instytucjom kredytowym w prawie wewn trzne-
go rynku Þ nansowego UE. Przedstawiono w nim poj cie wewn trznego rynku Þ -
nansowego UE oraz jego szczególny re im prawny, instytucje kredytowe na we-
wn trznym rynku Þ nansowym UE, nadzór nad instytucjami kredytowymi i spó kami 
holdingowymi w sektorze bankowo–inwestycyjnym wed ug prawa UE i prawa pol-
skiego, a tak e system gwarancji i odpowiedzialno ci instytucji kredytowych wobec 
klientów w prawie UE i prawie polskim.

W rozdz. IV Autor omawia instytucje Þ nansowe w prawie rynku Þ nansowe-
go UE. Przedstawione zosta y w nim kolejno: poj cie instytucji Þ nansowych i ich 
formy organizacyjne, zasady tworzenia i funkcjonowania instytucji ubezpieczenio-
wych oraz nadzoru nad nimi, instytucje publicznego obrotu papierami warto cio-
wymi oraz nadzór nad nimi, fundusze inwestycyjne oraz nadzór nad nimi, fundusze 
emerytalne oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem, konglomeraty Þ nansowe i nad-
zór uzupe niaj cy.

Rozdzia  V dotyczy prawa sektora Þ nansów publicznych UE. W kolejnych 
cz ciach tego rozdzia u przedstawiono: regulacje prawne UE ujednolicaj ce poj -
cie i zakres sektora Þ nansów publicznych w pa stwach cz onkowskich, unijn  re-
gulacj  prawn  dotycz c  przeciwdzia ania nadmiernemu deÞ cytowi bud etowemu 
i zad u eniu publicznemu pa stw cz onkowskich UE oraz problem koordynacji pla-
nowania Þ nansowego w UE i w pa stwach cz onkowskich.

Rozdzia  VI po wi cony zosta  prawu podatkowemu UE. Omówiono w nim 
ide  harmonizacji krajowych systemów podatkowych w ramach Wspólnot i Unii 
Europejskiej, harmonizacj  opodatkowania po redniego, harmonizacj  opodat-
kowania bezpo redniego oraz wspó prac  administracyjn  pa stw cz onkowskich 
w sferze podatkowej.

Nawi zuj c do powy szej struktury pracy, mo na wyeksponowa  pewne istot-
ne kwestie i jej my li przewodnie. Maj  one charakter przyk adowych uwag autora 
niniejszej recenzji do kwestii podniesionych w pracy, a ich celem jest podkre lenie 
poszczególnych problemów lub próba ich nieco innego potraktowania.
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1) Recenzowana praca ma charakter podr cznika, z typowymi cechami dla tej 
formy opracowania (deÞ nicje, wyposa enie w bibliograÞ , wykaz aktów prawnych 
itp.). Z drugiej jednak strony jest to dzie o twórcze, zawieraj ce nowe uj cie i liczne 
w asne oceny Autora, charakterystyczne dla opracowa  monograÞ cznych. Wynika 
z nich, e mo na ju  mówi  o zewn trznym prawie Þ nansowym Unii Europejskiej 
oraz o jego roli w systemach prawa Þ nansowego poszczególnych krajów cz onkow-
skich, w tym tak e polskiego prawa Þ nansowego.

2) Autor recenzowanej rozprawy pokazuje nam, jak bardzo rozwin o si  ze-
wn trzne prawo Þ nansowe Unii Europejskiej w ostatnich latach. Wi e si  to za-
równo z rozszerzaniem UE, rozszerzaniem strefy euro, jak i z nowymi wymogami 
i regu ami dla krajów obj tych derogacj . Wydaje si , e tendencja ta b dzie si  da-
lej utrzymywa a. Rozwijaj cy si , ju  po napisaniu niniejszego dzie a, „grecki kry-

zys” oraz rodki jego zwalczania, s  najlepszym tego potwierdzeniem. Z drugiej 
strony nie zahamowa o to zjawiska dalszego rozszerzania strefy euro, i od dnia 1 
stycznia 2011 r. otwa stanie si  jej kolejnym cz onkiem. Oznacza to istotne, nowe 
wyzwania i rozwa enie nowych instrumentów i okoliczno ci dla krajów, które s  
przed podj ciem decyzji o wprowadzeniu wspólnej waluty.

3) Interesuj ce s  uwagi Autora dotycz ce periodyzacji okresu wprowadzenia 
w Polsce rozwi za  unijnych (wcze niej wspólnotowych), s. 25 i nast. Autor wy-
ró nia tu 4 etapy rozwojowe: lata 1989–1994, czyli okres zmiany ustroju do wej-
cia w ycie Uk adu Europejskiego; lata 1994–1998, zwi zany z okresem obowi -

zywania Uk adu Europejskiego i wej ciem w ycie Konstytucji RP; lata 1998–2004, 
obejmuj cy okres negocjacji Polski z UE oraz od 2004 r. – obejmuj cy cz onko-
stwo Polski w UE. Recenzowana praca koncentruje si  g ównie na czwartym z wy-
mienionych okresów, jednak poprzednie etapy odgrywaj  tak e wa n  rol  w dzi-
siejszym stanie polskiego prawa Þ nansowego. Jedne z nich wyznaczaj  dzia ania 
na dzisiaj i w przysz o ci (np. Konstytucja RP), cz sto prowadz c do rozwi zywa-
nia nowych problemów, inne musz  by  ci gle aktualizowane i harmonizowane (np. 
prawo podatkowe i prawo Þ nansowe sektora Þ nansów publicznych), za  w zakresie 
kolejnych musz  nast powa  nowe rozwi zania lub uzupe nienia (dotyczy to g ów-
nie prawa rynku Þ nansowego i prawa walutowego).

4) Jednym z podstawowych obowi zków pa stw cz onkowskich UE jest do-
prowadzanie do niesprzeczno ci (raczej pe nej zgodno ci) brzmienia i stosowania 
prawa krajowego z prawem unijnym oraz pe ne w czenie tego ostatniego do ró-
de  prawa krajowego (s. 40 i nast.). W tym zakresie stosuje si  ró ne koncepcje, me-
tody i techniki. Generalnie, nale y zgodzi  si  z C. Kosikowskim, e zastosowanie 
instytucjonalnego systemu sta ych analiz i sygnalizacji, na podstawie których w a -
ciwe organy powinny podj  dzia ania legislacyjne prowadz ce do usuni cia ist-
niej cych lub powstaj cych sprzeczno ci prawa krajowego z prawem unijnym, jest 
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metod  lepsz  ni  przyj cie za o enia, e wobec obowi zywania zasady pierwsze -
stwa prawa unijnego przed prawem krajowym w wypadku kolizji mi dzy ich nor-
mami, prowadzenie odr bnego monitoringu nie jest konieczne. „Nie ulega w tpli-

wo ci, e przewaga le y po stronie pierwszej metody, poniewa  ona daje gwarancj , 

e w prawie krajowym nie b dzie norm sprzecznych z normami prawa unijnego. 

Wobec ograniczonej wci  znajomo ci prawa unijnego nie nale y natomiast opie-

ra  si  na wyborze drugiej metody” (s. 45). Do przedmiotowych argumentów mo na 
doda  fakt specyÞ ki prawa unijnego, w ramach którego obowi zuj  zarówno normy 
prawa stanowionego, jak i acquis communataire. O ile mo na do  szybko popra-
wi  znajomo  unijnego prawa stanowionego, o tyle z acquis communataire b dzie 
nieustanny problem, gdy  trudno b dzie wymaga , aby polski urz dnik skarbowy 
z ma ego urz du skarbowego rozstrzyga  prawid owo sprawy, stosuj c acquis com-

munataire. To sprawa raczej dla sta ego, zinstytucjonalizowanego monitoringu fa-
chowców oraz przedmiot bada  i dyskusji dla rodowiska nauki.

5) S uszny jest pogl d Autora recenzowanej ksi ki, e realnie o wprowadze-
niu euro w Polsce mo na mówi  w latach 2015–2016 (s. 69). Czas przygotowania 
do wprowadzenia euro wynosi bowiem 4–5 lat, za  Polska nie wykona a w tym za-
kresie jeszcze adnych, konkretnych dzia a . Nie mo na bowiem uzna  za nie tzw. 
Mapy drogowej przyj cia euro przez Polsk , negatywnie ocenionej przez NBP. Do-
kument ten nie ma bowiem adnego charakteru prawnego. Natomiast niezb dne s  
w tym zakresie istotne zmiany polskiego systemu prawnego, które powinny zaczy-
na  si  od zmiany Konstytucji RP. Po nich powinny nast pi  zasadnicze zmiany 
w ustawie o NBP, ustawie o BFG oraz kolejne zmiany w innych ustawach (zw asz-
cza w ustawie – Prawo bankowe, w ustawie Prawo dewizowe i in.).

6) Dobrze si  sta o, e w pracy naukowej C. Kosikowski zaj  si  tak e kwestia-
mi po rednio zwi zanymi z systemem prawa, np. kwesti  racjonalno ci przeprowa-
dzenia referendum w sprawie wprowadzenia euro (s. 74–75). To w a nie fachowcy 
powinni bowiem odwie  spo ecze stwo od populistycznych z udze , e w ka dej, 
wa nej spo ecznie sprawie spo ecze stwo powinno wypowiada  si  w formie refe-
rendum. Wprowadzenie w Polsce euro jest z jednej strony spraw  ju  przes dzon  
(ze wzgl du na tre  podpisanych Traktatów), a z drugiej strony powinno da  rz -
dz cym mo liwo  dokonania tej operacji w optymalnych dla Polski warunkach. 
W tych okoliczno ciach wynik referendum spo ecznego (ca y czas bardzo kontro-
wersyjnego i nieprzewidywalnego) mo e tylko utrudni  rz dz cym podj cie opty-
malnych dla Polski decyzji. Nale y bowiem pami ta , e aktualni rz dz cy s  wy-
konawcami spo ecznych decyzji, wcze niej wybranymi w wyborach powszechnych 
przez spo ecze stwo.

7) S uszne s  tak e liczne, krytyczne uwagi C. Kosikowskiego dotycz ce nie-
zgodno ci polskich rozwi za  prawnych z prawem sektora Þ nansów publicznych 
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UE (s. 160 i nast.). Dotycz  one przyk adowo samego poj cia i zakresu sektora Þ -
nansów publicznych, kasowej (a nie memoria owej, jak w UE) metody prezentacji 
transakcji, odmienno ci w wykazywaniu zaleg o ci z tytu u danin publicznych itp. 
Problem sprowadza si  tu do faktu, e „sporz dzanie rachunków wed ug ESA 95 

dla w asnych celów nie jest obowi zkowe dla pa stw cz onkowskich. Brak takie-

go obowi zku sprawia, e w praktyce dochodzi do stosowania ró nych sposobów 

ujmowania niektórych poj  i liczenia niektórych wielko ci ekonomicznych. Pa -

stwa cz onkowskie, które zdecyduj  si  do sporz dzania rachunków inaczej, ni  to 

wynika z ESA 95, musz  de facto stosowa  podwójne obliczenia i pos ugiwa  si  

nimi w sprawozdawczo ci i statystyce publicznej” (s. 164–165). Obliczenia i spra-
wozdania dla potrzeb organów UE musz  by  bowiem wykonywane przez pa stwa 
cz onkowskie przy zastosowaniu metody wynikaj cej z ESA 95. Czas ju  wi c, aby 
w Polsce wprowadzi  w zakresie rachunkowo ci, sprawozdawczo ci i podstawo-
wych poj  sektora publicznego metodologi  ESA 95, a nie stosowa  w tym zakre-
sie kilku metodologii, co wi e si  ze zwi kszaniem kosztów spo ecznych tych ope-
racji, a jednocze nie le s u y jawno ci i transparentno ci Þ nansów publicznych.

8) Dobrze si  sta o, e Polska – po cz ci pod wp ywem UE – podj a pró-
b  wprowadzenia Wieloletniego Planu Finansowego Pa stwa (WPFP) oraz bud e-
tu zadaniowego. Mimo krytycznych uwag C. Kosikowskiego pod adresem WPFP 
(s. 185–186), nale y da  tej instytucji mo liwo  sprawdzenia si  w praktyce tym 
bardziej, e w niektórych pa stwach (np. w Finlandii) identyczna instytucja przyno-
si dobre rezultaty.

9) W pe ni nale y zgodzi  si  z uwagami C. Kosikowskiego, e polska usta-
wa o podatku od towarów i us ug z dnia 11 marca 2004 r. nie w pe ni realizuje zasa-
dy Dyrektywy 2006/112. „Polska odmiana VAT ró ni si  od klasycznej konstrukcji 
VAT przede wszystkim tym, e nie zapewnia ka demu podatnikowi mo liwo ci od-
liczenia podatku zap aconego w poprzedniej fazie. Nie si ga wi c do warto ci do-
danej, lecz do warto ci brutto, chyba e podatnik udowodni, e spe ni  postawione 
w ustawie warunki i uzyska  prawo do odliczenia. Z tego, co jest istot  VAT, w Pol-
sce uczyniono przywilej, odnosz cy si  tylko do niektórych (zamiast do wszyst-
kich) czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu oraz nie do wszystkich podatników. 
Po uchwaleniu Dyrektywy 2006/112 polsk  ustaw  o podatku od towarów i us ug 
zmieniono ju  kilkana cie razy. W adnej jednak nowelizacji nie dosz o do nadania 
temu podatkowi klasycznej formu y VAT. Gdyby tak si  sta o, to wp ywy z podat-
ku od towarów i us ug, stanowi ce podstawow  cz  dochodów bud etu pa stwa, 
spad yby o ok. 1/3, czyli o ogromn  kwot . Wobec tego utrzymuje si  stan niepe nej 
harmonizacji polskiej ustawy z Dyrektyw  2006/112. UE toleruje ten stan, ponie-
wa  korzysta równie  z wp ywów z podatku od towarów i us ug. Konstrukcja pol-
skiej ustawy o podatku od towarów i us ug nale y do najmniej czytelnych i wywo-
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uje liczne spory podatników z organami podatkowymi. Mimo to nie czyni si  nic, 
aby ten stan zmieni ” (s. 196).

10) Wypada te  podkre li  stanowisko Autora recenzowanej pracy, e w zakre-

sie podatków bezpo rednich w UE, bardzo ograniczonej w dzisiejszym kszta cie, 

stan prawa Polski nie odbiega od standardów UE. Jest to zreszt  dla Polski jedyna 

mo liwo  realizacji legalnej konkurencji podatkowej i z tych wzgl dów nie nale y 

nadmiernie przyspiesza  harmonizacji i utraty suwerenno ci podatkowej Polski.

Na zako czenie przedmiotowej recenzji warto przytoczy  jeszcze jeden pogl d 

Autora, odnosz cy si  do prawa unijnego jako ca o ci. „Prawo unijne jest prawem 
dynamicznym. Nie mo na si  go zatem nauczy  „raz na zawsze”. Trzeba na bie -

co obserwowa  jego zmiany i uwzgl dnia  je w procesie wyk adni i stosowania” 

(s. 47). Z ca  pewno ci  recenzowana praca bardzo dobrze s u y tej idei. 

     prof. zw. dr hab. E. Ru kowski

     Bia ystok, dnia 9 czerwca 2010 r.



369

ORZECZNICTWO DOTYCZ CE CZASU W PRAWIE

S owa kluczowe: czas w procedurze i prawie karnym

Wyrok SN z dnia 09.03.2009 r., II KK 32/09, LEX nr 491308

Os dzenie i skazanie oskar onej jak osoby doros ej za czyn nienale cy do ka-
talogu przest pstw z art. 10 § 2 kk. w my l regu  przewidzianych w Kodeksie kar-
nym w sytuacji, gdy jej odpowiedzialno  powinna kszta towa  si  stosownie do 
zasad okre lonych w ustawie z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o post powaniu w spra-
wach nieletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109) i wymierzenie, nie-
letniej wówczas oskar onej, kary ograniczenia wolno ci przewidzianej w Kodeksie 
karnym stanowi oczywiste i ra ce naruszenie prawa materialnego

Wyrok SN z dnia 19.12.2009 r., III KK 449/02, LEX nr 74425

Zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 kk., zasady odpowiedzialno ci karnej nie do-
tycz  osób, które nie uko czy y 17 lat.

Wyrok SN z dnia 4 marca 2002 r., V KKN 124/00, LEX nr 53061

Obowi zuj cy kodeks post powania karnego nie wymienia w ród zamkni tego 
katalogu podstaw oddalenia wniosku dowodowego – art. 170 § 1 kpk. – przewleka-
nia post powania karnego. 

Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 1988 r., IV KR 281/87, OSNKW 1988/9–10/69

Nie jest dopuszczalna w wietle art. 155 § 1 i 3 kpk. odmowa przeprowadzenia 
dowodu z opinii o stanie zdrowia psychicznego oskar onego (art. 183 kpk.) w roz-
poznawanej sprawie tylko na tej podstawie, e w innej sprawie tocz cej si  wcze -
niej i przed innym s dem o inny czyn biegli lekarze psychiatrzy nie stwierdzili znie-
sionej lub ograniczonej w stopniu znacznym poczytalno ci oskar onego.

Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, OSNKW 1976/10–11/133

Do wiadomo ci specjalnych, którego to poj cia u ywa art. 176 § 1 kpk., nie na-
le  te wiadomo ci, które s  dost pne dla doros ego cz owieka o odpowiednim do-
wiadczeniu yciowym, wykszta ceniu i zasobie wiedzy ogólnej.
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Postanowienie SN z dnia 16.02.2006 r., V KK 463/05, LEX nr 181028

Fakt, e art. 10 § 2 kk. przewiduje mo liwo  orzeczenia przez s d równie  
rodków przewidzianych w ustawie o post powaniu w sprawach nieletnich, nie daje 
adnych podstaw do oceny, e ich niezastosowanie prowadzi do obrazy prawa ma-

terialnego.

Postanowienie SN z dnia 11.10.2006 r., IV KK 164/06, OSNwSK 2006/1/1910

Gdy chodzi o sprawców nieletnich, przewidziany w art. 10 § 3 kk. nakaz, e 
kara nie mo e przekroczy  dwóch trzecich górnego zagro enia, odnie  trzeba 
w wypadku przest pstwa zabójstwa do kary do ywotniego pozbawienia wolno ci, 
a nie kary 25 lat pozbawienia wolno ci.

Zawarty w art. 54 § 2 kk. zakaz orzekania wobec sprawcy, który w czasie po-
pe nienia nie uko czy  18 lat kary do ywotniego pozbawienia wolno ci, nie wyklu-
cza wymierzenia nieletniemu, odpowiadaj cemu w warunkach art. 10 § 2 za prze-
st pstwo zagro one tak  kar  – 25 lat pozbawienia wolno ci.

Postanowienie SN z dnia 04.05.2005 r., II KK 454/04, LEX nr 149647

1. Art. 54 § 1 kk. nie eliminuje zasad wymiaru kary okre lonych w art. 53 kk., 
a jedynie na pierwszym miejscu spo ród wymienionych w tym przepisie dyrektyw 
stawia wzgl dy wychowawcze. Zatem „m odociano ” i „wzgl dy wychowawcze” 
nie maj  samodzielnego bytu jako podstawa szczególnego kszta towania wymia-
ru kary (z agodzenia kary), a stanowi  jedynie punkt wyj ciowy i musz  by  zesta-
wione z pozosta ymi okoliczno ciami podmiotowymi i przedmiotowymi, maj cymi 
znaczenie dla wymiaru kary. Przy tym istotnymi przes ankami przy ustalaniu kary 
m odocianemu sprawcy winien by  stopie  jego zdemoralizowania, tryb ycia przed 
pope nieniem przest pstwa, zachowanie si  po jego pope nieniu, motywy i sposo-
by dzia ania. Czynniki te mog  przewa y  tak dalece, i  zasadne b dzie wymierze-
nie nawet bardzo m odemu wiekiem sprawcy kary w górnych granicach ustawowe-
go zagro enia.

2. Górn  granic  ustawowego zagro enia okre laj  wy cznie przepisy cz ci 
szczególnej kodeksu karnego lub innych ustaw. Przewidziany obowi zek wymierza-
nia nieletnim kary nieprzekraczaj cej dwóch trzecich ustawowego zagro enia nale-
y zatem odnosi  do kary do ywotniego pozbawienia wolno ci, a nie kary 25 lat po-

zbawienia wolno ci.
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Wyrok S du Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 lutego 2002 r., 

II AKa 222/01, Wokanda 2002/5/46

Sk adanie przez oskar onego lub jego obro c  licznych bezzasadnych wnio-
sków dowodowych odno nie do okoliczno ci, które znane by y oskar onemu lub 
jego obro cy ju  w chwili zako czenia post powania przygotowawczego, sk ada-
nie tych wniosków na ostatniej rozprawie ko cz cej bardzo d ugo tocz ce si  post -
powanie jurysdykcyjne – wiadczy ewidentnie o d eniu do obstrukcji procesowej. 
Prawo do obrony traktowane jest tutaj instrumentalnie, w sposób s u cy utrudnie-
niu sprawnego przebiegu procesu, a nie jako prawo do wykazywania niewinno ci 
oskar onego. Nie nale y dopuszcza  do tego, a eby nadu ycie instrumentów pro-
cesowych przez uczestników procesu mia o doprowadzi  do zablokowania procesu 
karnego lub jego wykolejenia.

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 listopada 1998 r., 

II AKa 199/98, KZS 1998/12/35

Niedopuszczalne jest oddalenie wniosku dowodowego dlatego, e „zmierza do 
przewlek o ci post powania”, gdy  taki powód nie jest przewidziany przez ustaw  
(art.170 § 1 kpk.). Nawet pó no z o ony wniosek mo e przyczyni  si  do ustalenia 
istotnej dla wyrokowania okoliczno ci. Inn  rzecz  jest stymulowanie dyscypliny 
procesowej stron, a w tym i zaostrzenie kary z powodu obrony wykr tnej, utrudnia-
j cej post powanie.

Teza cz ciowo nieaktualna – spr. art. 170 § 1 pkt 5 kpk.

Postanowienie S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2008 r., 

II AKZ 236/08, Prokuratura i Prawo – wk adka 2009/1/40

Obliczanie terminów stosowania tymczasowego aresztowania dokonuje si  we-
d ug czasu kalendarzowego, w sposób przewidziany w art. 123 § 2 kpk., a poprzed-
nio w art. 108 kpk. z 1969 roku i w art. 41 § 2 kk. z 1932 roku, pierwszej polskiej re-
gulacji tego przedmiotu. Nie ma istotnego znaczenia, e czas aresztowania w lutym 
nie zawsze jest równy, a czas w lipcu i sierpniu wynosi 62 dni, gdy w niektórych in-
nych miesi cach jest krótszy. Jest to pochodna za o e  kalendarza gregoria skiego, 
którego zgodno  z Konstytucj  RP nie podlega badaniu, za  podwa anie jego za o-
e  prowadzi oby na manowce.
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S owa kluczowe: Czas i skutki jego up ywu w prawie 

i post powaniu cywilnym

Wyrok TK z dnia 1 wrze nia 2006 r., SK 14/05, OTK–A 2006/8/97

Z uzasadnienia:

„Ustawodawstwo polskie, podobnie jak wiele obcych systemów prawnych, zna 
w sferze stosunków prywatnoprawnych rozwi zania s u ce uwzgl dnieniu zmien-
nych okoliczno ci faktycznych. Chodzi o takie instytucje, które najogólniej rzecz 
ujmuj c, s u  zapewnieniu pewno ci obrotu i realizacji postulatu, aby stan praw-
ny pozostawa  w zgodno ci ze stanem rzeczywistym. Ponadto nowoczesne prawo-
dawstwa cywilne – poza specyÞ czn  i podlegaj c  szczególnej ochronie instytucj  
cywilnoprawn , jak  jest prawo w asno ci – staraj  si  eliminowa  sytuacje, które 
umo liwia yby istnienie trwa ych i nierozwi zywalnych stosunków prawnych mi -
dzy pewnymi podmiotami. Rozwi zaniami s u cymi m.in. osi gni ciu tych celów 
s  instytucje prawne mieszcz ce si  w ramach ogólnego rozwi zania okre lanego 
mianem dawno ci. Nale y do nich przedawnienie, które w polskim kodeksie cywil-
nym z 1964 r. zosta o unormowane jako odnosz ce si  wy cznie do roszcze  maj t-
kowych. Mo na powiedzie , e zasad  ogóln  polskiego prawa cywilnego jest to, i  
roszczenia maj tkowe ulegaj  po pewnym czasie przedawnieniu, tj. e z jego up y-
wem osoba obowi zana mo e uchyli  si  od spe nienia obowi zku, który odpowia-
da tre ci roszczenia. 

Nie ulega w tpliwo ci, e roszczenia odszkodowawcze, przys uguj ce co do 
zasady poszkodowanemu przeciwko sprawcy szkody, jako odnosz ce si  do sfery 
maj tkowej, a zatem jako roszczenia maj tkowe, tak e ulegaj  przedawnieniu.”

„W doktrynie zauwa a si  równie  wyra nie potrzeb  uwzgl dnienia szczegól-
nego charakteru szkód na osobie. Ich swoisto , ci le zwi zana z psychoÞ zycz-
nymi w a ciwo ciami ka dej osoby, powinna sk ania  do odmiennego traktowania 
czynów niedozwolonych, wywo uj cych tego typu szkod  (por. T. Dybowski, Glosa 
do wyroku SN 21 maja 2003, sygn. akt IV CKN 378/01, PS 2005/6/136–137). 

Chodzi bowiem nie o uszczerbek w okre lonych dobrach maj tkowych osoby, 
lecz o ni  sam , uszczerbek, który zazwyczaj, przynajmniej po rednio, nie pozostaje 
bez przemo nego wp ywu na jej dalsze ycie w wielu jego wymiarach, mo liwo ci 
rozwoju zdolno ci, realizacji aspiracji i ambicji, perspektywy realizacji zamierze  
zarówno w yciu zawodowym, jak i osobistym czy wreszcie po prostu mo liwo-
ci uzyskania rodków utrzymania w analizowanych sytuacjach zwi zanych z nie-

mo no ci  podniesienia roszczenia, które si  przedawni o, zanim powsta o. Nawet 
oceniaj c rzecz intuicyjnie, atwo jest doj  do przekonania, e odj cie takiej oso-
bie mo liwo ci poszukiwania rekompensaty doznanych szkód jest niesprawiedliwe 
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(co zreszt  dostrzega tak e S d Najwy szy w uchwale pe nego sk adu Izby Cywil-
nej z 17 lutego 2006 r.) 

Szkoda na osobie jest w prawie cywilnym poddana szczególnym regulacjom 
ochronnym, które realizuj  na tym odcinku generalne za o enia aksjologiczne syste-
mu prawa. Obok rozbudowanych rodków ochrony maj tkowej (jednorazowe od-
szkodowanie, renta wyrównawcza, renta z powodu utraty widoków na przysz o ) 
dla samego poszkodowanego (art. 444 kc.) i jego bliskich (art. 446 kc.) przewidy-
wane s  instrumenty kompensacji krzywdy niemaj tkowej (por. art. 445 i art. 448 
kc.). Kompensacja szkody na osobie jest przedmiotem wyj tkowego instrumentu 
ochronnego, jakim jest realizacja odpowiedzialno ci na podstawie zasad s uszno-
ci (art. 4172 kc.). Nie mo na wreszcie nie zauwa y , e regu y naprawienia szkody 

na osobie poddane s  jednolitej konstrukcji prawnej, bez wzgl du na przes anki, na 
których opiera si  odpowiedzialno  odszkodowawcza. 

Dyferencjacja mechanizmu przedawnienia w odniesieniu do realizacji rosz-
cze  odszkodowawczych z tytu u szkody na osobie by aby wi c nie tylko wy omem 
w dotychczasowych, tradycyjnie ukszta towanych regu ach odpowiedzialno ci cy-
wilnej, ale tak e trudna do pogodzenia z realizowan  aksjologi  rozwi za  praw-
nych, maj c  mocne oparcie w zasadzie konstytucyjnej zawartej w art. 30. 

W konsekwencji uwagi te prowadz  do stwierdzenia, e swoista Þ kcyjno  pra-
wa maj tkowego, powstaj cego po stronie poszkodowanego ze wzgl du na wad-
liwo  mechanizmu przedawnienia w art. 442 kc., narusza warto ci zakodowane 
w art. 30 Konstytucji. 

Zdaniem Trybuna u Konstytucyjnego celowo  skutecznej ochrony intere-
sów jednostki zwi zanych ze szkod  na osobie, poprzez odpowiednie ukszta towa-
nie mechanizmu przedawnienia roszcze  odszkodowawczych, powinna by  wi c 
uwzgl dniana w ka dym wypadku szkody na osobie wyrz dzonej czynem niedo-
zwolonym. Takie stanowisko nie podwa a trafno ci przytoczonej wcze niej argu-
mentacji, w wietle której ocena wadliwo ci mechanizmu przedawnienia z art. 442 
kc. uzyskuje dodatkowe, szczególnie mocne oparcie w stosunku do szkody wyrz -
dzonej czynem niedozwolonym w adzy publicznej – na tle art. 77 ust. 1 Konstytu-
cji.” 

„Na marginesie jedynie mo na zauwa y , e pojawiaj  si  przede wszystkim 

w orzecznictwie próby ochrony poszkodowanego przez si gni cie po instrument 

w postaci powództwa o ustalenie (art. 189 kpc.) czy nadu ycia prawa podmiotowe-

go (art. 5 kc., por. m.in. wyrok SN z 8 listopada 2002 r., sygn. akt III CKN 1115/00, 

Lex nr 75288; zob. uwagi M. Warci skiego, glosa do wyroku S du Najwy sze-

go z 16 marca 2005 r., jw., s. 274). S  to jednak rozwi zania o nieporównywalnie 

mniejszej skuteczno ci i pewno ci w stosunku do w a ciwej regulacji na gruncie sa-

mej konstrukcji przedawnienia roszcze , której wprowadzenia domaga si  skar cy. 
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Obie instytucje w adnej mierze nie dostarczaj  efektywnego i pewnego instrumen-
tu, który móg by s u y  osi gni ciu przez poszkodowanego w normalnych okolicz-
no ciach celu, jakim jest uzyskanie wiadczenia odszkodowawczego. 

Trudno te  uzna  za wystarczaj ce, a nawet mo liwe wytoczenie przez poszko-
dowanego swoistego „prewencyjnego” powództwa o „ustalenie” przysz ych szkód. 
Dotyczy to w szczególno ci szkód na osobie. Ustawodawca nie mo e w ocenie 
Trybuna u wprowadza  takich rozwi za  ustawowych, które w oczywisty sposób 
w pewnych sytuacjach (a nale y je uzna  na tle rozwoju nauk przyrodniczych i no-
woczesnych technologii za coraz bardziej prawdopodobne) prowadz  do zwolnienia 
sprawcy szkody z odpowiedzialno ci i pozostawiaj  poszkodowanego bez szans na 
uzyskanie cho by cz ciowej rekompensaty.”

„Nale y jednak zwróci  uwag , e przedawnienie w prawie polskim nie zosta-
o unormowane w sposób jednolity. Termin i pocz tek jego biegu jest ró nie unor-

mowany przez obowi zuj ce ustawodawstwo, w zale no ci od charakteru stosun-
ku prawnego, z którego wynika roszczenie, a tak e przede wszystkim konieczno ci 
uwzgl dnienia okre lonych czynników przemawiaj cych za w a ciwym zbalanso-
waniem interesów zainteresowanych. Zdaniem Trybuna u Konstytucyjnego instru-
ment w postaci dawno ci powinien zawsze równowa y  ró ne, zazwyczaj sprzecz-
ne interesy uczestników obrotu cywilnoprawnego. Nie mog  w systemie prawnym 
istnie  unormowania, które umo liwiaj  dochodzenie praw czy ich wykonywanie 
z jednoczesnym na o eniem na inne podmioty obowi zków im odpowiadaj cych ad 

inÞ nitum, przez czas nieokre lony, oraz takie, które powoduj  permanentny stan nie-
pewno ci co do rzeczywistego stanu prawnego. W analizowanym jednak wypadku 
istota problemu nie dotyczy tego, jak d ugi powinien by  termin przedawnienia, lecz 
tego, od kiedy nale y liczy  bieg terminu dawno ci, a zatem ukszta towania samego 
mechanizmu jego obliczania.” 

Uchwa a SN z dnia 4 grudnia 2009 r., III CZP 97/09, Biuletyn SN 2009/12/6

Prawomocny wyrok oddalaj cy powództwo o ustalenie na przysz o  odpowie-
dzialno ci pozwanego za skutki czynu niedozwolonego ze wzgl du na up yw termi-
nu przedawnienia okre lonego w art. 442 § 1 zdanie drugie kc. wi e s d na pod-
stawie art. 365 § 1 kpc. w sprawie o naprawienie szkód ujawnionych po wej ciu 
w ycie art. 4421 kc.

Uchwa a SN z dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05, OSNC 2006/7–8/114

Roszczenie o naprawienie szkody wyrz dzonej czynem niedozwolonym prze-
dawnia si  z up ywem lat dziesi ciu od dnia, w którym nast pi o zdarzenie wyrz -
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dzaj ce szkod  (art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.), bez wzgl du na to, kiedy szkoda po-
wsta a lub si  ujawni a.

Uwaga: Teza cz ciowo nieaktualna

Uchwa a SN z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, OSNC 2005/9/149

Ustanowiony w art. 118 kc. termin przedawnienia roszcze  o wiadczenia okre-
sowe stosuje si  do roszcze  o odsetki za opó nienie tak e wtedy, gdy roszcze-
nie g ówne ulega przedawnieniu w terminie okre lonym w art. 554 kc. Roszczenie 
o odsetki za opó nienie przedawnia si  jednak najpó niej z chwil  przedawnienia 
si  roszczenia g ównego.

Uchwa a SN z dnia 17 czerwca 2003 r., III CZP 37/03, OSNC 2004/5/70 

Roszczenie o odsetki za opó nienie w zap acie ceny wynikaj cej z umowy 
sprzeda y zawartej w zakresie dzia alno ci przedsi biorstwa sprzedawcy przedaw-
nia si  z up ywem lat dwóch (art. 554 kc.). 

Uchwa a SN z dnia 21 pa dziernika 1994 r., III CZP 136/94, OSNC 1995/2/38

Przepisem szczególnym, o którym mowa w art. 118 kc., jest – w stosunku do 
roszcze  zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej – ka dy przepis 
ustawy przewiduj cy krótszy ni  trzyletni termin przedawnienia.

Uchwa a SN z dnia 24 czerwca 1961 r., I CO 16/61, OSNC 1963/9/187

1. Czynno  prawna dotycz ca maj tku ma oletniego, dokonana przez przed-
stawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia w adzy opieku czej, wymaga-
nego przez przepisy art. 58 § 1 i 85 k.r. jest niewa na (art. 41 p.o.p.c.) i nie mo e by  
konwalidowana. 

2. Czynno  prawna dwustronna, dokonana przez ma oletniego, ograniczone-
go w zdolno ci do czynno ci prawnych bez wymaganej prawem zgody przedstawi-
ciela ustawowego mo e by  konwalidowana przez potwierdzenie czynno ci b d  
przez przedstawiciela ustawowego (art. 53 § 1 p.o.p.c.), gdy chodzi o czynno  ob-
j t  dyspozycj  art. 58 § 1 i 85 k.r. za uprzednim zezwoleniem w adzy opieku czej 
na takie potwierdzenie, b d  przez ma oletniego po uzyskaniu przez niego pe nej 
zdolno ci do czynno ci prawnych (art. 53 § 2 p.o.p.c.). 
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Wyrok SN z dnia 13 marca 2009 r., II CSK 533/08, LEX nr 494009

Sprzeczne z zasadami wspó ycia spo ecznego, w szczególno ci za  z zasad  
zapewnienia obywatelowi ochrony prawnej, z której mo e on rzeczywi cie skorzy-
sta , by oby dopuszczenie sytuacji, w której nie mo e si  on ubiega  naprawienia 
bardzo powa nej i poci gaj cej za sob  liczne konsekwencje szkody na osobie dla-
tego, e o poniesionym uszczerbku na zdrowiu, z przyczyn, za które nie ponosi ad-
nej odpowiedzialno ci, dowiedzia  si  zbyt pó no.

Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2001 r., II CKN 604/00, OSNC 2002/3/32

S d wyj tkowo mo e nie uwzgl dni  zarzutu up ywu terminu przedawnienia 
roszczenia – tak e wynikaj cego ze stosunku pomi dzy przedsi biorcami – je eli 
jego podniesienie przez pozwanego jest nadu yciem prawa.

Wyrok SN z dnia 15 stycznia 1991 r., III CZP 75/90, OSNC 1991/5–6/68

Sze ciomiesi czny termin do z o enia o wiadczenia o przyj ciu lub odrzuceniu 
spadku z ustawy rozpoczyna si  – zarówno dla spadkobiercy ustawowego powo a-
nego w testamencie do spadku, jak i dla pozosta ych spadkobierców ustawowych 
– z dniem, w którym dowiedzieli si  oni z w a ciwego ród a o tym, e testament 
z uwagi na niezachowanie prawem przepisanej formy jest niewa ny (art. 1015 § 1 
kc.). 

Postanowienie SN z dnia 14 czerwca 2005 r., V CZ 63/05, LEX nr 512034

Artyku  112 kc., do którego odsy a art. 165 § 1 kpc., ma zastosowanie tylko 
przy terminach ci g ych, a taki charakter maj  terminy procesowe. Do ich oblicza-
nia nie mo na stosowa  art. 114 kc., który okre la sposób obliczania terminu ozna-
czonego w miesi cach i latach, gdy ci g o  terminu nie jest wymagana.

Postanowienie SN z dnia 13 lutego 1997 r., I CKN 73/96, LEX nr 50572

Zarówno terminy ustawowe, jak i terminy s dowe dla dokonania czynno ci 
procesowych maj  t  wspóln  cech , e nie mog  rozpocz  biegu w razie, gdy s d 
nie wska e stronie ich d ugo ci.

Postanowienie SN z dnia 25 czerwca 1996 r., II CRN 214/95, LEX nr 26273

Nabycie spadku przez osob  niemaj c  pe nej zdolno ci do czynno ci praw-
nych, a wi c m.in. przez osob  ma oletni  (art. 11 kc.), z wyj tkiem sytuacji, gdy 
nast puje na podstawie o wiadczenia o przyj ciu spadku wprost, które jednak e 
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wymaga zgody s du opieku czego (art. 101 § 3, art. 156 i art. 178 § 2 k.r.o.), jest 
zawsze bezp atnym przysporzeniem, którego rozmiar okre la ustawa (przy dziedzi-
czeniu ustawowym) lub tre  testamentu (przy dziedziczeniu testamentowym), b d  
– gdy d ugi spadku s  równe warto ci stanu czynnego spadku lub go przewy szaj  
– wprawdzie do przysporzenia nie prowadzi, ale nie powoduje adnego uszczuple-
nia maj tkowego (art. 1015 § 2 w zwi zku z art. 1012 kc.). Dlatego w post powaniu 
o stwierdzenie nabycia spadku, w którym ma oletnie dziecko reprezentowane jest 
przez jedno z rodziców b d ce te  spadkobierc , regu  jest, i  nie zachodzi mi dzy 
nimi kolizja interesów, wykluczaj ca w my l art. 98 § 3 k.r.o. w zwi zku z § 2 tego 
artyku u reprezentacj  dziecka przez tego  rodzica. Jednak e wyj tkowo, gdy np. 
rodzic reprezentuj cy dziecko domaga si  na swoj  rzecz udzia u w spadku ponad 
wynikaj cy z tre ci testamentu albo podwa a wa no  testamentu sporz dzonego na 
rzecz dziecka, dzia anie jego zmierza do uszczuplenia udzia u w spadku przypada-
j cego dziecku lub nawet do pozbawienia go tego udzia u. Tak te  dzia anie rodzica 
nale y oceni , gdy dochodzi on – obok dziecka – stwierdzenia dziedziczenia gospo-
darstwa rolnego wchodz cego w sk ad spadku na swoj  rzecz, w okoliczno ciach 
nasuwaj cych uzasadnione w tpliwo ci co do tego, czy spe nia warunki uprawnia-
j ce go do tego dziedziczenia. W wymienionych sytuacjach kolizja interesu dziecka 
i rodzica sprzeciwia si  reprezentowaniu dziecka przez tego rodzica. Je eli wów-
czas dziecka nie mo e reprezentowa  drugie z rodziców, powinien je reprezentowa  
kurator ustanowiony przez s d opieku czy (art. 99 k.r.o.).

Postanowienie S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 pa dziernika 2008 r., 

II S 6/08, KZS 2008/11/70

1. Naruszenie prawa do os dzenia sprawy bez zb dnej zw oki (przewlek o  
post powania) zachodzi nie tylko w razie indywidualnej sytuacji opiesza o ci dzia-
a  s dziego czy jego sekretariatu, ale i wskutek wadliwej organizacji pracy, w tym 

nieprawid owego za o enia, e sprawy obszerniejsze b d  rozpoznawane w post -
powaniu odwo awczym po up ywie roku od wniesienia, a sprawy mniej obszerne – 
bez zw oki, co sprowadza si  w praktyce do czterech miesi cy od ich nades ania. 
Nie neguj c potrzeby d u szego przygotowywania si  do podj cia decyzji w spra-
wach obszernych, S d Apelacyjny wyra a przekonanie, e nie powinno to prowa-
dzi  do tak du ej zw oki.

2. Nie mo na oczekiwa  rozpoznawania sprawy niezw ocznie po jej wniesie-
niu. adne spo ecze stwo nie by oby w stanie utrzyma  tak du ej ilo ci s dziów, 
jaka by aby po temu niezb dna. Niezw oczne rozstrzyganie sprawy nie jest mo li-
we ani ze wzgl dów organizacyjnych (dor czenie stronom zawiadomie  o miejscu 
i terminie rozprawy), ani nie by oby to rozs dne wobec konieczno ci zapoznania si  
s dziów z materia ami sprawy, czasu dla ich rozwa enia i podj cia decyzji, wreszcie 



378

Orzecznictwo dotycz ce czasu w prawie

– jej uzasadnienia. Chodzi o to jedynie, by czynno ci te zabiera y odpowiedni  ilo  

czasu, to jest odbywa y si  bez zb dnej zw oki, która wskazywa aby na bezczynno  

s du lub bezproduktywno  jego dzia a  (KZS 11/05 poz. 39).

3. Stwierdzenie przewlek o ci dzia ania s du nie oznacza ka dorazowego przy-

znania za to odpowiedniej sumy pieni nej. Ma ona pe ni  rol  rodka uzasadnio-

nego s uszno ci  i celowo ci , wi c krzywd  jednostkow  osoby, której prawo 

naruszono oraz celowo ci  jej usuni cia. Gdy tego nie wykazano, nie ma czemu 

czyni  zado  tak  sum  pieni n  (zob. o tym w postanowieniu SA Wroc aw z dnia 

24 czerwca 2005 roku – KZS 1/06, poz. 83).

Postanowienie S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2007 r., 

II S 1/07, KZS 2007/3/42

 Przewlek o  post powania zachodzi, gdy jest ono d ugotrwa e, prowadzone 

rozwlekle i trwa ponad konieczno  wyja nienia okoliczno ci faktycznych i praw-

nych niezb dnych do ko cowego rozstrzygni cia, b d cych w zwi zku przyczyno-

wym z dzia aniem lub bezczynno ci  s du. 

Postanowienie S du Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 2005 r., 

II S 26/05, LEX nr 151808

Ustalenie zaistnienia przewlek o ci post powania nie jest zale ne jedynie od 

up ywu czasu i subiektywnych odczu  skar cego, a jest wypadkow  czynników 

obiektywnych oraz czasu niezb dnego do podejmowania dzia a  zgodnych z obo-

wi zuj cymi przepisami przewiduj cymi prowadzenie okre lonych procedur. Prze-

wlek o  jest bowiem poj ciem mówi cym, i  jakie  zdarzenia, czy stany s  nad-

miernie rozci gni te w czasie, rozwleczone i przed u aj  si . Jest to, co oczywiste, 

poj cie wzgl dne, a zatem zawsze musi by  odnoszone do konkretnych realiów 

sprawy i przyj tego trybu post powania. Jedynie nadmierne odst pstwa od czasu 

koniecznego do wykonania okre lonych czynno ci s dowych, prac i procedur mog  

by  uznawane za tworz ce stan nieuzasadnionej zw oki, o jakim mowa w ustawie 

z dnia 17 czerwca 2004 r. 

S owa kluczowe: czas w prawie i post powaniu administracyjnym

Wyrok NSA z dnia 16 maja 2007 r., I OSK 1080/06, LEX nr 342503

Z obowi zuj cej konstytucyjnej zasady praworz dno ci wynika, e w post po-

waniu administracyjnym organy administracji publicznej obowi zane s  stosowa  

przepisy obowi zuj ce w dniu wydania decyzji do stanu faktycznego obowi zuj -
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cego w dniu wydania decyzji. Od tej regu y mog  zosta  wprowadzone odst pstwa 
przepisami przej ciowymi.

Wyrok NSA z dnia 26 lutego 2003 r., V SA 1131/02, OSP 2003/7–8/93

glosa aprobuj ca: towska E. OSP 2003/7–8/93

Zw oka organów administracji publicznej w za atwieniu sprawy i naruszenie 
terminów okre lonych w art. 35 k.p.a. nie mo e powodowa  ujemnych skutków dla 
strony. 

Wyrok NSA z dnia 21 marca 2002 r., V SA 2019/01, LEX nr 109322

1. Powo ywane przez Zrzeszenie W a cicieli Nieruchomo ci pe nomocnictwo 
do „zarz dzania i administrowania” w imieniu w a cicieli ich nieruchomo ci  nie 

pozbawia ich przymiotu strony w sprawie o wymeldowanie i w nast pstwie tego 

pe nomocnictwa Zrzeszenie nie sta o si  stron  w sprawie.

2. Zrzeszenie W a cicieli Nieruchomo ci nie mog o by  w sprawie administra-

cyjnej o wymeldowanie pe nomocnikiem procesowym w a cicieli ju  cho by z tego 

wzgl du, e w my l art. 33 § 1 k.p.a. pe nomocnikiem procesowym strony w post -

powaniu administracyjnym mo e by  jedynie osoba Þ zyczna.

Wyrok NSA z dnia 8 marca 2001 r., IV SA 41/99, Wspólnota 2001/13/52

Zgodnie z art. 33 § 1 kodeksu post powania administracyjnego, pe nomocni-

kiem strony mo e by  osoba Þ zyczna posiadaj ca zdolno  do czynno ci prawnych, 

a wi c zarz d stowarzyszenia nie mo e pe ni  funkcji pe nomocnika.

Wyrok NSA z dnia 21 czerwca 1996 r., I SAB 28/96, ONSA 1997/2/97

Nowy termin za atwienia sprawy mo e by  uznany za skutecznie wyznaczo-

ny w trybie art. 36 § 1 k.p.a., je eli zostanie wskazany przez organ w a ciwy do za-

atwienia sprawy zgodnie z art. 57 k.p.a. (tj. w dniach, tygodniach lub miesi cach) 

i z zachowaniem ogólnej zasady szybko ci post powania okre lonej w art. 12 k.p.a. 

Postanowienie NSA z dnia 24 lipca 2008 r., II OPP 20/08, LEX nr 493700

Co do zasady post powanie s dowe jest przewlek e, je eli toczy si  ponad 12 

miesi cy.
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Postanowienie NSA z dnia 15 sierpnia 1985 r., III SAB 7/85, OSP 1989/2/26

glosa: Borkowski J. OSP 1989/2/26

Je eli organ administracji pa stwowej wyda  decyzj  odmawiaj c  stwierdze-
nia niewa no ci zaskar onej decyzji, to w nast pstwie wniesienia kolejnej skargi, 
któr  organ za atwi  w trybie art. 239 k.p.a., nie nast pi o wszcz cie post powania 
administracyjnego i nie biegn  terminy okre lone w k.p.a. dla za atwienia sprawy 
przez wydanie kolejnej decyzji. Skarga na bezczynno  z tego powodu do NSA pod-
lega odrzuceniu – jako niedopuszczalna.

Wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Bia ymstoku 

z dnia 4 czerwca 2008 r., II SAB/Bk 15/08, LEX nr 514413

nietezowane

Wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Olsztynie 
z dnia 10 wrze nia 2008 r., I SA/Ol 310/08, LEX nr 480304

Nie mo na wywodzi  z przepisu art. 121 Ordynacji podatkowej obowi zku po-
wielania b dnego stosowania prawa i zakazu zmiany stanowiska po stwierdzeniu, 
e dotychczasowe orzecznictwo by o niezgodne z prawem, w tym z prawem unij-

nym. Wr cz przeciwnie, w takiej sytuacji organ obowi zany jest zmieni  swoje sta-
nowisko i wydawa  decyzje odpowiadaj ce aktualnemu stanowi prawnemu. Obli-
guje do tego zasada praworz dno ci wyra ona zarówno w Konstytucji RP w art. 7, 
jak i w Ordynacji podatkowej w art. 120.

Wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 21 czerwca 2006 r., I SA/Wa 534/06, LEX nr 219233

1. Samo zarz dzanie nieruchomo ci  w imieniu gminy nie czyni z zak adu 
bud etowego strony uprawnionej do wyst pienia o pozwolenie na zmian  uk a-
du przestrzennego, brak jest bowiem przepisu w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo ciami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), któ-
ry upowa nia by t  jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej do 
wyst powania w imieniu gminy w tego typu post powaniach. 

2. Rozstrzygni cie o prawach i obowi zkach jednostki nieb d cej stron  po-
przez skierowanie decyzji nie do w a ciciela nieruchomo ci, lecz jej zarz dcy, spe -
nia przes ank  niewa no ci decyzji okre lon  w art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. 

3. Wskazanie jako adresata decyzji pe nomocnika, jak równie  skierowanie de-
cyzji do pe nomocnika osoby prawnej jest równoznaczne ze skierowaniem decy-
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zji do osoby nieb d cej stron  w sprawie i powoduje, e decyzja taka jest dotkni ta 
wad  niewa no ci w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a. 

Postanowienie Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Gda sku 

z dnia 19 sierpnia 2004 r., II SAB/Gd 90/02, LEX nr 299477

Na niewydanie przez Samorz dowe Kolegium Odwo awcze postanowienia 
w trybie art. 37 § 1 k.p.a. nie przys uguje skarga do s du administracyjnego na bez-
czynno  tego organu w zakresie obj tym art. 37 § 1 k.p.a. Postanowienie takie nie 
ko czy bowiem post powania administracyjnego, nie rozstrzyga sprawy co do isto-
ty, ani nie s u y na nie za alenie, tak jak wymaga przepis art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Za-
tem skarga na bezczynno  organu polegaj c  na niewydaniu postanowienia w try-
bie art. 37 k.p.a. nie przys uguje, zgodnie z przepisem art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. 

S owa kluczowe: czas w prawie publicznym

Postanowienie SN z dnia 13 maja 2008 r., III SK 39/07, ZNSA 2008/5/118

Obowi zywanie lub nieobowi zywanie decyzji tymczasowej w dacie wyroku 
nie ma przes dzaj cego znaczenia dla orzekania przez S d o obowi zkach przedsi -
biorcy, nawet gdy zosta y one okre lone decyzj  tymczasow .

Wyrok S du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

z dnia 12 listopada 2003 r., XVII Ama 129/02, Wokanda 2004/7–8/98

Zg oszeniu Prezesowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega, pod ry-
gorem na o enia kary pieni nej, zamiar koncentracji przedsi biorców, nie za  fakt 
dokonania tej czynno ci.

Opracowa a: Justyna Matys
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